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П Е Р Е Д М О В А

Ретроспективний бібліографічний покажчик “Євреї в Україні, 1917-1941 рр.” - перша спроба в 

Україні зібрати відомості про майже невідомий нашим сучасникам світ історії, релігії, культури 
українських євреїв, зосереджені у книгах, брошурах, журнальних та газетних статтях, які з кінця 
20-х років лежали у спецсховищах або свідомо знищувалися чи не були приступними для 
дослідників та систематизовані бібліографами.

Ідея створення такого видання народилася у єврейській історико-археографічній комісії при 
ВУАН у 20-ті роки. Воно було в планах !Таланта - редактора “Збірника праць єврейської історико- 
археографічної комісії (ВУАН. Історико-філологічний відділ. — K., 1928. — Т. 1; 1929. — Т. 2). 
Провідною джерелознавчою базою мало стати зібрання єврейської літератури Всенародної 

бібліотеки України, про що є відповідні свідчення (див. працю М.Сенченка та І.Сергеєвої “3 історії 
формування колекції єврейської літератури Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вернадського 
Академії наук УРСР” // Світ: Часопис Народного руху України. — 1991. — № 3—-4. — С. 64—67).

Бібліографічні покажчики, опубліковані в інших країнах, де також зосереджена відповідна 
література 1917-1941 рр., відрізняються від пропонованого видання. Так, ізраїльський покажчик 

(Cohen Y. Jewish publications in the Soviet Union 1917-1960. — Jerusalem: The Historical Society of 
Israel, 1961. — 502, 8, 136 p.) містить публікації про євреїв усіх республік колишнього СРСР. Щодо 

українських євреїв в одному з розділів подано інформацію про джерела, видані в Україні мовами 
їдиш та іврит у межах 1939 р. (4005 першоджерел). Пропонований увазі читачів покажчик, який 
містить 8250 першоджерел, подає відомості про друковані праці, видані на території України в її 
сучасних межах, а також книги, журнальні та газетні статті, що вийшли друком за її нинішніми 
межами (Австро-Угорщина, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Чехословаччина), матеріали 
бібліографічних покажчиків, виданих в Америці, Болгарії та інших країнах .

Праця “Литература о евреях на русском языке. 1890-1947: Книги, брошюры, оттиски статей, 
органы периодической печати: Библиографический указатель / Сост. В.Е.Кельнер, Д.А.Эльяшевич. 
— СПб: Академ, проект, 1995. — 680 с.”, видана в Росії невеликим накладом, подає відомості про 
євреїв України, вміщені в російськомовних виданнях, і становить зібрання “оригінальних 

російськомовних праць, створених авторами, що писали також мовою їдиш”.
Обмежені відомості про єврейські періодичні видання зазначеного періоду подано в 

державних бібліографічних посібниках України, а саме, відомості про 36 журналів і 17 газет 
(Періодичні видання УРСР. Журнали, 1918-1950: Держ. ретросп. бібліогр. покажч. / Кн. палата 
УРСР. — X.: Кн. палата УРСР, 1956. — С. 458-460; Періодичні видання УРСР. Газети, 1917-1960: 

Держ. ретросп. бібліогр. покажч. / Кн. палата УРСР. — X.: Кн. палата УРСР, 1965. — С. 562—564).

У_____



До пропонованого бібліографічного покажчика вміщено періодичні видання, що виходили на 
території України в її сучасних межах: 151 журнал і 185 газет, в тому числі виданих в Україні у 
межах 1939 року: 133 журналів і 145 газет.

За мовою відображення документів посібник є багатомовним і містить першоджерела, крім 
української, ще 10 мовами, а саме: англійською -  9, мовою іврит -  153 (в тому числі латинізованою 
графікою -  29), мовою їдиш -  5408 (в тому числі латинізованою графікою -  523), німецькою -  67, 
польською -  185, російською -  870, румунською -  1, угорською -1, французською -  5, чеською -  3.

Мета видання - ввести до наукового обігу матеріали, більшість з яких уперше за останні 
60 років стануть приступними для вчених, дослідників, викладачів, працівників редакцій та 
національних товариств, студентів, учнів та всіх, хто цікавиться історією та культурою євреїв 
Східної Європи.

Пропонований посібник може бути корисним для 23 денних та близько 100 недільних 
єврейських шкіл, Міжнародного Соломонова університету, Дніпропетровського єврейського 
університету, єврейських спеціалізованих груп Київського театрального інституту ім. І.Карпенка- 
Карого, Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, який готує вчителів для 
єврейських шкіл, а також для тих, хто вивчає окремі дисципліни з єврейської історії та культури у 
Львівському державному університеті ім. !.Франка, Кіровоградському державному педагогічному 
університеті ім. В.Винниченка та інших вузах.

Посібник складається з двох частин. Літературу згруповано в 35 розділів, які висвітлюють усі 
сфери життя єврейського народу в Україні. До першої частини подано передмову, список 
скорочень та бібліографічні відомості про літературу, що згрупована в 33 розділах. Друга частина 
складається з 34-35 розділів та допоміжних покажчиків.

Перший розділ “Автономія” містить джерела, що розкривають суть питань, які хвилювали 
євреїв з часів зруйнування першого Єрусалимського храму. В усій повноті ці проблеми постали на 
території України за період революції 1917 р. та громадянської війни, коли громадська думка була 
спрямована на упорядження справедливого світу без національних обмежень та утисків. Для 
євреїв, які не мали своєї держави, завдання автономії, космополітизму - рівноправного 
громадянства в будь-якій державі ־ набували першочергового значення.

У розділі “історія” зібрано відомості про документи різних періодів життя євреїв в Україні, 
виявлено узагальнюючі монографії з історії єврейського народу з найдавніших часів до 
Катастрофи.

Розділ “Хазари” введено до покажчика на підставі досліджень відомого американського 
україніста О.Пріцака, результати яких викладено в багатотомній праці “Походження Русі”, де 
вчений підкреслює роль внеску євреїв до культури хазар та Київської Русі за посередництвом 
священних книг іудеїв та Старого Заповіту.

Інформація про книги, в яких подано відомості про розміщення та кількісну характеристику 
єврейських містечок (“штетлів”) на українських землях, представлена у розділі “Демографія". За 
матеріалами переписів населення 1897, 1937 рр., польського перепису 1921 р. можна простежити 
зміни кількості єврейського населення за роками. Крім того, є можливість довідатися про міграції



євреїв під час організації та діяльності земельного товариства кінця 20-х ־ початку 30־х років 
(УкрОЗЕТ).

Розділ “історичне краєзнавство” повідомляє про низку джерел з історії Львівської та 
Станіславської синагог, про Меджибіж (Хмельницька обл.), де знаходиться могила Баал-Шем-Това 
(Бешта) - фундатора хасидизму, про батьківщину Шолом-Алейхема (Переяслав).

Постійне переслідування євреїв у тоталітарній державі сприяло політичній консолідації 
народу і спричинило створення своєї держави. Розділ “Сіонізм״ дозволить розкрити через джерела 
творчу ідею сіонізму та познайомитися з його видатними діячами.

У розділі “Просвіта” питання єврейської освіти знаходять відображення у багатьох виданнях. 
Покажчик налічує понад 700 назв підручників для єврейських шкіл з усіх дисциплін мовами їдиш та 
іврит.

Документи, що містять інформацію про діяльність різних видавництв, зібрані в розділі 
“Друкарство”. Особливе місце займає видавництво “Культур-ліга”, що за духовним впливом та 
художнім оформленням книжок залишило незабутній слід в історії та культурі єврейського народу. 
Уперше відомі її видання зібрано й узагальнено в допоміжному покажчику видавництв наприкінці 
посібника.

Публікації, зібрані в розділі “Мова їдиш", дадуть змогу детально простежити процес розвитку 
та вивчення мови їдиш, познайомитися з І.Г.Співаком -  укладачем російсько-єврейського 
правничо-адміністративного словника, підручників з мови їдиш; з дослідженнями митрополита 
Іларіона (І.Огнієнка) про церковнослав'янські та давньоєврейські порівняння; з положеннями указу 
про латинізацію єврейської писемності, чинного в 1929-1930 рр.

Розділ “Юдаїзм: Теологія та філософія” охоплює матеріали про єврейські та християнські 
свята, персонали діячів хасидизму (Баал-Шем-Това, рабі Нахмана), збірники священних молитов, 
історію Тори, афоризми Талмуду, псалми Давида.

Друга частина посібника містить значну кількість назв видань творів оригінальної прози, 
поезії, драматургії, дитячої літератури, переклади мовою їдиш класиків світової літератури, що 
зібрана в розділі “Художня література”. Це надасть можливість дослідникам єврейської художньої 
спадщини України розпочати пошуки й відновити втрачене.

Завершують посібник допоміжні покажчики: іменний, назв книжок та статей, видавничих 
закладів, місць видання. Іменний - містить передусім прізвища та псевдоніми авторів, проте 
укладачі не прагнули до розкриття всіх псевдонімів. Крім цього, до іменного покажчика ввійшли 
прізвища редакторів, упорядників, перекладачів, авторів коментарів, передмов та післямов, 
художників, книжкових графіків. Покажчик видавничих закладів знайомить читачів з 

видавництвами, у тому числі й приватними, друкарнями, окремими видавцями. Покажчик місць 
видання в алфавітному порядку подає назви міст і сіл, де виходили друком всі види видань 
єврейської тематики. Зміст пропонованого посібника можна широко використовувати як 
предметний допоміжний рубрикатор.

Матеріали в кожному розділі, підрозділі або рубриці покажчика впорядковано за українською 

абеткою. У бібліографічному описі джерел, крім російськомовних, зроблено переклад прізвища 
автора та назви його твору українською мовою. Усі іншомовні видання розташовано в алфавітному



порядку за українськими перекладами, російськомовні - за звучанням літер. Наприклад, 
Эйдельман А. буде стояти після літери Д на місці українського Е (вимовляється як російське “з”). У 
локажчиках-додатках видання кирилицею впорядковано за українсько-російською абеткою, 
видання мовами їдиш та іврит -  за зведеною абеткою їдиш-іврит, в якій спільні за звучанням 
літери їдиш та іврит уміщено в одному розділі покажчика.

Бібліографічний опис виконаний згідно з вимогами чинних стандартів. Для джерел мовою 
їдиш та іврит представлені бібліографічні описи 20-30-х років. Деякі варіанти бібліографічних 
описів подано за старою орфографією з урахуванням граматичних вимог цього періоду. В окремих 
випадках, коли назва публікації не розкривала її змісту, опис було доповнено певними 
відомостями, поданими в квадратних дужках, або супроводжено анотаціями аналітичного, 
загального чи довідкового характеру. У більшості випадків на зміст колективних збірників та 

зібрань творів укладено зведені описи.
За методом бібліографування це вибірковий бібліографічний посібник. Укладачі в кожному 

окремому випадку подавали якомога повніший бібліографічний опис джерела, проте не всі 
видання вдалося переглянути de visu, оскільки частину джерел пропонованого покажчика було 
дібрано з каталогів окремих бібліотек колишнього СРСР, а також з англійських, американських, 
угорських, румунських, чеських бібліографічних покажчиків, каталогів єврейських видавництв та 
книгарень, прикнижкових та пристатейних бібліографічних списків, розділів “Огляди та рецензії”, 
“Бібліографія” в періодиці тощо.

Як основне книжкове зібрання, на базі якого укладено покажчик, використані фонди 

Державного архіву друку Книжкової палати України, де збереглася більшість видань мовою їдиш 
1917-1941 рр. завдяки надходженню обов’язкового примірника.

Джерелознавчу базу покажчика складають також каталоги, картотеки, фонди Національної 
бібліотеки HAH України ім. В.Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, 
наукової бібліотеки Національного університету “Києво-Могилянська академія” (колекція книжок, 
подарованих українцями міст Оттава та Едмонтон (Канада), Львівської наукової бібліотеки 
ім. В.Стефаника НАН України, Державної республіканської універсальної наукової бібліотеки 
ім. !.Франка Криму, бібліотеки національних товариств м. Сімферополя, наукової бібліотеки 

Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича та Чернівецького обласного архіву.
Цінні персоналі! та бібліографічні покажчики виявлено в Російській національній бібліотеці та 

в бібліотеці національних товариств у Палаці культури (у минулому ־ ім. С.Кірова) м. Санкт- 
Петербург.

Укладачі свідомі того, що таку працю навряд чи вдалося б підготувати до видання без 
величезної безкорисливої допомоги вчених, діячів культури, перекладачів, редакторів, художників. 
Наприклад, у покажчику використані фотоматеріали Р.Островської, автора книжки “Juden in der 
Ukraine. 1989-1994”. — Städtl. — Stuttgart: Catz Verlag, 1996. — 174 S.

Особливу подяку автори покажчика висловлюють науковому консультанту видання, редактору 

перекладів з їдиш Є.Л.Ходоровій, онуці чорнобильського цадика Шломо-Бенціона Тверського.
Авторський колектив складає також щиру подяку нині покійному українському письменнику та 

перекладачу Г.П.Кочуру, письменнику та громадському діячу О.З.Бураковському, доктору



історичних наук, заступнику директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України 
С.В.Кульчицькому, професору Університету ім. Бен-Гуріона Хамугаль Бар-Йосеф (м. Беєр-Шева, 
Ізраїль), професору Університету “Львівська політехніка” Я.С.Хонігсману, співробітникам 
Київського ізраїльського культурного центру при посольстві Ізраїлю в Україні, голові Київського 
єврейського культурно-, просвітнього товариства ім. Шолом-Алейхема С.С.Подліскер, яка 
нещодавно пішла від нас, працівникам наукової бібліотеки Чернівецького державного університету 
ім. Ю.Федьковича: директору бібліотеки А.Я.Волощуку та старшому бібліографу Н.М.Мельничук, 
доктору філологічних наук, завідувачу кафедри сучасної української мови Чернівецького 
державного університету ім. Ю.Федьковича Н.В.Гуйванюк, науковому співробітнику Чернівецького 
обласного архіву М.Д.Некирсі, вчителю мови їдиш київської недільної школи І.М.Шайкіну, 
кандидату юридичних наук, доценту Львівського державного університету ім. !.Франка 

Л.І.Рябошапку.
Окремо висловлюємо сердечну подяку В.Д.Петущаку за матеріальну допомогу під час 

створення цього видання та його пропагування протягом подорожі навколо світу на вітрильнику 
“Лелітка", а також колегам з Книжкової палати України.
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обзор евр. источников: С. 121-124.
Бруцкус Ю. Захария, князь Таманский II Евр. старина. -  1918. -  С. 132-143.
До історії жидів на Поділлі // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Т. 1. -  
C. 240-241.
Каретникова T. До історії скасування Київської автономії: [Магдебурзьке право, відносини з поляками, 
заборона поселення євреїв] // Прапор марксизму. -  1928. -  № 2. -  С. 191-207.
Kraszyńska F. Żydzi łuccy do końca XVII w. // Rocznik Wołyński. -  1938. -  T. 7. -  S. 139-178: il. 
Крашинська Ф. Луцькі євреї до кінця XVII ст.
Lewicki S. Targi lwowskie od XIV-XIX wieku. -  Lwów, 1921. -  VIII, 72, [8] s.
Левицький С. Львівські торги від XIV-XIX ст.
Маргулис О. История евреев в России в очерках и документах (1772-1861). -  М.: Центриздат, 1930. -  
468 с. -  Євр.
Матеріали до історії жидів: До історії жидів на Поділлі [1793 р.] // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. 
Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  С. 240-241.
Олянчин Д. Опис подорожі шведського посла на Україну, 1656-1657 // Зап. наук, т-ва ім.Шевченка. -  Л.,
1937,- T. 154,- С. 41-69.
Відомості про євреїв.
Рибинський В. До історії євреїв на Лівобережній Україні в половині XVIII ст.: (З дод. надрукованих док.) 
//36. пр. євр. іст.-археогр. коміс./ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928.- Кн. 1 , -  С. 1-97.
Сыроецковский В.Е. Мухаммед Гирей и его вассалы // Учен. зап. / Моск. гос. ун-т. -  1940. -  Т. 61, 
вып. 2. -  С. 50-51.
Скарбники-євреїу хана Ша-іслам І Мусафей (XVI с т .).

/ י. 1630 אינ פױלנ שליאכטישנ דעמ קעגנ פאלק אוקראינישנ פונעמ אופשטאנד דער :עפיזאדנ העראישע יא. סירי דער /
.16 .V .1941 .־ שטערנ

Сірі Я. Героїчні епізоди: Повстання українського народу проти шляхетської Польщі.
Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про 
Україну за десять століть. -  Л.: Червона калина, 1938. -  208, [3] с. Національні відносини: Ставлення 
козаків до євреїв і поляків - с. 98-99.
ЦинбергС. Авраам Крымский и Моисей Киевский // Евр. старина. -  1924. -  Т. 11. -  С. 93-109.

2.5. X IX  ст.

Вайнштейн Д. До історії повстання єврейських хліборобських колоній у колишній царській Росії [1853- 
1856 рр.] // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  С. 105-115.
Г.І. Недовіра до єврейських книг: Матеріали до історії євреїв // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. 
Іст.-філол. від. -  K., 1 929. -  T. 27 - С. 351-357.
Талант І.В. Виселення євреїв із Києва року 1835 // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. 
від.-K ., 1928,- Кн. 1 , -  С. 149-197.
Талант і. Заборгованість єврейських громад у першій половині XIX ст. // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / 
ВУАН. іст.-філол. від. -  K., 1929. -  T. 2. -  С. 117-137.
Талант И.В. Как относился к еврейским погромам Киевский генерал-губернатор Дрентельн // Евр. 
вестн.: [Сборник]. -  Л., 1928. -  C. 180-185.
Талант І.В. Київські проекти землевпорядкування євреїв 1841 р.: З док. Архіву Київського генерал- 
губернатора // Ювіл. 36. на пошану акад. Д.І.Багалія з нагоди 70 річниці життя та 50 роковин наук, 
діяльності. -  K., 1927. -  С. 956-966.

.7 .XI נדעס י / צװײטנ[ דעמ ניקאלײ פונ הערשאפט דער ]װעגנ :קײסער א מאל א געװענ איז א• ה ־ .1940־ שטערנ. דער /  
Гіндес А. Був колись цар... : [Про царювання Миколи II].
Диманштейн С. Еврейские погромы в России // БСЭ. -  М., 1932. -  Т. 24. -  Стб. 145-147. -  Библиогр. 
в конце ст.
До історії жидівських погромів у царській Росії, [1880]: Матеріали до історії жидів // 36. пр. іст.-археогр.
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коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  C. 242-243.
Дубнов С.М. Евреи в царствование Николая II (1894-1914). -  Пг.: Евр. изд. кооператив “Кадима”, 1922. 
-  27 с. ־ . ' •
Еврейская буржуазия и еврейские рабочие в текстильной промышленности первой половины XIX в. // 
Ист. сб.: Труды / Ист. комис. АН СССР. -  М.; Л., 1935. -  № 4. -  С. 107-133.
Іхтюсський В. Матеріяли до історій євреїв на 
Київщині, Волині та Поділлі за першої 
половини XIX ст. // 36. пр. євр. іст.-археогр. 
коміс. / ВУАН. Іст. -  філол. від. -  K., 1929. -  Т.
2. -  С. 273-302.
Марченко М.І. Шевченко і пригнічені 
народності царської Росії // Пам'яті 
Т.Г.Шевченка: 36. ст. до 125-ліття з дня 
народж., 1814-1939. -  K., 1939. -  С. 91-106.
Відомості про євреїв, поляків, циган.
Материалы для истории антиеврейских 
погромов в России. Т. 2. Восьмидесятые годы 
(15 апреля 1861 г. -  29 февраля 1882 г.) / Под 
ред. и со вступ, ст. Г.Я.Красного-Адмони. -  
Пг.; М.: Госиздат, 1923. -  542, V с.

1861 פונ ״פויערימ-רעפארמ׳׳ די יע. מאראכאװעצ  
.2 .111 ־ .1941 ־ שטערג. יאר//דער

Мороховець Є. "Селянська реформа" 1861 
року.
Рибинський В.П. Єврейські хліборобські 
колонії на Київщині, Волині та Поділлі в 
половині XIX ст. // 36. пр. євр. іст.-археогр. 
коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  
Т. 2 , -  С. 199-246.
Рибинський В.П. З історії гетта в Києві // Ювіл. 36. на пошану акад. Д.І.Багалія з нагоди 70 річниці 
життя та 50 роковин наук, діяльності. -  K., 1927. -  С. 938-955.
Рибинський В. Протиєврейський рух р. 1881-го на Україні // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст,- 
філол. від. -  K., 1929. -  Т. 2. -  С. 139-182.
Розенштейн Г. Основы нашей экономической политики. -  K.: Эрд-ун-арбейт, 1918. -  20 с.
Семенов С. К делу Соломона Виттенберга [революционера, принявшего участие в подготовке 
покушения на Александра II, 1878-1879] // Октябрь. -  Николаев, 1917-1920. -  Окт. -  ноябрь. -  С. 21- 
23. -  (Отдельные странички из местных архивов).

. יודיצקי  דער צו )שטודיעס :י׳׳ה 19 העלפט ערשטער אינ פראלעטאריאט יידישער אונ בורזשואזיע יידישע א
.עמי 120 ־ ו[, 1931] פראלעטאר, : [ ]ק. ־ רוסלאנד(. אינ יידנ פונ געשיכטע עקאנאמישער

Юдицький А. Єврейська буржуазія і єврейський пролетаріат у 1-ій половині XIX ст.
Як закрито Житомирський Навчительський Інститут, 1865: Матеріали до історії жидів // 36. пр. євр. іст.- 
археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  C. 235-239.

און מעמוארן פון קוועלנבוך י״ה:  XI X נסאן י אין רוסלאנד אין יידן בא שטייגער סאציאל-עקאנאמישער י. יאנ
עמי 4,403,8 ־ .1929,צענטרפארל. : כ. ־ ליטעראטור. קינסטלערישער .

Яхінсон І. Соціально-економічний побут євреїв Росії у XIX ст.

Рис.1. Київські євреї. Поч. XIX ст. 
Мал. Дж.Джемса

2.6. 1900-1907 рр.
Талант І.В. Житомирський погром 1905 р. // Україна. -  1925. -  № 4. -  С. 88-102.
.22 .І ־1938 ־ //דעו־שטערנ. ־טניאר(1938 פאר 1 № )״םפוטניקאגיטאטארא׳׳ ־טניאר:1905יאנװארפונ *טער9דער.
9 січня 1905 року.
До історії єврейської самооборони, [1903-1920 рр.]: Матеріали до історії євреїв // 36. пр. євр. іст,- , 
археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  Т. 2. -  С. 389-397.
Звоницкий. Погром: [1905 год в Кременчуге] //Літопис революції. -  1926. -  № 2. -  С. 125-128.
Кандідов Б. Чорносотенний рух і Почаївська Лавра (1906-1915 рр.) // Безвірник. -  1928. -  № 4. -  
С. 36-46.
Київський погром 1905 року//36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  Т. 2.
-  С. 358-376.
Київський поліцмейстер Цихоцький [1902 р.] // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  
K., 1928,- Кн. 1 ,-  C. 233-234.
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ו ו יטמאקא  על השאר בין .1918-1906 מהשנים מאמרים קובץ ־ עמי. 120 ־ ,תרע״ט. פארל. קיעוו. : ק. ־ אומתה. אין מ. ל
פרץ. ל. וי. עליכם שלום מענדעלע,

Литваков М. В тривозі: [Про кібуци в 1906-1918 рр.].
Малеев А.Ф. Одесса в 1905 г.: Крат. ист. очерк. -  Одесса: Коммунист, 1925. -  32 с.
На баррикадах: 1905 г. в Александровске: Сб. статей / Под ред. М.Львовского. -  [Запорожье]: 
Запорож. окружком КП(б)У, 1925. -  Сб. 1. -  III, 136 с. -  Из содерж.: Предисловие; Малеев А. 
Александровская организация РСДРП 1900-1905 гг.; Магала А. Из дневника активиста; Ответ на 
"кровавое воскресение"; На подъеме; Вторая всеобщая забастовка; Разгул царской опричнины; На 
баррикадах; Разгром; Документы и прокламации.
Погромы 1905 г. // Пламя. -  1925. -  № 23-24. -  С. 16: фот.
Покровский М.Н. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. -  М.: Красная 
новь, 1924.
Інформація про підтримку кадетської преси єврейським капіталом (1905—1907 рр.)

 ־יאריקן20דעם דורכצופירן אף קרײז־קאמיסע בארדיטשעװער זיכרוינעס/ און נאטיצן :בארדיטשעװ אין יאר1905
עמ׳. [2] ,105 ־ .1925 קולטור־ליגע, : [ ]ק. ־ יאר. 1905 פון ױבילײ

1905 рік у Бердичеві: Нотатки та спогади.
1905 год: Революционное движение в Одессе и Одессщине: Сб. статей: В 2 кн. -  Одесса: 
Истпартотдел Одес. окркома КП(б)У, 1925-1926.
Кн. 1 , -  1925,- 240 с.
Кн. 2 , -  1926.- 335 с.
Троянівський погром 1905 року: Матеріали до історії жидів // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. 
Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  C. 224-232.
Фаворський В. Жовтневі події 1905 року: [Погроми] // Глобус. -  1925. -  № 20. -  С. 454-457. 
Шварцберг. Зарождение и развитие Мариупольской организации РСДРП: (От меньшевизма к 
большевизму) // Летопись революции. -  1925. -  № 4. -  С. 54-59.
Про єврейський погром у Маріуполі (1904-1905 рр.).

2.7. 1907-1914 рр.
Алексеев (Небутев) Ив. Из воспоминаний левого эсера: Подпольная работа на Украине, 1912-1920. -  
М., 1922,- 52 с.
Богров Г.И. Дмитрий Богров и убийство Столыпина: Разоблачение "действительных и мнимых тайн". -  
Берлин: Стрела, 1931.
Бонч-Бруевич В. Знамение времени: Убийство А.Ющинского и дело Бейлиса: (Впечатления Киев, 
процесса). -  2-е изд., пересмотр, и доп. -  М.: Госиздат, 1921. -  201 с.
Бухбиндер Б. Драма писателя // Лит. этюды. -  Л., 1927. -  С. 50-59.
Про справу Д. Богрова т а  його перехід незадовго до смерті у православ’я.
Віленський М., Гольденвейзер Я. Кривава обмова: (Справа Бейліса). -Х ;К : Пролетар, 1931.-84, [2] с.

. . המדעס / קיעװ( אינ פארגעקומענ איז פראצעס דער זינט יארטאנ ־טנ25 )צומ :בײליס־פראצעס דער א שטערנ דער /
.5.Х -.1938 ־

Гіндес А. Процес Бейліса: (До 25-річчя процесу в Києві).
Гроссман-Рощин И. Дмитрий Богров, убийца Столыпина: Из записной книжки // Былое. -  1924. -  №
2 6 ,-  С. 152-158.

יטש י עמ׳• [1] ,47 ־ .1933,אוקרמעלנאצמינדפארל. : ק. ; ב. ־ ארבעט. רעוואליוציאנערער מיין װעגנ ל. ד
Дейч Л. Про мою революційну роботу.
Замысловский Г.Г. Убийство Андрюши Ющинского: Исслед. в 3 ч. -  Пг.: Тип. т-ва А.С.Суворина 
"Новое время", 1917. -  VI, 520 с.
Иоффе Г.З. Дело Бейлиса // Свободная мысль. -  1933. -  № 5. -  С 89-104.
Книжник И. Воспоминания о Богрове, убийце Столыпина // Красная летопись. -  1922. -  N2 5 . -  
С. 287-294.
Лазарев Е. Дмитрий Богров и убийство Столыпина // Воля России. -  Прага, 1926. -  № 6-7. -  С. 53-98; 
№ 8-9. -  С. 28-65.
Левин Ш. После приговора по делу Бейлиса: (Два письма Л.Тихомирова к Б.Никольскому) // Евр. 
летопись. -  1923. -  Сб. 2.
Лятковский П. Нечто о Богрове // Каторга и ссылка. -  1926. -  № 2. -  С. 35-49.
Сандомирский Г.К. К вопросу о Дмитрии Богрове // Каторга и ссылка. -  1926. -  № 2. -  С. 11-34. 
Струмилло Б. Материалы о Дм. Богрове // Красная летопись. -  1923. -  № 9. -  С. 177-189; 1924. -  
№ 1 ,-  С. 226-240.
Тагер A.C. Царская Россия и дело Бейлиса: К истории антисемитизма, исследование по 
неопубликованным арх. док. -  М.: Госиздат, 1934. -  323 с.
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.11.VIII פראפאגאנדיסט דעמ הילפ צו :אגראר־פאליטיק סטאליפינישע די א. פלײשער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Флейшер А. Столипінська аграрна політика: На допомогу пропагандисту.
Царское правительство и процесс Бейлиса: (Документы) // Красный архив,- 1932.- Т.56.- С. 162-204. 
Чому не зчинивсь в Києві антиєврейський погром після того, як забито Столипіна? // 36. Пр. євр. іст,- 
археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  1.2 . -  C. 377-378.
Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. -  М.: Печатня Яковлева, 1918. -  С. 461-466.
Про ставлення Столипіна до єврейського питання.

2.8. РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 .1919,האמער דעו־ :א. ; ק. ; מ. ־ מלחמה-צייט. דער אין אידענטום רוסישען פון סטרוקטור עקאנאמישע די ש. יצהקי

׳. עמ 44 ־
Іцхакі Ш. Економічна структура російського єврейства під час війни.
Лев А. Разгром галицийских евреев в кровавые годы мировой войны: (Отр. из дневника) // Евр. 
летопись. -  1924.- Сб. 3.
Островер Л.И. В серой шинели: Зап. 1914-1918 / Предисл. А.Соболя. -  К.: Свос, 1925. -  122 с. 
Сторінка з історії жидів за всесвітньої війни [1915-1917 рр.]: Матеріали до історії жидів // 36. пр. євр. 
іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  С. 224-246.
Як зверталися представники пригнічених національностей Росії до президента Сполучених Штатів 
Вільсона р. 1916-го. // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  Т. 2. -  
С. 379-384.

2.9. 1917-1920 рр.
Бейлін П. Великий похід: Нарис //Глобус. -  1933. -  № 15. -  С. 2-4.
Трипільська трагедія. Загибель М.Ратманського, Шеніна, Люби Аронової.
Борьба за Советы на Екатеринославщине. -  Днепропетровск, 1927. -  С. 275-276.
Єврейські погроми на Катеринославщині.
Брацлавский погром // Одес. коммунист. -  1920. -  9 июня.
В секции помощи погромленным // Одес. коммунист. -  1920. -  9 марта.
В черном стане: Евр. погромы (в Чернигове): Погромы в оккупированных местах (Харьков) // Борьба. -  
1919. -  29 авг.
Винниченко В. Відродження нації. -  K.; Відень, 1920. -  Ч. 1. -  С. 286-287.
Визнання єврейськими політичними партіями української державності.
Відправлення єврейських загонів на фронт// Більшовик. -  1919. -  24 трав.
Гетьманець Гр. (Сьогобочній Гр.). До страшних днів у Києві: Євр. соціаліст, молодіж і євр. 
робітництво в сі дні. -  K.; Л.: З друк. Л.Віснєвського, 1918. -  82 с.

.23 .її בירגער־קריג אינ ארבעטכדיקע מדישע די ג. גיטעומאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Гітерман Г. Єврейські трудящі в громадянській війні.
.5 .XI ־ .1940־ שטערנ. דער // אקטיאבער־רעװאלױציע גרויסער דער אינ אוקראינע פת ארבעטנדיקע יידישע די ג. גיטערמאנ  
Гітерман Г. Єврейські трудящі України у Великій Жовтневій революції.
Гражданская война 1918-1921 / Под общ. ред. Бубнова, Каменева, Эйдмана. -  М., 1928. -Т.1.-С.56. 
Відомості про єврейські погроми в Україні.
Гусев-Оренбургский С.И. Багровая книга: Погромы 1919-1920 гг. на Украине. -  Харбин: Дальневост. 
Евр. Обществ. Ком. помощи сиротам-жертвам погромов, 1922.
Гусев-Оренбургский С. Книга о еврейских погромах на Украине в 1919 г.: Составлено по офиц. док., 
докл. с мест и свидетельствам пострадавших / Ред. и послесл. М.Горького. -  Пг.; Берлин: Изд-во 
З.И.Гржебина, 1921. -  175 с . -  Тоже. -  Пг., [Б.г.]. -  160 с . -  Тоже. -  М.: Госиздат, 1923. -  291, 
XXIX, 2 с.
Дейч Л.Г. Роль евреев в русском революционном движении. Т. 1-2. -  2-е изд. -  М.; Л.: Госиздат, 1925.
-  237 с.
Деникинские погромы // Одес. коммунист. -  1920. -  11 апр.
Діяльність Радянської влади: Ліквідація національних [єврейських] установ // Більшовик. -  1919. -  
28 черв.
До десятиріччя денікінських погромів: Матеріали до історії євреїв // 36. пр. євр. іст.-арехеогр. коміс. / 
ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  Т. 2. -  С. 385-388.
Doutsch L. Di Jiden in der rusisszer Rewolucije: Zichrojnes wegen Jiden-Rewolucjoneren. -  Berlin: Jidiszer 
literariszer Ferlag, 1924. -  328 z.
Дейч Л. Євреї в російській революції: Спогади про євреїв-революціонерів.
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Допомог? для тих, що потерпіли від погромів (єврейських) // Більшовик. -  1919. -  1 черв. -  (Хроніка). 
Допомога жертвам погромів // Більшовик. -  1919,- 17 черв. -  (Хроніка).
Допомога потерпілим від погромів/ / Більшовик. -  1919.- 27 квіт.; 14 черв.

]מאסן ארבעטנדע איד. די פון פארבאנד : ק. ־ ארבעטנדיקע(. אידישע די צו בריוו )א :גענוג! עמ׳. 8 ־[. 1920,
Досить!: (Лист євр. трудящих).
Дослідження робітничого руху (єврейського)/ / Більшовик. -  1919.- 24 черв. -  (Хроніка).
Евреи в Красной армии // Борьба. -  1919. -  2 июля.
Евреи, классовая борьба и погромы. -  К.: Всеукр. вид־во ВЦВК рад робітн., селян, та червоноарм. 
депутатів, 1919. -  12 с.
Евреи, классовая борьба и погромы. -  К.: Коллегия просвещения и пропаганды при исполкоме Киев. 
Совета рабочих депутатов, [1919]. -  16 с.
Евреи, классовая борьба и погромы. -  Каменец-Подольск: Изд. Каменец, уездн. воен. комиссариата, 
1919,- 11 с.
Евреи, классовая борьба и погромы. -  [X]: Харьк. отд. Укр. центр, агентства по снабжению и 
распространению произведений печати, [1919]. -  14 с.
Євреї, класова боротьба і погроми. -  X.: Держвидав України, 1919. -  12 с.
Еврейские погромы в Каневском уезде Киевской губернии // Одес. коммунист. -  1920. -  20 мая.
The jewish pogroms in the Ukraine. -  Washington, 1919.
Єврейські погроми в Україні.
Ейдис Ф. До десятиріччя денікінських погромів // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від.
-  K., 1929,- Т. 2 , -  С. 385-387.
Ерде Д. Програма анархо-махновщини //Літопис революції. -  1930. -  № 2. -  С. 28-49.
Жаботинский В. Петлюра и погромы // Последние новости. -  Париж, 1927. -  27 окт.
Зоненберг Д.С. Шістдесят один: [Спогади колишнього червоноармійця, якому вдалося втекти при 
розстрілі 61 комунара в Миколаєві у 1919 р.] // Комосомолець України. -  1937. -  18 листоп.
И.С. Лазарь Гуренштейн: (Памяти подпольщика-революционера) // Літопис революції. -  1925. -  N9 4. -  
С. 99-103.
Кальницкий Я.В. В багровом кольце: Зап. совет, гражданина. -  X.: Космос, [1927]. -  209 с.
Кангун Л. Моня Кангун: [Начальник штабу Червоної гвардії в Одесі, 1918 р.: Пам'яті загиблого у 
боротьбі з контррев. укр. буржуазією] // Чорномор. комуна. -  1937. -  5 листоп.
Касяненко Є. Надзвичайка і "жиди" // Більшовик. -  1920. -  11 верес.
Коган C., Межбері Н. Другий період радянської влади в Одесі, 1919 р. // Літопис революції. -  1930. -  
№ 2 ,-  С. 1-27.
Колчак и еврейская буржуазия // Борьба. -  1919. -24 июня.
Кольцов М.Е. Петлюровщина. -  Пг.: ГИЗ, 1922. -  45 с.
Котко К. Жест отамана Григор'єва. -  X.: Держвидав України, 1927. -  16 с.: іл.
Врятування єврейського м іста від погрому.
Кравченко К. Добровольча діяльність на Україні: [Група покаліченої євр. дітвори] // Глобус. -  1928. -  
№ 1 , -  С. 10.
Л-ая Л. Очерки жизни в Киеве в 1919-1920 гг. -  Берлин, [Б.г.].
Ларик. Смерть погромщикам!/ / Більшовик. -  1919,- 20 черв.
Малеев А.Ф. Тридцать дней еврейского погрома в местечке “Кривое Озеро”: Из личных наблюдений и 
переживаний рус. учителя. -  Одесса: Одес. губерн. отд. нар. образования, 1920. -  24 с.; То же. -  М.: 
ГИЗ, 1921,- 29 с.
Марголин А. Украина и политика Антанты // Революция на Украине по мемуарам белых. -  М.; Л., 
1930,- С. 359-392.
Єврейські погроми.
Марголин А. Украина и политика Антанты: Записки еврея и гражданина. -  Берлин: Эфрон, 1922. -  
397 с.
Маргулиес М.С. Годы интервенции: В 3 т. -  Берлин: Изд-во З.Гржебина, 1923. -  364 с.
Маргулиес М.С. Огненные годы: Материалы и документы по истории гражданской войны на Юге 
России. -  Берлин: Манфред, 1923. -  322 с.
Масловский С. Из воспоминаний о деникинщине на Украине // Былое. -  Л., 1924. -  № 25. -  С. 221- 
246; № 26. -  С. 159-176; № 27-28. -  С. 301-333; 1925. -  № 29. -  С. 180-198; № 30. -  С. 176-194. 
Уривки 3 книги "Денікінці на Україні".
Материалы о погромах // Одес. коммунист. -  1920. -  20 мая.
Мельгунов С. Красный террор в России 1918-1923. -  2-е изд., доп. -  Берлин, 1924. -  312 с.
Мозин М. В кровавом чаду: (Из истории добровольческой погромщины). -  К.: Киев. гор. ком. ЕСДРП 
[Поалей-Цион], 1919. -  15 с.
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Мстиславский С. Погромы: (Из воспоминаний о деникинщине на Украине) // Былое. -  1925. -  № 1/29. 
Мудрий В. Проскурівський погром // Календар “Просвіти”, 1926.
Національних комісаріатів не повинно бути: [Про організацію комісаріату євр. справ] // Більшовик. -  
1919. -  10 трав.
Об организации государственной помощи пострадавшим от еврейских погромов: Постановление СНК 
Украины // Собр. узаконений и распоряжений рабоче-крестьян. правительства Украины за 1919 г. -  
1919,- № 3 4 .- С. 507.
Островский З.С. Еврейские погромы, 1918-1921 гг.: [Альбом]. -  М.: Шк. и кн., 1926. -  136 с. 
Островский З.С. Еврейские погромы: Альбом ил. погром, периода, 1918-1921 гг. -  М.: Худож. печать, 
1924,- 14 с.
Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. -  Париж, 1926.
Пасманик Д.С. Русская революция и еврейство: (Большевизм и иудаизм). -  Париж: Франко-русская 
печать, 1923. -  256 с.

[ ]פאנעס פוילישע די געשלאגנ האבנ מיר װיאזוי װ. פעטראװ װײספאליאקנ די פונ געװארנ באפרײט איז קיעװ זינט יאר 20:
.12 .VI ־ .1940 ־ שטערנ. דער  / /  

Петров В. Як ми били польсьих панів: (20 років з дня визволення Києва від білополяків).
Пилипенко С. Орабочение еврейских масс// Одес. коммунист. -  1920. -  7 мая.
Погромы // Одес. коммунист. -  1920. -  13 февр.
Погромщик Петлюра: [Євр. погроми] // Більшовик. -  1920,- 16жовт.
Погромы в Тетиеве // Одес. коммунист. -  1920. -  15 апр.
Погромы в Херсонской губернии // Одес. коммунист. -  1920. -  25 апр.
Поляков В.А. Жуткие дни на Украине // Евр. летопись. -  1923. -  Сб. 2.
Рабинович Д. Погромная волна на Украине // Вестн. евр. Отдела нар. комиссариата по делам 
национальностей. -  М., 1920. -  № 1-2. -  С. 13-15.
Равич-Черкаський М. Єврейське питання на Україні // Червон. Шлях. -  1924. -  № 6. -  С. 90-96.
Про ставлення Винниченка до єврейських погромів 1917-1918 рр. в Україні.
Радянське життя: 3 кого складається армійська конференція [51 євр. делегат] // Більшовик. -  1920. -
17 груд.
Рафес М.Г. Евреи и Октябрьская революция //Жизнь национальностей. -  М., 1923. -  № 1. -  С. 233- 
237.
Рафесъ М.Г. НаканунЬ паденія гетьманщины: Изъ переживаній 1918 г. -  К.: Культура і знаніе, 1919. -  
96 с.
Робітниче життя: Мобілізація серед євр. робітників // Більшовик. -  1919. -  25 черв.; 28 черв.
"Робота" петлюрівців: [Про євр. погроми в Поділ, губернії: Меджибіж, Теплинка, Гайсин] // Більшовик. -  
1919. -  19 квіт.
Рубинштейн Е. В петлюровско-польском подпольи: Из воспоминаний // Літопис революції. -  1926. -  
№ 5. -  С. 51-54.

עמי. 16 ־ .1917 פאלק, :פארן ק. ־ מאטעריאלן. און :פאקטןבאמערקועען :אוקראינע פרײער דער אין נ. סירקין
Сиркін Н. У вільній Україні.
Сыркин H. C. Наша позиция в Украинской Центральной Раде. -  К.: Фарнъ-Фолкъ, 1917. -  60 с.
Скасків Г. Юда наших днів. -  Олександрівськ: Селян, спілка, 1918. -  32 с.
Статистика погромлених. Вип. 1. Біженці у Богуславі (Київської губернії) / Євр. громад, ком. допомоги 
погромленим. -  X.: Держвидав України, 1921. -  38 с.: діагр. -  Євр.
Степанов К. Женя Файнгор: [Пам'яті полтав. комсомолки-підпільниці] // Комсомолець України. -  1938. -
18 жовт.
Сумский С. Одиннадцать переворотов: (Гражданская война в Киеве) // Революция на Украине по 
мемуарам белых. -  М.; Л., 1930. -  С. 99-114.
Єврейські погроми. Німці в Києві.
1917 год на Киевщине: Хроника событий. -  К., 1928. -  С. 317. *
Єврейські погроми на Київщині.
Толкачов 3. Героические дни: (Воспоминания старого комсомольца) // Известия. -  1939. -  26 июня. 
Трипільська трагедія.

 יוני אין טריפאליע הינטער געפאלן זיינען וועלכע קאמונארן. יונגע די פון אנדענק דעם זאמלבוך־געווידמעט :טריפאליע
ז. 60 ־ .1925 אוקראינע, פון פארל. ]כ.[:מעל. ־ פארטנאי. ע. פון צונויפגעשטעלט / יאר ־טן1919

Трипілля: 36., присвяч. пам'яті молодих комунарів, які полягли під Трипіллям в червні 1919 р.
У Київській раді: До ліквідації єврейської общини // Більшовик. -  1919. -  14 черв.
Ужасы погрома в Кривом Озере: К материалам Красного Суда // Одес. коммунист. -  1920. -  4 авг. 
Уставъ акціонернаго общества ювелирной фабрики “И.Г.Бриль и Н.М.Гершманъ” въ г. Кіевіь / Пер. 3 
укр. Копій. -  K.: Тип. "Разсвътъ”, 1919. -  36 с.
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Уставъ Общества помощи неимущимъ евреямъ Лыбедскаго района города Кіева топливомъ и 
продовольствіемь по себЬстоимости. -  К.: Тип. ”РазсвЬтъ” , 1918. -  10 с.

]טעג אומפארגעסלעכע ל. נ. פודמאנ  דעניקינישע װײסגװארדײישע די פונ געװארנ באפרײט איז אדעס זינט יאר 20 :
/ באנדעס[ .6.11־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Фурман Х.Л. Незабутні дні: (20 років з дня визволення Одеси від білогвардійських денікінських банд). 
Х.Г.Раковский о национальном [еврейском] вопросе// Борьба. -  1919.- 11 марта.
Chyżyk A.L. Di Geschichte fun der proskurower szchyte. -  Lwów: Druk. A.Goldmana, 1922. -  13 s.
Хижик А.Л. Історія різні в Проскурові.
Ц.Б. Евсекции Р.К.П. на 2-ом конгрессе Коминтерна // Вест. Евр. отдела нар. комиссариата по делам 
национальностей, -  М., 1920.- № 1-2 .- С. 16-19.
Про єврейські погроми в Україні.

עמ׳. 16 ־ תרע״ט. א., ־ קרבנות. אידישע די פון זכר צום . צייט די
Час: [Збірник]: В пам'ять про єврейські жертви.
Чериковер И. Антисемитизм и погромы на Украине в период Центральной Рады и Гетмана // 
Революция на Украине по мемуарам белых. -  М.; Л., 1930. -  С. 239-276.
Чериковер И.Н. Антисемитизм и погромы на Украине, 1917-1918: К истории украинско-еврейских 
отношений / Вступ, ст. С.М.Дубнова. -  Берлин, 1923. -  (История погромного движения на Украине, 
1917-1921).
Т. 1: Период Центральной Рады и гетманата; Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии: (К 
истории антисемитизма на Украине, 1919-1920) / Вступ, ст. И.М.Чериковера.
Т. 2: Антисемитизм и погромы на Украине, 1919-1920. Погромы Добровольческой армии.
Чи вороги євреї робітникам та селянам? - X.: Держвидав України, 1919. -  16 с.
Шехтман И. Еврейские погромы на Украине. -  М., 1924.
Шехтман И.Б. Погромы Добровольческой армии на Украине: (К истории антисемитизма на Украине, 
1919-1920 гг.). -  Берлин: Ostjudisches historisches Archiv, 1932. -  385 с.

. ]טעג יענע אינ קיעװ נ. שימאנסקי שטערנ דער // װײספאליאקנ[ די פונ געװארנ באפרײט איז קיעװ זינט יאר 20:
.12 .VI ־1940־ .

Шиманський Н. Київ у ті дні: [20 років звільнення Києва від білополяків].
Штифт Н. Погромы на Украине: (Период Добровольческой армии). -  Берлин: Восток, 1922. -  96 с. 
Шубин П. Директория перед судом трибунала: [Евр. погромы] // Коммунист. -  1920. -  № 5. -  С. 79-83. 
Шульгин В.В. Пытка страхом // Киевлянин. -  1919. -  4 дек.

 י. רעד,פון דער אונטער / אקטיאבר־רעוואלוציע דער פון געשיכטע צודער מאטעריאלן :אקטיאבר־טעג א. יודיצקי
:פארטר. ז. VI ,432 ־ .1927 ר־ליגע,1קולט ק. ־ ליבערבערג.

.Юдицький А. Дні Жовтня
: . ק ־ מידאנער. נ. פון רעד. דער אונטער / (1917-1895)רוסלאנד אין בעוועגונג רעוו. אקטיאבר: צו וועג א. יודיצקי

־ .1927 קולטור־ליגע, IX, [.ז 171 ,[2
Юдицький А. Шлях до Жовтня: Революційний рух в Росії (1895-1917).

2.10. 1921-1928 рр.
Бруцкус. Евреи и НЭП // Евр. трибуна. -  Париж, 1923. -  19 окт.
Вибори єврейської сільради до колонії "Кадлубиця" // Глобус. -  1925. -  № 1. -  С. 13: іл.
Голова єврейської сільради//Глобус. -  1926.- N2 8 . -  С. 181.
Documents sur les pogromes en Ukraine et l’assassinat de Simon Petlura a Paris. -  Paris, 1927.
Документи про погроми в Україні і вбивство Симона Петлюри в Парижі.
Еврейские рабочие и борьба с голодом //Диктатура труда. -  Юзовка, 1922. -  8 марта.
Калинин М.И. Еврейский вопрос. -  [X.]: Пролетарий, 1927. -  46, [2] с. -  Из содерж.: Ленин В. О 
погромной травле евреев; Калинин М. О евреях; Еврейский вопрос и переселение евреев в Крым / 
Письмо Овчинникова и ответ М.Калинина; Калинин М. Еврей-земледелец в союзе народов СССР.

ז. 68 ־ [.1927] צענטרפארל., :]כ.[ ־ ראטנמאכט. דער פון פאליטיק נאציאנאלע יאר צען י. קאנטאו
Кантор Я. 10 років національної політики Радянської влади.

עמי. 228 ־ .1928 קולטור־ליגע, : ק. ־ סוויווע. יידישער דער אין ראטנבויונג י. קאנטאו
Кантор Я. Радянське будівництво в єврейському середовищі.
Канцелярский П. Советская власть и еврейское население в СССР. -  Днепропетровск: Изд-во журн. 
"Партробітник Дніпропетровщини", 1929. -  31 с.
Kiper М. Di waln in di ratn un di Idische arbetndike. -  Zentrfarl., 1928. -  48 s.
Кіпер M. Вибори до Рад і єврейські трудящі.

. ק ־ אוקראינע. פון ארבעטנדיקע אידישע די און אקטיאבר־רעוואל. די :אקטיאבר־רעוואלוציע יאר  X . ו יפע מ ק
ז 144 ־ .1927 קולטור־ליגע, . :

Кіпер М. 10 років Жовтневої революції: Жовтнева революція і євр. трудящі на Україні.
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יפער עמ׳. [2,]69 ־ .1929 קולטור־ליגע, : ק. ־ שטעטל. אין ארבעט די און ראטן די אין וואלן די פון סאכאקלען מ. ק
Кіпер М. Підсумки виборів до Рад і робота в містечку.
Красный П. Трагедия украинского еврейства: (К процессу Шварцбарда). -  X.: Госиздат Украины, 1928. 
־ 72, [2 ] с.
Красний П. Трагедія українського еврейства II Червон. шлях. -  1928. -  № 7. -  С. 265-266.
Левицький Д. Після Паризького процесу //Діло. -  1927.- 2 листоп.
Лист єврейських культурних діячів у справі гебраїчно-історичної комісії при УАН // Пролетар, правда. -  
K., 1927,- № 11.
НЭП и евреи на Украине // Евр. трибуна. -  Париж, 1923. -  16 марта.
Процесс Шварцбарда в парижском суде / [Сост. И.Будовниц; Предисл. М.Рапопорта]. -  Л.: Красная 
газ., 1928. -  77 с.
Резолюции Первой Всеукраинской конференции трудящихся евреев (7-11 апр. 1926 г.). -  
Симферополь, 1926.
Хуторян А. Процес у справі вбивства Петлюри //Глобус. -  1927. -  № 21. -  C. 341.

2.11. 1929-1941 pp.
.5 .IX יאצ / פראנט רעפובליקאנישנ שפאנישנ אפנ נאמענ טשאפאיעװס אפ באטאל ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Батальйон ім.Чапаєва на іспанському республіканському фронті.
.26 •XII בלאנדער . / װײלט מאריענבערג מאטוס א ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Блондер А. Матус Марієнберг обирає.
 דער קפ)ב(או// פונ פארטײ־צוזאמענפאר ־טנ14 צומ פארטײ־ארגאױזאציע קאלינינדארפער קומט װאס מיט י. גלױמ

.VI• 14 ־ .1938 ־ שטערנ.
.Блюм І. З чим приходить Калініндорфська партійна організація до 14-го партійного з'їзду КП(б)У

סטודינסקי פראפעסאר פססר פונ אויבערראט פונעמ דעפוטאט מיטנ שמועס א דעפוטאט. אלס ארבעט יאר א ג. בארוכ
.23 .III ־ .1941 ־ שטערנ. דער  / /  

Борух Г. Рік роботи депутата: (Бесіда з депутатом Верховної Ради СРСР професором Студинським).
.26.XII י ילאװסק ידערמאנ ,ל. ברא י / ראיאנ סטאלינדארפער פונ אינטעליגענציע די ל. שנ ־ .1938 ־ שטעת. דער /  

Брайловський Л., Шнайдерман Л. Інтелігенція Сталіндорфського району.
Бромберг Я.А. Запад, Россия и еврейство: Опыт пересмотра евр. вопроса / С предисл. В.Н.Ильина. -  
Прага: Издание евразийцев, 1931. -  IV, 196 с.

.12 •XII אקערמאנ[ :קראנט מירל אגיטאטאר דער י. ינדער3גונ[ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Бухбіндер Й. Агітатор Мірл Крант: (Акерман).

.14 •XII נבעסאראביע[ װאלנ: די ערעװ שאבע דארפ דאס י. בוכבינדער / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Бухбіндер Й. Село Шабе напередодні виборів: [Бесарабія].
Важлива ухвала союзного уряду: [Заходи, що мають поліпшити стан євр. мас] // Соціяліст. борозна. -
1 9 3 0 .-№ 2 ,- С. 1-2.

.6 .VIII ינערמאנ ־ .1938 אװטאנאמערנעגנט(//דערשטערנ.־ יידישע )מענטשנפונדער זײנגעזינד: אונ יאנקעװ־יאסי כ. װי  
Вайнерман X. Яків-Іося та його родина.

/ ארבעט דער בא כענקינ אראנ דעפוטאט דער כ. װיינאװ .27.11־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Вайнов X. Депутат Арон Хенкін за роботою.

/ ארבעט דער כענקעבא אבראמאװיטש אראנ דעפוטאט דער כ. װיינאװ .12 .1 ־ .1939־ שטערנ. דער /
Вайнов X. Депутат Арон Абрамович Хенкін за роботою.

נ יסמא י  //דער ראט[ העכסטנ פונ דעפוטאט דעמ גאלדמאכער, י. ]װעגנ אײנדרוקנ: אײניקע :גאלדמאכער ייסראעל ב. מ
.1.11.־ 1938 שטערנ.־

Вайсман Б. Деякі враження про депутата Верховної Ради Ісроела Гольдмахера
נ יסמא י / שלאכטנ( װאלאטשײעװקער די פונ יארטאג ־טנ17 צומ :סאפקע װאלאטשײעװקער דער אפ ב. װ  דער /

.12 .11 ־ .1939־ שטערנ.
Вайсман Б. На Волочаївській сопці: (До 17-ї річниці Волочаївської битви). *

/נײיאר־יאלקע דער אפ קינדער שפאנישע די בא אינדערהײמ: זיכ בא װי 3.1. ־ .1939 ־ שטעת. דער /  .a װייסמאנ 
Вайсман Б. Як у себе вдома: У іспанських дітей на новорічній ялинці.

יארסקי ואפנ . ו ז. 188 ־ .1931,צענטרפארל. : כ. ־ איבערבויונג. סאציאליסטישער דער אין פרוי הארעפאשנע יידישע די מ. ש
Вапнярський Ш.М. Єврейська трудяща жінка в соціалістичній перебудові.
Ващенко O.A. З.Гольцман [Керівник цивільного повітряного флоту СРСР] // Глобус. -  1933. -  С. 9.

.24 •V יכטע דאס ופגער / ]לייטארט[ :פאלק יידישע א ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Відроджений єврейський народ.

י ואלאדארסק . ו / פארטײ־קאנפערענצ שטאטישער בערדיטשעװער דער אפ אי .24.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Володарський І. На Бердичівській міській партійній конференції.

רעפובליקאנישער שפאנישער דער פונ גענעראל^שטאב פונ באשלוס ]װעגנ פעלקער. אלע פונ פרײהײט דער פאר קעמפנ זײ
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/ ווינער א. אונטערשריפט ־ מיליטער־אטריאד[. ײדישנ באזונדערנ א שאפנ צו ארמײ .17.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Вони борються за свободу всіх народів: [Про рішення Генштабу Іспан. республікан. армії про 
утворення окремого євр. військ, загону].

.14 .XI י יצק נאװ / ראיאנ נײ־זלאטאפאליער פונ אינטעליגענצ די מ. װאר ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Ворновицький М. Інтелігенція Ново-Златопільського району.

/ קיעװ( ראיאנ)שטאט פעטראװקער ]פונ פארטײ־ארגאניזאציע ראיאנישער דער פונ װוקס דער יא. געלפאנד שטערנ. דער /
-1939- .1.Х.

Гельфанд Я. Ріст районної партійної організації [Петровського району м. Києва.]
/ טאנקאשקורי כאוו. פארלאמענט טאציאליסטישנ פונעמ דעפוטאט דער א. הינדעס IV.11. ־ .1938 ־ שטערנ. דעו־ /

.Гіндес А. Депутат соціалістичного парламенту т.Тонкошкурий
 ,:צענטרפארל. ק.; : כ. ־ מינדערהײטנ. נאציאנאלע די צװישנ ארבעט דער אינ פעלערנ אונ דערגרײכונגענ א. גלינסקי

 דער פונ יעדיעס די נלויט אוסרר פונ באשטאנ נאציאנאלער דער :נספתקם אואילך 79 מעמי ־ עמ׳. [2,]82 ־ .1931
 1930-1927 יארנ די פאר ר. ס. ס. או. פונ ראטפאלקאמ פונ אינ װוציק פונ גרונט־געזעצנ :יאו־[ 1926 אע פאלקצײלונג

יאר. 1931 פעװראל ־טנ10 צומ ראיאנענ נאציאנאלע ;נאצמינדערהייטנ די בענעגײע
Глинський А. Досягнення та помилки в роботі серед національних меншостей.
Goldelman S. Löst der Kommunismus die Judenfrage?: Rote Assimilation und Sowjetzionismus. -  Vienna: 
Heinrich Glanz, 1937. -  298 p.
Гольдельман C. Чи вирішили комуністи єврейське питання?: Червона асиміляція та радянський 
сіонізм.

/ נאצמינדאו־בעט דער מיט ניט זיכ נעמ פארנעמט כארקאװ אינ ג. גאלדשטיינ .12 .111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Гольдштейн Г. В Харкові не займаються нацменівською роботою.

.11 .XII ־ .1938 ־ שטערנ. ראיאנ//דער קרעמענטשוקער פונ װוקס דער יא. יע. גואמאװ  
Громов Є.Я. Піднесення Кременчуцького району.
Диманштейн С. Еврейское нацменьшинство СССР на новом этапе // Революция и национальности. -  
1932,- №5.

/ נאצמינדערהײטנ די צװישנ ארבעט די או־גאניזירנ באלשעוויטטיש י. לענגארד ,ס. יעװינ .16.11 ־ .1938־ שטעו־נ. דער /
Євін С., Ленгард І. По-більшовицькому організувати роботу серед нацменшостей.
Заславский Д.О. Евреи в СССР. -  М.: Эмес, 1932. -  48 с. -  То же. -  2-е изд., испр. -  1933. -  48 с.

טאװעטישער דעו־ פונ ארבעטנדיקע ײדישע אלע צו געגנט זשיטאמירער פונ ארבעטנדיקע ײדישע די פונ ײענדונג  
.6 •VI אוססר[ פונ ראט העכסטנ אינ װאלנ די מיט צוזאמענהאנג ]אינ אוקראינע: סאציאליסטישער / .־1938 ־ שטערנ. דער /  

Звернення єврейських трудящих Житомирської області до всіх єврейських трудящих Радянської 
Соціалістичної України.
Звернення єврейських трудящих Житомирської області до всіх єврейських трудящих Радянської 
Соціалістичної України: [Заклик голосувати на виборах до Верховної Ради УРСР за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних] // Червоне Полісся. -  1938. -  6 черв.; Червоний кордон. -  1938. -  10 черв.

/ ארט פוסט ראיאנ־א פעטראווקער אע נאצמינד־ארבעט די יע. קאהאנ .16.11 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Каган Є. Нацменробота в Петрівському районі - пусте місце.
Калинин М.И. Евреи в СССР. -  М.: ЦК ОЗЕТ, 1931. -  16 с.

.8 .II .־ .1938 ־ שטעו־נ. געגנט//דער קיעװעו־ אינ נאצמינדערהײטנ צװישנדי דיארבעט קאמטשאטאװ  
Камчатов. Робота серед нацменшостей Київської області.
Канцелярский П. Советская власть и еврейское население СССР. -  Днепропетровск: Изд-во журн. 
“Партробітник Дніпропетровщини”, 1929. -  ЗО, [2] с.: ил.

.24 .II אופשטײג אינ ראיאנ טטאלינדארפער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  л  קלעטקינ 
Клєткін Д. Сталіндорфський район на піднесенні.

.7 •XI .טטאלינדארפ[ מענטשנ. די װאקטנ עט ראיאנ, דער װאקסט עט קאלאדיעװ[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Колодієв. Росте район, ростуть люди: [Сталіндорф].

.22 .XI גערשמאנ ליאװע בײגרענעצלער דער ט. קאפײקינ / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Копейкін Т. Прикордонник Льова Гершман.

.15 .VIII יאר 1938 אינ אוקראינע פונ ארבעטנדיקע די פת פארזיכערונג טאציאלע די יע. לעגור / ־ .1938 ־ שטעוע. דער /  
Легур Є. Соціальне забезпечення трудящих України у 1938 році.

.12 .V .אוססר[ פונ ראט העכטטנ ]אינ װאלנ: די צו יישעװראט יידישער לוהינער לייגאװסקי / ־ .1938 ־ שטעו־נ. דעו־ /  
Лейбовський. Лугінська єврейська сільрада напередодні виборів [до Верховної Ради УРСР].

.1.111 ־ .1939־ שטעו־נ. מאסאװעארבעטאינבארערראיאנ//דער פארטיייש־ די אי. מאזני
Мазний і. Партійно-масова робота у Барському районі.

 : ק. ־ קיטלער. אראנ בריגאדער־ארדענטרעגער דעמ װעגנ פארצײכענונגענ :קיטלער אראנ ה. מאלאמוד
עמי. 25 ־ .1939,אוקרמעלנאצמינדפארל.

Маламуд X. Арон Кіслер: Нариси про бригадира-орденоносця Арона Кіслера.
О возмещении стоимости изъятых строєний их собственникам из числа еврейской местечковой 
деклассированной бедноты, которые ранее принадлежали к лицам нетрудовых категорий, а ныне
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привлечены к общественно-полезному труду: Постановление НКЮ и НККОМХОЗА УССР // Собр. 
законов и распоряжений рабоче-крестьян. правительства Украины. -  К., 1933. -  № 25. -  С. 32-33.

 אקטיאבער יאר 15 אקטיאמצר־רעוואליוציע: דער פון ױבילײ ־יאריקנ15 דעם פײערנ פאר געגנט־קאמיטעט אדעטער
עמ׳. 24 ־ .1932 ־ ]א.[. ־ אדעשטשינע. אפ נאצקולטורבויוע די אונ ־רעװאלױציע

Одеський обласний селянський комітет до 15-річного ювілею Жовтневої революції: 15-річчя 
Жовтневої революції і національно-культурне будівництво на Одещині.

.8 .Іі לייטארט. נאצמינדערהײטנ: די צװישנ ארבעט די אופלעבנ[ ] / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Оживити роботу серед нацменшостей: [Передовиця].
Петровський Г. Єврейську бідноту в соцбудівництво // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 13. -  С. 16-17.

י נטשעװסק י זמאנ ,מ. פ ו  לײט אלטע די מיט ״שטערנ״ רעדאקציע פונ באגעגעניש־אװנט א אפ אינפריידנדערציילט: צ. ט
/ אראסטישעוו( ק פונ .V. 23 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Пінчевський М., Тузман Ц. Розказано в радощах: (На зустрічі в редакції “Штерн" з ветеранами
(.Коростишева

י פאר . טנא / ראיאנ קאלינינדארפער פונ נאציאנאליסטנ בורזשואזע באנדע דער איבער געריכט דער ש שטערנ. דער /
*1938- .16 .X i.

Портной Ш. Суд над бандою буржуазних націоналістів в Калініндорфському районі.
ועלט / גארמאזע[ מ. מ. ראטנפארבאנד פת העלד ]דער :חעלד א פונ וועג דער י. סאמ Х-9. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Самуельс І. Шлях героя: (Герой Радянського Союзу М.М.Гармазе.)
יק נ . סװעטשאר / ראיאנ קאלינינדארפער פונ רעכילעסטרײבער אונ איבערסטראכירער ש IV. 3. .־1939 ־ שטערנ. דער /

Свечарник Ш. Перестраховники і наклепники Калініндорфського району.
נ יקמא / ארמײ[ רויטער דער אינ פריזױו ]װעגנ :גליקלעכסטע די י. פאל IX• 26. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Фалікман І. Найщасливіші: [Про призов до Червоної Армії.]
/ ]נײ־זלאטאפאל[ ראיאנ: אינ פראפאגאנדע די ארגאניזירט האבנ מיר װיאזוי א. פלײשער V.10. .־1939־ שטערנ. דער /

Флейшер А. Як ми організували пропаганду у районі: (Ново-Златопіль.)
ידמאנ ו . פ / ]קאלינינדארפ[ קאדרענ: נײע ש XI. 15. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Фрідман Ш. Нові кадри: [Калініндорф.]
י / פערעיאסלעװ אינ פארטײ־פארזאמלונג ראיאנישער דער נ.אפ נװאלסק IV.17 .־ 1939 ־ שטערנ. דער /

.Хвальський Н. На районних партійних зборах у Переяславі
י נאװטק י יק נ פ. צ ומא דער // סאצגעװעט פונעמ ערשטיקײט דער פאר שװאכ קעמפט ראיאנ קאלינינדארפער א• ,לײדע

.17 •VIII .־ .1938 ־ שטערנ
Цикіновський П., Лейдерман А. Калініндорфський район мляво бореться за першість у соцзмаганні.

/ ראיאנ( נײ־זלאטאפאלער ,)סלאדקאװאדניע :מאלאצקי יאנקעװ־ױינע אגיטאטאר .דערס טשאק ־שטערנ דער / .
.27.V1938 .־

Чак С. Агітатор Янкев-Іойне Малацький: (Сладководне, Ново-Златопільський р-н).
 מיליטערישנ אונ ארמײ רויטער דער פונ יארטאג ־טער21נ :סװירסקי נויעכ פילאט־כאסאנאװעצ דער ט. טשאק

/ יאמ־פלאט[ .22 .11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Чак С. Пілот-хасановець -  Ноєх Свірський: [21 -ша річниця Червоної Армії та Військово-Морського 
Флоту].

. / דערפארוע־אויסטױש( פונ ארדענונג )אינ : סעקציעס זײנע אונ שטאטראט קרעמענטשוקער שטערנ דער / . a נאװ טשער
.22. IX- '1938 ־

Чернов Б. Кременчуцька міськрада та її секції: (У порядку тлумачення).
. ירא / אקטױויסטנ[ לאנדשוצ אקטױוע סמילאװענקא נמישפאכע :פאטריאטנ סאװעטישע מישפאכע כ.א שאפ שטערנ דער /

.20. VI .־ 1939־
Шапіро X. Родина радянських патріотів: [Родина Сміловенка - активні захисники країни].
Шварцман М., Оркіс Ю. Цебриківська виборча округа: [Стан р-ну за царату і тепер] // Вісті. -  1938. -  
6 трав.

.8 .VI נ ומא / וואראווסקי[ נ. א. ניי־פאבריק ]אדעסער :פריזיווניקעס מ. שע ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Шерман М. Призовники: [Нова одеська швейна фабрика ім.Воровського].

י וטק ו וא עמי. [1,] 67 ־. 1939,אוקרמעלנאצמינדפארל. ק.: ־ .יידישעפאלק אופגעריכטע .דאסי שקא
Шкаровський Ш. Відроджений єврейський народ.

.6.ІХ י ואװטק / פונקט[ .פריזױו]אלעקסאנדריע : טרוימ .װינעצקיסש שקא ־ . 1938 ־ .שטערנ דער /  
Шкаровський Ш. Мрія Вінецького: [Александрія, призовний пункт].

. יאפאק י של נאװסק י יק ,צ . / אללקױפ פונ יארטאג ־טנ20 צומ קאמױג־ארגאניזאציע סטאלינדארפער פ. נ שטערנ דער /
.26. X ־ 1938 ־ .

Шляпак X., Цикіновський П. Сталіндорфська комсомольська організація до 20-річчя ВЛКСМ.
.15. XI דונעװעצ פונ אינטעליגענצ ב.די שױנעט / ־שטערנ דער / .־ 1938 .

Шойхет Б. Інтелігенція Дуневець.
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2.12. ЄВРЕЇ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ, РУМУНІЇ, АВСТРО- 
УГОРЩИНИ, ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

2.12.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАЦІ

Bałaban NI. Z zagadnień ustrojowych żydowstwa polskiego. -  Lwów. -  25, 3 s. -  Odb. z Biblioteki 
Lwowskiej.
Балабан NI. З проблем організаційних польського єврейства.
Weissmann NI. Polityka żydowska cesarza Hadrjana. -  Lwów: Nakł. Żydowskiej Gminy Wyzn. Lwowa i 
Stanisławowa, 1933. -  92, 3 s.
Вайсман NI. Єврейська політика імператора Хадр'яна.
Гейликман Т.Б. История общественного движения среди евреев в Польше и России. -  М.;.Л.: 
Госиздат, 1930. -  307 с.
Heppner A., Herzberg J. Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jbdischen Gemeinden in den 
Posener Landen. H. 24. -  Breslau: Selbstverlag, 1927. -  S. 921-960.
Геппнер A., Герцберг Й. З минулого і сучасного євреїв і єврейської громади на польських землях. 
Hrabyk К. Kwestja żydowska. -  Lwów: Nakł. Związek Młodych Narodowców, 1934. -  46 s. -  Odb. z “Akcja 
Narodowa". -  1934,- №8-9.
Грабик К. Єврейське питання.
Дпуголенцький Ч. До жидівського питання / Пер. з чес. В.К. [Василя Короліва-Старого] // Дзвони. -  
1939 -  Ч .4 .-  С. 173-175.
Dołęga К. Żydzi w czasie walk o niepodległość Polski. -  Poznań: Samoobrona Narodu, 1937. -  63 s. 
Доленга К. Євреї під час боротьби за незалежність Польщі.
Żydowstwo polskie swym braciom, którzy walczyli o niepodległość i wolność kraju, 1905-1918. -  
[Warszawa]: Nakł. Zw. Żydowskich Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych w Warszawie, [1936]. -  28 s. 
Єврейство польське своїм братам, котрі боролися за незалежність і свободу краю, 1905-1918. 
Jeske-Choiński Т. Dokąd żydzi dążą? - 1921. -  2 4 s .-  (Biblioteczka Żydoznawcza; №2).
Єске-Хоїнський T. Чого євреї прагнуть?
Jeske-Choiński Т. Co żydzi robili w Polsce. -  1921. -  16 s. -  (Biblioteczka Żydoznawcza; № 1). 
Єске-Хоїнський T. Що робили євреї в Польщі.
Kierski К. Kwestia żydowska w Polsce. -  Poznań, 1939.
Кірський К. Єйрейське питання в Польщі.
Mieses М. Judaizanci we wshodniej Europę // Miesięcznik Żydowski. -  1934. -  Z. 1-6.
Micec NI. Іудеї в Східній Європі.
Papajski L. Rola Żydów w dziejach Polski. -  Kraków: Samodzielność, 1937. -  66 s. -  (Biblioteka 
“Samodzielności”; № 5).
Папайський Л. Роль євреїв у подіях Польщі.
Parnass L. Kwestja żydowska w świetle nauki. -  Lwów: Nakł. księgarni “Beth-lsrael”, 1921. -  4, 99, 5 s. 
Парнас Л. Єврейське питання в світлі науки.
Rotenstreich. Handel żydowski w Polsce // Sprawy narodowościowe. -  1929. -  № 3-4. -  S. 575-582. 
Ротенштрайх. Єврейська торгівля в Польщі.
Stolheim R.F. Zagadka powodzenia żydowskiego / Przekład z 6-go wydania niemieckiego. -  Lwów: Nakł. 
Pierwszej Polskiej Chrześcijańskiej Księgarni i Antykwami. Druk. A. Gojawiczyńskiego, 1923. [1924]. -  2, [2], 
190 s.
Столхейм Р.Ф. Загадка єврейського успіху.
Czem jest “zielona wstążka”? - [B. m. ]: Nakł. Kom. Samoobrony. Druk. Krasowa, Lwów, [1931]. -  1 s.
Чим є "зелена стрічка"?: [Про діяльність євреїв в різних галузях життя].
Schall J. Historja Żydów w Polsce, na Litwie i Rusi. -  Lwów: Polska Niepodległa, 1934. -  320, YIII s., 25 il. 
Шаль Я. Історія євреїв у Польщі, Литві і Росії.
Schipper І. Dzieje handlu żydowskiego па ziemiach polskich. -  Warszawa: [В. m. ], 1937. -  648 s.
Шіппер І. Історія єврейської торгівлі на польських землях: [Вт.ч в Галичині і на всій Україні в ХІІ-ХХ ст.].

2.12.2. ЄВРЕЇ В ДОКНЯЖ ІІ КНЯЖІ ЧАСИ

Бруцкус Ю.Д. Перші звістки про євреїв у Польщі та на Русі // Наук. 36. за 1927 / ВУАН. -  K., 1927. -  Т.
24.-С . 3-11.
Schipper І. Początki Żydów па ziemiach Polskich і ruskich // Almanach żydowski za rok 5678 (1917). -  
Wieden, 1918,- S. 238-239.
Шіппер I. Початки євреїв на польських і руських землях.
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2.12.3. XIV-XVIII ст.

Breger M. Zur Handelsgeschichte der Juden in Polen während des 17 Jachrhunderts. -  Berlin: Mass, 1932.
-  VII, 46 s.
Брегер M. Історія торгівлі євреїв в Польщі в XVII ст., [в т. ч. на території України].
Wurm D. Z dziejów żydowstwa Brodzkiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (do r. 1772). -  
Brody, 1935. -  VII, 119 c. + 2 карт.
Вурм Д. З історії бродського єврейства часів давньої Речі Посполитої Польської (до р. 1772). 
Ringelblum Е. Projekty і próby przewarstwowienia Żydów w epoce stanisławowskiej // Sprawy 
narodowościowe. -  1934. -  № 1. -  S. 1-31; № 2-3. -  S. 181-225. -  Те саме. -  Окреме видання. -  
Warszawa: ln-t badań spraw narodowościowych. -  1934.
Рінгельблюм E. Проекти і спроби розшарування євреїв в епоху станіславську: [Про соціальну 
структуру єврейства в Польщі XVIII ст., в т.ч. в Галичині].
Streit L. Ormianie a Żydzi w Stanisławowie w XVII і XVIII. -  Stanisławów: Koło Naukowe “Towarzystwa 
Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie" (oddział w Stanisławowie), 1936. -  16 s.
Стрейт Л. Вірмени та євреї в Станіславі в XVII і XVIII ст.
Charewiczowa L. Ograniczenia nacyj schizmatyckich i Żydów we Lwowie XV і XVI w. -  Lwów, 1925. -  37 s. 
Харевічова Л. Обмеження розкольницьких націй та євреїв у Львові в XV і XVI ст.
Charewiczowa L. Handel średniowiecznego Lwowa. -  Lwów: Wyd. Zakł. Im. Ossolińskich, 1925. -  156 s. 
Харевічева Л. Торгівля середньовічного Львова.
Відомості про єврейську, татарську та  вірменську торгівлю.
Schulshon S. І. Die Geschichte der Juden in der Bukowina unter österr., Verwaltung, 1774-1918. Abt. 1. Die 
Vertreilung der Juden aus der Bukowina 1774-1783. -  Berlin, 1928. -  IV, 45 z.
Шульзон C.l. Історія євреїв Буковини, 1774-1918. Період австрійського панування.

2.12.4. XIX ст.

Almi A. Legendy żydowskie о powstaniu 1863 r. / Przeł. S. Hirszhorn. -  Warszawa: Wyd. E. Gitlina, 1929 
[1928].- 4, 1, 87, 1 s.
Апьмі A. Єврейські легенди про повстання 1863 р.
Боген Д. Преследование нацменьшинств в Польше: [Пер. с евр.]. -  М.: Изд-во ЦК МОПР СССР, 1927.
-  56 с.
Friedman F. Die galizischen Juden in Kampf um ihre Gleichberechtigung 1848-1868. -  Frankfurt am Main,
1929.
Фридман Ф. Євреї з Галичини в боротьбі за рівноправність.

2.12.5. РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Schall J. Źydowstwo galicyjskie w czasie inwazji rosyjskiej. -  [B. m. ], 1936. -  28 s.
Шаль Й. Галіцийське єврейство під час російської інтервенції.

2.12.6.1917-1920 рр.

Bendow J. Der Lemberger Juden-pogrom. -  Vien; Brunn, 1919.
Бендов Й. Львівський єврейський погром.
Галицьке пекло. -  Бердичів: Накл. 11 гал. корпуса, 1919. - 7  с.
Halpern L. Polityka żydowska w Sejmie i Senacie Pzeczypospolitej Polskiej, 1919-1933. -  Warszawa: Inst. 
Badań Spraw Naród. DKP, 1933. -  45 s. -  (B-ka Spraw Narodowych; № 14).
Гальперн Л. Єврейська політика в Сеймі і Сенаті Польської Республіки, 1919-1933.
Еврейский погром во Львове: (Хроніка) // Киев, мысль. -  1918. -  29 нояб. 1
Золоті ворота: Історія січових стрільців, 1917-1919. -  Л., 1937.
Про участь євреїв (Я.Насса, ВРозенберга-Чорного) в добровільних легіонах Українських січових 
стрільців -с . 92, 95, 106, 149, 312.
Insler A. Dokumenty fałszu: Prawda о tragedji żydowstwa lwowskiego w listopadzie 1918. -  Lwów, 1933. -  
102 s.
Інслер А. Документи обману: Правда про трагедію львівського єврейства в листопаді 1918 р. 
МаксимчукІ. Кожухів: (Спомини). -  Л., 1930.
Про жидівський курінь у складі 1-го корпусу Української галицької армії, 1918-1920 роки - с. 7, 29, 54, 81, 
84, 85.
Перемены в Австро-Венгрии: (Райцес о судьбе евреев в Галичине) // Киев, мысль. -  1918. -  № 187.
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Prawda pro pogrom // Chwila. -  Lwów, 1919. -  29 січ.
Правда про погром.
Романи Я. Евреи въ Румьініи. -  Одесса: Кинеретъ, 1917. -  24 с.
Ромул [С.О.Єфремов]. Дикарі вищої культури: [Погром у Львові] // Нова рада. -  1918. -  № 229.
Ромул [С.О.Єфремов]. Шило в мішку: [Ще про погром у Львові] // Нова рада. -  1918. -  № 234.
Samuel S. М. Z dziejów Kampanii żydowskiej przeciw Polsce / Sir Stuart M. Samuel o pogromach w Polsce: 
(Sprawozdanie komisji wysłanej do Polski przez Sekretarza Stanu dla spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii).
-  Lwów: Nakł. Spółki Wyd. “Słowa Polskiego”, 1920. -  32 s.
Самуель С.М. З історії єврейської кампанії проти Польщі / Сер Стюарт М.Самуель про погроми в 
Польщі.
Tenenbaum J. Żydowskie problemy gospodarcze w Galicji. -  Wieden: W. Berkelhammer (“Mariah”), 1918. -  
133 s.
Тененбаум Й. Єврейські господарчі проблеми в Галичині.
Хейфец И.Я. Мировая реакция и еврейские погромы. Т. 1-2. -  Симферополь, 1925.
Т. 1: Польша, 1918-1922. -  256 с.
Т. 2: Венгрия, 1918-1922. -  248 с.
Т. 3: Україна, 1918-1919.-223 с.
Чайковський А. Чорні рядки: Мої спомини за час від 1 листопада 1918 до 13 травня 1919. -  Л., 1930. 
Ставлення євреїв Самбора до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки в листопаді 
1918р .- с. 18, 20, 38, 79.

2.12.7.1921-1928 рр.
Аш. Антисемитизм под покровительством румынских властей // Красная Бессарабия. -  М., 1931. -  
№ 5-6 ,- С. 13-14.
Бензя П. Лицарі єврейського погрому [у Львові] // Пролетар, правда. -  1927. -  12 лип.
Бензя П. Оборонці української та єврейської націй // Пролетар, правда. -  1927. -  29 листоп.
Дембо В. Отклики бессарабской жизни: [Евреи в Бессарабии] // Красная Бессарабия. -  М., 1926. -  
№ 3-4. -  С. 33-42.
N.N. Львовское дело Бейлиса: (Замах на Войцеховського) // Коммунист. -  1925. -  24 нояб.

: מינסק .כ .! מ ־ .ארבעטנדיקע יידישע די פון לאגע די און פוילן אין קריזיס עקאנאמישער דער  л רובינשטיין 
עמי [1] ,73 ־ . 1931.,צענטרפארל .

Рубінштейн Д. Економічна криза в Польщі і становище єврейських трудящих.

2.12.8.1929-1941 рр.
.24. VIII אונטערדריקער זײערע מאסנאינפוילנקעגנ ײדישע פונדי קאמפ דער / ־שטערנ דער/ .־ 1938 .  

Боротьба єврейських мас Польщі проти своїх гнобителів.
.15. IX פאלקס־פראנט צומ װעג אפנ מאסנפונפוילנ ײדישע די א. װאלינער / ־שטערנ דער / .־ 1938 .  

Волинер А. Єврейські маси Польщі на шляху до народного фронту.
. 29. VI פוילנ[ ]אינ פאבריקאנטנ ײדישע פונ אנטיסעמיטיזמ אונ ציניזמ א. הינדעס / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Гіндес А. Цинізм і антисемітизм єврейських фабрикантів [у Польщі].
Гольдельман С. Нариси соціяльно-економічної структури жидівського народу = Žydowské hospodářské 
zřženi jakošto osnovávpospolitost = Jüdische Wirtschaftsverfassung als Schicksalsgemeinschaft. -  
Подєбради: Укр. госп. акад. в ЧСР, 1931. -  16 s.: 17 tab. -  Čes. а пет. Resumé - Sepár Z: Зап. Укр. 
госп. акад. в ЧСР. Т. 3. Подєбради, 1931.
Евреи причиняють вздорожанія продуктовъ // Карпаторусскій голосъ. -  1941. -  25 окт. -  С. 2. 
Відомості про продуктову аферу торговців овочами Мора і Герцега Шафранів, Філіпа Вайсбергера й 
Абрагама Гпюка в м. Ужгороді.
Еврей или жидъ? // Карпаторусскій голосъ. -  1941. -  21 нояб. -  С. 6.
Подано ф акти зловживань ужгородського підприємця Шами Лебовича, який на площі Сейчені 
продавав овочі дорожче від установленої норми.
Еврейскіе происки въ Хустъ: (Евреи получають строительные работы внЬ конкурса) // Карпаторуссій 
голосъ. -  1939.- 26 авг. -  С. 3.
Фірми Г.Давидовича, Ш.Шалара, Кополовича отримали державне замовлення на будівництво мостів і 
дамби поза конкурсом.

 שוידערלעכער דער נוועגנ :פרעסע אויסלענדישער דער פונ עװאקואציע־״פראיעקטנ״ זײנע אונ דוטשע״ ״יידישעו דעו
/ פוילנ[ אינ יידנ די פונ לאגע .ІІІ.10 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Єврейський дуче" та його евакуаційні "проекти": [Про жахливе становище євреїв у Польщі.]" 
/ פוילנ פאשיסטישע פונעמ שטױול אונטערנ מײרעװ־אוקדאמע VI• 9. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
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Західна Україна під чоботом фашистської Польщі.
Der blutiker marš funem pojlišn fašizm: Af der okupirter erd fun Majrev-Ukraine. -  Lemberg; Majrev. Ukrain.
-  Ukrderžnacmenvydav, 1932. -  27 z. >
Кривавий похід польського фашизму.
Ле І., Фефер І. Люди, які були зайвими: [Безробітні в Бесарабії під час рум. окупації] // Комуніст. -  
1940. -  9 лип.
Лист жида до Сталіна // Укр. нива. -  Луцьк, 1929. -  Ч. 38.

ימ נשט יע יל / ]מיירעוו־אוקראינע[ :קאװעל( פונ בריװ )א לעבנ: נײ א א.ל .8.1 ־ .1940 ־ שטעת. דער/
Лілієнштейн А. Нове життя: Лист з Ковеля (Зах.Україна).
Лозинський М. Проти погромів на Західній Україні // Зах. Україна. -  1930. -  № 10. -  С. 24-26. 
Марьянов М. "Выборы" по-польски: [Террор и погромы в Зап. Украине в связи с выборами в сейм в 
1938 г. ] // Совет. Украина. -  1939. -  27 окт.

.8. IV א.ב. :אונטערשריפט ־ ווארשע. אע אגראמ3 דעי / ־ .1938 ־ שטעת. דער /
Погром у Варшаві.

.16. II ו נ״ דע נײד / פרעסע אויסלענדישער דער :פונ רומעניע אינ ״גא ־ . 1939 ־ שטערנ. דער /  
"Рай" у Румунії: Із зарубіжної преси.
С. Подробности возмутительного случая в Румынском университете, (Бухарест)// Красная Бессарабия.
-  М., 1938. -  № 3 ,-  С. 24.
Щербей Н. Нашъ народъ о жидахъ // Карпаторусскій голосъ. -  1940. -  19, 23, 26, 30 нояб., 4 дек. 
Інформація про етнологічну студію Миколи Щербея, яка проаналізувала думки місцевого населення 
про євреїв.

3. У К Р А ЇН С Ь К О -Є В Р Е Й С Ь К І В ІД Н О С И Н И

Goldelman S. Juden und Ukrainer: Briefe eines jüdischen Sozialdemokraten. -  Vienna: Hamojn, 1921. -  
152 p.
Гольдельман C. Євреї та Україна.
Гольдельман С. Листи жидівського соціал-демократа про Україну: Матеріали до історії укр.-жид. 
відносин за час революції. -  Відень: Жид. вид-во "Гамойн" на Україні, 1921. -  80 с.
Євреї та українська Республіка: [Євр. делегація у головного отамана 17 лип. 1919 р. в Кам'янці на 
Поділлі]. -  Кам'янець на Поділлі: М-во преси й інформації, 1919. -  8 с.
Єфремов. Єврейська справа на Україні// Книгар. -  1920,- № 1-3 .- С. 78.
З книг, спалених агентами Добрармїї.
Жук А. Симон Петлюра в молодості: Збірка споминів. -  Л., 1936.
іваницький В. Єврейська мова у Г.С.Сковороди // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. 
від. -  K., 1928,- Кн. 1 , -  C. 98-107.
Костомаров M.І. Українсько-єврейські відносини: 11. Иудеям, 1862; 12. Еще заметка об иудеях, 1862 // 
Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. -  K., 1928. -  С. 111-123.

.31. V יגמאנ / /ג>יארהונדערט[111 אע אופשטאנד ]פויערישער : קאליעוושטשינע נ.ס. ל ־ . 1941 ־ .שטערנ דער /  
Лібман Н.С. Коліївщина: [Народне повстання XVIII ст.].
Наше жидівство: [Про ставлення євреїв до українізації в СРСР у середині 20-х рр.] //Д іл о .-1925.- 4 січ. 
Равіч-Черкаський М. Єврейське питання на Україні // Червон. шлях. -  1924. -  № 6. -  С. 90-96. 
Полеміка щодо с т а т т і В.К.Винниченка з цього ж питання в журналі "Нова Україна" (Прага) № 7-8, 
1923 р.

נעס  אוקראינישער דער פון אנטװיקלונג דער מיטהעלפן װעגן און שפראכן די פון קונג גלײכבארעכט די זיכערן װעגן טאקא
ז. 40 .- 1928 צענטרפארל., :כ. ־ קולטור.

Роздуми про захист рівноправності мов і про допомогу в розвитку української культури.
Самойлич. Про одного єврейського міністра та про те, як він утворює українсько-єврейське співжиття: 
(Пінхос Красний і стаття в газ. "Діло" під назвою "Спільна доля") // Більшовик. -  1924. -  26 жоат. 
Сумцов М.Ф. Історія української філософської думки // Бюлетень / Музей Слободської України. -  X.,
1927. -  № 2-3. -  С. 70-72. -  Із змісту: Сковорода і "Біблія".
Тимофіїв М. Жиди і народне господарство України. -  Відень, 1923. -  65 с.
Фінкель О. Українсько-єврейські літературні взаємини //Літ. арх. -  1930. -  Кн. 1-2. -  С. 97-108. 
Шехтман і. Євреї і українці. -  О,: Кінерет, [1917]. -  32 с.
Щупак С. Конфлікт між українськими та єврейськими шовіністами // Пролетар, правда. -  1925. -  
№ 145. -  28 черв.
Антисемітизм українців як небезпечна гра жидів //Діло. -  1934. -  4, 5 лют.
Асимілянти та асимілятори // Діло. -  1925. -  27 черв.
Бодунік О. На похилій площині//Голос нації. -  1936,- 8 лист.
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Велика втрата // Діло. -  1926.- 5 черв.
Верховинська акція //Діло. -  1936. -  18 верес.
Гехтар Р. Українці та Жиди: Кілька заміток про жидівську справу. -  Л., 1937.
Д.Д. Загадка III імперії // Вісник. -  1939. -  Трав. -  С. 326-342.
Єврейство в Галичині й на Україні // Нова рада. -  1918. -  № 203.
Єпископ І. Бучко проти антисемітизму //Діло. -  1936. -  18 верес.
За польськими плечима //Діло. -  1925. -  7 лип.
За самостійний український підхід до наших народів // Діло. -  1938. -  14 серп.
Кому потрібний цей великий шум?: [Про укр.-евр. стосунки у міжвоєнній Польщі] // Діло. -  1934. -  
22 лют.
Кортик Г. Початок нової ери: (Взаємини між євр. та укр. буржуазними послами в соймі) // Вісті. -  1925. 
-17 лип.
Kruszyński J.Ks.M.T. Żydzi a Polska. -  Póznań: Czcionkami drukarni Robotników Chrześcijańskich T. A., 
1921. -  27,1 s. -  (B-ka Społeczno-Polityczna, № 9).
Крушинський Й. Євреї і Польща.
Манівцями//Діло. -  1924,- 29 верес.

На похилій площині //Діло. -  1925. -  4 січ.
Нові акти антисемітизму у Польщі//Діло. -  1937,- 14 трав.
Носії великої ідеї // Діло. -  1926. -  29 трав.
Облудники гуманітаризму/ / Вісник. -  1939.- Лют. -  С. 117.
Огидна легенда//Діло. -  1926.- ЗО трав.
Після жидів - черга на нас // Діло. -  1937. -  ЗО трав.
Подвійна бухгалтерія // Діло. -  1927,- 27 жовт.

. / פוילנ[ פאשיסטישנ אינ לאגער ]קאנצענטראציע :קארטוזקא בערעזא פונ טורמעס די אינ פאדגאיעצקי. שטערנ דער /
.18,17.x ־1938־ .

Подгаєцький. У тюрмах Берези-Картуської: (Концентраційний табір у фашистській Польщі).
Політичні краков'яки //Діло. -  1925. -  1 лип.
Поляки і євреї// Книгар. -  1920. -  № 1-3. -  С. 79.
З книг, спалених агентами Добрармії.
Проти чорносотенства// Громад, голос. -  1926,- 26 черв.
Протижидівська стихія у Польщі //Діло. -  1937. -  1 лип.
Протиукраїнська жидівська кампанія триває досі // Діло. -  1934. -  12 лют.
Рогаті контрреволюціонери // Укр. вісті. -  1937. -  2 трав.
Самоціль // Діло. -  1927. -  28 черв.
Сирена // Укр. вісті. -  1938. -  31 жовт.
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.23. XII- .1938 ־

Гройсман М. Г. Підготовка до перепису населення у Вінницькій області.
Евреи в СССР: [Сб. ст.: По данным всесоюз. переписи 1926 г.] / Общ. ред. З.Л.Миндлина при участии 
М.А.Моделя. -  М.: Правление Всерос. ОРТ, 1929. -  76 с. -  (Объед. стат.-экон. комис. при Правлении 
Всерос. ОРТ. Материалы и исслед.; Вып. 4). -  Из содерж.: 1. Миндлин З.Л. Социальный состав 
еврейского населения СССР; 2. Минц Л.Е. Перспективы использования трудовых ресурсов еврейского 
населения СССР; 3. Зингер Л.Г. Численность и географическое размещение еврейского населения 
СССР; 4. Семенов Г.И. Еврейское население СССР по полу, возрасту и грамотности; 5. Биншток В.И., 
Новосельский С.А. Естественное движение еврейского населения СССР; Приложение к статье
З.Л.Миндлина; Приложение к статье Л.Е.Минца; Приложение к статье Л.Г.Зингера; Приложение к 
статье Г.И.Семенова.
Еврейское население России по данным переписи 1897 г. и по новейшим источникам. -  Пг.,1917.- 76 с.

 ־ .1929 מעל.־פארל., :כ. ־ יאר[, 1926 פון פאלקציילונג דער ]לויט אוקראינע: פון באפעלקערונג יידישע י.די קאנטאר
טבלאות. :עמי. 84

Кантор Я. Єврейське населення України: [Згідно з переписом населення в 1926 році].
:כ ־ .אוקראינע אין באפעלקערונג יידישע >.די קאנטאר עמ׳. 102 ־ .1929 .־פארל.,מעל .

Кантор Я. Єврейське населення України.
/ ראיאנ סטאלינדארפער אינ צײלונג דער צו צוגרײטוע .די פ קאלאדיעװ .12.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Колодієв П. Підготовка до перепису у Сталіндорфському районі.
Могилянский М.К. Природа и население Новороссии как факторы производства,-Одесса, 1920.-26а 
Про заселення приморських м іст французами, італійцями, греками, німцями, росіянами, ‘євреями. 
Розподіл населення за національністю в Херсонській губернії за даними Всеросійського перепису 
1897 р .-  с. 22.
Население Кременчугской губернии по данным переписи 1920 года / ЦСУ УССР. -  X., 1922. -  34 с. -  
(Статистика Украины; № 19. Сер. 1, Демография; Т. 1., вып. 6).
Население Николаевской губернии по данным переписи 1920 года / ЦСУ УССР. -  X., 1922. -  23 с. 
Население Одесской губернии по данным переписи 1920 года / ЦСУ УССР. -  X., 1922. -  23 с. -  
(Статистика Украины; № 22. Сер. 1, Демография; Т. 1, вып. 7).
Население Полтавской губернии по данным переписи 1920 года / ЦСУ УССР. -  X., 1922. -  34 с. -  
(Статистика Украины; № 9. Сер. 1, Демография; Т. 1, вып. 2).
Население Украины по данным переписи 1920 года Т. 1. Вып. 2. -  X.: Центр, стат. упр., 1923. -  50 с.
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574. Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года / ЦСУ УССР. -  X., 1922. -  35 с. -  
(Статистика Украины; № 10. Сер. 1, Демография; Т. 1, вып. 3).

575. Населенные пункты Николаевского округа по переписи 1 декабря 1926 г. / Николаев, окр. стат. бюро. -  
Николаев, 1927. -  54, [2] с.

576. Попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 року / Шепетів. окр. стат. бюро. -  
Шепетівка, 1928. -  109, [3] с.

/ געגנט דניעפראפעטראװסקער אינ באפעלקערוע דער פונ צײלוע דער צו צוגרײטוע א.די רעזניקאװ 577 •1938־ שטערנ. דער /
.29. XII-

Рєзніков А. Підготовка до перепису населення у Дніпропетровській області.
578. Статистика Кремінчуччини. Ч. 2. Попередні підсумки перепису населення 1926 р. / Кремінчук. окр. стат. 

бюро. -  Кремінчук, 1927. -  78 с.
579. [Ojfruf], [Inc.:] "Juden! Baj der folks- cejlung..." [Expl.:] "... judisz oder hebreisz!" Judisz nacjonaler folks- 

cejlungs Komitet in Sniatin. -  Sniatin, [1931]. -  1 s.
[Звернення в справі перепису населення].

580. Лещінскі Я. Ді їдіше бафелкерунг ін Пойлн лойт дер лацтер фолксцейлунг // Йіво-Блетер. -  1936. -  
N8 1-2. -  С. 1-30.
Лещінський Я. Єврейське населення у Польщі у останньому переписі.

581. Statystyka Polski: Spis ludności. -  Warszawa, 1931. -  Zesz. 58.
Статистика Польщі: Перепис населення.

4.3. Є В Р Е Й С Ь КІ З Е М Л Е Р О Б С Ь К І КО Л О Н ІЇ: Д Е М О ГР А Ф ІЧ Н І Х А Р А КТЕ Р И С ТИ КИ  ЗА
РЕГІО НАМ И УКРАЇНИ

582. Боровой С.Я. Еврейская земледельческая колонизация в старой России: Политика, идеология, 
хозяйство, быт: По арх. материалам. -  М.: М. и С.Сабашниковы, 1928. -  200 с.

583. Василенкова- Полонська Н. Перші кроки єврейської колонізації в Південній Україні // 36. пр. євр. іст.- 
археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  К ., 1929. -  Т. 2. -  С. 83-115.

584. Вендров 3. По еврейским колониям: Очерк. -  X., 1927. -  80 с.
585. Г-н М. Калініндорфський район на шляху суцільної колективізації // Наддніпрянська правда. -  1930. -

1 трав.
586. Дмитрук Н. Коростень: [Про переселення євр. населення]/ / Знання. -  1927.- № 7 , -  C. 21-22.
587. Епштейн С. По єврейських колоніях: Подорожні нотатки голови 1-ї полтавської робітничої делегації для 

ознайомлення з єврейськими переселенськими колоніями: 3 10 фото-знятками в тексті / Пер. з рос. 
М.Х.ЗІмбалевський. -  Полтава: Райспілка, 1929. -  56 с.

588. Эпштейн С. По еврейским поселкам: Путевые заметки председателя 1-й полтавской рабочей 
делегации по ознакомлению с еврейскими переселенческими поселками / Предисл. К.Тараненко: С 10 
фот. снимками в тексте. -  [X.]: Укрозет, 1928. -  60 с.: ил. -  То же. -  3-є изд. -  1929. -  72 с.: ил.

589. Йогансен М. Подорож людини під кепом: (Євр. колонії). -  [X.]: Держвидав України, 1929. -  80 с.
590. Каган Б.Я. Сталіндорф: П'ять років євр. нац. р-ну на Дніпропетровщині. -  K.: Рад. буд-во і право, 1935.

-  64 с.: іл. -  Те ж. -  74, [2] с.: іл. -  Рос.
591. Коршунов А. Евреи земледельцы. -  М.: АиО “Безбожник”, 1929. -  ЗО с.

Про створення Калініндорфського єврейського національного адміністративного району в 1927 р. -  
с. 16.

592. Кудрявців М. По єврейських колоніях Криворіжжя // Соціаліст, борозна. -  '1929. -  № 1. -  С. 18-20.
593. עמ׳• [3,]124 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.; כ. ־ .קאלינינדארפ ביז י.פונסײדעמענוכע לעזמאן

Лезман і. Від Сейдеменухи до Калініндорфу.
594. Лезман І. Від Сейдеменухи до Калініндорфу: П'ять років першому євр. нац. р-ну. -  [X.]: Пролетар, 

1932.-70 с.: іл.
595. М-ський І. Новий єврейський район [на Запоріжжі] // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1. -  С. 11.
596. О реорганизации районов УССР: [Нац. евр. район, сельсоветы] II Собр. законов и распоряжений 

рабоче- крестьян, правительства Украины, 1931. -  № 3. -  С. 66- 70.
597. Об образовании Савранского р- на на территории Одесской обл.: [Евр. нац. р-н]: Постановление 

ВЦИК // Собр. законов и распоряжений рабоче-крестьян. правительства Украины.- К, 1933.- №7. -  С. 3.
598. Переселение евреев на Херсонщину //Херсон, коммунар. -  1925,- 5 мая.
599. Пять лет работы Еврейского колонизационного общества в СССР (1923-1927 гг). -  М.: Тип. пром. кооп. 

товарищества “Полиграф, искусство", 1928. -  63 с.
600. Сапов І. Єврейський національно-територіальний р-н: [Калініндорфський р-н] // Більшовик України. -

1928,- № 1 4 ,- C. 89-102.
601. Senčenko I. In di jidiše ibervander-kolonies / I.Senčenko, AI.Kopilenko, M.lohansen. -  Mel.-farl. fun Ukraine,

1930.



Сенченко І. В єврейських переселенських колоніях.
Сенченко І. По єврейських колоніях Криворіжжя та Херсонщини. -  [X.]: Держвидав України, 1929. -  
32 с , -  Теж, -  Комуніст 1928.-16,19, 23черв.

.17 ■X ידמאנ . פר / האטעל קאלינינדארפער אינ ש ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Фрідман Ш. У Калініндорфському готелі.
[Галант І.]. Виселення жидів із 50-верстового узграниччя на Волині і Поділлі в половині XIX в. // 36. пр. 
євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  C. 123- 148.
Horovitz M. Adatok az ungvári zsidóság tortěnetěhez. Zsidó családi ěs kereskedelmi naptár az 1924-1925 
ěvre. -  Užh., 1924.
Горовіц М. Дані до історії ужгородського єврейства.
Корду ба М. Історія Холмщини і Підляшшя. -  Краків: Укрвидав, 1941. -  123 с.
Кубійович В. Географія українських і суміжних земель. Т. 1. Загальна географія / Опрац. і зредагував
В.Кубійович. -  Л.: Укр. видав, ін-т у Львові, 1938. -  512 с. -  Із змісту: Національні відносини. -  С. 303- 
309; Жиди, -  С. 315.
Натан Ф. До історії основаня села Ясіня і жидівської колонізації // Подкарпатская Русь. -  Ужгород, 
1924.- С. 145-148; 167-170.
Олійник П. Лихоліття Холмщини і Підляшшя: Шлях культурно-національного розвою Холмщини й 
Підляшшя в XIX і XX ст. -  Прага: Пробоєм, 1941. -  1163 с.
Филипчак І. Нарис історіїТиряви Сільної//Зап. наук, т-ва ім.Шевченка. -  Л., 1937.-Т. 154,- С. 115-139. 
Відомості про євреїв.
Цинкаповський О. Матеріали до археології Володимирського повіту // Зап. наук, т-ва ім.Шевченка. -  
Л., 1937. -  Т. 154. -  С. 183- 240.
Відомості про євреїв на Волині.
Чачковський Л. Княжий Белз // Зап. наук, т-ва ім.Шевченка. -  Л., 1937. -  Т. 154. -  С. 15- 31.
Відомості про євреїв.

КРИМ

Бытовой С.М. Дороги: (По евр. колхозам Крыма): [Очерки]. -  М.; Л.: ГИХЛ, 1931. -  103 с. -  (Новости 
пролетар, лит.).
Клейман И.А. Среди евреев-земледельцев Крыма: (Впечатления и заметки) II Евр. вестник: Науч.-лит. 
сб. -  Л.: 2-я тип. Транспечати, 1928.
Невельштейн Е. Фрайдорфский еврейский национальный район (Крым) / Всесоюз. о-во по земельному 
устройству трудящихся евреев в СССР. -  М.: Эмес, 1934. -  28 с.
Новий єврейський район у Криму // Соціяліст. борозна. -  1930,- № 10-11,- C. 47. -  (Хроніка).
Про створення Фрайдорфського єврейського району.
Тан В.Г., Штернберг Л.Я. О крымской колонизации // Евр. трибуна. -  Париж, 1924. -  12 мая.

4.4. ПЕРЕСЕЛЕНСЬКА КАМПАНІЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ БІДНОТИ
Агрон М. Динаміка єврейського землекористування // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 12. -  С. 15-20. 
Агрон М. Негайно по-новому заходитись коло підготування переселенських контингентів на 1932 рік // 
Соціяліст. борозна. -  1931,- №19.- С .  5.
Василенко М. Чому треба підтримувати земельне влаштування єврейської бідноти? - X.: Укрозет,
1929,- 16 с.
Гарин М. Нові майстри землі: (Правда про євреїв-хліборобів). -  [Б.м.]: Держвидав України, 1930 -  68с 

־ .1929 אוקרגעזערד, : כ. ־ איבערוואנדערער. נייע פאר יעדיעס אגראנאמישע נייטיקסטע די ק. גיטמאן зо עמי.  
Гітман К. Необхідні агрономічні відомості для нових переселенців.
Г-ман М. Треба мати клясовий підхід: [Про переселення євр. трудящих на землю] // Соціяліст. борозна.
-  1930,- № 4 , -  С. 6-7; № 5 , -  С. 11; № 6 , -  С. 4.

 עמי. [23,194 ־ .1930 צענטרפארל., :!מינסק כ. ; מ. - גרינבערג. מ. פון מיטארבעט דער בא ערד. אף יידן י. גרינבערג
№(. 9;שטופע ערשטער דער פון דילער פאר ־)ארבעט־ב-ק

Грінберг І. Євреї на землі: У співпраці з М.Грінбергом.
צענטרפארל.,רספסר,אפט., :!מינסק )כ. מ. ־ קוועלן. פארשיידענע לויט באארבעט :ערדארבעטער יונגער י. גריגגערג

№(. 10 שטופע, ערשטער דער פון שילער פאר ־)ארבעט־ב-ק עמי. 104 ־ .1930
Грінберг І. Молодий землероб: Опрацьовано за різними джерелами.
Дати 1400 переселенських родин єврейським нацрайонам України - наш більшовицький обов'язок // 
Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 11. -  С. 1-2.
Додатковий наряд на переселення трудящих євреїв 1932 року до Калініндорфського району на Україні 
/ / Соціяліст. борозна. -  1932,- № 3 . -  С. 17-18.
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628. Донськой М. Про участь системи "Допомога" в організації переселенської кампанії 1932 року // 
Соціяліст. борозна. -  1932,- № 1 . -  С. 10.

629. Е.К. Єврейським нацрайонам України виділено 90400 крб. на культурне та медичне обслуговування // 
С оціаліст, борозна. -  1932. -  № 4. -  С. 16.

 630. ייזץ״ארט״. ביי ערדארבעט און האנטווערקעריי פאר געזעלשאפט !.לאצקי־בערטאלדיוו רעד.דורך / זאמעלבוך עוד:
עמ׳. 62 ־ . 1920 ׳׳ארט״, פון קיעוו.הויפטקאמיטעט :ק. ־

Земля: Збірник.
631. Инструкция о порядке комплектования и финансирования в 1934 г. переселения трудящихся евреев в 

Биробиджанский район и Крымскую АССР. -  М.: Эмес, [1934]. -  8 с.
632. Каганов І. Організуймо виконання виробничих завдань: [Про землевлаштування євр. бідноти] // 

Соціяліст. борозна. -  1930.- № 3 . -  С. 24-25.
633. Каменштейн М. Більше уваги переселенню на українські фонди // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 6. -  

С. 1-2.
Переселення євреїв на українські степові землі.

634. Каменштейн М. Чи є контингенти в містечках?: [Про переселення євр. бідноти] // Соціяліст. борозна. -  
1932,- № 3 , -  С. 8-9.

635. Кантор Я. В помощь переселенцу. -  2-е изд., испр. и доп. -  X.: Земельное о-во, 1928. -  62, [2] с.
636. Кантор Я. Еврейское землеустроение на Украине. -  М., 1929 (на обкладинці 1930).

637. עמ׳•[2,]67־.1926 קולטור־ליגע, י.צוהילףדעמאיבערװאנדערער.־ק.: קאנטאו
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Москве 17 нояб. 1926 г.: С прил. ст. т.Калинина "Еврейский вопрос и переселение евреев в Крым"). -  
М.: Центр, правл. "ОЗЕТ", 1927. -  40 с.
Каменштейн М. Культурна революція й завдання ОЗЕТ’у // Соціяліст. борозна. -  1930.- № 12- C. 8-10. 
Кантор Я. ОЗЕТ і завдання втягнення єврейської бідноти в промисловість: (В порядку обговорення) // 
Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 12. -  C. 13-14.
Кирієнко. ОЗЕТ у Червоній Армії// Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 2. -  С. 14-15.

עמ׳. [1] ,23 ־ .1929 צענטרפארל., :כ. ־ .קאמערד יאר 5.מ ער3קי
Кіпер М. 5 років земельного комітету.
Книжник Д. Виконати угоду про соцзмагання: [Про ОЗЕТ] // Соціяліст. борозна. -  1930,- №7 -  С. 16-17. 
Книжник Д. Досягнення й хиби: [ОЗЕТ] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 3. -  С. 26.
К-ов І. Нова галузь ОЗЕТ-роботи // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 10-11. -  С. 5-6.
Левін Я. На чому зосередити увагу: [Т-во ОЗЕТ] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 6. -  С. 6-8. 
Маркович. Після 2-го Всесоюзного з'їзду ОЗЕТ // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 13. -  С. 9-10. 
Матеріали для доповідачів на тему: "Національна політика партії та завдання ТОЗЕТ’у / Склав 
Флешпор; Будинок партроботи Одес. обкому й МК КП(б)У; Каб. інтернац. виховання Одес. ОблЗЕТу. 
Сектор нацменроботи. -  О., 1933. -  12 с . -  Бібліогр.: С. 12.
Нейман. Нехай про це всі знають: [Бершадська філія ОЗЕТ] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 13. -  
С. 27-28.
Николаєвський Л. ІІІ-му Всеукраїнському з'їздові ОЗЕТу // Соціяліст. борозна. -  1930.- №12,- С. 1-5.
О составе Всеукраинской комиссии земельного устройства трудящихся евреев при Президиуме 
ВУЦИК (Укркомзет): Постановление Президиума ВУЦИК // Собр. законов и распоряжений рабоче- 
крестьян, правительства Украины. -  1933. -  № 46. -  С. 13-14.
Об образовании при областных организационных комитетах совета физической культуры, комиссии 
национальных меньшинств, комиссии по земельному устройству трудящихся евреев и комиссии 
содействия, госкредиту и сберегательному делу: Постановление ВУЦИК // Собр. законов и 
распоряжений рабоче-крестьян. правительства Украины. -  1932.- № 8 , -  С. 87-88.

 :ק. ־ רעזאלוציעס(. און טעזיסן )פארטראגן, : 1926.פעוו 22-20 געזערד. פון צוזאמענפאר אלוקראינישער ־טעי1
ז. [1] ,47 ־ .1926 קולטור־ליגע,

1-й Всеукраїнський з'їзд ОЗЕТу, 20-22 лют. 1926 р.: (Доп., тези і резолюції).
Підсумки ІІІ-го Всеукраїнського з'їзду ОЗЕТ // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 13. -  С. 6-8. 
Baschtimungen fun zweiten plenum fun ukrgesrd. -  Mel.-farl. fun Ukraine. -  1929. -  24 s.
Постанова другого пленуму УкрОЗЕТу.
Постанови Київської комісії ЗЕТ [про вербування переселенських контингентів] // Соціяліст. борозна. -
1932,- № 2 , -  С. 15.
Привітання ІІІ-му Всеукраїнському з'їздові ОЗЕТ від імені уряду УСРР: Лист // Соціяліст. борозна. -
1930,- № 1 3 , -  С. 4-5.
П-ч. На фінансовому фронті неспокійно: [Справи Укрозету] //Соціяліст. борозна,-1930.-№ 6.-С. 11-13. 
Резолюции III Всеукраинского съезда общества ОЗЕТ, 5-8 дек. 1930 г. -  X.: Центриздат, 1931. -  48 с.

עמ׳. 38 ־ .1929 אוקרגעזערד, :כ. ־ יאר. 1928 דעקאבער 18-15 געזערד־צוזאמעכפאר, אלוקראינישן צווייטן פון רעזאלוציעס
Резолюції Другого Всеукраїнського з'їзду ОЗЕТу, 15-18 груд. 1928 р.

 :מינסק ;כ. !מ. ־ .1930 דעקאבער 8-5 געזערד־צוזאמענפאר, אלוקראינישנ ־טנ3 פונ באשלוסנ אונ רעזאלוציעס
עמ׳. [2] ,54 ־ .1931 צענארפארל.,

Резолюції і постанови ІІІ-го Всеукраїнського з'їзду ОЗЕТу, 5-8- груд. 1930 р.
Резолюції 3-ої окрконференції ОЗЕТ’у Уманщини, 15-18 лют. 1930 р. -  [Умань]: Уман. окрфілія ОЗЕТ,
1930.-  32 с.
Ренкер Л. Наші найближчі завдання: [ОЗЕТ] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 3. -  С. 3-4.
Ринський Л. Годі спати!: [Кременчуцька філія ОЗЕТу] // Соціяліст. борозна. -  1930,- №13.- С. 23-27. 
Розгорнімо фронт роботи: [Про ОЗЕТ] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 6. -  С. 1-3.
Рубінштейн К. На бойові теми: [Про пожвавлення ОЗЕТ-роботи] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 13.
-  С. 15.
Сударський І. ОЗЕТ і колективізація // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 3. -  С. 7-9.
Sudarski І. Arbet fun gezerd afn gebit fun kolektivizacie // Di rojte weit. -  1930. -  № 4. -  S. 109-116. 
Сударський І. Робота ОЗЕТу в галузі колективізації.
Тартарин. ОЗЕТ і ленінський комсомол/ / Соціяліст. борозна. -  1930,- № 7 , -  С.4-6.
Ухин. Організуйте ОЗЕТ у Червоній армії// Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 4. -  С. 24.
Фідельман 3. Максимум уваги важливій ділянці: [ОЗЕТ-робота серед дітей] // Соціяліст. борозна. -
1930,- № 7 , -  С. 15.

ערד אף אײנארדענען פאר געזעלשאפט / ערדאיינארדענונג אידישער דער וועגן יעדיעס נויטיקע כ.א. פינקעל
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עמ׳. 14 ־ .1926 כ., ־ הויפט־פארוואלטונג. אלאוקראינישע .נגעזערד[ אידן ארבעטנדיקע
Фінкель Х.А. Необхідні відомості про землеустрій євреїв.
Х.І. Час прокинутися: [Зінківська філія ОЗЕТу] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 13. -  С. 29. 
Ходорківський. Хто ж винний?: [ОЗЕТ на Дніпропетровщині] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 4. -  
С. 24-25.
Холодовський А. Житомирська ОЗЕТ-організація готується провести переселенську кампанію 1932 
року по-новому // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 1. -  С. 14.
Tschemeriski A., Mereschin A., Kantor I. Das ferte ior idische erdainordenung: (Redes afn zusamenfor fun 
unzgeserd ип li plenum fun Z. P. geserd). -  Zentralfarl., 1929. -  80 s.
Чемериський A. та ін. Четвертий рік землевлаштування євреїв: (Промови на з'їзді ОЗЕТу і II пленумі 
ЦП ОЗЕТу) / А.Чемериський, А.Мережин, Я.Кантор.
Чемерисский А. и др. Четыре года земельного устройства трудящихся евреев: (Речи на съезде 
УкрОЗЕТа и II пленуме ЦП ОЗЕТа) / А.Чемерисский, А.Мережин, Я.Кантор. -  [Б.м.]: Центриздат, 1929.
-  72 с.
Черняхівський Г. Виконуємо постанови: [Київська філія ОЗЕТу] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 4. -  
C. 25-26.
Шефів. Жива змичка: [Харк. філія ОЗЕТу з підшефною філією] // Соціяліст. борозна.- 1930,- № 10-11.
-  С. 27.

 פארוואלטונג, אוקרגעזערד דער פון פלענום ־טן2 אפן פארטראג :״קאמערד״ פון אופגאבן נאענסטע די א.ג. שליכטער
עמי. [1] ,11 ־ .1929 אוקרמעלנאצמינדפארל., :]כ.[ ־ י*!ר. 1929 יוני ־טן29 דעם

Шліхтер А.Г. Найближчі завдання Комітету "Землі": Доп. на 2-му пленумі правління УкрОЗЕТу 29 черв. 
1929 р.
Що ми зробили?: [Звіт комісії УкрОЗЕТу] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 5. -  С. 15.

5. ЕМІГРАЦІЯ
 לישוב ״חועד :אודיסה ־ ראשון. חלק דרויאנוב. א. על־ידי ערוך .ארצ־ישראל וישוב חבת־ציון לתולדות כחבים א. דרויאנוב

עמ׳. 852 ־ תרע״ט. ״אמנות״, דפוס באודיסא. ישראל״ ארצ
Друянов А. Записи до історії та заселення країни Ізраїлю. Ч. 1. До заселення країни Ізраїлю.
[Ojfruf] [Inc.:] "Cu der gancer gezelszaft! Der ferband fun gezelszaftliche emigranten-szuc-organizacjes..." 
[Expl.:] "Lomir zej niszt obzogen!" Far di wojewudzke komiteten funm "Emigranten-tog". -  Lwów: Lwowska 
Druk. Nowoczesna, [1931]. -  1 s.
[Звернення в справі дня емігранта].
Ziemiński J. Problem emigracji żydowskiej. -  Warszawa, 1937.
Зімінський Й. Проблеми єврейської еміграції.
Ormicki W. Warunki і możliwości emigracji żydowskiej II Sprawy narodowościowe.-1937.-N83.-S.283-291. 
Орміцький В. Умови і можливості єврейської еміграції.

5.1. ПАЛЕСТИНА
Ахадъ-Габонимъ. Колонизація Палестины и національньїя задачи. -  K.: Кіев. орг. сіонист. молодежи 
“Eth Zibnoth”, 1918. -  224 с.: 1 вкл. л. карт.
Бенъ А. Еврейскій національньїй фондъ: Пер. с нЬм. -  К.: Гл. бюро по палестинским діьламь при 
федерацій "Dror", [1919]. -  100 с.: 1 вкл. л. карты. -  (Палестин, б-ка; № 1).
Ben A. Przewodnik po Palestynie: llustr. z mapą kraju / Oprać. A. Ben. -  Lwów: Księgarnia “Nowości we 
Lwowie”, [1934]. -  176 s. +6 tabl, 1 mapa.
Бен А.Й. Путівник по Палестині: Ілюстрований з картою краю.

 באפעלקערונג,לאנד־ווירטשאפט, געאגראפיע, :געגנווארט און פארגאנגענהייט אין ארצ־ישראל >. בן־צבי ד., בן־גורױן
עמ׳. 180,6 ־ .1919 לעבען, נייע דאס :א. אינדוסטריע: און האנדל

Гуріон Д., Бен-Цві І. Ізраїль у минулому й сучасному: Географія, населення, сільське־Бен
,господарство, торгівля й промисловість

עמ׳. [3] ,45 ־ [.1918] לעבען, נײע דאס :א. ־ קאלאניזאציע. אידישער פאר לאנד אלס ארצ־ישראל י. בן־צבי
Бен-Цві І. Ерец-Ізраїль як країна єврейської колонізації.

עמ׳. 8 ־ [.1917] האמער, דער :ק. ־ פאלעסטינא. אין ארבייטער יודישער דער און מלחמה די )ארסקי(. ל. בערלינרױט
Берлінройт Л. Війна та єврейський робітник у Палестині.
Бочковський О.І. Палестина й жиди: (Про сіонізм та нац. відродження Ізраеля) //Життя і знання. -  Л., 
1936. -  Рік IX, ч. 7-8. -  С. 203-206.
[Brettschneider] В. Dos judisze trerin land Erec Jisroel... Fun mit szriftszteler Bencijon Brettsznajder, kasirer 
Skali Zbrucz, Galicje, Pojlen un Erec-Jisroel. -  [B.m.], [1937]. -  10, 3, 3 s.
[Бреттшнайдер] Б. Палестина, край єврейських сліз.
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עמ׳. 18 ־ .1918 ק. ־: לישראל קימת קרן :חוב נאציאנאלער דער לישראל. קימת קרן א. גושערניאק מ., בויסקער
Бріскер М., Черняк А. Фонд піднесення Ізраїлю: Національний борг.
Бродовский Г.А. Современная Палестина: Геогр. очерк. -  Одесса: Кинерет, [1917]. -  40 с.
Бруцкусъ Ю.Д. Переселеніе въ Палестину и кооперація. -  2-е изд. -  K.: Гашахар, 1919. -  92 с. 
Buksbazen W. Quo vadis Israel? (Wu gejstu Israel?) / Ongeszribn fun W.B.iberzect fun pojlisz. -  [B. m.]: 
Wyd. "British Society for the Propagation of the Gospel among the Jews, London W.C.” , [1937]. -  24 s. 
Буксбазен В. Куди ідеш, Ізраїлю?
Herzl Т. Przyszłość... tam! / Wybr. i przetł. [z niem.] L.Bergmann, B.Schniedscher. -  Kołomyja, 1934. -  32 s.
-  Zawiera: Przedmowa tłumaczy: Przyszłość?... tam!; Izraelita; Menora; Wieczny Żyd; W drodze; 
Autobiografja.
Герцль T. Майбутнє? ... там!

.14. l l נדעס י / פאלעסטינע װעגנ קאנפערענצ לאנדאנער די א. ה ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Гіндес А. Лондонська конференція в справі Палестини.
Глейзер Т. Сучасна Палестина: Доп. на засіданні Харк. філії ВУНАС // Сх. світ. -  1927. -  № 1. -  
С. 205-208.
Гум’єльмо Фереро. Палестина по раз третій/ / Дзвони. -  1934,- Ч. 5. -  С. 239-243. -  3 приводу 
книжки: Ksawery Pruszyński. Palestyna po raz trzeci. -  Wilno. -  1933. -  176 c.
Про національну ідею євреїв - схнзм - як рушій духовного та  матеріального відродження держави 
Ізраїль.
Нирка J. Przez Palestynę і Syrję oraz Uwagi o kolonizacji żydowskiej w Palestynie. -  Kraków: Druk. 
"Czasu", 1928. -  119,1 s. -  Odbitka z "Czasu" 1928 r.
Гупка Я. Через Палестину і Сирію, а також Нотатки про єврейську колонізацію в Палестині.

.28.XII פאלעסטינע אינ געשעענישנ די ר. דאװאס / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Давас Р. Події у Палестині.
Даніс С. Події в Палестині: [Політ, огляд] // Червон. кордон. -  1939. -  18 січ.
Экономическое возрождение Палестины / О-во эконом, возрождения Палестины. Центр, бюро 
Украины. -  Одесса, [1919]. -  19 с.
Еврейская Палестина: Речи и статьи. -  Одесса: Кинерет, 1918. -  143 с. -  (Сб. “Кинерет”).

דער ]װעגנ :י.( 1938 מײ װאכ״, )״די :אונטערגאנג ארבעטלאזיקײט, חײמ״ ״נאציאנאלער דער אינ ״גליקנ״ יידישע  
.5.XI פאלעסטינע[ איכ מאסנ ײדישע פונדי לאגע שוידערלעכער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Єврейське "щастя" на "національній батьківщині": (Безробіття, занепад).
Євтіхієв О. Палестина під англійським пануванням // Сх. світ. -  1929. -  Na 1-2. -  С. 365-368.

.16. VII ס.ל. :אונטערשריפט ־ .פאלעסטינע אינ מאסנ יידישע די פונ לאגע שוידערלענע די / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Жахливий стан єврейських мас у Палестині.
Ziman J. Erec-Isra’el bemisparim. 25 diagram. Me’el Otto Welisz. Mandurah szenijah. -  Warszah’ 5691 
(1931). -  6, 25 s.
Зіман Й. Палестина в цифрах. 25 діаграм Отто Веліша.
Каплан-Капланский С. Рабочий вопрос и кооперация в сельском хозяйстве Палестины: Пер. с нем. / 
Федерация “Дрор”. Гл. бюро по палестин, делам. -  К., [1919]. -  53 с. -  (Палестин, б-ка; № 2).
Клаузнер И.Л. Что такое еврейская Палестина? - Елисаветград: Изд. Елисаветград. ком. нар. фракции 
“Цеире-Цион”, 1918,- 8 с.

עמ׳. 4 ־ חרע׳׳ח. הציונית, החסתדרות של העירוני הועד הוצאת :אודיסה ־ לישראל. ישראל ארצ
Країна Ізраїль -  для народу Ізраїлю.
Крамер В. Англія і Палестина: [До скликання конф. арабів і євреїв] // Комуніст. -  1938. -  29 груд. 
Крейнин М.Н. Работа для Палестины. -  K.: Гатехия, [1917]. -  15 с.

.8.VIII ד.א. :אונטערשריפט / פאלעסטינע אינ געשעענישנ בלוטיקע די / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Криваві події в Палестині.
Л.Б. Про Палестину. -  Кам'янець на Поділлі, 1920. -  16 с.
Lamblin R. Groza władztwa żydowskiego: Panowanie Izraela u Angło-Saksonów / Tłum. z franc. H L. -  Łuck: 
Nakł. tłumacza, 1925 [1926]. -  114 s.
Лямблін P. Загроза єврейського володіння: Панування Ізраїлю в англо-саксів.

 :רביעי שער המשנה, חקופת :שלישי שער שני, כרך נימרק... שלמה בן דור מאת :בישראל העיקרים חולדות ר. נימרק
עמי. [1] ,201 [,2] ־ חרע׳׳ט. מוריה, :אודיסה ־ הספרותי. הוכוח

Неймарк Д. Історія Ізраїлю.
Nowik Р. Der 16-ter Cionistišer kongres un di gešeenišn in Palestine. -  Centrfarl., 1930. -  65 z.
Новік П. 16-й Сіоністський конгрес і події в Палестині.
Перша єврейська оселя в Палестині // Глобус. -  К . , 1927. -  № 1. -  С. 3.
Preuss W. Zagadnienia żydowskiego ruchu robotniczego w Palestynie / Autoryzowany przekład z niem. I. 
Korkisa. [Na podstawie ostatniego wyd. niem. z r. 1933 oraz uzupełnień autora dla wyd. polskiego]. -  Lwów: 
Sgł. Księgarnia "Ewer", 1934. -  201,4 s.
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Преус В. Питання єврейського робітничого руху в Палестині.
Reifer M. Chaim Wiezman, der jüdische Staatsmann. -  Czernowitz: Körner und Rosenblatt, 1933. -  48 s. 
Райфер M. Хаїм Вейцман -  єврейський державний діяч.
События в Палестине // Одес. коммунист. -  1920. -  № 225. -  19 мая.

.26.ll א.ב. :אונטערשריפט ־ ערגער. אלצ װערט פאלעסטיכע אינ לאגע די / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Становище в Палестині все гіршає.
Супрасскій Е.И. Ближайшія перспективы еврейской колонизаціи Палестины. -  X.: Харьков, комис. евр. 
нац. фонда при гор. ком. сіонист. орг., 1919. -  40 с.

עמי. 32 ־ חרע״ח. כנרת. :אידיסה ־ ליאן(. יוסף )חרגום :טהאן יהושע מאת הרצל. חיאודור י. טון
Таган I. Теодор Герцль.

№(. 3 ן ־)פאלקס־ב-ק עמ׳. 14 ־ .1917 עתלבנות, :ק. ־ אנפיהרער. און לעהרער אונזער הערצל, פ. תמידי
Таміді Ф. Герцль - наш вчитель і керівник.

 אידישער דער מיטצוהעלפן געזעלשאפט דער פון סטאטוט :פאלעסטינא אין ארבעט אידישער דער העלפן צו געזעלשאפט
עמי. 16 ־ .1918 פאלקס־פארל., איד. :ק. ־ פאלעסטינא. אין ארבעט

Товариство допомоги єврейській роботі в Палестині: Статут т-ва.
Устав Полтавского трудового переселенческаго палестинскаго товарищества “Гаарец, ВТоавода". -  
Полтава: Тип. "Труд”, 1919. -  20 с.

.26.VII א.ד. :אינטערשריפט ־ פאלעסטינע. אע פראוואקאציע פאשיסטישע / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Фашистська провокація у Палестині.
Feldman S.В. Stan i znaczenie Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. -  Lwów: Nakł. Tow־wa. Przyjaciół 
Uniw. Hebrajskiego w Jerozolimie [Oddział we Lwowie], 1934. -  15 s. Dodatek: Informacje w sprawie 
studijów na Uniwersytecie Hebrajskim.
Фельдман С.Б. Стан і значення Гебрайського університету в Єрусалимі.

 יידישע ״די פלאוויוס יוסיפוס פון בוך ־טן6 פון ארויסגענומען ירושלים. פון טעג לעצטע די פלאוױוס. מתתיהו בן ױסף
. №( 1 ן ױגנט און שול פאר ב־ק )היסטאר.־ עמ׳. 31 ־ תר״פ. קולטור־ליגע, ק. ־ מלחמות״.

Флавій Й. Останні дні Єрусалиму. З шостої кн. "Іудейська війна".
 ק. מלהמות׳׳.־ יידישע ״די פלאװױס ױסיפוס פון בוך ־טן1 פון ארויסגענומען קנאים. לעצטע די פלאװױס. מתתיהו בן ױסף

№(. 2 ;ױגנט און שול פאר ב־ק )היסטאר.־ עמ׳. 16 ־ תר׳׳פ. קולטור־ליגע, :
Флавій Й. Останні заздрісники. З першої кн. "Іудейська війна".
Фридман И. Единственный путь к разрешению еврейского вопроса. -  Одесса: Кинерет, 1918. -  31 с. 
Фукс Б. Еврейский народ и эмиграция в Палестину. -  К.: Авт., 1918. -  18 с.

 א׳תתמי׳הנ־־תרע״ח[. לבנות״, ״עת :ק. ־ נאציאנאל־פאנד. דעם וועגען ווערטער אפאר :הארץ גאולת פסידונים. תצעיר.
№(. 6;־)פאלקס־ב-ק עמ׳. 15 ־

Хацир. Декілька слів про національний фонд "Звільнення Ізраїлю."
/ א.ר :אונטערשריפט ־ פאלעסטינע. אינ טעראר־כוואליע די IX.2. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

.Хвиля терору в Палестині
 תר״ן(. שנת אייר באודיסה)ז׳ חובבי־ציון ועד אשור עד התמועה ימי מראשית :ראשון הלק חבת־ציון. תולדות ש. ציטוון

עמ׳. 383 ־ תרעי׳ט. אמנות, :אודיסה ־
Цитрон Ш. Історія палестинофільства. Ч. 1. Від перших днів руху до палестинофілів 7 іяра 5650 (1890
Р•)•
Шварцбургь І.О. Еврейская колонизація въ Палестинъ: Ист. обзоръ. -  Екатеринослав: Екатеринослав. 
район, ком. сіонист. орг. -  1918. -  64 с. -  Библиогр.: Материалы и источники. -  С. 63.
Шейнгольд М. Ди легенде вэгн ециэс мицрайим // Дер штерн. -  1927. -  № 69-70.
Шейнгольд М. Легенда про вихід з Єгипту.
Шехтманъ І.Б. Подъ знакомъ Палестины. -  К.: Гатехія, 1918. -  32 с.

 :ראיאךיעקאטערינאסלאוו ־ ריטוב(. י. דורך העברעאיש[ ]פון )איבערזעצט :דעקלאראציע איינגלישע די פ. שיפמאן
.1917 ארגאניזאציע, ציוניסטישער דער פון קאמיטעט

Шифман Ф. Англійська декларація.
עמ׳. 9 ־ תרע״י. הציונית, ההסתדרות של היקטרינוסלאבי הגלילי הועד :יקטרינוסלב ־ האנגלית. הדיקלרציה פ. שיפמאן

Шифман Ф. Англійська декларація для сіоністів.

5.2. БІРОБІДЖАН І УКРАЇНСЬКІ ЄВРЕЇ
Альбертон М.Й. Біробіджан: Подорожні враження / 3 передм. М.КІпера; Пер. з євр. З.Йоффе. -  X.: 
Книгоспілка, 1930. -  178 с.
Альбертон М. В тайге: Десять лет Биробиджана / /Днепров. правда. -  1938. -  10 мая.

.28.VI געגנט אװטאנאמער יידישער דער אינ קונסט־אנשטאלטנ פ. אראנעס / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Аронес Ф. Мистецькі установи у Єврейській автономній області.
Багмут І. Преріями та джунглями Біробіджану: [Нарис]. -  X.; О.: Молод, більшовик, 1931. -  148 с. 
Bagmut І. Przez prerje і dżungle Birobidźanu / Przekład z ukr. A. Kohen. -  Ukrderżnacmenwydaw, 1932. -
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154 s.
Багмут І. Преріями та джунглями Біробіджану.

 :אונטערשריפט ־ געגנט. אװטאנאמער יידישער דער פונ בוױע דער מיטהעלפנ טאט אונ װארט באלשעוױסטישנ מיט
/ כ.פ. .II.2 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Більшовицьким словом та ділом допомагати будуванню Єврейської автономної області.
.25-26 .Біробіджан/ / Соціяліст. борозна. -  1932,- № 19-20,- С

 יאר 10 פאר בירעבידזשאנ פונ דערגרײכומענ די װעגנ ספראװקע )קורצע :געגנט אװטאנאמע ײדישע ־ בירעבידזשאנ
(1938-1928) / .27.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Біробіджан - єврейська автономна область: (Коротка довідка про досягнення Біробіджану за 10 років
(1928-1938).

.23.V ־ .1939 ־ שטערנ. דער שטײנקוילנ// ביראבידזשאנער
Біробіджанське кам'яне вугілля.

ז. 27 ־ .1939 אוססר, אינ נאצ־מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ פארצייכענונגענ. ביראבידזשאנער ה. גלאשטייג
Блоштейн Г. Біробіджанські нариси.

.14.XII געגנט אווטאנאמער יידישער דער פאר קאדרענ קוואליפיצירטע נייע ל. בראיל^ווסקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Брайловський Л. Нові кваліфіковані кадри для Єврейської автономної області.

/ בירעבידזשאנ[ פונ ױבילײ ־יאריקנ10 ]צומ אויגנ די אפ מיר בא אױסגעװאקסנ איז שטאט די כ. גראנדעס  שטערנ. דער /
.27.111 - .1938־

Брандес X. Місто виросло на моїх очах: [До 10-річного ювілею Біробіджану].
Brzeski К. Biro-Bidżan, państwo żydowskie na dalekim Wschodzie: Baśń, czy rzeczywistość? - Warszawa: 
Wyd. Biblioteka popularno-oświatowa, 1934. -  44 s. -  (B-ka Popularno-oświatowa; N2 3.).
Бжеський К. Біробіджан, єврейська держава на Далекому Сході: Вигадка чи дійсність?
Бурбе А. Комуна в Біробіджані/ / Соціяліст. борозна. -  1930,- № 3 , -  С. 20-23.
В Біробіджані: [Закордонні переселенці] // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 16. -  С. 17.
В Біробіджані: [Переселення з Палестини] // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 17. -  С. 18.

.8.V .ביראבידזשאנ אינ דעלעגאציע אלפארבאנדישער דער פונ באגעגעניש פרײדיקע װיינערמאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Вайнерман. Радісна зустріч всесоюзної делегації в Біробіджані.

.9.V ביראבידזשאנ אינ ױבילײ־פײערונגענ די כ. װיינערמאנ / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Вайнерман X. Ювілейні святкування в Біробіджані.

.14.VI געגנט אװטאנאמער יידישער דער פונ פארטײ־קאנפערענצ געגנטלעכע דריטע אי. װייסערמאנ / .־1938 ־ שטערנ. דער /  
Вайсерман І. Третя обласна партійна конференція Єврейської автономної області.

.6.V פארצייכענוע[ :ביראבידזשאנ פונ טעװיע[ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  .a װייסמאנ 
Вайсман Б. Тев'є з Біробіджану: [Нотатки].
Вайсман Б. Тев'є з Біробіджану: [Нарис] // Вісті. -  1939. -  22 трав.

.27.IV פארצייכענונג[ :ערד ביראבידזשאנער ל. װאסערמאנ[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Васерман Л. Біробіджанська земля: [Нарис].

/ ביראבידזשאנ[ מאקאראווע. נינע כעטאגוראװקע דער ]װעגנ :מײדלעכ גליקלעכסטע די פונ אײנע ה. װמאקור דער /
.3.ХИ .־ .1938 ־ שטערנ

Винокур Г. Одна з найщасливіших дівчат: [Про хетагуровку Ніну Макарову, Біробіджан].
.6.V געגנט[ אװטאנאמער יידישע יאר 5]:מענטשנ אוכ ײשװוימ ה. װמאקור / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Винокур Г. Селища і люди: [5 років Євр. автоном. обл.].
.6.V געגנט[ .אװט יידישע יאר 10]:פעלדער סאציאליסטישע אונדזערע בליענ עס מ. מילענטקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Віленський М. Цвітуть наші соціалістичні поля: (10 років Євр. автоном. обл.).
.4.VII פארצייכענונג[ :אמור טײכ באמ אי. גאנאפאלסקי[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Ганопольський І. Біля річки Амура: (Нарис).
.16.VII ביראבידזשאנ[ גאלדזוכער: אי. גאנאפאלסקי[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Ганопольський І. Золотошукачі: [Біробіджан].
Гапєєв. Про участь ЛКСМУ в соціалістичному будівництві в Біробіджані: (3 постанови ЦК ЛКСМУ від 25 
лип. 1932 р.)/ / Соціяліст. борозна. -  1932.- № 1 5 . -  С. 4.

.14.XI ביראבידזשאנ[ ״איקאר״, ]קאלווירט :קאלװירטניקעס ק. הענויב / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Генріх К. Колгоспники: [Колгосп "Ікор”, Біробіджан].
Гітлянський A.C. Біробіджан - єврейська автономна область II Рад. Україна. -  1934,- №8.- С. 44-47.

.з.ХІІ ביראבידזשאנ[ געגנט. אווטאנאטע ]יידישע אופגאבנ: גרויסע נײע י. גאלדמאכער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Гольдмахер І. Нові великі завдання: [Євр. автоном. обл., Біробіджан].

 יידישער מאסקװער דער פונ ױביליארנ ]די :ביראבידזשאנ פונ גרוס א .אוזדינ ל., לישניאגסקאיא ;אי. גאלדמאכעו
/ שול[ טעאטראלענ .VI.5 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Гольдмахер І., Лішнянська Л., Уздін. Привіт з Біробіджану!: [Ювіляри з Моск. євр. театр, шк].
/ געגנט אװטאנאמער יידישער דער איכ איבערװאכדערונג פונ פראגנ אײניקע װעגנ אי. גאלדמאכער  ІХ.9..־1938־ שטערנ. דער /

.Гольдмахер І. Про деякі питання переселення в Єврейську автономну область
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. גוסיעוו / י. 1939 אינ געגנט אווטאנאמער יידישער דער פת בויוע דער פת אופגאבנ די ס.אי .1.1 ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Гусев C. І. Завдання будівництва Єврейської автономної області у 1939 році.

.зо.Х געגנט אװטאנאמער יידישער דער פונ מענטשנ נייע ז. גושמאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Гутман 3. Нові люди з Єврейської автономної області.
Десять лет Биробиджана: [Из материалов газ. "Биробиджанская звезда" за №№ 89, 90, 92, 93 / Орган 
обкома ВКП(б), облисполкома Євр. автоном. обл. и Биробиджан, горкома ВКП(б) ] -  Кременчуг, 1938. -  
24 с.
Дмитренко В. Золота тайга: (До 10-річчя Біробіджана) // Більшовик Полтавщини. -  1938. -  6 трав.

.23. VIІ פארצייכענונג[ באגעגענישנ: װאלדהײמער ר. דאנסקאי[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Донськой Р. Вальдгеймські зустрічі: (Нарис).
Друянов М. Біробіджан -  район суцільної колективізації II Соціяліст. борозна. -  1930.- №5,- С. 12-13. 
.17.IV יא.יא. :אונטערשריפט .ביראבידזשאנ אינ ״חידראפראיז״ לענינגראדער פונ עקספעדיציע אנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Експедиція Ленінградського "Гідропроіз" у Біробіджані.
Эйдельман Е. От "черты оседлости" до автономной области / Всесоюз. о-во по земельному 
устройству трудящихся евреев в СССР. -  М.: Изд. центр, совета ОЗЕТ, 1934. -  16 с.
Є.К. Кадри для Біробіджану [готуються в Києві] // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 4. -  C. 16.
Жиц Г. Єврейська автономна область: [До 3-річчя утворення ЄвАО] // Пролетар, правда. -1937,- 8 трав.

/ ק.נ. :אונטערשריפט .געגנט אװטאנאמער יידישער דער אינ בוױנג קאלווירטישע די פארפעסטיקנ ־ שטערנ. דער /
.30.IX-.1938

Закріпити колгоспне будівництво у Єврейській автономній області.
Заславский Е. Права и льготы переселяющимся в Биробиджан. -  М., 1930.
.27.HI ביראבידזשאנ[ פונ ױבילײ ־יאריקנ10 נצומ :שטאלצירנ צו װאס מיט דא ס׳איז מ. זילגערשטיינ / ־ . 1938־ שטעת. דער /  

Зільберштейн М. Є чим пишатися: [До 10-річного ювілею Біробіджану].
 געזערד־אפטיילונג. ראיאנישע װיניצער ־ פאקטנ(. אונ יעדיעס קורצע )אײניקע :הײנט בירעבידזשאנ מ. קאדישעװיטש

עמ׳. 15 ־ .1931 וויניצע, ־
Кадишевич М. Біробіджан сьогодні: (Деякі короткі відомості і факти).
Кадишевич М. Пам’яті піонера Біробіджану тов. Л.Б.Баскін: [Некролог] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  
№ 13,-  С. 14-15.

דער פונ אנטײלנעמער מיטנ שמועס ]א :געגנט אװטאנאמער יידישער דער אינ רײזע אונדזער אי.מ. קאמטשאטאװ  
.5.VI * .1938 קאמטשאטאװ[ יא.מ. כאוו. ביראבידזשאנ. ק,י,ינ דעלעגאץיע אלפארבאנדישער / ־ שטערנ. דער /  

Камчатов І.М. Наша подорож у Єврейську автономну область: [Бесіда з учасником всесоюз. делегації в 
Біробіджан тов. І.М.Камчатовим].
Канторович А. Єврейські трудящі в Біробіджані. -  X.: Укр. робітник, 1931. -  54, [2] с.: іл.
Канторович А. Праця переселенців у Біробіджані II Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 1-2. -  С. 6-9.

 ״װייטמיזרעכדיקער קאלווירט אינטערנאציאנאלער ]דער :פעלקער־פריינטשאפט סטאלינישע די ג. קאסטיאל
/ געגנט[ אווט. יידישע אויסשטעלונג, לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ קאלװירטניק״  שטערנ. דער /

־1939־ . 14.VIII.
Кастял Г. Сталінська дружба народів: [Інтернац. колгосп “Далекосхідний колгоспник”.]

/ געגנט אװטאנאמער יידישע דער פונ יארטאג ־טנ5 דעמ געװידמעט אװנט, אנ אי. קאצנעלטאנ V.9. ־ .1939־ שטערנ. דער /
.Кацнельсон І. Вечір, присвячений 5-річчю Єврейської автономної області

/ איבעו־װאנדעו־ונגס־פו־אגנ אייניקע אי. קאצנעלסאנ .5.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Кацнельсон І. Деякі питання переселення: [Біробіджан].

/ איבערװאנדערער נײע אפ װארנט געגנט אװטאנאמער יידישער דער פוכ קאלװירטנ די אי. קאצנעלסאנ  שטערנ. דער /
.4.111 ־ .1940־

Кацнельсон І. Колгоспи Єврейської автономної області чекають нових переселенців.
/ געגנט אװטאנאמער יידישער דער אינ איבערװאנדערונגס־ארבעט די פאנאנדערװיקלענ י. קאצנעלסאנ  שטערנ. דער /

.IV.6 ־ .1939 ־
.Кацнельсон І. Розгорнути роботу з переселення в Єврейську автономну область

 געגנט אװטאנאמער יידישער דער אינ איבערװאנדערונג פונ מעגלעכקײטנ ברײטע געשאפנ װערנ עס אי. קאצנעלסאנ
/ .V.30 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Кацнельсон І. Створюються великі можливості для переселення в Єврейську автономну область. 
Кисельов А. Постанова Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету "Про утворення в 
Біробіджанському районі єврейської національної адміністративно-територіальної одиниці" // Соціяліст.

.3 .борозна. -  1931.- № 1 8 , -  С
/ טײגע ביראבידזשאנער די יא. יאסינסקי ה., קױפמאנ .IV .9 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Койфман Г., Ясинський Я. Біробіджанська тайга.
/ פאו־צײכענונגענ ביראבידזשאנער ה. קויפמאנ IX.12. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Койфман Г. Біробіджанські нариси.
/ װירקלעכקײט ביראבידזשאנער דער פונ עפיזאדנ ר. קארדאנסקי VIII.2- ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /
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Кордонський Р. Епізоди з біробіджанської дійсності.
.29.Х געגנט[ אװטאנאמער י.ידישער דער ]אינ :קאלװירטניקעס נײע ב. קושניראוױטש / ־ .1940 ־ שטערג דער /  

Кушнірович Б. Нові колгоспники: [У Євр. автоном. обл.].
. 1940 / געגנט[ אווט. יידישער דער פונ קאלװירטנ די אינ ]װערבירוע :ערד ביראבידזשאנער אפ י. לענגארד ־ שטערנ. דער /

.20.IV־
Ленгард І. На біробіджанській землі: [Вербування до колгоспів Євр. автоном. області].
London N. Mit der amerikoner ekspedicie Kajn Biro-bidzan. -  Centrfarl., 1930. -  68 z.
Лондон H. З американською експедицією в Біробіджан.
Лондон Н. Про Біробіджан: [Система колонізації Біробіджану] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 2. -  
С. 10.
Лубман Г. Квітуча область - Біробіджан: [До 4-річчя з дня перетворення Біробіджан, нац. р-ну в Євр. 
автоном. обл.]/ / Більшовик. -  1938,- 10 трав.
Лур'е Н. З подорожі до Біробіджану // Чорномор. комуна. -  1937. -  23 берез.
Маркович. Дайте робітну силу для Біробіджанських радгоспів // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 13. -
С. 12-13.

עמ׳. 114 ־ .1929 קולטור־ליגע, :ק. ־ בירא־בידזשאן. וועגן א. מערעזשין
Мережин А. Про Біробіджан.

/ זװעזדא״( )״ביראבידזשאנסקאיא :פארטײ־קאנפערענצ שטאטישער ביואבידזשאנער דער אפ .26.11 ־ .1939 ־ שטעוע. דער /
На Біробіджанській міській партійній конференції: (“Біробіджанська зірка”).

/ לייטארט.[ ביראבידזשאנ: פונ ױבילײ ־יאריקנ10 נצומ :געגכט אװטאנאמער יידישער דער פונ ױבילײ דעמ ערעװ  דער /
.27.111.־ 1938 שטערנ.־

Напередодні ювілею Єврейської автономної області: [До 10-річного ювілею Біробіджану: Передовиця]. 
Некоторые данные по обследованию Биробиджанского района Дальневосточного края: [По 
предварительному отчету экспедиции КомЗЕТа проф. В.Л.Брука]. -  Одесса: [ОЗЕТ], 1928. -  24 с. -  
(Приложение к сводке УкрОЗЕТа за февр. мес. -  Без тит. л.).

.12. IV געגנט אװטאנאמער יידישער דער פונ נייס / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Новини Єврейської автономної області.

.з.ХІї געגנט[ אװטאנאמע ]יידישע מארגנ: געמט די / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Область завтра: [Євр. автоном. область].

.з.ХІІ געגנט[ אװטאנאמע ]יידישע :היינט געגנש ךי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Область сьогодні: [Євр. автоном. область].
Отчет рабочей делегации, вернувшейся из Еврейской автономной области в сентябре 1935 года. -  X.: 
Обл. совет “ОЗЕТ”, [1935]. -  40 с. -  Прил.: Официальные материалы.
Перспективи Біробіджану // Соціяліст. борозна. -  1930,- № 4 . -  C. 13-14.

זשורנאל אינ מיזרעכ״)געדרוקנ װײטנ ״אפנ דערצײלתגענ סעריע דער ]פונ :געגנט אװטאנאמע יידישע די פעטראװיע.
.2.VI י.( 1938 פונ 12 № ״אגאניאק״ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Петров Є. Єврейська автономна область: (Із серії оповідань “На Далекому Сході", надрукованих у 
журн. “Огонек” № 12 за 1938 р . ).

/ יאר 1939 אינ געגנט אװטאנאמער יידישער דער פונ בױונג־פלענער די .3.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Плани будівництва Єврейської автономної області в 1939 році.

אונטערשריפט ־ געגנט. אװטאנאמער יידישער דער אינ קאלװירטניקעט יידישע די פונ אײנארדענומ די פארגעסערצ
.24.Х .ק.נ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  : 

Поліпшити улаштування єврейських колгоспників у Єврейській автономній області.
Постанова наркомзему УСРР про заселення Біро-Біджанського району // Соціяліст. борозна. -  1930. -  
№ 10-11. -  С. 45-46.

.  לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער צו זיכ גרײט געגנט אװטאנאמע יידישע די פאטאפאװ,פמקעלשטײנ
.VIII.28 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // אױטשטעלונג

Потапов, Фінкельштейн. Єврейська автономна область готується до Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки. * 

/ ]ביראבידזשאנ[ :רײזע־אײנדרוקנ װאלדהײמ. א. פיאטיגארסקע IX.27. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
П’ятигорська А. Валдгейм. Дорожні враження: [Біробіджан.]
Рабинович А. Еврейские фашисты в контакте с румынской сигуранцой // Красная Бессарабия. -  М,.

.15 .1935- , №6- , C 
Про Біробіджан.

/ רימטקי[ מישפאכע דער פונ ]ארטיקלענ מישפאכע: ביראבידזשאנער א פונ גליק אונ פרייד IV.20. ־ .1938 ־ שטעת. דער /
Радість і щастя біробіджанської родини: [Стаття про родину Римських.]

/ געגנט אװטאנאמע יירישע די איז רײכ יא. סינעװיטש VII.22. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
.Синевич Я. Багата Єврейська автономна область

אינ פעלדער טאציאליטטישע די פונ טטאכאנאװצעט די )װעגנ :״לופט־מענטשנ״ קײנ מער אונדז בא ניטא י• סטעפאנסקי
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.12. IX )ביראבידזשאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Степанський І. Нема у нас більше “людей повітря”: (Про стахановців соціаліст, полів у Біробіджані).

עמי. [3] ,96 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ .בירעבידזשאנ א. סודארסקי
Сударський І. Біробіджан.
Sudarski A. Biro-Bidshan un Palestine. -  Zentrfarl., 1929. -  52, [4] s.
Сударський І. Біробіджан і Палестина.
Сударський І. В Біробіджані росте єврейський с.-г. пролетаріат // Соціяліст. борозна. -  1932. -  N2 56.
-  С. 7-10.

עמ׳. 62 ־ .1931 צענטרפארל., :כ. ־ בירא־בידזשאן. וועגן ענטפערס און פראגעס א. סודארסקי
Сударський І. Питання та відповіді про Біробіджан.
Sudarski A. Hajnt morgn fun Biro-Bidzan II Di rojte weit. -  1930. -  № 9 -  Z. 71-96.
Сударський І. Сьогодні й завтра Біробіджану.
Сударський І. УкрОЗЕТ і Біробіджан // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 12. -  С. 21-23.
Сухарев Г. Еврейская автономная область: К 5-летию со дня образования // Ворошиловград, правда. -  
1939. -  6 мая.
Сухарев Г. П’ять років Єврейської автономної області // Вісті. -  1939. -  6 трав.

.8.V געגנט אװטאנאמע יידישע יאר פינפ ג. סוכארעמ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Сухарев Г. П’ять років Єврейської автономної області.

.6.V געגנט אװטאנאמע יידישע יאר זעקס ג.נ. סוכארעװ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Сухарев Г.Н. Шість років Єврейської автономної області.

.18.XII ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שטערנ״[ ״ביראבידזשאנער פונ ]געקורצט :פאלק ײדישע גליקלעכע דאס ה.נ. סוכארעמ  
Сухарев Г.Н. Щасливий єврейський народ: [Скорочено з “Біробіджанської зірки’1].
У Біробіджані/ / Соціяліст. борозна. -  1932.- №1 5 , -  С. 21-22.

.28.IX מעבל־פאבריק ביראבידזשאנער פונ פריזױוניקעס װ. אוכרימאװער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Ухрімовер В. Призовники Біробіджанської меблевої фабрики.

/ קרימ אונ ביראבידזשאנ קײנ איבערװאנדערונג לאנדװירטשאפטלעכער דער װעמ י• פאליקמאנ  . 1938 ־ שטערנ. דער /
.VIII.18 ־

Фалікман І. Про сільськогосподарське переселення до Біробіджану та Криму.
/ געגנט[ אווט. יידישער דער ]װעגנ באגעגענישנ: י.פרײדיקע פאליקמאנ IX .12. ־ .1938 ־ שטעת. דער /

.[.Фалікман І. Радісні зустрічі: [Про Євр. автоном. обл
ק.: )פונמײנטאגבוכ(. רײזעקײנבירעבידזשאנ: א מ. כאשטשעװאצקי אוססר,נאצ.מינד.אינ מעל.־פארל.פארדי ־

ז. 180־ .1937
Хащевацький М. Подорож до Біробіджану: (3 мого щоденника).

.9.V געגנט אװטאנאמע יידישע פעסטיקנדי מער נאכ זיכ זאל א.א. כענקינ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Хенкін A.A. Хай ще більше зміцнюється Єврейська автономна область.

.6 •V געגנט אװטאנאמע יידישע יאר 5:פרעסע[ ביראבידזשאנער דער ]פונ :לעבנ נײ א גליט עט / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Цвіте нове життя: [3 Біробіджанської преси]: 5 років Євр. автоном. обл.

/ אלקפ)ב( פונ געשיכטע די זעלבשטענדיק דערלערנענ ביראבידזשאנ פונ ארבעטנדיקע די ז. צימגלער .5.1 ־ .1939־ שטערנ. דער /
Цімблер 3. Трудящі Біробіджану вивчають історію ВКП(б).
Чередник О. До проблеми колонізації Біробіджану // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1. -  С. 8-10. 
Чередник О. Чи слід трудовому єврейству переселятися в Біробіджан? - X.: УкрОЗЕТ, 1930. -  20, [2] с.

/ געגנט אװטא^מער ײדישער דער אינ איבערװאנדערונג קאלװירטישע די ש. שײל .6.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Шейл Ш. Переселення колгоспників у Єврейську автономну область.

/ געגנט[ אװטאנאמער יידישער דער ]אינ :פישער אסטראכאנער יא. יאסיצסקי .11.11 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Ясинський Я. Астраханські рибалки: [У Євр. автоном. обл.].
Ясинський Я. Біробіджан: [Економ, нарис] // Червон. кордон. -  1939. -  16 серп.

.4-Х פינפיאר סטאלינישנ דריטנ אינ געגנט אװטאנאמע ײדישע די יא. יאטינטקי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Ясинський Я. Єврейська автономна область у Третій Сталінській п’ятирічці.

/ געגנט[ אװטאנאמע יידישע .]אבלוטשיע :טאל גאלדענער דער יא. יאסינסקי .11.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Ясинський Я. Золота долина: [Облуччє: Євр. автоном. обл.].

/ געגנט אװטאנאמער ײדישער דער פונ נײס יא. יאטינסקי . 10.1 .־ 1939 ־ שטערנ. דער /
Ясинський Я. Новини Єврейської автономної області.
.5.VI געגנט[ אווטאנאמע ]יידישע :״װאלדהײמ״ אינ איבערװאנדערער נײע די יא. יאטינסקי / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Ясинський Я. Нові переселенці у “Валдгеймі”: [Євр. автоном. обл.].
Ясинський Я. Нові професії: [Життя трудящих євреїв у Євр. автоном. обл.] // Соціаліст. Молдавія. -  
1939. -  9 черв.

/ ]פארצייכענונג[ :טײגע ביראבידזשאנער דער אינ יא. יאסינסקי .17.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Ясинський Я. У біробіджанській тайзі: [Нариси].

925.

926.

927.

928.

929.

930.
931.

932.
933.

934.

935.

936.
937.

938.

939.

940.

941.

942.

943.

944.
945.
946.

947.

948.
949.

950.

951.

952.

953.

954.



.з.Х געגנט אװטאנאמער ײדישער דער אינ יא. יאסינסקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Ясинський Я. У Єврейській автономній області.

.15.ХІ ביראבידזשאנ[ פונ ]בריוו .װוקס שטענדיקנ אינ יא. יאסינסקי / ־ .1938 ־ שטיערנ. דער /  
Ясинський Я. У постійному зростанні: [Лист з Біробіджану].

6. ЄВРЕЇ В СВІТІ
.18.V .־ .1938 ־ שטערנ. דער // טעהעראנ[ פונ בריװ ]א איראנ: אינ יידנ די אסלאנ־זאדע  

Аслан-Заде. Євреї в Ірані: [Лист з Тегерану].
Бару Г. На краю безодні: [Євреї в світі] // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 19-20. -  С. 10.

/ דײטשלאנד אינ פאגראמענ ײדישע די קעגנ באװעגונג פו־אטעסט־ ל. באטו .11,10.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Бату Л. Хвиля протесту проти єврейських погромів у Німеччині.
Борисов Р. Антиеврейский поход фашистских громил // Сталин, племя. -  1938. -  27 дек.

/ ]דייאשלאנד[ :אויסראטונג ״לעגאלער״ צו פאגראמענ בלוטיקע פונ א. וואלד .1.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Валд А. Від кривавих погромів до "легального" знищення: [Німеччина].

. 16.VIII עסטרײכ אינ באפעלקערונג ײדישער דער אפ רעדיפעס פונ כװאליע נײע א ע. װעבער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Вебер Е. Нова хвиля переслідувань єврейського населення в Австрії.

דײטשלאנד[:)״נױס־קראניקל״ אינ מאסנ ײדישע די פונ לעבנ ]דאס :קאנצענטראציע־לאגער א אינ דערמארדעט יידנ 80,
-5.ХІ י.( 1938 אװגוסט / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

80 євреїв забито в концентраційному таборі: [Життя євр. мас у Німеччині: “Ньюс-Кронікл”, серп. 1938 р.].
. / איטאליע[ אינ פאגראמענ יידישע אונ פאליטיק אנטיסעמיטישער דער נװעגנ :איטאליע גײרוש א. װאלינער שטערנ דער /

.26.IX-.1938 ־
Волинер А. Гоніння в Італії [на євреїв]: (Про антисеміт, політику та євр. погроми в Італії).

פאשיסטישע די אינ באפעלקערונג יידישער דער פונ לאגע שוידערלעכער דער װעלט״:]װעגנ ׳׳יידישער דער אינ א. היגדעס
.1.V ]לאנדער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Гіндес А. В "єврейськім світі": [Становище євреїв у фашист, країнах].
אינ ױגנט ײדישער דער פונ לאגע דער ]װעגנ :לאנד־אנטשטאלטנ די פונ ארױסגעװארפנ ױגנטלעכע ײדישע 20.000

-5.ХІ ]י.( 1938 סענט., פרעס׳׳, )״אסאשיעטעד :איטאליע / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
20 000 єврейських юнаків викинуто з навчальних закладів: [Про становище євр. молоді в Італії: 
“Асошиейтед Прес”, верес. 1938 р.].

 שאכנע - פארװארט צאפךאמעריקע. פון שטאטן פארײניקטע די אין ארבעטער־באװעגונג יידישע די מ. אייגראמס
עמי. 81 ־ .1930 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. ־ עפשטײן.

Ейбрамс В. Єврейський робітничий рух у США.
/ ד.א. :אונטערשריפט ־ לאנדער. קאפיטאליסטישע די אינ מאסנ יידישע די פת לאגע שוידערלעכע די ־ שטערנ. דער /

.VIII.4 ־ .1938
.Жахливий стан єврейських мас у капіталістичних країнах

/ א.ב. :אונטערשריפט ־ שאנכיי. אינ באפעלקערונג יידישער דער פונ לאגע שוידערלעפע די .6.11 .־ 1938 ־ שטערנ. דער /
Жахливий стан єврейського населення в Шанхаї.
Жиди в Іспанії // Життя і знання. -  Л., 1931-1932. -  Рік V, ч. 14, -  С. 405.
З молитвою до погромів: Хроніка за кордоном [Кишинів] // Безвірник. -  1927. -  № 1. -  С. 48.

.5.II דײטשלאנד[ אינ יידנ די פונ לאגע דער נװעגנ קאניבאלנ: פאשיסטישע די פונ גרױלטאנט די / .־1939 ־ שטערנ. דער /  
Звірства фашистських канібалів: [Про становище євреїв у Німеччині].

װעגנ פאלעסטינע. אינ יידישע־מאסנ די פונ לאגע שוידערלעכער דער ]װעגנ :בלאפ יאמ א אינ עמעס ביטערנ טראפנ א  
/ לענדער[ האלב־פאשיסטישע אונ פאשיסטישע די אינ איצט בושעװענ װעלכע פאגראמענ, יידישע אנטיסעמיטיזמ, דער /

.28.V .־ .1938 ־ שטעו־נ
Краплина гіркої правди в морі блефа: (Про становище євр. мас у Палестині. Про антисемітизм, євр. 
погроми, які вирують сьогодні у фашист, та профашист, країнах).
Куриленко Г. Середньовіччя і фашизм: [До євр. погромів у Німеччині] // Більшовик. -  1938. -  9 груд. 
Ларин Ю. Политика кишиневского погрома // Красная Бессарабия. -  М., 1926. -  № 5-6. -  C. 3-5.

.20.ll געסטאפא דייטשישע די אונ ״נײטראליטעט״ סקאנדעאווישער דער ס. לונדבארג / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Лундбарг С. Скандинавський "нейтралітет" і німецьке гестапо.

/ רעװאלוציע בורזשואזיע פראנצויזישער דער אינ פאלקס־מאסנ יידישע די פונ אנטײל דער א. מאוגוליס  שטעו־נ. דער /
.VIII.5 ־ .1939 ־

.Маргуліс А. Участь єврейських мас у французькій буржуазній революції
/ אוזבעקיסטאנ[ אינ יידנ די לעבנפונ פארמעגלעכנ ]װעגנ יידנ: אוזבעקישע ױ. מיכיילאװ .28.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Михайлов Ю. Узбекистанські євреї: (Про заможне життя євреїв в Узбекистані).
Не врятуватися фашистським катам від народного гніву: [До євр. погромів у Німеччині: Передова] II 
Соціаліст. Молдавія. -  1938. -  3 груд.

/ פרעסע[ אויסלענדישער ]פת :טעאטער ײדישנ פונעמ לאגע די אונ קריזיס עקאנאמישער נייער דעו ־ שטערנ. דער /
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. 1.VI 1938. ־
Нова економічна криза та становище єврейського театру: [Із зарубіж. преси].

/ פרעסע״[ ״נײע ]פאריזשער פוילנ: אינ יידנ לעבנ אזוי י. אפאטאשו .1.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Опатошу Й.Так живуть євреї у Польщі: (Паризька “Нова преса”).
Погроми не врятують фашистських катів!: [Хвиля протесту проти погромів і переслідування євреїв у 
Німеччині: Передова] // Комуніст. -  1938. -  28 листоп.
Погромний розгул фашистських варварів: Євр. погроми в Німеччині: Передова // Пролетар, правда. -
1938.- 28 листоп.

עמ׳. 16 ־ [,1918] לעבען, נײע : .1* ־ וועלט־שלום. און פראלעטאריאט אידישער דער א. רעװאוצקי
Ревауцький А. Єврейський пролетаріат і всесвітній мир.
Резолюція мітингу [інтелігенції Києва] // Комуніст. -  1938. -  28 листоп.; Вісті. -  1938. -  28 листоп. 
П ротест проти єврейських погромів у Німеччині.
Резолюция общегородского митинга советской интеллигенции города Киева // Совет. Украина. -  1938.
-  28 нояб.
П ротест проти єврейських погромів у Німеччині.

.5.XI עסטרײכ[ אינ מאסנ יידישע די פונ לאגע דער ]װעגנ :בארבארנ פאשיסטישע פונ סאדיזמ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Садизм фашистських варварів: [Про становище євр. мас в Австрії].
СРСР - маяк культури: [До мітингів протесту проти євр. погромів у Німеччині]: Передова "Правды" за 28 
листоп. // Більшовик Полтавщини. -  1938. -  29 листоп.; Більшов. правда. -  1938. -  28 листоп.; 
Чорномор. комуна. -  1938. -  29 листоп.-Те ж. -  Большее, знамя. -  Рос.

.5.XI י.( 1938 יול, פרעסע״, )״די :בורגענלאנד פונ יידנ 43 פת טראגעדיע שרעקלענע די / ־ שטערנ. דער /  
Страшна трагедія 43 євреїв з Бургенланда: ("Преса”, липень 1938 р . ).

 .1932,אוקרנאצמינדפארל. :ק. !.כ ־ קאפיטאל. דעמ דינסט צו קלעריקאליזמ את פאשיזמ יידישער דער אי. סודארטקי
עמי. [1] ,47 ־

Сударський І. Єврейський фашизм і клерикалізм на службі капіталу.
 קאפיטאליסטישע די אין מאסן ארבעטנדיקע יידישע די פון אנטוויקלוע עקאנ^!מישע די גייט וווהין אי. סודאוסקי

עמי. [1נ ,64 ־ .1929 מעצ־פארל., :כ. ־ ראטנפארבאנדי אין און לענדער
Сударський І. Куди іде економічний розвиток трудящих в капіталістичних країнах і в Радянському 
Союзі?

.30.VII ־ .1939 ־ שטערכ. דער // מאראקא שפאנישער דער אינ אונ שפאניע אינ יידנ טויזנטער פת לאגע טראגישע  
Трагічне становище тисяч євреїв в Іспанії і в іспанському Марокко.
Фашистские погромщики и каннибалы: [Погромы и преследования евреев в Германии и Италии: 
Передовая "Правды" от 18 нояб.] // Красное знамя. -  1938. -  20 нояб.

•10.Х עעלאנד אינ יידנ אפ פאגראמענ מאכט באנדע פאשיסטישע מאסליט / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Фашистська банда Мосліса організовує єврейські погроми в Англії.

 באפעלקערתג יידישער דער פונ לאגע שוידערלעכער דער ]װעגנ א.ד. :אונטערשריפט ־ פאגראמשטשיקעס. פאשיסטישע די
/ דײטשלאנד[ אינ .VII .22 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

(.Фашистські погромники: (Про жахливе становище євр. населення в Німеччині
[ דײטשלאנד אינ פאגר^מענ ]יידישע )״פראװדא״( איבערזיכטלער: אונטערשריפט: :פאגראמשטשיקעס פאשיסטישע

.18.ХІ ־ .1938 ־ שטעת. דער  / /
Фашистські погромники: (“Правда”): [Про євр. погроми в Німеччині].
Федоров Н. Фашистські канібали: (Євр. погроми і расовий шовінізм в Німеччині) // Червоне Запоріжжя.
-  1939.- 18 черв.

.21.II גרוזיע ײדנאינ די :איצט אונ אמאל אי. פעפער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Фефер І. Раніше й нині: Євреї в Грузії.

עמ׳. 23 ־ .1938 אוקרנאצמינדפארל., :ק. ־ יידנ. גרוזינישע די בא אי. פעפער
Фефер і. У грузинських євреїв.

.15.V טאט אינ פאשיזמ פונעמ ״ראסנ־טעאריע״ די א.א. כאלאדענקא / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Холоденко А.А. "Расова теорія" фашизму в дії.
Шевченко В., Фінкельштейн С. Звірства фашистських канібалів: [Євр. погроми в Німеччині]: (Огляд 
закордонних телеграм)/ / Більшовик Полтавщини. -  1938.- 24 листоп.

 פרײנט[. את פיינט זײנע זײנענ נװער :ארבעטער־קלאס גאנצנ פונעמ טייל אלט ארבעטער יידישער דער מ. שיינגאלד
עמ׳. [22] ,57 ־ .1932 אוקרנאצמינדפארל., :ק. ; כ. ־

Шейнгольд М. Єврейський робітник як частина всього робітничого класу: (Про його друзів і ворогів). 
Штульман И. Праздник еврейского колхоза: [Молдавия] // Красная Бессарабия.- М., 1936.- №5.- С.28. 
Schuster H. Schrifttum // Die Judenfragein Rumänien. -  Leipzig, 1939. -  P. 240-244.
Шустер Г. Праці.

.14.XII גענעמ פאשיסטישנ פונעמ דערצײלנ יידנ־פלײטימ דײטשישע מאס / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Що німецькі євреї-біженці розповідають про фашистське пекло.
Ямпольський Б. Божевілля катів: [Погроми і переслідування євреїв у Німеччині] // Зоря. -  1938. -
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18 листоп.
Янопольський Ю. Фашистские громилы за работой: [Евр. погромы и нац. преследования в Германии] 
//Социалист. Донбасс. -  1938. -  18 нояб. ־

7. ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО
Баранівський А. Бердичів: [Іст. нарис] // Червоне Полісся. -  1941. -  2 лют.; 14, 19, ЗО берез.; 5 квіт.

.21.V ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שטעטל[ א פונ אופבלי ]װעגנ :דונעװעצ י. בוכבינדער  
Бухбіндер І. Дуневець: (Про розквіт містечка). 

.20.IV ־ .1939 ־ שטערנ. //דער געבורטס־שטאט שאלעמ־אלײכעמס אינ
В місті, де народився Шолом-Апейхем.

.11.VII ינערמאנ י ׳כ. װי נסק / .געגנט[אווט ]יידישע ו.וואלדחיימ: קארדא ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Вайнерман X., Кордонський Р. Вальдгейм: [Євр. автоном. обл.]. 

.19.ХІІ שטעטל( סאװעטיש א פונ אופבלי )װעגנ ג.סלאװעשנע: װייסמאג / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Вайсман Б. Славешна: (Про розквіт рад. містечка).
Вейцблит И. И. Деражня -  современное еврейское местечко. -  М.: Госиздат, 1929. -  120 с.

.8.VIII נדמאנ / שטעטל( א פונ אופבלי )װעגנ ז.ליובאר: װי ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Віндман 3. Любар: (Про розквіт містечка).
Гитерман М., Квитко Т. На родине писателя [Шолом-Алейхема]: Очерк // Большее, знамя. -  1939. -  
16 квіт.
Про минуле та  майбутнє м.Переяслава Київської області.

נ  דער שלאכט[// פאלטאװעו־ דעמ זינט יאו־טאג ־טער230] :הײנט אונ אמאל אמאל, גאר פאלטאװע .האפשטײ
.VII.8 ־ .1939 ־ שטערנ.

Гофштейн Д. Полтава в минулому й сучасному: [230 років з дня Полтавської битви.]
/ ]קאו־אסטענ[ ראיאנ: אונדזער פונ רײכטימעו־ באהערשנדי פ.מיר דאראפײעװ ХІІ.28. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Дорофеев Ф. Володіємо багатствами нашого району: [Коростень.]
ו / באגעגענישנ( אײנדרוקנ, )פאקטנ, :טשערנאביל אי. דרוקע VIII. 8. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

(.Друкер І. Чорнобиль: (Факти, враження, зустрічі
נאװ / שאלעמ־אלײכעמענ[ נוועגנ לײט אלטע דערצײלנ עס געבװ־טס־שטאט: שאלעמ־אלײכעמס אי.אינ עלקו  דער /

.15.1 ־ .1939 ־ שטערנ.
Елкунов І. У місті, де народився Шолом-Апейхем: Це розповідають люди [про Шолом-Алейхема].
Епік Гр. Гумань: Нарис [про Гуманьський євр. квартал] // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1. -  С. 13-15.

. / געגנט[ קיעװער ,ראיאנ ]טשערנאבילער הארנאסטייפאל.* דארפ סאציאליסטישע פ.דאס זשעבראק שטערנ דער /  
.15.ХІІ - .1938־

Жебрак Ф. Соціалістичне село Горностайполь: (Чорнобил. р-н, Київ. обл.).
З історії одного району: [Тяжке минуле Меджибожа Кам'янець-Подільської. обл.: Іст. нарис] // Більшов. 
правда, -  1937.- 24жовт.

.17.VIІ וא  / סטאלינאגארסק נ. זאבא ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Забара Н. Сталіногорськ.
Ішин. На батьківщині Шолом-Алейхема: [Переяслав-Хмельницький] // Глобус.-1926.- №10.-С. 215.

/ שטעטל( א פונ װוקס )װעגנ : מ.װאכנאװקע קאנגונ .5.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Кангун М. Вахновка: (Про зростання містечка).

נ  ײדישנ א אינ געװארנ פארװאנדלט איז נײ־זלאטאפאל קאלאניע אלטע ]די הײנט: א.מ.ניי־זלאטאפאל לעמי
.15.111 ־ .1938 ־ שטעו־נ. //דער ראיאנ[ נאציאנאלנ

Левін А.М. Ново-Златопіль сьогодні: [Стара колонія Ново-Златопіль перетворюється на євр. нац. р-н].
.9 .VIII קריוואאזערע[ :שטעטל נײגעבוירנ א ש. לענטמאג[ / ־ .1938 ־ שטעו־נ. דעו־ /  

Лехтман Ш. Новонароджене містечко: [Кривоозеро]. 
.10 .VI יט . לױמק ־ .1938 ־ שטערנ. דער // קאראסטענ[ שטעטל פונעמ אופבלי ]װעגנ :קאראסטענ אי  

Люмкіс І. Коростень: (Про розквіт містечка). 
.9.V אפנ : ילעמ ו יט־בעס י / קײװער[ מארקס ]קארל כײה ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

На кладовищі Хайгейт: [Могила Карла Маркса].
Науменко Г. Єврейська Мекка й Медіна // Глобус. -  1926. -  № 22. -  С. 426-427.
Відомості про могилу ребе Ісроеля Бешта в Меджибожі Хмельницької області.

.6.VI צענטער( געגענטלעכער א פונ אופבלי )װעגנ : זשיטאמיר ה. ארלאנד / ־ .1938 ־ שטערנ. דעו־ /  
Орланд Г. Житомир: (Про розквіт обласного центру). 

•15.V י נטשעװסק י / טשערניכאװ( שטעטל פונעמ אופבלי )װעגנ : שטעטל א פונ פאנעמ דאס מ. פ ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /  
Пінчевський М. Обличчя одного містечка: (Про розквіт м.Черніхов). 

י נטשעװטק י / שטעט[ סאװעטישע די פונ װוילשטאנד דעמ ]װעגנ :אויסנאמ קײנ ניט איז אװרוטש מ. פ / שטערנ דער / .
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־1938־ . 18.1.
Пінчевський М. Овруч не виняток: (Про добробут рад. міста).

1034. Puzis G. Magnitogorsk, di socialistiše štot. -  Ukrderžnacmenvydav, 1932. -  56 z.
Пузіс Г. Магнітогорськ - соціалістичне місто.

1035. Рабинович В.Н. Квартира Шолом-Алейхема [С.Н.Рабиновича: Уривок з спогадів брата великого євр. 
письменника]/ / Червоне Полісся. -  1938.- 27 лют.

1036. .15.VII שטעטל( א פונ אופבלי )װעגנ : מ.סטאראקאנסטאנטינאװ מטמאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Рутман М. Староконстантинів: (Про розквіт містечка).

1037. .10.V - .1941 אוקראינע פת ערטער אנגעזעענע א.זשיטאמיר: טלוצקי / ־ שטערנ. דער /  
Слуцький А. Житомир: Визначне місце України.

1038. .15.VII יישעװ( א פונ אופבלי )װעגנ : װ.אבלוטשיע ה.,שולמאנ פוידעט / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Фрідес Г., Шульман В. Облуччя: (Про розквіт селища).

1039. Харлампович П.В. Пам'ятки мистецтва у м.Шаргороді Могилівської округи // Хроніка археології та 
мистецтва. -  K., 1930. -  N8 1 .-  С. 76.
Синагога мавританського стилю кінця XVI ст., пам’ятники на єврейському кладовищі 1631 р.

1040. .28 .IX פאלטאװע אינ מ. נאשטשעװאצקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Хащевацький М. У Полтаві.

1041. .9 .VIII אדעס ־ דארעמ־שטאט שיינע די ש. שאמיס / ־ .1939 ־ שטעו־נ. דער /  
Шаміс Ш. Красиве місто Півдня - Одеса.

1042. .28.V אדעס( שט^ט דער פונ אופבלי סאציאליסטישנ )װעגנ : אדעס שטאט ש.די שאמיס / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Шаміс Ш. Місто Одеса: (Про соціаліст, розквіт м.Одеса).

1043. .6.VII שטעטל( א פונ אופבלי )װעגנ פ.שעפעטאװקע: שװאוצ / ־ .1938 ־ שטעת. דעו־ /  
Шварц П. Шепетівка: (Про розквіт містечка).

1044. שטעת. דער // שטאט( א פונ פאנאנדערבלױנג סאציאליסטישער דער )װעגנ : ניקאלײעװ שטאט ש.די שקאראװסקי
־1939־ . 12.1.

Шкаровський Ш. Місто Миколаїв: (Про соціаліст, розквіт міста).
1045. .15 .IX אלעקסאנדריע ־ צענטער ראיאנישנ אינ ש. שקאדאװטקי / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  

Шкаровський Ш. У районному центрі - Олександрії.
1046. .14.ll וועג־בויונג[ ]נייע קריוואראג. ־ דניעפראפעטראװסק ,שניידערמאנ. כ. שליאפאק / ־ .1941 ־ שטעו־נ. דער /  

Шляпак X., Шнайдерман. Дніпропетровськ - Кривий Ріг: [Будівництво доріг].
1047. Штейнберг Я.А. Вигідне економічне житло//Архіт. Рад. України. -  1940,- № 4 .-  С. 37.
1048. Штейнберг Я.А. До проекту Донецького хімічного інституту/ / Будівництво. -  1931.- № 3-4 ,- С. 22-24.
1049. Штейнберг Я.А. К вопросу о типах жилых секций // Архитектура СССР. -  1940. -  № 8. -  С. 16-21.
1050. Штейнберг Я.А. Проект Донецкого горного института//Строит, пром-сть. -  1929.- № 5 .-  С. 453-454.
1051. Штейнберг Я.А. Рецепт на щастя громадян // Нова генерація. -  1928. -  № 2. -  C. 130-132.
1052. Щербаківський Д. Пам'ятки мистецтва на Правобережжі: [Перелік пол. та євр. пам'ятників] // Коротке 

звідомлення Всеукр. археолог, ком. за 1926 р. / ВУАН. -  K., 1927. -  С. 191-209.

7.1. КИЇВ
1053. Бахтинський Ф. Братські могили: [Поховання жертв євр. погромів 1905 р., 1918 р.: Київський 

некрополь] // Глобус. -  1930. -  N8 1. -  С. 14-16.
1054. Бахтинський Ф. Червонопрапорна вулиця // Соціаліст. Київ. -  1933.- N8 5 -6 ,- С. 48-49.

Єврейська оселя на Печерську в 1-й половині XIX ст.
1055. Будівництво концертного залу музичної школи [Архітектор Й.Каракіс] // Більшовик. -  1936. -  26 жовт.
1056. .15.VI קיעװ איצטיקער אונ אמאליקער א.דער גאריטש / ־ .1938 ־ שטעת. דעו־ /  

Гарич А. Колишній і теперішній Київ.
1057. Гербов К. Підсумки архітектурної дискусії//Соціаліст. Київ. -  1936.- № 3 .-  С. 34-36.

Проект єврейського те а тр у  в Києві архітектора Й.Каракіса.
1058. Данькович Б. Косий капонір/ / Глобус. -  1930. -  N8 1 6 .- С. 250-251.

Відомості про камеру, в якій перебував Д.Богров.
1059. Закінчено будівництво концертного залу [Архітектор Й.Каракіс] // Більшовик. -  1936. -1 2  груд.
1060. Каракіс Й. Школи художнього виховання/ / Соціаліст. Київ. -  1937,- N8 2 , -  С. 22-23.
1061. Нове місто/ / Соціаліст. Київ. -  1933.- N8 1-2 ,- С. 28.

Про будівництво єврейського театру. Архітектор Й.Каракіс.
1062. Новий концертний зал: [За проектом архітектора Й.Каракіса] // Соціаліст. Київ. -  1937.- N812.-С 40.
1063. Художественная школа для детей: [По проекту архитектора И.Каракиса] // Большевик. -  1936. -  

З нояб.



1064. [Шолом-Алейхем]: Меморіальна дошка на будинку [в Києві], де жив Шолом-Алейхем // Літ. газ. -  1937. 
- 1 7  черв.

7.2. БУКОВИНА
יס / בוקאװינע באפרייטער דער פונ ברױו : סאדאגורע .אינאי לױמק 1065. .7.1 ־ .1941 ־ שטעת. דער /

Люмкіс І. У Садагурах: Лист зі звільненої Буковини.
יטא / ]פארצייכענונג[ : טשערנאװיצ שטאט סאװעטישער ױעער דער .אינפ ס 1066. .12.1 ־ .1941 ־ שטעו־נ. דעו־ /

Сіто Ф. У молодому радянському місті Чернівцях: [Нотатки].

7.3. ГАЛИЧИНА
1067. Аквілєв О. Місто-музей: [Іст. минуле М .Ж 0ВКВИ. Львів, обл.]/ / Вільна Україна. -  1941,- 29 квіт.
1068. Bałaban М. Zabytki historyczne żydów w Polsce, oraz sprawozdanie Instytutu Nauk Judaistycznych w 

Warszawie za lata akademickie 1927/28 - 1928/29. -  156, LXVI s., 8 I. il. -  (Pisma In-tu Nauk Judaist, w 
Warszawie).
Балабан M. Історичні пам'ятки євреїв у Польщі, а також звіт Інституту іудаїстичних наук у Варшаві за 
академичні роки 1927/28 -  1928/29.
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Рис.2. Костюми євреїв 
Галичини. Поч. XIX ст.
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1930,- № 1 ,-  С. 59-60.

 קולטור.סאציאל־עקאנאמישע פראלעט. ייד. פאר אינ־ט אקאדעמיע. וויסנשאפט. שטעטל/אוקר. וועגן ש. ליפשיץ
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ן , מאקאגא  ק.:קולטור ־ פאליטופקלער־טוער. יידישע פאר האנטכוך שטעטל: אין .פאליטופקלער־ארבעטשפראךא א.

עמ׳. [1,] 139 ־ .1928 ־ליגע',
Макогон A., Шпрах А. Політико-роз'яснювальна робота у містечку.
Мац. Деякі підсумки: (До обслідування євр. містечка на Правобережжі України) // Соціяліст. борозна. -
1932,- N2 2 3 ,-  С. 11.
Мац. Містечко сьогодні. -  [X.]: Укрдержнацменвидав, 1932. -  Євр.
Економічне становище єврейського населення в містечках України.

.26.ХІІ ראזשישטש[ שטעטל וואלינער א ה. ארלאנד[ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Орланд Г. Волинське містечко: [Рожище].

.18 .V* .1938 נ ־ שטעת. ]לייטארט[//דער שטעטלדיקעראטנ: פונדי אקטיװקײט די פארשטארק  
Підсилити активність містечкових рад: [Передовиця].

 ־ קאלעקטיוויזאציע. דורכויסיקער און אינדוסטריאליזאציע פון פעריאד אין שטעטל יידישע פ.ט.דאס ראזענפעלד
עמ׳. [2,] 91 ־ .1931 צענטרפארל., מ.;כ.;מינסק:

Розенфельд П.Т. Єврейське містечко в період індустріалізації і суцільної колективізації.
Современное состояние еврейских местечек и 
перспективы их экономического оздоровления /
Каменец-Подольская окр. план, комис.; Сост.
А.М.Кичаев. -  Каменец-Подольск, 1929. -  68 с. -  
Из содерж.: Рубинов Я.Р. Предисловие; I. Общие 
сведения; II. Кустарно-ремесленная промышлен- 
ность; III. Частный капитал в торговле и про- 
мышленности; IV. Сельское хозяйство; V. Бла- 
гоустройство и оздоровление населения месте- 
чек.
Сударский А. Экономическое положение 
еврейского местечка / ОЗЕТ. Центр, правление. -  
М., 1929,- 28 с.
ЛІ .א פרידמאנ / שטעטל נײ־געבוירנ ש ־ .1938 שטערג־ דער /

Фридман Ш. Новонароджене містечко.
/ /  [ ]בערעזאווקע : שטעטל על קולטור ש.א שקאראװטקי  

.26.ХІІ ־ .1939 ־ שטערנ. דער
Шкаровський Ш. Культурне містечко: [Березівка].

12.2. МАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРА Й РЕМІСНИЧА ПРАЦЯ
Bornstein І. Rzemiosło żydowskie w Polsce. -  Warszawa: Inst, badań spraw narodowościowych, 1936. 
Борнштейн І. Єврейське ремесло в Польщі.
Г.І. До історії ремісної праці між євреями на Україні // 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. 
Від. -  K., 1929. -  Т. 2. -  С. 303-311.
Зингер Л.Г., Лурье Е.С. Евреи в кустарно-ремесленной промышленности СССР. -  М.: Правление 
Всерос. ОРТ, 1928. -  53, [5] с. -  (Объед. стат.-эконом. комис. при Правлении Всерос. ОРТ. Материалы 
и исслед.; Вып. 3).
Маркович Р. Про розвиток кустарних підприєств у єврейських національних районах України // 
Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 4. -  С. 6-8.

וט  :קיעוו. ק. ־ קוסארעס. און בעלי־מלאכות פאר געזעלשאפט רויווארג און סקלאד קאאפעראטיווע )תקנות(סטאט
עמ׳. 24 ־ )תר׳׳ף(. געגנטפארבאנד, קאאפ.

Статут кооперативу складського і сировинного товариства для кустарів і ремісників.
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13. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ
13.1. НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

13.1.1. АНТИСЕМІТИЗМ

1158. Бончковський Д. Суд над погромщиками і майбутнє народів. -  Житомир: Вид-во Д.Бончковського,
1918,- 20 с , -  Пол.

1159. Борохов Б. Антисемитская концентрация. -  Пг.: Восток, 1918. -  27 с.
1160. Брагин A., Кольцов М. Судьба еврейских масс в Советском Союзе. -  М.: Мосполиграф, 1924. -  22 с.
1161. Бурменко Д. Хто прагне ворожнечі до євреїв? - X., 1927. -  16 с. -  (Б-ка червоноармійця; № 21). -  

Дод. до газ. "Червоноармієць".
1162. Бурменко-Ортенберг Д. Антисемітизм - зброя наших ворогів. -  X.: Укр. робітник, 1927. -  80 с.
1163. Бурцев В.Л. "Протоколы сионскихъ мудрецов": Доказанный подлогъ: (Рачковский сфабриковал 

"Протоколы сионских мудрецов", а Гитлер придал им мировую известность). -  Paris: Oreste Zeluk, 
Editeur, 1938. -  191 с.

1164. Буценко A. Чого хочуть антисеміти? - X.: Держвидав України, 1927. -  54, [2] с.
1165. Винник Яків. Жиди в Україні: Очищення раси! - Холм: [Друк. “Синодальна” (Варшава)], 1940. -  27,[1]а 

Друкувалася за дозволом німецької влади від 18. IV. 1940 р.
1166. Винниченко В. Єврейська справа на Україні // Нова Україна. -  Прага; Берлін, 1923. -  Кн. 7-8.

Про причини зростання антисемітизму в Україні в перші роки Радянської влади.
1167. Відповідь товаришу Микитенкові на його лист до редакції: [Про антисемітизм, див. “Соціяліст. 

борозна”, № 10-11] //Соціаліст, борозна. -  1930,- № 1 3 .- С. 18-19.
1168. Всемирный тайный заговор: Протоколы сионских мудрецов: (По тексту С.А.Нилуса). -  Берлин, 1922. -  

125 с.
1169. Gansyniec R. Sprawa numerus clausus I zasadnicze jej znaczenie: Antysemityzm akademicki jako objaw 

antysemityzmu społecznego. -  Warszawa; Lwów; Kraków; Wilno: Nakł. Związku Akademickiej Młodzieży 
Zjednoczeniowej, 1925. -  63, 1 s.
Гансинець P. Справа numerus clausus і її основне значення: Антисемітизм академічний як прояв 
антисемітизму суспільного.

1170. Harand І. Prawda о antysemityzmie / Tłum. z niem. E. K. [Eugenia Klienmannowa], -  2 wyd. [Lwów]: Księg. 
“Mól Książkowy”, 31,1 s.
Гаранд І. Правда про антисемітизм.

1171. Haftl J. Kampf dem Antisemitismus. -  Ch.: Zentrverl., 1929. -  32 S.
Гафтл Й. Боротьба проти антисемітизму.

1172. Глебов В. Современный антисемитизм и борьба с ним. -  X.: Центриздат, 1929. -  60 с.
1173. Гольдельман С. Антисемітизм, большевизм і жидівська політика: (3 приводу інтерв’ю М.Горького) // 

Нова Україна. -  Прага, 1922. -  № 8-9.
Інтерв’ю Шолома Аша з М.Горьким з приводу антисемітизму й діяльності більшовиків єврейського 
походження в Росії.

1174. Глушківський Т. Стережіться провокацій!: (Чому і хто нас підбиває на погроми?). -  Кам’янець на 
Поділлі: М-во преси й інформації УНР, 1919. -  8 с.

1175. Горький М. О евреях. -  Пг.: Изд. Петр. Сов. деп., 1919,- 24 с.
1176. Горький М. О евреях. -  Е-д: Изд. Отд. о работе в деревне при Е-градском Наркоме (большевиков),

1920.-16 с.
1177. Горький М. О евреях. -  Одесса: Губ. Отд. печати, 1920. -  4 с.
1178. Горький М. Погром.-X.: Просвіта, 1919. -  12с.
1179. Горький М. Погром/Предисл. А .Гизетти,-2-е изд. -  Пг.; X.: Изд-во С.Нонина, 1919. -  16с.
1180. Горький М. Погром. -  Одесса: Губ. Отд. Всеукриздата, 1920. -  8 с.
1181. Горький М. 1. Погром; 2. О евреях. -  [X.]: Центр. Комис. Помощи голодающим при ВУЦИК, [1922], - 46 

с. -  (Б-ка “В помощь голодающему"; № 42).
1182. Дівільківський А. Гнітити жидів -  гнітити самих себе. -  X.: Держвидав України, 1920. -  8 с.
1183. Для чого і як кулаки цькують євреїв. -  K.: Політ. Упр. Нар. Комісаріату по військовим справам України,

1919,- 8 с.
1184. Долой погромы! - [Одесса]: Полит. Упр. при Одес. воен. окр. Комиссариате, 1919. -  7 с.; То же. -  X.: 

Укр. центр. Агентство при Нар. Комиссариате совет, пропаганды, 1919. -  8 с.
1185. Елецкий П. О евреях. -  X.: Укрцентрада, 1919. -  20 с.
1186. Елецкий П. О евреях / Черниг. Губерн. отд-ние нар. образования. -  Черниговъ: Тип. Полит, под’отдела 

Черниг. губсовнархоза, 1919. -  24 с.



1187. Залежский В. Монархисты. -  X., 1929.
Відомості про чорносотенні організації.

1188. Заславский Д.О. Рыцарь черной сотни В.В.Шульгин. -  Л.: Былое, 1925. -  72 с.
1189. Заява групи студентів Київського будівельного технікума про антисемітизм керуючого технікума: 

Постанова НКО т.Скрипника // Бюл. НКО УСРР. -  1928. -  № 10. -  С. 6-8.
1190. Zaderecki Т. О żydach, bolszewji, “mordzie rytualnym”. -  Lwów: Druk. A. Goldman, 1934. -  10 s. 

Задерецький T. Про євреїв, болшевію, “убивство ритуальне".
1191. Каутский К. Еврейские погромы и еврейский вопрос в России. -  Пг.: Антей, 1919. -  14 с.
1192. Kiper М. Antisemitism ип idischer nazionalism. -  K.: Kultur-Iige, 1928. -  72 s.

Кіпер М. Антисемітизм і єврейський націоналізм.
1193. Ларин Ю. Евреи и антисемитизм в СССР. -  М.; Л., 1929.
1194. Ленин В. О еврейском вопросе в России / Предисл. П.Лепешинского; Введ. С.Диманштейна. -  [X.: 

Пролетарий], 1924. -  97, [3] с.
1195. Majski I. Der antisemitism in Pojí // Di rojte weit. -  1930.- № 1-2. -  S. 124-133.

Майський І. Антисемітизм у Польщі.
1196. Мачанов А. В поход на антисемитизм // Изв. Крым. Обл. ком. ВКП(б). -  Симферополь, 1929. -  № 4. -  

С. 12-14.
1197. Микитенко І. З блокноту письменника/ / Соціяліст. борозна. -  1930,- № 2 ,-  С. 18-19.

Виступ проти антисемітизму.
1198. На боротьбу з національною ворожнечею і шовінізмом: (Проти антисемітизму): [Зб.ст.] / Упоряд. 

М.Кіпер. -  X.: Пролетар, 1931. -  270, [2] с. -  Дод.: З директив про боротьбу з антисемітизмом.
1199. Об антисемитизме// Изв. Крым. Обл. ком. ВКП(б). -  Симферополь, 1929. -  № 8. -  С. 30-31.
1200. Ортенберг Д. Як боротися з антисемітизмом: (Для низового агітатора). -  [X]: Держвидав України, 1928.

-  40 с.
1201. Паркс Дж. Евреи среди народов: Обзор причин антисемитизма. -  Paris: IMCA-PRESS, 1932.
1202. Пилипенко С. Про совітські гроші: [Антисемітизм на Україні] // Більшовик. -  1920.- 12 лип.
1203. Погромы -  возврат к прошлому. -  3-є изд. -  К.: Полит. Упр. Нар. Комиссариата по воен. делам 

Украины, 1919. -  8 с.
1204. Погроми -  поворот до минулого. -  K.: Політ. Упр. Нар. Комісаріату по військ, справам України, 1919. -  

8 с.
1205. Против антисемитизма: [Сборник] / Под ред. !".Алексеева и др. -  [М.]: Жизнь и знание, 1930. -  247 с. -  

Из содерж.: Предисловие; Бонч-Бруевич В. Об антисемитизме; Декрет Совета Народных Комиссаров о 
пресечении в корне антисемитского движения; О погромной травле евреев: Речь тов. Ленина, произ. в 
Центропечати; Ларин Ю. Интеллигентский и буржуазный антисемитизм в СССР; Серафимович А. В 
семье; Новаковский Ю.С. Прошлое, настоящее и будущее еврейского труда; Гусев-Оренбургский С. 
Кровавая статистика; Копыленко А. Мать; Горький М. Погром; Фадеев А. Левинсон; Юшкевич С. Эпизод 
первый; Коцюбинский М. Он идет; Лекаш Б. Когда Израиль умирает; Пилипенко С. За что?; Тан-Богораз
B.Г. Еврейское местечко в революции; Рейснер Л. Наследие гетто; Пильняк Б. Рассказ о ключах и 
шине; Гартный У. Кожевник Шлема Брыкер; Дорохов П. Пасха; Калинин М. Еврейский вопрос и 
переселение еврев в Крым; Брегман И. Пути еврейского земледелия; Вендров 3. По еврейским 
колониям; Эпштейн С. По еврейским поселкам; Финк Б. Евреи на земле; Рор А. Путешествие по Биро- 
Биджану: Рассказ колониста; Ссылки.

1206. Против суеверия и ненависти. -  X.: Всеукргосиздат, 1921. — 23 с.
1207. Равич-Черкаський М. Єврейське питання на Україні // Червон. шлях. -  X., 1924. -  № 6. -  С. 90-96.
1208. Ringel М. Antysemitysm w Polsce. -  Warszawa, 1924.

Рінгель M. Антисемітизм у Польщі.
1209. Северский Н. Против “земли, где распяли Христа”: [Об антисемитизме] // Мысль. -  1919. -  № 12. -

C. 499-501.
1210. Соколів В. Церква й антисемітизм: Іст. нарис. -  [X.]: Держвидав України, 1930. -  78, [2] с. >
1211. Стоговъ М. Кому нужны погромы? - X.: Товарищество потребит, о-въ Юга Россіи, 1918. -  16 с.
1212. Сьогобочній. Чим шкодять нам євреї // Книгар. -  1920. -  № 1-3. -  C. 79. З книг, спалених агентами 

ДобрармІЇ.
1213. Furnberg F. Die Judenfrage und der Antisemitismus. -  K.: Staatsverl. der nationalen Minderheiten der 

USSR, 1938.- 28 s.
Фюрнберг Ф. Єврейське питання і антисемітизм.

1214. Хвиля А. Антисемітизм. -  X.: Пролетар, 1927. -  110, [2] с. -  Те ж. -  2-е вид., доп. -  1929. -  128 с.
1215. Хвиля А. Антисемітизм. -  4-е вид., доп. -  X.; K.: Укрдержнацменвидав, 1932. -  100 с. -  Дод.: Про 

погромницьке цькування євреїв; Декрет Ради Нар. Комісарів про знищення антисемітського руху.
1216. Шелит И. Долой погромы. -  K.: Нар. Комиссариат по воен. делам Украины, 1919. -  8 с.



Шкаровський І. Євреї - рівноправна національність. -  К.: Молод, більшовик, 1939. -  32 с. -  (Б-чка 
молоді).
Юр’єв. Спроба утворити нову “Бейлісіяду” // Безвірник. -  X., 1930. -  № 1. -  С. 37-38.

13.1.2. СІОНІЗМ
Almanach і leksykon żydowstwa polskiego. -  Lwów: Nakł. H. Diker; Nowa druk. Lwowska, 1937. -  164 s. 
Альманах і словник польського єврейства: [Про сіонізм].

,באוקראינה.- הציונית ההסתדרות של המרכזית הלשכה ידיעות לפרקים. הופיע .1918 .ק.
Відомості Центрального бюро сіоністської профспілки України.

.  תרע׳׳ט. לעבף׳ נ״ע ״דאס דפוס. ״ארץ״. :א. ־ שטיינמאן. א. צמת. שלמה :העורכים ולכקורת. יפה לספרות מאספ ארץ
עט׳. [1] ,45 [,22] ,178

Земля: 36. розповідей про цікаві зустрічі: Сіонізм.
: בין ים -תרע׳׳ט. -1918 ״תרבות׳׳ חרקוב: - .2 [1] קובץ והספרות. הח״ם בעניני מאמרים קובץ הזמנ

Поміж часів: 36. ст. з питань життя та л-ри: Сіонізм.
עמ׳. 16 תרע׳׳ט.- ליטעראטור, זעצער.-א.: צ. ש. איבעדזעצט / װעלטען .צװײהעם אחד

Ахад Гаам. Два світи.
Ахад Гаам. Избранные статьи / Пер. с евр. и предисл. X.Гринберга. -  2-е изд. -  Пг., 1918.

צש איבעדז. / צוקונפט און .פעדגאעענה״טהעם אחד .עמי 12 - תרע״ט. ,ליטעראטור :-א. זעצער. ..
Ахад Гаам. Минуле і майбутнє.

/ פרײהײט׳ס־שקלאפען העם. אחד עמ׳. 24 ־ צרע״ט. ,1919 ליטעראטור, :א. ־ זעצער. ש.צ. איבערז. /
Ахад Гаам. Раби свободи.
Aszkenazy F.T. Syonizm i polityka krajowa: fydzi i Polska. -  Lwów, 1931. -  30, 1 s.
Ашкеназі Ф.Т. Сіонізм і державна політика: Євреї і Польща.
Базельская программа Всемирно-сионистской организации: Программа национально-политических 
требований Сионистской организации в России: Организационный статус, принятый на VII 
Сионистском всероссийском съезде: Инструкции сионистской организации в Севастополе / 
Севастопол. гор. сионист, ком. -  [Севастополь], [1918]. -  16 с.
Boczkowski Н. О. Grundlagen des Nationalproblems: Einführung in die Natiologie. -  Praha: S.Goldelman, 
[193 ?]. -  95 S. -  (Kleine zionistische Bücherei. 1 Folge; H. 1).
Бочковський I.O. Основи національних проблем: Вступ до націології.
Wurzel J.W poszukiwaniu drogi: Kilka uwag o sjonizmie. -  Lwów: Nakł. wydawnictwa "Snunith”, 1927,-22,2s. 
Вужел Й. В пошуках шляху: Кілька зауважень про сіонізм.

עמי. 45 .־1919 ארבייט, און ערד ק. ארבייטענדע.- די פון ציוניזם ל.דער גארפונקעל
Гарфункель Л. Сіонізм і трудящі.
Грінбаум І. Гешіхте фун ціонізм. -  2-е уфл. -  Варше, 1934.
Грінбаум І. Історія сіонізму.
Дело сионистов // Одес. коммунист. -  1920. -  28 мая; 2 июня.
Ehrenpreis A. Historja sjonizmu / Oprac. A.Ehrenpreis. -  [Lwów]: Nakł. Komenda Okręgowa “Brith 
Trumpeldor” dla Małopolski Wschodniej we Lwowie, 1934. -  32 s.
Еренпрайс А. Історія сіонізму.
Ehrenpreis A. Historja sjonizmu. -  Lwów, 1934. -  87 s.
Еренпрайс A. Історія сіонізму.

. תרעייז. תמוז כ׳ : 1 מסי גליון - תרעייז. רוזנבלאט, מ. / העורך העברי
Євреї. Повернення / М.Розенблат.

: יסם״ ושל יר  דפוס : ק. - ׳׳ירושלים״. העממית הציונית הפרקציה של והתקנות העקרים עממית. ציונית פרקציה ״
עמי. 8 - תרע״ט. ,.״התחיה״

“ Єрусалим” : Сіоністська народна фракція - основи і постанови.
 :אידישער ק. ־ ״ירושל׳ם״. פראקציע פאלקס צױניסטישע די פון פראגראם :פראקציע פאלקס- "ירושלים״-צױניסטישע

עמ׳. 14 - ,תרע״ט. פארל. פאלקס-
“Єрусалим” -  сіоністська народна фракція: Програма.
Shabotinsky V. Neue zionistische Organisation. -  Prag: Der Judenstaat, 1935. -  32 S. -  (Schriftenreihe 
“Der Judenstaat”; № 1).
Жаботинський В. Нова сіоністська організація.
Жаботинский В.Е. Еврейское государство: (Разрешение евр. вопроса) / Пер. с иврита С.Ролбант. -  
Харбин: Изд-во журн. “Гадем”, 1938. -  127 с.
[Odezwa]. [Inc.:] “Żydzi! Sjonisci Pamietajcie o testamencie lorda Melchetta!..’’ [Expl.:] “..głosujcie na listę 
rewizjonistyczną, której czołowym kandydatem jest... Włodzimierz Źabotyński”. -  Lwów, [1931]. -  2 s. 
[Заклик]. “Євреї! Сіоністи, пам’ятайте...” - В справі обрання кандидатів на XVII сіоністський конгрес... 
Володимира Жаботинського. -  Пол., євр.
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Зар Е. Национальное хозяйство и территория. -  Одесса: Кинерет, 1917. -  30 с.
[Ojfruf]. [Inc.:] “Erec Israel als musor hasejchel!” [Expl.:] “..far der liste fun’m arbetendn Erec Israel № 3”. -  
[Lwów], [1931].- 1s. - ' ־
[Звернення]. Вибори на XVII сіоністський конгрес.
[Ojfruf]. [Inc.:] “Nider mith Arlozorow^fond.״ [Expl.:] “Zamlt farn proletariszn prese=fond” Cfentral] k[omitet] 
a[lgemajne] j[idisze] afrbeter] p[artaj], -  Lwów, [1934]. -  1 s. -  Przedr.: “Unser Weg”, 1933.15. XI. 
[Звернення]. Проти сіоністських капіталів.
Din-vehešbon. Din-vehešbon šel hava(ad hamerkazi lehistadrut hacijonit bepolanijah: ,Elul 5694 -,adar 5697, 
‘ojgust 1934-febru’ar 1937. Mugaš lave(idah ha’arcit hašetejm=esreh šel hanistadrut hacijonit bePollanijah. -  
[Warszawa]: Druk. "Renoma”, 1937,115, 1 s.
Звіт про діяльність Центрального комітету сіоністської профспілки у Польщі, серпень 1934-лютий 1937. 
Zineman J. Historja sjonizmu. -  Warszawa, 1935.
Зінеман Й. Історія сіонізму.
Клаузнер И.Л. Сионизм и его течения / Пер. Л.Р.Коган. -  Одесса: Тип. Розенштрауха, 1917. -  29 с. 
Клаузнер И.Л. Творец еврейского национализма [Теодор Герцль]. -  Одесса: Кинерет, 1917. -  54 с. 
Loos J. Sjonizm adwokatów: Polityczna adwokatura: Czy Palestyna może być rozwiązaniem problemu 
żydowskiego?: Likwidacja sjonizmu: Rezultaty dsiesięcioletniej hegemonji sjonistycznej: Co dalej? - Lwów,
1929 .-16  s.
Лоось Й. Сіонізм адвокатів: Політична адвокатура.
Madfes J. Geschichte fun cijonizm. Erszter tajl. Biz cu Hercl’s tojt 1904. -  Lwów: Ferl. Buchhandlung 
J.Madfes, _1934. -  VI, 262 s.
Мадфес Й. Історія сіонізму. Ч. 1.
Man D. Cijonistisze geszichte felszung. -  Lemberg (Lwów): Unzer Weg, 1934. -  70, [1] s.
Ман Д. Сіоністська фальсифікація історії.
Памяти вождя: Сб. ст., посвящ. Т.Герцлю / Р.Ауергеймер, М.Бубер, М.Нордау, Г.Лев, А.Штанд; Пер. с 
нем. Д.Л.Ришмана. -  Одесса: Кинерет, 1918. -  37 с.
ПасманикД.С. Сионизм. -  Одесса, 1918. -  32 с.
Пинес Д.-Н.Ф. На еврейские темы. -  Елисаветград: Тип. “Труд”, 1919. -  33 с.
Rechter J.C. Geszichte fun cijonizm iberzichtlech dargesztelt. -  Lwów: Ichud haq wucot, 5694-1934. -  52 s. 
Рехтер Й.С. Історія сіонізму.
Сапир И.Б. Сионизм: Научно-популярное изложение сущности и истории сионистского движения. -  
Екатеринослав, 1917.
Топоровский Б.И. Базельская программа. -  Екатеринослав: Район, ком. сионист, орг., 1917. -  16 с. 
Топоровский Б.И. Для немногих: Докл., читанный в кружке активных сионист, работников. -  
Екатеринослав: Тип. З.З.Строд, 1917. -  17 с.
Топоровский Б.И. Обращение к сионистской молодежи.- Екатеринослав: Тип. З.З.Строд, 1917,- 14 с. 
Усышкин М.М. К моменту. -  [Одесса]: Кинерет, [1917]. -  23 с.

ן י ישק וט עמ׳. 16 ־ ]תרע׳׳תי[. ״כנרת״, ]אודיסה[: ־ בעתם. מ.רברים א
Усишкін М. Сучасні слова: Публіцистичні статті.

 הציונית הפרקציה ק.: וזכרונות(.- )רשסיב תרמיב: שנת בראשית הציונית התנועה של הראשונים הנצנים .אי פרידמן
עמ׳. [1,] 23 ״ירושל׳ם׳/תרע׳׳ח.- העממית

Фридман І. Перші паростки сіоністського руху на початку 1882 р.: (Нотатки та спомини).
י פרידמן עמ׳. 9 תרע״ז.־ שענפעלד, יורשי דפוס ק.: והעם.־ הציוגות .א

Фридман І. Сіонізм і народ.
עמ׳. 11 - תרע״רו. ״ירושלים׳׳, העממית הציונית הפרקציה : ק. - שניה(. )הוצאה והעם: הציונות .אי פרידמן

Фридман І. Сіонізм і народ.
Цольшанъ И. Сюнизмъ и проблема еврейства. -  Одесса: Кинереть, 1918. -  32 с.

יט .1917 ארג., ציוניסט. דער פון קאמ. .ראיאנע יעקאטערינאסלאוו: - בילוצעס. מ.די .שאל
Шаліт М. Витоки. *

ירא עמי. 32 .־1918 כנרת, א.: - רעוואלוציע. און ד.ציוניזם שאפ
LUanipo Д. Сіонізм і революція.

 .צױנ רער פון .־קאמ.ראיאנע יעקאטערינאסלאוו: ריטוב(.- י. דורך העברעאיש[ ]פון )איבערזעצט הקהלה: פ.בנין שיפמאן
עמי. 26,1918 - - ארג.,

Шифман Ф. Побудова общини.
 של ספרים עמ׳.-)הוצאת [1] ,17 הציו-נית,תרע״ח.- ההסתדרות של הגלילי הועד יקטרינוסלב: .־הקהלה פ.בנין שיפמן

№(. 5 ביקטרינוסלב,. הגלילי הועד
Шифман Ф. Галілейська община Гістадруту [профоб’єднання].

 קרעמענטשוג. דער פון אויסג. געדאנק, פראלעט. דער :]קרעמענטשוג[ - אויסגאבע. ערשטע ציוניסטען. די ענטפער א ה. שלם
עמ׳. 8 [,1917] ציון, פועלי פארטיי ארבייט. דעמ. סאצ. איד. דער פון ארג.

Шолом Г. Відповідь сіоністам.
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.1918 פ.א.ס.א.ב.,. דער פון ק. ר. יעקאטערינאסלאוו. :יעקאטערינאסלאוו ־ קהלה. יידישע נייע די ה. שוב
Шуб Г. Нова єврейська община.
Jakubowicz M. Der cijonizm cu zajer 17-tn kongres: A wort cu cijonistisz-basztimte arbet-menczn. -  Lwów, 
[1931].- 74 s.
Якубович M. Сіонізм перед 17-м конгресом: Слово до сіоністськи настроєних робітників.

13.2. ЄВРЕЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
13.2.1 .ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

װעגנ מאטעריאלן מיט דערגאנצט און געקירצט :רוסלאנד אין באװעגונג פראפעסיאנאלע די  л ן  י נטאשק א  
עמ׳ [2] ,194 ־ .1926 מעל.־פארל., :כ. ־ ראסקין. י. איד. / ארבעטער אידישע צװישן פראפבאװעגונג .

Антошкін Д. Професійний рух в Росії: Скорочено та доповнено за матеріалами про професійний рух 
серед євр. робітників.
Гейликман Т.Б. История общественного движения евреев в Польше и России. -  [М.]: Госиздат, 1930.
-  307 с.

 ־ פאלקס־רעפובליק. אוקר. דער פון אוקראינע. אויף ארבייטערשאפט און בירגערשאפט אידישער דער צו
 פאלקס־ מארטיוס, ב. :ראט פאלקס־מיניסטארן פון ראט פון ״פארזיצער ־ עמ׳. 15 ־ .1919 פאדאליע, אויף קאמענעצ
קראסני״. פנחכ :ענינים אידישע פאר מיניסטער

До єврейських громадян і трудящих України: Звернення Укр. Нар. Республіки.
נטע דער צו י  זאמעלבוך ערשטער יידן. ביי שטרעמונגען סאציאליסטישע און ארבעטער־באוועגונג יידישער דער פון געש
עמי. 135 ־ .1920 ״קולטור־ליגע״, פון סעקציע היסטארישע :ק. ־ רויטער. פ. /

До історії єврейського робітничого руху і соціалістичних прагнень євреїв. 36. 1.
ידישע[ ד> י  דפוס :ק. ־ רעזאלוציעס. :יאהר ־טער1917 מאי 11 און 10,9דעם. קיעוו, אין געגענד־באראטונג אידישע ]

עמי. 10 ־ .1917 טשערניאק, וא. מ.בריסקער
Єврейська обласна нарада в Києві 9-11 травня 1917 р.: Резолюції.

ן י ילבעושטי עמ׳. 22 ־ תרע״ח. ישראל, אחדות :ק. ־ יודין. די און ארגאניזירתגס־קראפט די א. ז
Зільберштейн А. Сила організації та євреї.
. 1917, . זס י ארג צית. דער פון קאמ. ראיאנ. פון אויסג. : יעקאטערינאסלאװ * פראגע: יודישע די און מארקס  л  . א אידעלסאן  
Ідельсон А.Д. Марксизм і єврейське питання.
Коган Л.Р Организация еврейства в свободной России. -  Одесса: Изд-во Я.Х.Шерман, 1917. -  16 с. 
Маркс и еврейство. -  Одесса: Кинерет, 1918. -  48 с.

ו  האמער, דער :א. ;ק. !מ. ־ ארבעטער־צוזאמעכפאר. אידישער דער און ארבעטער־ראטן אידישע די וו. מאטיליאו
־1918 עמי. 43 .

Мотильов В. Трудові ради євреїв і єврейський робітничий з'їзд.
״אחדות״, בלאק בױרא זשיטאמירער :זשיטאמיר :צוזאמענפאר ױדישען אויפן 3.װמ דער צו אונז זאגט װאס נ.ב.

־1918 עמ׳. 8 .
Н.Б. Що обіцяє нам номер третій на єврейському зїзді.
Пасманик Д.С. Русская революция и еврейство. -  Берлин: Рус. печать, 1923. -  268 с.
Рафес М. Мои воспоминания // Былое. -  Пг., 1922. -  № 19. -  С. 177-197.
Відомості про єврейські ліві й комуністичні групи.

 בונדיסטן(. געפאלענע די פון בילדער )מיט :רעדעס און פובליציסטיק :קאנטר־רעוואלוציע פון שוועל אויפ׳ן מ. ואפעס
עמ׳. 141,7 ־ .1918 וועלט, די :יעקאטערינאסלאוו ־

Рафес М. На порозі контрреволюції: (Публіцистика та промови).
Резолюцій и рьшенія Кіевского Областного сіонистского съЪзда Украинской Коммунистической 
сіонистской организаціи, 3-8 окт. 1917 r. -  K., 1917. -  30 с. -  Из содерж.: По докладу Н.С.Сыркина 
“Наше отношение к Украинскому вопросу”; По вопросу о “Вольном казачестве”; По докладу 
И.Б.Шехтмана “Об учередительном собрании”; По докладу Ю.Д.Бруцкуса “Общеполитическая 
платформа Сионистской организации”; По докладу Б.Е.Вайншельбаума “О школьном вопросе”; По 
вопросу о работе для Палестины; По докладу И.М.Маховера “К общинному вопросу”; По докладу 
М.Гиндеса “Всероссийский Еврейский съезд”; По докладу И.И.Гринфельда “Организационный вопрос”; 
Приложения к докладу И.М.Маховера по общинному вопросу: (Положение о выборах Киевской 
общины); К докладу Б.Е.Вайшельбаума “Еврейская народная школа в переходный момент".
Родичев Ф.И Большевизм и евреи. -  Лозанна: Об-во им.Герцена, 1921. -  2 с.

ן י וק י עמ׳. 16-9 ־ [.1917] ׳׳התחיה׳׳, דפוס :ק. ־ קנעכט. אלטע די און לעבען נייע דאס נ. ט
Сиркін Н. Нове життя і старі раби.

עמ׳. 9 ־ [.1917] ״התחיה״, דפוס :ק. ־ הפקר! אידן מיר זיינען צי נ. סיוקין
Сиркін Н. Чи покинуті євреї напризволяще?

ישע יסט יאל  י.גאלדבערג, פ.אקסלראד, נ.טרולסטרא, ק.הויסמאנס, פון מײנוגען :אידנפראגע דער װעגנ טוער סאצ
עמי. 22 ־ .1918 האמער, דער :מ. ;ק. ־ העפט. ערשטער מ.זאריאן. ט.א.האנסטען, ג.מעללער,

Соціалістичні діячі про єврейське питання.
Шехтман И.Б. Евреи и национальное движение в свободной России: Евреи, финляндцы, поляки,
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1282.
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1284.
1285.

1286. 

1287.

1288.
1289.

1290.

1291.

1292.



украинцы, белорусы, литовцы, латыши, эстонцы, грузины, армяне, мусульмане. -  Одесса: Кинерет,
1917.- 64 с.

1293. Belcikowska A. Stronnictwa i Związki Polityczne w Polsce. -  Warszawa, 1925.
Бельчіковська А. Політичні партії і зв'язки у Польщі.

1294. Галицька конференція соціалістів: [Конф. євр. соціал-демократів у Стриї] II Боротьба. -  1919. -  № 1. -  
8 лют.

1295. Halpern L. Polityka Żydowska w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej, 1919-1933 // Sprawy narodowościowe. -
1933,- N8 1 , -  S. 29-77.
Гальперн Л. Єврейська політика в Сеймі і Сенаті Польщі.

1296. Haftka A. Żydowskie ugrupowania polityczne w Polsce // Sprawy narodowościowe. -  1930. -  № 3-4. 
-S . 341-364.
Гафтка А. Єврейські політичні угруповання в Польщі.

1297. Haftka A. Żydowskie stronnictwa polityczne w Polsce Odrodzonej // Żydzi w Polsce Odrodzonej. Dzialność 
społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna: W 2-ch t. / Pod red. D-га I.Schipera, D-ra A.Tartakowera, 
Radcy A.Haftki. -  1934,- T .2 .-  S. 249-285.
Гафтка А. Єврейські політичні партії у відродженій Польщі.

1298. Haftka A. Działalność parlamentarna і polityczna posłów і senatorów żydowskich w Polsce odrodzonej // 
Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturaena: W 2-ch t. / Pod 
red. D-ra I.Schipera, D-ra A.Tartakowera, Radcy A.Haftki, 1934. -  T. 2. -  S. 249-285.
Гафтка А. Парламентарна та політична діяльність єврейських послів і сенаторів у відродженій Польщі.

1299. Goldelman S. Löst der Kommunismus die Judenfrage? - Praha: Zionistische Propagandastelle, 
S.Goldelman, [1937].- [XIV] S.
Гольдельман C. Чи вирішить комунізм єврейське питання?

1300. Grunbaum ł. Polityka żydowska w Polce. -  Warszawa, 1934.
Грунбаум !.Єврейська політика в Польщі.

1301. Jidiszer arbajter=front. -  Lwów: Höca’at “BerTt (äwödäh-Menöräh, 5694-1934. -  24 s.
Єврейський робітничий фронт.

1302. [Ojfruf]. [Inc.:] “Cu ale jidisze arbeter un folksmasn! Der algemajner wirtszaftlicher krizis..." [Expl.:] 
"...gegrindite "Algemajne judisze arbets partaj". Central-Komitet fun der algemajne jid. arbetspartaj. -  [Lwów]: 
Nakl. N.Mohra i R.Grosmanna, [1931]. -  1 s.
[Звернення] в справі заснування "Загальної єврейської партії праці”.

1303. [Ojfruf]. [Inc. :] "Cu ale jidisze arbeter un folksmasn! Der algemajner wirtszaftlicher krizis..." [Expl. :] 
"...gegrindite "Algemajne jidisze arbets partaj". Central-Komitet fun der algemajne jid. arbetspartaj. -  [Lwów]: 
Nakł. N. Mohra i R. Grosmanna, [1931]. -  1 s.
Звернення виборче.

1304. Kohn I. Stronnictwo Państwa lydowskiego, jego istota i cele. -  Tarnopol, 1934. -  15 s. -  Oddział 
Propagandowy Stronnictwa Państwa Żydowskiego (Judenstaatspartei).
Кон І. Політична партія єврейської держави, її суть і цілі.

1305. Korsch R. Żydowskie ugrupowania wywrotowe w Polsce. -  Warszawa, 1925.
Корш P. Єврейські диверсійні угруповання в Польщі.

1306. Mniejszości narodowe w wyborach do Sejmu i Senatu w r. 1928. -  Warszawa, 1928.
Національні меншини на виборах до Сейму та Сенату в 1928 р.

1307. Reich L. Żydowska delegacja pokojowa w Paryżu:(Sylwetki działaczy żydowskich). -  Lwów: Nakł. księg. 
"Beth-lzrael", 1922. -  VII, 1, 96 s.
Райх Л. Єврейська мирна делегація в Парижі: Силуети євр. діячів.

1308. Strapińskl A. Wywrotowe partje polityczne. -  Warszawa, 1933.
Страпінський А. Диверсійні політичні партії.

1309. Tartyk В. Hert wos ich enfer dem unbekanten ligner? -  Lwów: Nakł. B.Tartyk. Druk. "Renoma", [1934]. -  1 s. 
Тартик Б. Полеміка в справі виборів.

1310. Chołoniewski А. My, Żydzi і Kongres wobec zaburzeń galicijskich. -  Kraków, 1919.
Холонівський А. Ми, євреї і конгрес перед галицьким повстанням.

13.2.2. БУНД (ЗАГАЛЬНИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ
ЛИТВИ, ПОЛЬЩІ Й РОСІЇ)

1311. Агурський С. Єврейське робітництво в Жовтневій революції: (Бунд у жовтні) // Літопис революції. -  
1930,- № 1 .-  С. 78-101.

1312. Agurski Š. (S). Afn historišn front: (Kegn der idealizirung fun "BUND". -  Centrfarl., 1930. -  170 z.



Агурський С. На історичному фронті: (Проти ідеалізації "Бунду").
1313. Брук С. О Коммунистическом Бунде // Коммунист. -  X., 1920. -  № 4. -  C. 40-42.

1314. אין װאהלען די װעגן געזעץ נײער דער :שטאדט־דומעס די אין גלאסנע אויס קלײבט אזוי װי און װער ״בונד״.
עמ׳. 13 ־ .1917 וועלט, די :ק. ־ זעלבסטפארװאלטונגען. שטאטישע

"Бунд". Кого і як вибирати гласними до міської думи: (Новий закон про вибори міського 
самоврядування).

1315. Бунд: "Пропагандист и агитатор РККА". № 23-24 за 1938 р. // На допомогу вивчаючим історію ВКП(б): 
36. ст. до 2 гл. "Короткого курсу історії ВКП(б). -  [K.], 1939. -  С. 65-66.

1316. Іванишин O.K. Що являв собою Бунд: [Загальний євр. соціал-демократичний союз Росії і Польщі]: На 
допомогу вивчаючим історію ВКП(б) // Червон. кордон. -  1939. -  3 лют.

1317. Ко всем комитетам Бунда // Одес. коммунист. -  1920. -  № 214. -  6 мая.
1318. עמ׳• [1] ,45 ־ .1917 בונד, :א. ־ ציוניזם. און ״בונד׳׳ א. מערעזשין

Мережин А. "Бунд" і сіонізм.
1319. עמ׳. 48 ־ .1920 ]ק.[, ־ )ס.ד.(. בונד. פון הויפט־קאמיטעט אלאוקראינישן דעם פון אויסגאבע :זאמלונג האפענונג:

Надія: Збірник.
1320. Островский З.Г. [Товарищ Зяма]. Бунд: Его прошлое, настоящее и будущее / Евр. с.-д. рабочая партия 

(Поалей-Цион). -  Екатеринослав, 1917.-4 8  с.
1321. פארדרום ״בונד״ פון געגענד־קאמיטעט :ק. ־ גרינדונגס־פערזאמלונג. אוקראינער דער צו ״בונד״ פון פלאטפארמ די

עמ׳. 4 ־ [.1917] ־רוסלאנד,
Платформа "Бунду" до українських Установчих зборів.

1322. Программа "Бунда": 1. Программа рос. с.-д. раб. партій; 2. Программа Бунда по нац. вопросу. -  К.: 
Южный обл. ком. ” Бунда”, 1917. -  16 с. -  (РСДРП, Всеобщій Евр. рабочий союзъ “Бундъ”)

1323. Рабинович X. Бунд оживает//Одесский коммунист. -  1919. -  №112 ,-  1 авг.
1324. Рафес М. Бунд; Бундовская печать// БСЭ. -  М., 1927. -  Т. 8. -  Стб. 102-119. -  Библиогр. в конце ст.
1325. Рафес М.Г. Два года революции на Украине: (Эволюция и раскол "Бунда"). -  М., 1920. -  168 с.
1326. Рафес М. Очерки по истории "Бунда". -  М., 1923. -  440 с.

1327. עמ׳• 278 ־ .1929 קולטור־ליגע, :ק. ־ (.1922-1885)בונד פון געשיכטע קאפיטלען מ. ראפעט
Рафес М. Роздіпи з історії "Бунду" (1885-1922).

1328. Резолюція по політичному моменту партійної конференції об'єднаного Бунду // Робітнича газ. -  K.,
1919. -  9 верес.

1329. עמ׳• 8 ־ .1918 ״בונד״, פון קאמיטעט כארקאוו. :כ. ־ ער. וויל וואס און ״בונד״ דער איז מער
Хто такий “Бунд” і чого він хоче.

1330. Юдицкий А. "Бунд" в Черкасском районе в 1904-1905 годах // Летопись революции. -  1923. -  № 5. -  
C. 136-146.

1331. Podstawy ideologiczne Ogólnego żydowskiego związku robotnieczego “Bund” w Polsce. -  Warszawa, 1935. 
Ідеологічні основи загального єврейського робітничого союзу “Бунд" у Польщі.

1332. עמי. 8 ־ [.1917] ׳׳בונד״, פון גוב.־קאמיטעט װאלינער :ק. ־ וואלין. אין ׳׳בונד״ פון קאנפערענץ פרייע ערשטע די
1-ша вільна конференція "Бунду" на Волині.

1333. Szerer Е. Dos jor fun iberbruch: (Bund in 1936). -  Warsze: Arojsg. durchn central-komitet fun Bund in Pojln, 
1937,- 278, 4 s.
Шерер E. Переломний рік: (Бунд в 1936 р.).

13.2.3. КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ. ЄВРЕЙСЬКА СЕКЦІЯ

1334. Анин И. [Шац М.У.] Пути еврейского пролетариата. -  Одесса: Одес. объед. ком. евр. социалист, 
рабочей партии, 1918. -  30 с.

1335. עמ׳. 38 ־ .1917 האמער, דער .: ק ־ פראגע. נאציאנאלע די און קלאסען־אינטערעסען די ג. באראכאוו
Борохов Б. Класові інтереси і національне питання.

1336. Гольдельман С. [Золотаренко с.] Чому серед жидівських робітників є багато більшовиків? -  
Кам'янець на Поділлі: Вид-во М-ва Преси УНР, 1919. -  1 6 с . -  Дод.: Жидівські соціалістичні партії і 
Українська Народна Республіка.

 1337. פוןהויפט ארויסגעגעבען יארצמט. פערטן זמן צו באראכאוו כאווער דעם געווידמעט זאמלחעפט. א יארצייט: צום
עמ׳. 32 ־ .1921 ראטן־דרוקערײ, 8 : כ. ־ אוקראינע. אף פארטיי קאמוניסטישער יידישער דער פון ־קאמיטעט

До річниці: Збірник, присвячений 4-й річниці з дня смерті т. Борохова, виданий Головним комітетом 
Єврейської Комуністичної партії України.

1338. Еврейская коммунистическая партия: Резолюции и постановления, принятые на второй всепартийной 
конференции, состоявшейся в г.Харькове 16-23 июля 1920 года. -  [X., 1920]. -  24 с.

1339. Еврейский коммунистический союз молодежи: Протоколы и резолюции 1-й всерос. конф. (Харьков, 1-4 
сентября 1920 г.) и Фарбандс Рата (24-28 января). -  М., 1921. -  48 с.

1340. Из деятельности евсекции // Коммунист. -  Одесса, 1922. -  N8 22. -  С. 126.
1341. :קולטור ק. ־ אוקראינע. אין פראגע נאציאנאלע די און פארטיי די אידסעקציעס. אוקראינע. פארטיי קאמוניטטישע



עמי. 28 ־ .1927 ־ליגע,
Комуністична партія України. Єврейська секція. Партія і національне питання на Україні.

1342. Конференція єврейських комуністів [у. Києві] // Більшовик. -  1919.- № 2 8 . -  15 трав.
1343. Расширенный пленум ЦК (еврейской компартии): (По протокольным записям) // Бюл. ЦК Евр. ком. 

партии. -  1920. -  № 2 . -  С. 9-22.
 1344. 1925 אקטיאבר 20-15 או. קפ)ב( פון אידסעקציעס די פון באראטונג אלאוקראינישער דער אף אנגענומענע רעזאלוציעס,

ז. 2 ,58 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ יאר.
Резолюції, прийняті на Всеукраїнській нараді єврейських секцій КП(б)У, 15-20 жовт. 1925 р.

1345. Совещание еврейских коммунистических секций Витебска, Киева, Харькова, Кременчуга, Бердичева, 
Одессы, Екатеринослава, Ростова, Мариуполя, представителей Центрального Бюро евсекций при ЦК 
РКП(б), главного Бюро при ЦК РКП(б), представителей ЦК Союза еврейской Коммунистической 
молодежи Украины, Харьков, 15-20 марта 1920 г.: [По вопросам культ.-просвет. работы] // Жизнь 
национальностей, -  1920.- 9 апр.

1346. Циркулярное письмо об евотделе: [Евр. отдел агитации и пропаганды]/ / Коммунист. -  1920.- № 3. -  
С. 45-46.

13.2.4. НАРОДНА ПАРТІЯ “ ФОЛЬКСПАРТАЙ”

1347. Программа [Народной партии]. -  Одесса: АО “Бр. Кульберг”, 1917. -  13 с.
ו יהאו 1348 פאלקספארטײ״, ׳׳אידישער דער פון קאמיטעט הארקאוו. :ה. ־ פארטייי פאלקס אידישע די וויל וואס י. טשערנ

עמ׳. 13 ־ .1917
Чернігов І. Чого бажає єврейська народна партія?

13.2.5. ОБ’ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ

1349. Друга загальнопартійна нарада Об'єднаної єврейської соціалістичної робітничої партії, Гомель, 28 квіт.
-  2 трав. 1920 р.: Резолюції. -  Катеринослав: Катеринослав, комуніст, 1920. -  1 5 с . -  Євр.

ישע  1350. איו פארטיי־קאנפערענץ ־טער6 דער פון בעשלוסען און רעזאלוציעס פארטײ)ס.ס.(. ארבײטער סאציאליסטישע איד
עמ׳. 20 ־ [.1917] פארטיי, דער פון צענטראל־קאמיטעט :א. ־ .1917 אפריל ־טען6־2 דעם מאסקװע,

Єврейська соціалістична робітнича партія: Резолюції і рішення 6-ї партконференції в Москві 2-6 квіт. 
1917 р.

י נסק י קצ :פאדערונגען.-]ק.[ נאציאנאלע .אונזערעיא לעשצ 1351. סאציאליסטישער אידישער פאראייניגטער דער פון ..
עמי. 38[.-1917] ,ארבײטער־פארטײ

Лещинський Я. Наші національні вимоги.
1352. Проект программы [Еврейской социалистической рабочей партии]. -  Керчь: Тип. Натковича и 

Виниковича, 1917. -  16 с.; То же. -  Харьков: Тип. Н.М.Шейнберга, 1917. -  12 с.
1353. Резолюции конференции [Еврейской социалистической рабочей партии], состоявшейся в Москве 15-

19 марта 1917 г. -  К : Серп. -  12 с.

13.2.6. ПОАЛЕЙ-ЦЮН

1354. Аршавский А. Основы “Поалей-ционизма”. -  М., 1918.
ו  1355. באנד ערשטער רעוואוצקי. א. האשין, א. פון רעד. דער אונטער / שריפטען געזאמלטע :פלאטפארם אונזער ב. באראכאו

עמי. 119,6 ־ [.1918] לעבען, נייע :א. ־ כאלאטניק. ש. איבערזעצט
Борохов Б. Наша платформа. Ч. 1.

ו 1356. עמ׳. 16 ־ .1917 האמער, דער :ק. ־ .אויסגאבע פירטע :ציון פועלי די ווילען וואס ב. באראכאו
Борохов Б. Чого хочуть Поалей-Ціон.

 1357. מערב׳דיגען דרום־ פון אויסג. :ק. ־ ארבייט(. און לעבן זײן װעגנ זכרונות און )שטריכן :באראכאוו בער פון אגדענק צום
עמי. 32 ־ תרע״ת. ציון, פועלי פ. א. ־ר. ס. י. דער פון געגנט־קאמיטעט

В пам'ять про Бер Борохова: (Штрихи та спогади про його життя та роботу).
 1358. ציון״(. )״פועליפארטײ סאציאל־דעמאקראטישער אידישער דער פון :גרינדונגס־פארזאמלוע דער צו פלאטפארם װאל די
־1917,ק. ־ .עמי 15 .

Виборча платформа установчих зборів єврейської соціал-демократичної партії (Поалей-Ціон).
1359. Відкритий лист Всеросійської наради єврейської комуністичної партії ("Поалей-Ціон"), що відбулася в 

Москві 2-5 вересня 1922 року, до Об'єднаного бюро Всесвітньої єврейської комуністичної спілки 
("Поалей-Ціон"). -  [K., 1922]. -  16 с. -  (Євр. комуніст, партія "Поалей-Ціон" Росії). -  Лише для членів є. 
к. п. -  Євр.

1360. Goidelman S. Der Poalezionismus. -  Ргадие: Barussia, 1931. -  11 р.
Гольдельман С. Поалеціонізм.

ידישע[ י 1361. דער צו װאל־פלאטפארם אונזער ציון(. )פועליארבעטער־פארטײ סאציאל־דעמאקראטישע אידישע ]
עמ׳. 8 ־ .1917 פועלי־ציון, א.ס.־ד.א.פ. ק., ־ גרינדונגס־פארזאמלונג. אוקראינישער

Єврейська соціал-демократична робітнича партія ("Поалей-Ціон"): Наша виборча платформа до



Українських Установчих зборів.
ישע  אלרוסלענדישן צום װאל־פלאטפארם אונזער ציון״(. ארבעטער־פארטײ)״פועלי סאציאל־דעמאקראטישע איד
עמ׳. 8 ־ .1917 צױן״, ״פועלי א.ס.־ד.א.פ. דער פון צ.ק. :ק. ־ {.7נומ. צוזאמענפאר)צעטל אידישן

Єврейська соціал-демократична робітнича партія (Поалей-Ціон). Наша виборча платформа до 
Всеросійського євр. з’їзду (список № 7).

ו דער ישע יד  דעלעגאציע צױןיסטישער פועלי דער פון מעמאראנדום )דער :אינטערנאציאנאל דער און פראלעטאריאט א
עמי. 12 ־ .1917 האמער, דער :ק. ־ אינטערנאציאנאל(. ביים

Єврейський пролетаріат та Інтернаціонал: Меморандум делегації “Поалей-Ціон” при Інтернаціоналі. 
Мееровичъ Д. Крахъ космополитизма и торжество интернаціонализма. -  Одесса: ОЦК Евр. радікал- 
соціаліст, рабочей партій “Поалей-Ціон”, 1917. -  31 с.
Наш путь: (Программа и тактика). -  K.: Мишмересъ хадошо, 1917. -  40 с.
Памятка еврейского социал-демократа. -  Екатеринослав: Поалей-Цион, 1917. -  15 с.
Перемен Я. Нация и класс: (К вопросу о федерации в С.О.). -  Одесса: ОЦК Евр. радикал-социалист, 
рабочей партии “Поалей-Цион”, 1917. -  30 с.

 א.ס. דער פון צ.ק. :ק. ־ ציון׳׳(. ארבייטער־פארטיי)״פועלי סאציאל־דעמאקראטישער אידישער דער פון פראגראם די
עמי. 16 ־ .1917 ציון״(, )״פועלי ־ד.א.פ.

Програма Єврейської соціап-демократичної робітничої партії (Поалей-Ціон).
Проект программы [Поалей-Циона]. -  Керчь, 1917. -  16 с.
Проект программы [Поалей-Циона]: [Рассмотрен на 1-й конф. партии, сост. в Одессе 28-31 окт. 1917 г. 
и утв. спец. комис.]. -  Одесса, [1918]. -  14 с.
Резолюции и постановления [2-й конференции Еврейской радикал-социалистической рабочей партии, 
Харьков, 16-23 июня 1920 г.]. -  X.: Тип. “М.Дрейтуль и сыновья”, [1920]. -2 4  с.

 אין צױן״( ארבײטער־פארטײ)״פועלי סאציאל־דעמאקראטישער אידישער דער פון קאנפערענץ דער פון רעזאלוציעס די
עמ׳. 16 ־ .1917 צױן״[, ״פועלי ]פון קאמיטעט קיעוו. :ק. ־ אפריל. ־טען10־4 מאסקװע,

Резолюції конференції Єврейської соціал-демократичної робітничої партії ("Поалей-Ціон"), Москва, 
4-10 квіт.

 ארבײטער־פארטײ סאציאל־דעמאקראטישער אידישער דער פון צוזאמענפאחר אלרוסישען דריטען פון רעזאלוציעט
עמי. 16 ־ .1917 האמער, דער :ק. ־ רוסלאנד. אין צױן״( )״פועלי

Резолюції 3-го Всеросійського з'їзду Єврейської соціал-демократичної партії (Поалей-Ціон).
У Київській комуні: Заборона вечора [партії "Поалей-Ціон" в Києві] // Більшовик,-1919.- №61,-26черв.

 נײעשטאדט־ די פון צױן״( ארבײטער־פארטײ)״פועלי סאציאל־דעמאקראטישע אידישע די פארלאמט װאס
עמ׳. 8 ־ •11917] צױן״(, קאמיטעט)״פועלי דרום־מערבדיגער :ק. ־ וואהל־פלאטפארם(. )מוניציפאלע פערװאלטועען.

Чого бажає Єврейська соціал-демократична робітнича партія ("Поалей-Ціон") від нових міських 
правлінь: Муніципальна виборча платформа. Південно-західний комітет.
J'södöt, taqänöt wedarke hapeüläh szel hamaflegäh hacijönTt=hasöcialTstTt hameüchedel “hit'achdül=Po(äle 
Cijön" !6Gallcjäh hamizrächTt. Principn, sztatul un arbets-metodn fun der farajnikter cijonistisz-socjalistiszer 
partaj "Hitachdut-Poalej Cijon" in Mizroch-Galicje. -  Lwów; Lemberg, 1934. -  48 s.
Принципи, статут і методи роботи партії "Хітахдут- Поалей-Ціон".
Zasady programowe Zjednoczonej Partji Sjonistyczno-Socjalistycznej (Hitachdut-Poalej Sjon). -  [Tarnopol]: 
Naki. Komitet Lokalny Zjednocz. Partji Sjon. -  Soc. (Hitachdut- Poalej Sjon), 1934. -  7, 1 s.
Програмні положення Об'єднаної Сіоністично-Соціалістичної партії (Хітахдут-Поалей-Ціон).

13.2.7. ЦЕЇРЕ-ЦІОН
Абир-Лев. Новая смена. -  K.: Киев. орг. “Цеире-Цион", 1917. -  14 с. -  (Mischmereth chadaschah; № 3).

עמ׳. 8 ־ ]תרע״ז[, לגלותנו א׳תתמ״ז ציון״, ״צעירי :ק. ־ פאלק. צום :לבנות עת נוער. תנועת לגנות: עת
До народу: [Цеїре-Ціон].

 יורשי דפוס :ק. ־ [,1918] מאי 11-8 בקיוב ציון״ ״צעירי העממית הציונית הפרציה של הקלילית הועידה החלטות
עמ׳. 15 ־ [,1918] י.שענפעלד,

Рішення загальних зборів народної сіоністскої фракції Цеіре-Ціон у Києві, 8-11 трав. 1918 р.
Светлой памяти, 1904-1914 / “Цеире-Цион”. Сионист, нар. фракция. -  K.: Тип. Я.Звездного, 1917. -  
15 с. -  Из содерж. М.Л. Светлой памяти; Ш-н И. Герцль и сионизм; Hamaschil. Герцль и народные 
массы; Abir-Lew. Герцль и история; Z.Z. Очередные задачи; Ш-н И. Герцль как политик.
Сквирский И. Сущность младо-сионизма: ["Цеире-Цион”]. -  [Одесса]: Цеире-Цион, [1917]. -  16 с. 
Сущность сионизма: Базельская и Петроградская прогрессивная сионистская организация. -  “Цеире- 
Цион”, народно-сионистская фракция Волынского комитета. -  [Б.м.], 1917. -  16 с.

עמי. 31 ־ .1917 ציון״, ״צעירי הסתדרות :ק. ־ חדשה. נתיבה ציון. צעירי
Цеїре-Ціон: Новий шлях.
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13.2.8. ІНШІ ПАРТІЇ І ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1385. Zabotinskíj V.Z. Ra'jön Betar. An umrisfun belariszer weltanszojung. -  Lwów: Höcä’at necTwüt Bětar 
beP6lanjäh behisztatfüt mafqedat hagälTI šzel Pölanjäh haqetanäh hamizrächTt, (5694) [1934]. -  30 s. 
Жаботинський B.3. Світогляд організації БрітТрумпельдор.

1386. Освобождение трудового еврейства: (К истории Сетмасса). -  [К.]: Издатбюро ВЦК "Сетмасс", [1922].
-  10 с. -  (Всерос. ком. "Сетмасс"). -  То же. -  1923.

1387. Резолюции [1-й Всекрымской конференции трудящихся евреев, Симферополь, 7-11 апр. 1926 г.]. -  
Симферополь: Изд. Крым. Совнаркома, 1926.-20 с.

1388. Хабенський А. Єврейські дрібнобуржуазні соціалістичні партії в Українській Центральній раді // Літопис 
революції. -  1932. -  № 3-4. -  С. 148-183.

1389. Pacanowski S. Di kwuce ип di kwuce-bawegung: (Jsojdes ип Problemen). -  Lemberg (Lwów): Arojsg. 
durchn mazkTrüt ra’szTtfun “Ichüd haqewücöt” in Klajnpojln, 5694-1934. -  93 s.
Пацановський C. Община та общинний рух.

4. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КОЛЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАЙОНІВ
1390. Агрон М. Єврейські нацрайони та питання реконструкції сільського господарства // Соціяліст. борозна.

-  1931.- № 15,-  С. 1 1 1 2 .־ 
1391. .3 . וױטש נדרא / ראיאנ[ ]מייזלאטאפאלער :׳׳אװאנגארד״ קאלװירט פונ אגראטעכניק די נ. אלעקסא ן ־ .1940 שטערנ.־ דער/

Александрович Н. Агротехніка в колгоспі "Авангард": [Ново-Златопільський р-н].
ראיאנ נײ־זלאטאפאלער ״אװאנגארד׳׳, קאלװירט :גערעטעניש הויכער א פאר קאמפ אינ פעלד־בריגאדע די אליכאװ. .1392

.4 ■XI ־ .1938 ־ שטערנ. דער  //
Апіхов. Польова бригада у боротьбі за високий врожай: Колгосп “Авангард“, Ново-Златопіл. р-н.

1393. Артіль ім. Ларіна: [Євр. артіль на Криворіжжі] // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 1- 2. -  С. 17-19.
1394. Балтер Л. Еврейские мужики: (Хлеборобы Украины) // Пламя. -  1924. -  № 4. -  C. 16-17: ил.
1395. , • 9. I V נ / )דערפלסורילקאוו( לעבנאינקאלווירט: דאס איז פ.פריידיק בארא ־ .1939 ־ שטעת. דער /  

Баран Ф. Радісне життя в колгоспі: (Сільце Сурилков).
1396. Беге Б. Розгорнути соціалістичне птахівництво в єврейських національних районах на Україні // 

Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 7. -  С. 10-13.
יאשאװ 1397. צװישנמי סאצאפמאכ צװישנ־ראיאנישנ פונעמ ]קאנטראל :פיצוכט די אנטװיקלט ברײט .ס׳איזפ געל

/ ראיאכענ[ אונסטאלינדארפער ־זלאטאפאלער .ХІ.3 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Беляшов Ф. Широко розвивається скотарство: [Контроль за міжрайонними соцзмаганням між Ново-
Златопільським та Сталіндорфським р-нами.]

/ קארלאווקע[ פראציא״, ]״בילשאװיצקא :קאלװירט פונ פראדוציר־פלאנ .דערד בענדאס ІІІ.23. .1398 .1941 ־ שטערנ. דער /
Бендас Д. Виробничий план колгоспу: [“Більшовицька праця”, Карлівка.]

. XI. 31. .1399 ־ .1939 ־ //דערשטערנ. סניגוראװקע[ אונ קאלינינדארפ צװישנ געװעט ]סאצ. זיגנ: כײע צו געגדאסד I 
Бендас Д. До наших перемог: [Соціалістичні змагання між Калініндорфом та Снігурівкою.]

ו .א בענעדיקטאו אאי VI.5. .1400 ־ .1939 ־ שטעת. //דער מטס[ יאר 10] וועג: רומפולער .
[.Бенедіктов I.A. Славетний шлях: [10 років МТС

ישעװ .1401 צװישנ געװעט סאצ. צװישנ־ראיאנישנ פונ ]קאנטראל :דורכקוקז דער באװיזנ האט װאס מ. גערד
.26 •X ראיאנענ[ נײ־זלאטאפאלער סטאלינדארפער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Бердішев М. Що показав перегляд: [Контроль за міжрайонним соціалістичним змаганням між 
Сталіндорфським та Ново-Златопільським р-нами].

1402. Бєлєнська Н. Колгосп "Соцдорф" // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 5- 6. -  С. 14-15.
1403. Блатт М. Сталіндорф // Рад. Україна. -  1940. -  ЗО берез.

Про колгоспне ж и ття  Сталіндорфського району Дніпропетровської області.
1404. .3 . IV קאלװירט[ קאלינינדארפער ]װעגנ :גערעטעניש הויכער א פאר מיר קעמפנ װיאזוי א. גלױמ / .־1938־ שטערנ. דער /  

Блюм Й. Як ми боремося за високий урожай: [Про калініндорфський колгосп].
1405. Болотін І. Дунаївецький колгосп ім. Мережина // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 19. -  С. 12.
1406. Борисаник. Відгуки з жнив: (Євр. колгоспи Криворіжжя)/ / Соціяліст. борозна. -  1931.- №10-11.-С .З.
1407. .9.ХІІ י ילאװסק / ]סטאלינדארפ[ :טראקטאר־רעמאנט אינעמ דורכרײס ל.א ברא ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Брайловський Л. Прорив у ремонтуванні тракторів: [Сталіндорф].
ן דיז גרוני 1408. עמ׳• 32 ־ [.1918] קיעװ.פאו־ל., :ק. - רוסלאנד. און לאנדווירטשאפט יידישע .

Брунін 3. Єврейське сільське господарство в Росії.
1409. ראיאנענ[ יעזשאװער אונ סטאלינדארפער צװישנ ]סאצגעוועט :ערשטיקײט דער פאר קעמפנ װעלנ מיר נ. בוליטקא

27 ־ .1939 ־ שטעו־נ. //דער .1.
Булітко Н. Ми будемо боротися за першість: [Соцзмагання між Сталіндорфським та Єжовським 
р-нами].



 טראקטאר־ פונ בריגאדיר דעמ ארבעט־העלדנמוט״ ״פאר מעדאל א מיט באלוינתג דער ]װעגנ :דוירעס צװײ ט. בורדמאנ
/ מי־זלאטאפאל[ ״פאבריצױס״, קאלװירט :באזאנאװ אלטער אטריאד .10.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Бурдман Т. Два покоління: [Про нагородження медаллю “За трудовий подвиг" бригадира тракторного 
загону Хазанова-старшого].

, ״קאמינטעת״ קאלװירט פונ קאלװירטניקעס די פונ לעבנ פארמעגלעכנ ]װעגנ :קאלװירט פונ .מענטשנ > בוכבינדער
.10.VIII ]כמעלניק / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Бухбіндер Й. Люди з колгоспу: [Про с.-г. життя колгоспу “Комінтерн1’, Хмельник].
В єврейських національних районах України // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 8. -  С. 15-16: № 10. -  
С. 17; № 1 1 ,- С. 17; № 17.-С .  18.
В листопаді цього року Калініндорфський перший єврейський національний район (на Херсонщині) 
відзначає 5-річний ювілей свого існування // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 16. -  С. 16.

.13 •IV ראיאנ[ בײשטאטישער ]אדעסער :פרילינג־טעג ערשטע די כ. װיינאװ / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  
Вайнов X. Перші весняні дні: [Одес. приміський р-н].

.23.VI ראיאנ[ בערעזעװקער נײפעלד׳׳, ]קאלווירט :דארפ קאלװירטישנ כ.אינ װײנאװ / ־ .1939 ־ שטעת. דער /  
Вайнов X. У колгоспнім селі: [Колгосп “Нейфелд” (“Нове поле”), Березівський р-н].

 : כ. ־ ארעמשאפט. יידישע די געזונטמאכן צו וועגן די אינדוסטריאליזאציע: אדער אגראריזאציע אי. אי. מייצבליט
עמי. [2,]140 ־ .1930,אוקרמעלנאצמינדפארל.

Вейцбліт 1.1. Аграризація чи індустріалізація: Шляхи оздоровлення єврейської бідноти.
Вейценфельд Ш. Завдання збиральної кампанії в єврейських національних районах // Соціяліст. 
борозна. -  1931.- № 8 . - С .  8-9.
Вейценфельд Ш. Соцзмагання в єврейських нацрайонах України // Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 4.
-  С. 10-11.

״בילשאװיצקא קאלװירט פת ריכגלערנ :העקטאר א פונ נצוקער־בורעקעס :צענטנער 400 פונ װײניקער ג.יע.ניט ױעליקא
.23.III ,קארלאװקע[ פראציא״ / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Велика Г.Є. Не менш 400 центнерів [цукрових буряків з гектару: Ланкова колгоспу “Більшовицька 
праця”, Карлівка].
Вікторов А. Свято нових господарів // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1. -  С. 27.
Про єврейський колектив "Червоні зорі" під Харковом.

.27.ХІ כעזשבנ־פירער קאלװירטישער כ.א וױנאװ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Вінов X. Колгоспний рахівник.

[ ־אפטײל אדעסערגעגנט־ערד פונ אגראנאמ עלטסטנ פונעמ ]ארט. :פראסע פונ גערעטעניש הויכע א אי. װאװטשענקא
.24 •X .־ 1940 שטערנ.־ דער  

Вовченко І. Високий урожай проса: [Бесіда із старшим агрономом Одес. обл. зем. від-ня].
י וױצק נא . װאר וױקעס די מ נ פונ באלשע , :מטס אײ יק / געגנט[ קיעווער ]קאהארל . דעו־ / .16 .111 ־ .1940 ־ שטעת

Ворновицьк ий М.  Більшовики однієї МТС: [Кагарлик, Київ, область].
[ יר ומ גרײט זײנענ מ ישנ ]סאצגעװעט :פרילינג־פארזײ צ נדארפער צװ י זשאװער אונ סטאל ראיאנענ יע . a י נ ואש װטשע

. דער 27.1. ־ .1939 ־ שטערנ  //
Вчерашні й П. Ми готові до весняної сівби: [Соцзмагання між Сталіндорфським та Єжовським р-нами].

סאצאפמאכ צװישנראיאנישנ פונעמ ]קאנטראל :ארבעט־ארגאניזאציע דער אופמערקזאמקעט ט.מער גאווריוק  
.3.ХІ ראיאנענ[ סטאלינדארפער אונ נײ־זלאטאפאלער צװישנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Гаврюк С. Більше уваги організації праці: [Контроль за міжрайонною соцугодою між Ново- 
Златопільським та Сталіндорфським р-нами].
Halkin W. Di šlogers funem socialistišn iberboj fun dorf. -  Centrfarl. , 1930. — 31 z.
Галкін В. Ударники соціалістичної перебудови села.

.8.V קאלינינדארפ[ װיינטרויבנ: פונ גערעטעניש הויכער א ב.פאר גיטמאנ[ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער/  
Гі тман X. За високий врожай винограду: [Калініндорф].
Г־н. Дещо про кущовий зліт єврейських примістечкових колгоспів Київської області // Соціяліст. 
борозна. -  1932. -  № 1 7 . -  С. 11-13.

/ נלײטארט[ :קאלװירט פת פארזיצער דעו .25.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Голова колгоспу: [Передовиця].
Гордон М. Колективізація й механізація нового єврейського села // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1.
-  С. 5- 7.
Гордон М. Питання тваринництва в переселенських колгоспах Сталіндорфського району // Соціяліст. 
борозна, -  1931,- № 1 3 . -  С. 14-15.
Гордон М. Рільництво в переселенських колгоспах Сталіндорфщини і підвищення агротехніки // 
Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 16. -  С. 13-14.
Гулько.  По єврейських містечках Волині/ / Соціяліст. борозна. -  1932.- № 9 . -  С. 5-7.
Два роки Ново-Златопільському району/ / Соціяліст. борозна. -  1931.- № 1 9 , -  С. 6.
Демчук О. На соціалістичних рейках: Нариси з життя Житомир, євр. колгоспу "Друкар-колективіст". -  X.:
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Рух, 1932.-122 с.
Демчук О. Хміль: [Фрагмент з життя житомирського євр. колгоспу "Друкар-колективіст"] // Червон. шлях. 
-1 9 3 2 .-  № 4. -  С. 67- 75.
Деятельность “Джойнта” по сельскому хозяйству в 1923 г. -  М.: Изд-во журн. “Вестник сельского 
хозяйства”, 1924. -  16 с.

.11. l l ו זעצקע / ]זינקאוו[ :״נײ־לעבנ״י קאלװירט דער אפ שטייט ט.פארוואס ד ־ .1940 ־ שטערג דער /  
Дзецкер С. Чому відстає колгосп "Нове життя"?: [Зінков].

/ ראיאנענ[ קאסיארער אונ נײ־זלאטאפאליער סטאלינדארפער, צװישנ געװעט סאציאליסטישנ פונ אפמאכ  דער /
.8.11 ־ .1938 ־ שטערנ.

Договір соцзмагання між Сталіндорфським, Ново-Златопільським і Косіорівським районами.
. 1939 י / געגנט קאמענעצ־פאדאלסקער אינ פיצוכט געזעלשאפטלעכער דער פונ אנטװיקלוע די פ. דאלג ־ שטערנ. דער /

.20 .VIII־׳
Долгий Ф. Розвиток громадського тваринництва у Кам'янець-Подільській області.
Дробот. Машино-тракторні станції в єврейських національних районах // Соціяліст. борозна. -  1931. -  
№ 20. -  С. 4- 6.
Еврейский крестьянин: [Сб. ст.]. -  М.: Центр, правл. ОЗЕТ, 1925-1926.
Сб. 1 . -  1925.- 280 с.
Сб. 2 , -  1926.- 304 с.
Епштейн С. Новими шляхами: 3 життя євр. с.-г. колективу ім.Ніколаєвського на Полтавщині / Передм. 
Сударського, відп. секретаря УкрОЗЕТ'у. -  [Б.м.]: Книгоспілка, 1930. -  32 с.
Epstein S. Auf neuen Wegen: Aus dem Leben des jüdischen Landwirtschaftlichen Kollektivs "Nikolajewka" / 
Deutsch von E. Kronhaus. -  Zentrverl., 1930. -  28 s.
Епштейн C. Новими шляхами: 3 життя євр. с.-г. колективу "Ніколаєвка".
Эйдельман А. На фермах колхоза "Ленинфельд": [с.Рот-Фронт, Чернигов, р-н Запорож. обл.] // 
Большевик Запорожья. -  1941.- 11 февр.
Євреї-хлібороби на Київщині: Хроніка/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 2 . -  С. ЗО.

, פונ גערעטעניש הויכע א אויסגעקעמפט מיר האבנ װיאזוי ט. מ. זשאלאװא ׳  קאק־סאגיז:]קאלוױרט״װעלעטעך
/ געגנט[ סומער ראיאנ, גלוכאװער .IV. 4 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

Жалова М.Т. Як ми досягли високого врожаю кок-сагизу: [Колгосп “Велетень”, Глухівський р-н Сумської
.[.обл

. / סניגוראװקע[ אונ קאלינינדארפ צװישנ .געװעט ]סאצ :וװקס אינ ראיאנ פ.סניגוראװקער זאגאראדני שטערנ דער /
.31.XII-.1939־

Загородний Ф. Снігуровський район на піднесенні: [Соцзмагання між Калініндорфом та Снігурівкою].
 געװעט סאציאליסטישנ צװישנראיאנישנ פונ ]קאנטראל :אגראנאמענ די צװישנ ארבעט די ע.פארשטארקנ זאמאשטש

/ ראיאנענ[ נײ־זלאטאפאלער אונ סטאלינדארפער צװישנ .Х.26 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Замащ Е. Підсилити роботу серед агрономів: [Контроль за міжрайонним соцзмаганням між

[.Сталіндорфським та Ново-Златопільським р-нами
נמדארפ י נ פארנ קעמפנ װעט קאל ינדארפער פונ )אײנדרוקנ :ארט ערשט ועט :דעלעגאציע( קאלינ ישנ ]סאצגעו צװ

.15 . IV יױנדארפער נדארפער אונ קאל י [ סטאל / ראיאנענ . דער / ־ .1938 ־ שטערנ  
Калініндорф буде боротися за перше місце: (Враження від калініндорф. делегації): [Соцзмагання між 
Калініндорфським та Сталіндорфським р-нами].
Kamenštajn М. Jidiše bajštetldike kolvirtn // Di rojte velt. -  1930. -  № 4. -  Z. 125- 132.
Каменштейн M. Єврейські містечкові колгоспи.
Каменштейн М. Чого потребують єврейські колгоспи // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1. -  С. 26. 
Kantor І. Cu der frilingdiker farsej-kampanie in jidišn dorf. -  Cenrfarl., 1930. -  30 z.
Кантор Я. До весняної посівної кампанії в єврейському селі.
Кантор Я. Єврейське хліборобство на Україні. -  [Б. м.]: Держвидав України, 1929. -  32 с.
Кантор Я. Єврейське хліборобство на Україні [1920-1927 рр.] // Більшовик України. -  1928. -  № 11. -  
С. 39- 49.
Kantor І. Kolektivizirung fun der jidišer landvirtšaftlexer bafelkerung in Ukraine // Di rojte weit. -  1930. -  № 4.
-  Z. 85-109.
Кантор Я. Колективізація єврейського сільськогосподарського населення на Україні.

.5.III נ וסקער :מטס ארדענטרעגערישע א , ]אוליאנאו ומער ראיאנ / געגנט[ ס . דער / ־ .1940 ־ שטעמ . a נקא  קארפע
Карпенко Б. Орденоносна МТС: [Ульянівський р-н, Сумська обл.].

ישער מ. קיפעד נאמ יאל־עקא נ די ]צו :איבערבוי סאצ ישער דער פונ אופגאבעס אונ סאכאקלע נאמ  צװישנ ארבעט עקא
. ייד. דער ] . ־ :ק. ; כ. - ארעמשאפט נדפארל . 128 - .1932 ,אוקרמעלנאצמי ׳ עמ

Кіпер М. Соціально-економічна перебудова: [До підсумків і завдань економічної роботи серед євр. 
бідноти].

נער א פאר 1938. יטע ]לאשקאראװקערמטס פארגעשר : , נדארפער מטס י [ סטאל / ראיאנ . דער / ־ שטערנ . a י נטק קלעװא

1436.

1437.

1438.

1439.

1440.

1441.

1442.

1443.

1444.

1445.

1446.
1447.

1448.

1449.

1450.

1451.

1452.
1453.

1454.
1455.

1456.

1457.

1458.

1459.



.26.IV־
Клеванський Б. За передову МТС: [Лашкарівська МТС, Сталіндорфський р-н].

/ קאלװירטנ[ סטאלינדארפער די ]װעגנ זומער־קולטורנ: פרײקע די פונ פארזײ פונעמ דערפארונג די דער /  л קלעטקיצ 
.3 •IV* .1938 .־ שטערנ

Кпєткін Д. Досвід сівби ранніх літніх культур: [Про сталіндорфські колгоспи].
יאפ קאקאשא  קארלאװקע[ פראציא״, ״בילשאװיצקא ]קאלווירט קלאלימ: אגראטעכנישע אלע שטרענג .אפהיטנ.

־1941 שטערנ.־ //דער .23.111.
Кокоша П.Я. Суворо додержувати агротехнічних правил: [Колгосп “Більшовицька праця”, Карлівка]. 
Колодиев П.Г. Итоги борьбы за высокий урожай: [Соревнование колхозов и МТС Сталиндорфского 
р-на Днепропетровской обл.]//Днепров. правда. -  1939,- 8 янв.
Коршунов А.С. Евреи-земледельцы / Союз воинствующих безбожников. -  М.: Безбожник, 1929. -  
28 с.
Кравець А. Прямуємо до комуни // Соціяліст. борозна. -  1930.- № 4 , -  C. 28.
Про єврейський колектив у Тульчинській окрузі.

י יצק / ראיאנ[ קיעווער קאגאנאוויטש, נ. א. ]קאלווירט :מיליאנער א ־ קאלווירט א י. קראסנ .12 .11 .־1939 ־ שטערנ. דער /
Красницький І. Колгосп-мільйонер: [Колгосп ім. Кагановича, Київ. р-н].

.16.V יקנ / ]סטאלינדארפ[ :קאלװירטנ די אינ ארבעט־דיסציפלינ די פעסט ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Кріпити трудову дисципліну в колгоспах: [Сталіндорф].

[ יק פארטײ־צוזאמענפאר,זשיטאמיר ־טער18.נ. א קאלװירט ]יידישער :דערפארומ־אויסטויש דעמ .ארגאניזירני קרופנ
.9.V ־ .1939 ־ שטערנ. דער  / /  

Крупник І. Організувати обмін досвідом: [Євр. колгосп ім. 18-го партз’їзду, Житомир].
Лабков. Культвилазка до колгоспу "Хліб та праця" [на Полтавщині] // Соціяліст. борозна. -  1931. -  
№11-12 , -  С. 157.

.27.II ראיאנ[ נײ־זלאטאפאלער ]פונ :בױונג קאלװירטישער דער אינ זיגנ נײע .פארלאגג / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Ланг. За нові перемоги в колгоспному будівництві: [3 Ново-Златопільського р-ну].

.11.IV נ / ראיאנ[ קיעװער נארינקע. ]דארפ :קאלװירט אינ .פו־יליעל לײטמא ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  
Лейтман Л. Весна в колгоспі: [Село Норинка, Київ. р-н].

.10. VIІ אינ לענגארד / קאלינעדארפ[ אינ געװעט ]צװישנקאלװירטישער :געװעט י. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Ленгард І. У соцзмаганні: [Міжколгоспні змагання в Калініндорфі].

.1.V איניא לערנער / ]קאלינעדארפ[ :סטעפ קאלװירטישנ . ־ .1939 ־ שטעו־נ. דעו־ /  
Лернер Я. В колгоспнім степу: [Калініндорф].

יק ,יא. לערנער נ ו / דורכרייס טיפנ פונעמ מטס לאשקאריאװקער ארויספירנ װ. װע .18.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Лернер Я., Вернік В. Вивести Лашкарівську МТС з глибокого провалу.

/ ראיאנ[ קאלינינדארפער ארבעטנ. לאנדװירטשאפטלעכע די ]אינ פעלערנ: די .פאריכטניא לערנער  .1939 ־ שטערנ. דעו־ /
.IV.22־

[.Лернер Я. Виправити помилки [у с.-г. роботах, Калініндорфський р-н
ו נע איא לעו / ׳׳מאלאטאװ״[ קאלווירט ]אפאסטאלאווא, :סטעפ פונעמ באלעבאס . 4 ־ .1940 ־ שטערנ. דער / .1.

Лернер Я. Господар степу: [Апостолово, колгосп “Молотов”].
•21.Х ו נע דייא לעו ־ .1938 ־ שטערנ. קאלוױו־טישנדארפ//דער פונעמ אינטעליגענצ .  

Лернер Я. Інтелігенція колгоспного села.
.1 .V סטאלינדארפ[ לעבנ קאלװירטישנ ]װעגנ :באלקע קאמענקער יא. לערנער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Лернер Я. Каменська балка: [Про колгоспне життя, Сталіндорф].
/ קאלװירטנ[ סטאלינדארפער אונ קאלינינדארפער ]װעגנ קאלװירטנ: .בליענדיקעיא לערנער .15.11 ־ .1940 ־ שטעת. דער /

Лернер Я. Квітучі колгоспи: [Про калініндорфські та сталіндорфські колгоспи].
.2.VIII ־ .1938 ־ שטערנ. //דער ]נײ־זלאטאפאל[ .קאמפײניארנ:יא לערנער  

Лернер Я. Комбайнери: [Ново-Златопіль].
.17.XII אפאסטאלאװא[ ״מאלאטאוו׳׳, ]קאלווירט .מיליאנעת:יא לערנעד / ־ .1939 ־ שטעת. דער /  

Лернер Я. Мільйонери: [Колгосп “Молотов”, Апостолово].
ו נע / ראיאנ[ מי־זלאטאפאליער .נ.פאבריצױס, א קאלװירט אינ גערעטעניש דער ]פונ :אראפנעמ .אפניא לעו  דער /
.VII.12 ־ .1939 ־ שטעו־נ.

[.Лернер Я. На збиранні [врожаю в колгоспі ім.Фабриціуса, Ново-Златопільський р-н
 געגנט[ זאפאראזשער ו־איאנ, נײ־זלאטאפאלער נאמענ, טשאפײעװס אפ ]קאלװירט שפראצונגענ: יא.נייע לערנעו

/ .IV.12 ־ .1941 ־ שטערנ. דער/
Лернер Я. Нові паростки: [Колгосп ім.Чапаєва, Ново-Златопільський р-н, Запоріз. обл.].

/ ]פאוולאפאל[ :מטס פארגעשריטענע א יא. לעונער VI. 17. ־ .1939 ־ שטעו־נ. דער /
[.Лернер Я. Передова МТС: [Павлополь

ו נע ו , לע / קראסנאסיאלקע[ :לױקסעמבורג א.נ.ראזע נקאלװירט : ״קלײניקײטנ״ .װעגנכ מעלאמוד יא.  שטערנ. דער /
-1940־ .18.1.
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Лернер Я., Меламуд X. Про "дрібниці": [Колгосп ім.Р.Люксембург, Красносілка].
ו , לערנע י יא. יצק נאװ ו  קאלװירט׳׳אװאנגארד׳׳, לעבנ, קאלװירטישנ פארמעגלעכנ )װעגנ :שטוב יעדער אינ פרײד מ. װא

/ראיאנ( נײ־זלאטאפאלער *־ ' • .IX.4.־ 1938־ שטעו־נ. דער/
Лернер Я., Ворновицький М. Радість у кожній хаті: (Про заможне колгоспне життя, колгосп “Авангард”,

(.Ново-Златопільський р-н
 סטאלינדארפער צװישנ .געװעט סאצ ]דער ראיאנענ: צװײ פונ געװעט סאציאליסטישער מ.דער אברידקא יא., לעוגער

/ ראיאנענ[ אפאסטאלאװעו־ אונ .ХІІ.10 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Лернер Я., Обрідко М. Соціалістичне змагання двох районів: [Соцзмагання між Сталіндорфським та
Апостолівським р-нами.]

/ קאלװירטניקעס .פאלשעיא לעונער VI.23. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Лернер Я. Фальшиві колгоспники.

/ געגנט[ ]ניקאלעעווער :מטס! קאלינינדארפעו־ שלעכט ארבעט יא.פארוואס לעוגעד V .6. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
.[Лернер Я. Чому погано працює Калініндорфська МТС?: [Миколаївська обл

/ קאלװירטנז אפגעשטאנענע ראיאנ סטאלינדארפער אינ פאראנ נאכ זײנענ װ.פארװאס יא.,װערניק לעונער  דער /
.26.1 ־ .1938 ־ שטערנ.

Лернер Я., Вернік В. Чому ще є відсталі колгоспи в Сталіндорфському районі?
/ קארלאװקע[ פראציא״, ״בילשאװיצקא ]קאלווירט :לאבאראטאריע־שטיבל ד.נ.אונדזער ליסענקא  שטעו־נ. דער /

־1941־ . 23.111.
Лисенко Д.Н. Наша хатка-лабораторія: [Колгосп “Більшовицька праця”, Карлівка].

/ ו־איאנענ[ יעזשאװעו־ אונ סטאלינדארפער צװישנ ]סאצגעװעט :פארױס שריט ליבסטער.א .27.1 .־1939 ־ שטערנ. דער /
Лібстер. Крок вперед: [Соцзмагання між Сталіндорфським та Єжовським р-нами].

 קאלװירטנ די אינ טראקטאר־רעמאנט ]װעגנ :פרילינג־זייפאו־ צומ צוגרייטונג דער אינ אפגעשטאנענקײט די ליקװידירנ
/ ראיאנענ.לײטארטיקל[ ײדישע די פונ .3 11־ 1938 ־ שטערנ. דער /

Ліквідувати відставання в підготовці до весняної сівби: [Про ремонт тракторів у колгоспах євр. р-нів. 
Передова ст.].
Лур'є Н. Нове соціалістичне село: [В євр. колгоспі ім.Андрія Іванова. Роздільнянський р-н, Одес. обл.] / 
Пер. Й.Квітко У/Чорномор. комуна. -  1937. -  4 листоп.

. ליאמאנ  כאימ פאבריציוס נ. א. קאלװירט פונ רינגלער פונעמ פארטראג :גערעטעניש סטאכאנאװישער א פאר *ד. נ
/ פעלדצוכט דער פת אװאעארדיסטנ די פת באראטונג ראיאנישעו־ דער אפ ליאמאנ ־דאװיד .26.1 ־ .1940 ־ שטעת. דער /

Ляман Х.-Д. За стахановський урожай: Доп. ланкового колгоспу ім. Фабриціуса.
.15 .VII וד נער כ., מאלאמ / ראיאנ[ נײ־זלאטאפאליער אינ שניט נדער סטעפ: אינ באנאכט יא. לעו ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Маламуд X., Лернер Я. Вночі в степу: [Жнива в Ново-Златопільському р-ні].
וד . מאלאמ  נײ־זלאטאפאלער פונ קאלװירטנ די אינ יאר ־טנ1938 פונעמ ]סאכאקלענ :סאכאקלענ באלערעװדיקע נ

.3.111 ־ .1938 ־ שטערנ. //דער ראיאנ[
Маламуд X. Вражаючі підсумки: [Підсумки 1938-го року в колгоспах Ново-Златопільського р-ну].

וד  נײ ״פאבריצױס״ קאלװירט פונ ארדענטרעגערנ מעלקערנ דער װעגנ ]פארצײכענתג :לעבנ צומ װעג .דערכ מאלאמ
ז. 28 ־ .1939 אוססר, נאצ.מינד.אינ די מעל.־פארל.פאר :ק. ־ פײקינא[. כײע־סארע ראיאכ ־זלאטאפאלער

Маламуд X. Дорога до життя: [Нотатки про доярку з колгоспу ім.Фабриціуса Ново-Златопільського р-ну 
Хаю-Copy Пайкіну).

/ ]נײ־זלאטאפאל[ :טראקטארס גוטאפגערעמאנטירטע אפ װארטנ קאלװירטנ כ.די מעלאמוד .18.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Меламуд X. Колгоспи чекають добре відремонтованих тракторів: [Ново-Златопіль].

/ קאלװירטנ אפגעשטאנענע די צו פאנעמ מיטנ נ. מאלאמוד .21.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Меламуд X. Лицем до відсталих колгоспів.

וד / ]ניי־זלאטאפאל[ :אינטערעסנ קאלװירטישע די פונ װאכ דער אפ כ. מאלאמ VI■ 5. ־ .1939 ־ שטערנ. דעו־ /
Маламуд X. На варті колгоспних інтересів: [Ново-Златопіль.]

וד / ]נײ־זלאטאפאל[ :שניט.אפנכמאלאמ VII.22. ־ .1938 ־ דערשטערנ./
Маламуд X. На жнивах: [Ново-Златопіль.]

/ ראיאנ[ נײ־זלאטאפאלער פונ קאלװירטנ די ]אינ אראפנעמ דעמ נ.ערעװ מעלאמוד VI.21. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
[.Маламуд X. Напередодні жнив [у колгоспах Ново-Златопільського р-ну

/ ראיאנ[ נײ־זלאטאפאלער ״אװאנגארד״, ]קאלווירט מעלאמודכ.דיערשטעזוימענ: .28.111 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Меламуд X. Перші зернята: [Колгосп “Авангард”, Ново-Златопільський р-н].
/ ו־איאנ[ נײ־זלאטאפאלער אינ לאנדװירטשאפט דער ]פת :יא.אװאנגאו־דיסטנ לערנעו ;כ. מעלאמוד  ־ שטערנ. דער /

־ 1941 .26.1.
Меламуд X., Лернер Я. Передовики: [3 сільського господарства в Ново-Златопільському р-ні].

.8.VII ־ .1939 ־ שטעו־נ. //דעו־ נײ־זלאטאפאל[ אינ שניט ]דער יא.אנוזייב: לעינער ׳ב. מאלאמוד  
Маламуд X., Лернер Я. Початок [жнив у Ново-Златополі].

/ ראיאנ[ נײ־זלאטאפאלער ״אװאנגארד״, ]קאלווירט :קאלװירט אײנ פונ פיצוכט די כ. מאלאמוד ־ שטערנ. דער /
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.16 .VII 1939.־
Маламуд X. Тваринництво одного колгоспу: [Колгосп “Авангард”, Ново-Златопільський р-н].

1507. .19.VII ראיאנ[ נײ־זלאטאפאלער ״אװאעארד׳׳, נקאלװירט :גערעטעניש כ. מעלאמוד / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Меламуд X. Урожай: [Колгосп “Авангард", Ново-Златопільський р-н].

1508. ארדענ. אנ מיט געװארנ באלױנט איז װעלכע פייקינא, כײ־סארע מעלקערנ דער ]װעגנ :רומ צו װעג דער פ. מאלאמוד
/ נײ־זלאטאפאל[ ״פאבריצױס״, קאלװירט .III.8 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Маламуд X. Шлях до слави: [Про доярку Хаю-Copy Пайкіну, нагороджену орденом. Колгосп
[.ім.Фабриціуса, Ново-Златопіль

1509. .11.1 ־ .1938 ־ שטערנ. זריע//דער הויכקװאליטאטױוע צוגרײטנ פ. מארטשענקא
Марченко Ф. Приготувати високоякісне насіння.

1510. Матійко Г. Кравець: [Г.М.Шустер з колгоспу ім.Сталіна. Добровеличківський р-н, Одес. обл.] // 
Чорномор. комуна. -  1938. -  29 трав.

1511. עמ׳• [13,42 ־ .1931 צענטרפארל., :!מינסק כ.; מ. ־ קאלווירט. אין פראדוציר־באראטונג בעסטע די ג. מעלאמעד
Меламед Г. Краща виробнича нарада в колгоспі.

1512. На ланах єврейських нацрайонів/ / Соціяліст. борозна. -  1932,- №9 -  С. 14.
1513. Нова єврейська комуна [на Конотопщині, в м.Сосниці]: Хроніка // Соціяліст. борозна.-1930,- №3.- С.ЗО.

1514. עמי. 44 ־ .1919 וויסנשאפט, :קאטערינאסלאװ - אגראר־פראגע. יו. נאוואקאווסקי
Новаковський Ю. Аграрне питання.

1515. Нове досягнення на фронті робітничого постачання: [Євр. колгосп Лучинського р־ну Київ, обл.] // 
Глобус, -  1932,- № 8 , -  С. 21.

1516. Нові єврейські колективи // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 3. -  С. ЗО. -  (Хроніка).
1517. . / ]סטאלעדארפ[ :פיצוכט דער פונ אנטװיקלונג דער אופמערקזאמקײט ל.מער שניידעומאנ מ., אברידקא שטערנ דער /

.23.V-.1939־
Обрідко М., Шнайдерман Л. Більше уваги розвитку тваринництва: [Сталіндорф].

1518. .4. IV .1939 סטאלינדארפ[ :פארזײ מיטנ ניט זיכ מענ אײלט מטס לאשקאריאװקער מ.אינ אגרידקא[ / ־ שטעת. דער /  
Обрідко М. У Лошкарівській МТС не поспішають з посівом: [Сталіндорф].

/ ]קאלינינדארפ[ :פיצוכט געזעלשאפטלעכע די אנטװיקלענ פאר מעגלעכקײטנ א.גרויסע אקאפניק 1519. •1939 ־ שטערנ. דער /
.11.VIII-

Окопник А. Великі можливості для розвитку громадського тваринництва: [Калініндорф].
1520. .8.VII ראיאנ[ ]קאלינינדארפער :קאמפלעקס לאנדװירטשאפטלעכנ גאנצנ דעמ פאלמא.אויספילנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Пальма. Виконати весь сільськогосподарський комплекс: [Калініндорфський р-н].
1521. .23.VI סטאלינדארפ אינ קאמבײניארנ פונ צונויפלי א / ־ .1938 ־ שטערנ. דער / . a פארכאמאװסקי 

Пархомовський Ф. Зліт комбайнерів в Сталіндорфі.
טאצ צװישנראיאנישנ פונ ]קאנטראל :קאלװירטנ די פונ ארבעט־דערפארונג דער מיט טײלנ אפטער א.זיכ פעדאש .1522

.26.X ראיאנענ[ נײ־זלאטאפאלער אונ סטאלינדארפער צװישנ געװעט / ־ .1938 ־ שטערנ. דער / .
Педаш А. Частіше ділитися досвідом роботи колгоспів: [Контроль за міжрайонним соцзмаганням між 
Сталіндорфським та Ново-Златопільським р-нами].

1523. .5.VII קאלװירטנ[ אונ ראיאנענ יידישנ באזונדערע צװישנ .געװעט ]סאצ :דערפארונג איגערגעגנדי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Передавати досвід: [Соцзмагання між окремими євр. р-нами та колгоспами].

1524. Перша єврейська комуна на Шепетівщині [у с.Чорному Старокостянтинівського р-ну]: Хроніка // 
Соціяліст. борозна. -  1930.- N0 3 . -  С.ЗО.

1525. .26.VI קאלינינדארפ[ .קאמבײניארנ:ש פארטנוי[ / ־ .1939 ־ שטעת. דער /  
Портной Ш. Комбайнери: [Калініндорф].

/ .קאלינינדארפ( .נ.װאראשילאװ א ]קאלווירט :שוטענקא ױכימ ארדענטרעגער .דערש פאיטנוי  1526. •1939 ־ שטעת. דער /
.1.111 ־

Портной Ш. Орденоносеиь Юхим Шутенко: [Колгосп ім.Ворошилова., Калініндорф].
1527. ז.באריטאױק אונ הערמאנ מ. טורעצקי, ד. :צונויפגעשטעלט / גערעטעניש חויכער א פאר קאמפ אינ זיי־פאוקער דעו

•a פונ רעד. דער אונטער אינסטיטוט(. לאנדוױרטשאפטלעכנ יידישנ נײ־פאלטאװקער פונ בריגאדע )קאמױגישע ^  ־
 ,41 .-1932,אוקרמעלגאצמינדפארל. : לץ. ; כ. ־ סיגאל. י. אגר. אונ אגראטעככיק־קאטעדרע. דער פונ מ׳־למאנ)אנפירער

תמונות. : עמ׳. [2]
Посівна кампанія в боротьбі за високий урожай / Д.ТурецькиЙ, ívi Герман, З.Борисаник.

1528. Постанова Головного кооперативного комітету при РНК УСРР з 19 лютого 1930 року про права 
членства містечкової єврейської бідноти в сільсько-господарських колективах // Соціяліст. борозна. -  
1930. -  № 4. -  С. 15.

1529. Премійовано єврейську колонію // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 2 . -  С.ЗО.
15-30. 5 років великої боротьби: [Калініндорфський р-н] // Соціяліст. борозна. -  1932.- № 19 20 - .־   С. 22-23. 
1531. . עמ׳ 38 ־ .1931 צענטרפארל.. :!מינסק כ.; מ. ־’אומגעגענט. אדעסער דער אינ קאלװ׳־רטנ יידישע די י. ואביטשעוו

Рябичев !. Єврейські колгоспи в околицях Одеси.
/ געגנט[ לװאװער ראיאנ, גאראדענקער זאװ׳־דאװיטשי, ]דארפ :טראקטאריסטנ יע. רייציג VII. 17. .1532 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /



Райцін Є. Трактористи: [Село Завидовичи, Городенківський р-н., Львів., обл.].
1533. Рибинський В.П. Єврейські хліборобські колонії на Київщині, Волині та Поділлі в половині XIX ст. // 36. 

пр. Євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  Кн. 2. -  C. 199-246.
1534. Рондель. Стан та робота єврейських колгоспів // За суцільну колективізацію. -  1930.- № 1 , -  С. 8-9. 

Про таращанський колгосп “Наєр Вег".
1535. .12.III געגנט טארנאפאלעו־ אינ פריליע־פארזײ צומ צוגרײטונג מ.די סאמױלאװ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  

Самойлов М. Підготовка до весняної сівби у Тернопільській області.
1536. Сандлер Г. Виноградарство в Калініндорфському районі // Соціяліст. борозна.- 1931.- № 19.- С. 9-12.
1537. Сандлер Г. Єврейське містечкове хліборобство/ / Соціяліст. борозна. -  1930,- № 2 . -  С. 8-9.
1538. Сандлер Г. Єврейське село // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 3. -  С. 11-12.
1539. CU ,67 - .1932 ,. אוקרמעלנאצמינדפארל :ק.; כ. ־ אוקראיכע. אינ קאלעקטױת בײשטעטלדיקע יידישע ג.ד.די סאנדלעו

טבלאות :עמ׳. .
Сандлер Г.Д. Єврейські приміські колгоспи в Україні.

1540. Сандлер Г.Д. Збиральна в єврейських районах // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 13. -  С. 4-7.
1541. Сандлер Г. Нове єврейське село // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 3. -  С. 11-12.
1542. Сандлер Г. Розвиток тваринництва в єврейському сільському господарстві // Соціяліст. борозна. —

1930,- №10-11 , -  С. 21-23.
1543. Сандлер Г. Тваринництво в Ново-Златопільському районі // Соціяліст. борозна. -  1932,- №3.- С. 4-8.
1544. Сандлер Г. Хліборобство в містечках/ / Соціяліст. борозна. -  1930. -  №6. -С . 15-18.
.קאלװירט פארמוזינא אגראפינע ]רינגלערנ־ארדענטרעגערנ :גערעטענישנ הױכע פונ מײסטעו־ ש.א סװעטשאוניק .1545

-8.ІІ ,ראיאנ[ בילאפאלסקער ״באלשעװיק״ / ־ .1940 ־ שטערנ. דעו־/
Свечарник Ш. Майстер високих урожаїв: [Ланкова-орденоносець Горпина Фармузіна, колгосп 
“Більшовик”, Білопільського р-ну].

1546. .10.VII ־ .1939 ־ שטערנ. //דער כארקאװ[ שטערנ״, ]״רויטער קאלװיו־ט ביישטאטישנ ש.אינעמ טװעטשאוניק  
Свечарник UJ. У приміському колгоспі [“Ройтер штерн", Харків].

1547. .23.IV ננײ־זלאטאפאל[ מארט״ ־טער8״ קאלװירט דער אפ שטײט ש.פארװאס סװעטשאוניק / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Свечарник Ш. Чому відстає колгосп "8-го березня": [Ново-Златопіль].

/ (ראיאנענ.לײטארט סטאלינדארפער )קאלינינדארפער, :פרילינג־פארזײ צומ צוגרײטנ זיכ באצײטנט 1548. שטערנ. דער /
.8.1 ־ .1939־

Своєчасно підготуватися до весняної сівби: (Калініндорф., Сталіндорф. р-ни. Передовиця).
/ ראיאנ סטאלינדארפער אינ טראקטאריסטנ פונ צונויפלי א מ. סאסניצקי 1549. .16.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Сосницький М. Зліт трактористів Сталіндорфського району.
1550. .28. IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער ראיאנ// סניגוראװקער אונ קאלינינדארפער צװישנ געװעט סאציאליסטישער  

Соціалістичне змагання між Калініндорфським і Снігурівським районами.
1551. .19.IV פרילינג־פארזײ סאװעטישנ עו־שטנ דעמ ערעװ געגנט אי.ד.ראװנער טערטיטשני / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  

Тертичний І.Д. Ровенська область напередодні першої радянської весняної сівби.
1552. דאס פארענדיקע דערפאלגרײכ ]אפ :געגענט װיניצער אונ קיעװער צװישנ געװעט דער מ. טימטשענקא

/ יאר[ לאנדװירטשאפטלעכע .XII• 13 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
[.Тимченко М. Змагання між Київською і Вінницькою областями [за успішне завершення с.-г. року

װי פיינשטײנ .1553 נע ״אװאנגארד״, ]קאלווירט :װײנטרויבנ פונ גערעטעניש הויכע א אויסגעקעמפט האב איכ אזוי מ.
.4.XI ראיאנ[ ־זלאטאפאלער / ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /

Файнштейн М. Як я добився високого урожаю винограду: [Колгосп “Авангард”, Ново-Златопільський 
р-н].

1554. .4.VII שניט צומ צוגעטראטנ איז ראיאכ א.קאלינינדארפער לײדערמאנ י., פאליקמאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דעו־ /  
Фалікман І., Лейдерман А. Калініндорфський район починає жнива.

1555. .20.III פארזײ דעמ ערעװ געגנט װיניצער פונ קאלװירטנ פעדונא.ד.די / ־ .1940 ־ שטעו־נ. דער /  
Федун А.Д. Колгоспи Вінницької області напередодні сівби.

1556. Фельдгендлер. У "Шолом-Алейхемців": [Колгоспи під Одесою] // Соціяліст. борозна,- 1930.-  ̂№ 10-11.
-  С. 28- 29.

1557. Фефер І., Сіто Ф. Зима і літо: Нарис/ / Літ. газ. -  1938.- 6 лип.
Про ж и ття  єврейських колгоспників с.Ратндорф, заснованого на місці колонії "Трудолюбівка".

1558. Фіршт Б. Допомогти єврейським нацрайонам та колгоспам зібрати врожай - ударне завдання місцевих 
Озет-організацій /У Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 1 1 . -  С. 3-5.

1559. фіршт Б. Єврейські нацрайони на Україні відстають у виконанні політгосподарських кампаній // 
Соціяліст. борозна. -  1932. -  № 18. -  С. 5-7.

1560. אינ ״יעװפאכאר״ קאלװירט קארסתער פת קאלװירטניקעס די פונ זיכ אײנשליסנ צומ :פרײד גרויסע ש.א פוידמאג
/ קאלװירט[ שפאלער מיט סאצגעװעט .28.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Фридман Ш. Велика радість: [До угоди про соцзмагання між колгоспниками корсунського і



шполянського колгоспів].
/ ראיאנ[ קרױואראגער מײער״ ״רויטער ]קאלווירט :קאלווירט־פארװאלטונג נײער דער מיטהעלפנ ש. פוידמאנ  דער /
.23.111.־ 1938 שטערנ.־

Фридман Ш. Допомагати новому колгоспному правлінню: [Колгосп “Ройтер майєр”, Криворіз. р-н].
 פויער״, ״יידישער קאלװירט פונ ארדענטרעגערנ די מעלאמוד ]פונעמ :ארדענטרעגערנ אנ פונ לעבנסװעג ש.דער פרידמאנ

/ געגנט[ װיניצער באר, .IV.8 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Фридман Ш. Життєвий шлях орденоносця: [Про Фруму Меламуд з колгоспу “Єврейський селянин”,

.[.Бар, Вінниц. обл
 טוװע־שפײכלערס צוגרײטנ צײט דער צו דארפנ ראיאנענ ײדישע די פונ קאלװירטנ ]די :טוװע־שפײכלערס ש. פרידמאנ

/ גערעטעניש[ סטאלינישע די ארײנצונעמענ אפ .VI• 16 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Фридман Ш. Зерносховища: [Колгоспи євр. районів повинні вчасно підготувати зерносховища до
приймання врожаю.]

IX .17. ־ .1939 ־ שטערנ. //דער טשערניכאװ[ ״פאליטאטדעל״, ]קאלװירט אופשטײג: אינ קאלװירט ש.דער פרידמאנ
[.Фридман Ш. Колгосп на піднесенні: [Колгосп “Політвідділ”, Черніхов

[ ]קאלװירט פונ סטאכאנאװקע ערשטע ש.די פוידמאנ געגנט װיניצער פויער״, יידישער קאלװירט פונ מעלאמוד פרומע :
.4. IX ־ .1938 ־ שטערנ. דער  / /

Фридман Ш. Перша стахановка колгоспу: [Про Фруму Меламуд з колгоспу “Єврейський селянин", 
Вінниц. обл.].

 געגנט[ קיעװער ראיאנ, ]גרעבינקער :נאמענ מאלאטאװס אפ קאלװירט פונ רעסורסנ די אונ פלאנירומ ש.די פרידמאנ
/ .27.11 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Фридман Ш. Планування і ресурси колгоспу ім.Молотова: [Гребінківський р-н, Київ. обл.].
 ״רויטער קאלװירט ײדישער בײשטעטלדיקער ]אוורוטשער :סטאטוט קאלוױרטישנ דעמ ברעכט מע ש. פרידמאג

/ אינטענסיװניק[ .V• 9 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Фридман Ш. Порушують колгоспний статут: [Овруцький приміський євр. колгосп “Ройтер інтенсивник”.] 

/ ראיאנ נײ־זלאטאפאליער אינ בױונג קאלװירטישער דער פונ פערספעקטיװנ פװמאנ.די VI.5. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
.Фурман. Перспективи колгоспного будівництва у Ново-Златопільському районі

/ ראיאנ[ קאלינינדארפער מטס, ]טשקאלאווער :צושטאנד קולטורעלנ א אינ פעלדער די .האלטנש כאדאס  שטערנ. דער /
.VI.21 ־ .1939־

[.Ходос Ш. Утримувати поля в культурному стані: [Чкаловська МТС, Калініндорф. р-н
 אונ נײ־זלאטאפאל פונ סאצאפמאכ צװישנראיאנישנ פונעמ ]קאנטראל :ראיאני אינ געזענ מיר האבנ ה.וואס צוױק

/ סטאלינדארפ[ .ХІ.3 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Цвик Г. Що ми бачили в районі?: [Контроль за міжрайонною угодою між Ново-Златополем та

[.Сталіндорфом
 אינטערנאציאנאל׳׳, ־טער3׳׳ ]קאלווירט :מעלקונג עלעקטרישער פונ טעכניק די באהערשט האבנ מיר л צעפעצ

/ ראיאנ[ זאפאראזשער .27.1 ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Цепец Д. Ми оволоділи технікою електричного доїння: [Колгосп “Третій Інтернаціонал”, Запоріз. р-н].

.1.VIII ־ .1940 ־ שטערנ. ראיאנ//דער אינקאלינינדארפער דעראראפנעמ . a ציקינאװסקי 
Цикіновський П. Жнива в Калініндорфському районі.

.15.VI מטס קאלינינדארפער אינ אראפנעמ־קאמפאניע דער צו צוגרייטונג די / ־ .1938 ־ שטערנ. דער / . a ציקינאווסקי 
Цикіновський П. Підготовка до збиральної кампанії в Калініндорфській МТС.

 די פונ צונויפלי גערעטעניש)אפנ סטאלינישער הויכער א פאר סאצגעװעט אינ אײנגעשלאסנ ד.זיכ שװאלבע ;ס. טשאק
/ ראיאנ[ נײ־זלאטאפאליער פונ סטאכאנאװצעס .29.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Чак С., Швалба Д. Включитися в соцзмагання за високий сталінський урожай: [На зльоті стахановців 
Ново-Златопільського р-ну].

/ ראיאנ[ נײ־זלאטאפאלער פונ קאלװירטנ די ]אינ האכנאסע־פארטײלונג די דורכפירנ באלשעװיסטיש ס. טשאק  דער /
.XII■ 14 ־ .1938 ־ שטערנ.

[.Чак С. По-більшовицькому провести розподіл прибутків [у колгоспах Ново-Златопільського р-ну
/ ]נע־זלאטאפאל[ :ארטעל לאנדװירטשאפטלעכנ פונעמ סטאטוט דעמ ברעכט מע ס. טשאק .8.11־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Чак С. Порушують статут сільськогосподарської артілі: [Ново- Златопіль].
.28. XI נײ־זלאטאפאל[ :זאמאשטש עליע אגראנאמ עלטסטער ס.דער טשאק[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Чак С. Старший агроном Еля Замащ: [Ново-Златопіль].
Черняхівський Г. Шляхи єврейської бідноти до хліборобства. -  [X.]: Пролетар, 1930. -4 8  с.
Ш.В. Колгоспне будівництво в єврейському селі // Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 3- 4. -  С. 7-8.

/ ראיאנ[ סטאלינדארפער מטס, לאשקאראװקער פונ ]קאמבמניאר :העקטאר 700 נארמע פ.מײנ שאפאװאלאװ  דער /
.VI.17 ־ .1939־ שטערנ.

[.Шаповалов Ф. Моя норма 700 гектарів: [Комбайнер з Лашкарівської МТС, Сталіндорфський р-н
/ ]קאלינינדארפ[ :געזעצ אומבערירלעכער אנ ־ ארטעל לאנדװירטשאפטלעכנ פונעמ סטאטוט דער שקלאװסקי.  דער /

.VII■ 3 ־ .1938 ־ שטערנ.

1561.

1562.

1563.

1564.

1565.

1566.

1567.

1568.

1569.

1570.

1571.

1572.

1573.

1574.

1575.

1576.

1577.

1578.
1579.
1580.

1581.



Шкловський. Статут сільськогосподарської артілі - непорушний закон: [Калініндорф].
Шлома М. Над лиманом // Червоне Запоріжжя. -  1940. -  28 лют.
Про роботу колгоспу ім. Фрунзе с.Юзкуї Генічеського району Запорізької області.
.8.VI סטאלינדארפ[ :גערעטעניש דער פונ אראפנעמ צומ צוגרײטנ זיכ כ.באלשעװיסטיש שליאפאק[ / .־1939 ־ שטערנ. דער /  

Шляпак X. По-більшовицькому підготуватися до збирання врожаю: [Сталіндорф].
.9. IV ראיאנ סטאלינדארפער אינ פעלד־ארבעטנ כ.די שליאפאק / ־ .1941 ־ שטעת. דער /  

Шляпак X. Польові роботи у Сталіндорфському районі.
.20. IV ־ .1940 ־ שטערנ. //דער ]סטאלינדארפ[ :פעלד־ארבעט די ארגאניזירנ מ.בעסער אבוידקא ל., שנײדעומאנ  

Шнайдерман Л., Обрідко М. Краще організувати польові роботи: [Сталіндорф].
 ראיאנ[ ]סטאלינדארפער :פרילינג־פארזײ צומ צוגרײטונג דער אינ הינטערשטעליקײט די ל.ליקװידירנ שנײדעומאג

־1939 שטערנ.־ //דער .4.1.
Шнайдерман Л. Ліквідувати відставання у підготовці до весняної сівби: [Сталіндорфський р-н].

פונ קאלװירטנ די ]אינ :ארדענומ קאלוױרטישע די פארפעסטיקנ אפ געװער מעכטיק א מ. אברידקא ׳ל. שנײדעומאנ  
די ״װעגנ פססר פונ ראטפאלקאמ אונ אלקפ)ב( צק פונ באשטימונג די מענ באהאנדלט ראיאנ סטאלינדארפער  

.3 •VI צעטרענצלונג״[ פונ קאלװירטנ די פונ ערדנ געזעלשאפטלעכע די אפצוהיטנ אפ מאסמיטלענ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Шнайдерман Л., Обрідко М. Могутня зброя зміцнення колгоспного ладу: (У колгоспах Сталіндорф. р- 
ну обговорюють рішення ЦК та НК СРСР про заходи щодо збереження колгосп, земель).

 ־פארזײ צומפרילינג צוגרײטונג דער ]װעגנ דערפאלגנ: דערגרײכטע די אפ בארויקנ ניט .זיכמ ל.,אברידקא שנײדעומאנ
/ ראיאנ[ סטאלינדארפער אע .17.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Шнайдерман Л., Обрідко М. Не заспокоюватися на здобутих успіхах: [Про підготовку до весняної сівби 
у Сталіндорфському р-ні].
•3.Х ראיאנ[ ]סטאלינדארפער :װינטער װארעמענ אונ זאטנ א פי פארנ ל.צוגרײטנ שנײדערמאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Шнайдерман Л. Підготувати для тварин ситу і теплу зимівлю: [Сталіндорфський р-н].

.11 •VI אראפנעמ דעמ ערעװ ראיאנ סטאלינדארפער .0 ל.,אברידקא שגיידערמאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Шнайдерман Л., Обрідко М. Сталіндорфський район напередодні збиральної.

 לאנדװירטשאפטלעכנ פונעמ סטאטוט דער געבראכנ װערט ראיאנ סטאלינדארפער אינ מ. ל.,אגרידקא שנײדערמאג
.8 .1 ־ .1939־ שטערנ. ארטעל//דער

Шнайдерман Л., Обрідко М. У Сталіндорфському районі порушують статут сільськогосподарської 
артілі.

КРИМ
А.Л. Єврейська біднота творить трудове життя: [Криворіжжя, Херсонщина, Крим] // Соціяліст. борозна.
-  1929,- № 1 .-  С. 12.
Брик Я. У колгоспі "Ікор" // Комуніст. -  1937. -  14 груд.
Про ж и ття  євреїв-колгоспників Євпаторійського району Крим. АРСР.

.16. V ־ .1939 ־ שטערנ. דער קאלװירטנ// יידישע קרימער די .אינז קלעמפעוט ,ק מיגיק  
Вінік K., Клемперт 3. У кримських єврейських колгоспах.
Нові єврейські сільради в Криму // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 9. -  С. 48.

14.1. ВСЕСОЮЗНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИСТАВКА В МОСКВІ
 קאלווירט אויטשטעלונג. . לאנדװירט .אלפארב דער פונ ]אנטײלנעמער :פארגעשריטענע די אניאגנ .פ אבראמסקאיא

.VIII. 14 ־ .1939 ־ שטערנ. //דער אװט.געגנט[ יידישע ״איקאר״,
[.Абрамська Ф. Догнати передових [учасників Всесоюз. с.-г. виставки

[ לאנדװירט.אויסשטעלונג אלפארב דער פונ אנטײלנעמער ייד.אװט.געגנט דער ]אינ :אונדז צו צופארנ י.קומט אגראמסקי
.14.VIII ־ .1939 ־ שטערנ. דער  //

Абрамський І. Приїздіть до нас!: (Євр. автоном. обл. на с.-r. виставці).
/ אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפטלעכע נאלפארבאנדישע :אויסשטעלונג דער אפ קאלװירטנ יידישע !י אנעלעס  דער /
.VII.30 ־ .1939 ־ שטערנ.

.Анелес І. Єврейські колгоспи на виставці 
 אלפארבאנדישער דער אינ אנטײלנעמער ־ מאלאטאװ .א.נ קאלװירט יידישער שפאלער . a באראבאש

/ אױטשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער .IV.14 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Барабані Ф. Шполянський єврейський колгосп ім.Молотова - учасник Всесоюзної сільськогосподарської

.виставки
לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ אנטײלנעמער די ]װעגנ :קולטורנ טראפישע פונ ציכטלער .ב װיינעומאנ  

.2.VIII רײז[ קולטױוירנ אפ פרװו־סטאנציע אוקראינישער דער פונ אויסשטעלונג / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Вайнерман X. Вирощувачі тропічних культур: (Про участь укр. дослідної станції культивації рису у 
Всесоюз. с.-г. виставці).
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/ אויסשטעלונג.פאעזיע[ לאנדװירט ]אלפארבאנדישע :מאסקװע אינ אויסשטעלוע דער נ.אפ װיינערמאנ  גרייט. זײ /
-1939־ .25-24№.־ז. 4 .

Вайнерман X. На виставці у Москві.
/ כאביי[ ראיאנ בעריא, א.נ. קאלווירט ]יידישער :יידנ גרוזינישע די בא מ. הארצמאנ VIII.4 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Гарцман М. У грузинських євреїв: [Євр. колгосп ім. Берії, р-н Хобей.]
/ אלפארב.לאנדװירט.אויסשטעלונג[ דער ]אפ :אוססר פונ פאװיליאנ דער .ױ גאמאג V.25. ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

.Гомон Ю. Павільйон УРСР
לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער צו קאלװירטניקעס יידישע ]די :דורכקוק גרויסנ צומ ע. גארדאנ

.8. VIII ]אויסשטעלונג / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Гордон Е. До великого огляду: [Євр. колгоспники до Всесоюз. с.-г. виставки].

. אויסשטעלוע לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ אנטײלנעמער די ]װעגנ :ארבעט פונ העלדנ גארמאג.
.30. VII ,געגנט[ דניעפראפעטראװסקער סטאלינדארפ / ־ שטערנ. דער /  

Горман. Герої праці: [Про учасників Всесоюз. с.-г. виставки, Сталіндорф, Дніпропетров. обл.].
 אויסשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אנטײלצונעמענאינ רעכט דאס אויסקעמפנ ר. גוטקאוױטש

.V.8 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // יאר 1940 אינ
.Гуткович Р. Завоювати право участі у Всесоюзній сільськогосподарській виставці в 1940 році

 דער אפ יארוגע־קאנדידאט שטעטל .נ.פעטראװסקי, א קאלװירט ]יידישער :מיליאנער קאלװירט־א ס.א דזעצקער
.VII .22 ־ .1939 ־ שטעת. //דער אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפט אלפארב.

Дзецкер С. Єврейський колгосп-мільйонер ім.Петровського, містечко Яруга -  кандидат на Всесоюз. с.-г.
виставку.)

[]לייטארט .יאר 1941 פונ אויסשטעלונג דער אינ אנטײלצונעמענ רעכט דאס אױסקעמפנ . / VI.14. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
[.Добитися права участі у виставці в 1941 році: [Передовиця

 פונ ]קאלווירט :אויסשטעלוע לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ ״װאלדהײמ״ אי. קאצנעלסאנ
/ביראבידזשאנ[ .IV.26־ .1941 ־ שטערנ. דער/

[.Кацнельсон І. "Вальдгейм" на Всесоюзній сільськогосподарській виставці: [Колгосп з Біробіджану
/ יאר 1941 פונ אויסשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער[ ]אלפארבאנדישער דער צו זיכ גרײט מע א. קאצנעלסאנ  דער /

.XII.13 ־ .1940 ־ שטערנ.
,Кацнельсон І. Готуються до [Всесоюзної с.-г.] виставки 1941 року

/ אויסשטעלוע לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ ־ געגנט אװטאנאמע יידישע די .אי קאצנעלסאנ / 
.ll.27 ־ .1939 ־ שטערנ. דער

.Кацнельсон І. Єврейська автономна область - на Всесоюзній сільськогосподарській виставці
[לאנדװירט .]אלפארב דער אפ ־ קרימ פונ קאלרוירטנ יידישע די .אי קאצנעלסאנ / אויסשטעלונג . ־ שטערנ. דער /

.17.V-.1941
Кацнельсон І. Єврейські колгоспи Криму - на [Всесоюзній с.-r.] виставці.

,אי קאצנעלסאג  אויסשטעלונג[ לאנדוױרטשאפטלעכע ]אלפארבאנדישע .אויסשטעלוע דער אפ באגעגענישנ .יא לעונעו .
. VIII.8 ־ .1939־ שטערנ. //דער

.Кацнельсон I., Лернер Я. Зустрічі на виставці
,אי קאצנעלסאנ  לאנדווירטשאפטלעכע ]אלפארבאנדישע :אויסשטעלוע דער אפ טעג ערשטע די .יא לערנער .

.VIII .4 ־ .1939 ־ שטעת. //דעו־ אויסשטעלונג[
.Кацнельсон I., Лернер Я. Перші дні на виставці

/ אויסשטעלונג[ .לאנדװירט .אלפארב דער ]אפ געגנט אװטאנאמער יידישער דער פוכ זאל אינ .אי קאצנעלסאנ  דער /
.VII.20 ־ .1939 ־ שטערנ.

[.Кацнельсон І. У залі Єврейської автономної області: [На Всесоюз. с.-г. виставці
 ראיאנ, מאגיליאוו־פאדאלסקער יארוגע, פעטראווסקי, נ. א. ]קאלווירט :בלױנג אינ אונ וװקס אינ אי. קאצנעלסאנ

/ אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אינ אנטײל אנ נעמט וואס  .V. 16 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Кацнельсон І. У зростанні й у розквіті: [Колгосп ім.Петровського, Яруга Могильов-Подільськ. р-ну, що

[.брав участь у с.-г. виставці
לאנדוױרטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער פונ ]בריוו :״צוקער־בורעקעס״ פאװיליאנ אינ אי. קאצנעלסאנ

.28.V ]אויסשטעלונג / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Кацнельсон І. У павільйоні "Цукровий буряк": (Лист із Всесоюз. с.-г. виставки).

 אלפארבאנדישער דער אפ :געגנט אװטאנאמער יידישער דער פונ זאל דער אויסזענ װעט װיאזוי .אי קאצנעלסאנ
/ יאר 1940 פונ אויסשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער .8ם. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Кацнельсон І. Який вигляд матиме зал Єврейської автономної області [на Всесоюз. с-г. виставці в 
1940 р.].

 יאר[ 1941 אינ אויסשטעלונג . לאנדװירט .אלפארב דער פונ עפענונג דער ]צו זיגנ: נײע פונ דורכקוק דער ..א 3 קעלעו
/ .V.24 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

Келер Б.А. Огляд нових перемог: (До відкриття Всесоюз. с.-г. виставки в 1941 р.).
/ אויסשטעלוע[ .לאנדװירט .אלפארב דער ]צו :ערד באנײטע ..א a קעלער VII.21. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

1601.

1602.

1603.

1604.

1605.

1606.

1607.

1608.

1609.

1610. 

1611. 

1612.

1613.

1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

1619.

1620.



Келер Б.А. Оновлена земля: (До Всесоюз. с.-г. виставки).
נקאלװירט :אויסשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ קאנדידאט א .ק װיניק ז קלעמפערט

, • -8.ÍV /אססר[ קרימער מײפעלד׳ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער / "
Клемперт 3., Вінік К. Кандидат на Всесоюзну сільськогосподарську виставку: [Колгосп ,‘Майфельд”, 
Крим. АРСР].

/ אויסטשעלונג( לאנדװירטשאפטלעכער דער װעגנ )פארצײכענונגענ :װונדער פונ שטאט ע.די קאזאקעװיטש  גרײט. זײ /
־1939־ ־ז 2 . .№.39-36.

Козакевич Е. Місто чудес: (Нотатки про с.-г. виставку).
 אויסשטעלונג לאנדווירט. אלפארב. דער פונ עפענוע דער ]צו :פארגעשריטענע די צװישנ ערשטער ר.דער קאנטטאנטמאוו

/ .V.21 ־ .1941 ־ שטעת. דער /
[.Константинов Р. Перший із передових: [Про відкриття Всесоюз. с.-г. виставки

אפ געגנט אװטאנאמער יידישער דער פונ עקספאנאטנ די ]װעגנ :קאלװירטנ פארגעשריטנסטע יע.די קראװטשענקא  
.6.V אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Кравченко Є. Передові колгоспи: [Про експонати Євр. автоном. обл. на Всесоюз. с.-г. виставці]. 
Лавриненко Г. Бригадир: (А.М.Меламуд, кандидат на Всесоюз. с.-г. виставку, виноградар артілі ім. 
Петровського, Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.) // Більшов. правда. -  1939. -  12 трав.

/ קאלינינדארפ[ .אויסשטעלוע לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער נאפ :קאנדידאטנ .יא לערנעו שטעו־נ. דער /
.8.V-.1939-

Лернер Я. Кандидата: [На Всесоюз. с.-г. виставку, Калініндорф].
/ אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער ]אפ :דארפ נייע דאס .יא לערנער  .1939 ־ שטערנ. דער /

.VIII.24 ־
Лернер Я. Нове село: [На Всесоюз. с.-г. виставці.]

/ אויסשטעלוע[ לאנדװירטשאפטלעכע ]אלפארבאנדישע רײדנ: נ3גאר .יא לעונער VIII.30. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
[.Лернер Я. Снопи розповідають: [Всесоюз. с.-г. виставка

אלפארבאנדישער דער אפ פאװיליאנ אוקראינישער ]דער :״אוקראינע״ .א> קאצנעלסאנ יא לערנער
.30.VII ־ .1939 ־ שטערנ. דער אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפטלעכער  

Лернер Я., Кацнельсон І. "Україна": [Укр. павільйон на Всесоюз. с.-г. виставці].
 אנטײלנעמער ־ ראיאנ נײ־זלאטאפאלער ״אװאנגארד״ קאלװירט פונעמ ]פארצײכענונגענ :ערד באנײטע ב. מאלאמוד

 .1939 אוססר, אינ מינד. נאצ. די פאר ־פארל. מעל. :ק. ־ אויסשטעלונג[. לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער פונ
ז. 44־

Маламуд X. Оновлена земля: [Замітки з колгоспу “Авангард” Ново-Златопіл. р-ну].
/ ]קאלינינדארפ[ :אויסשטעלוע לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ קאנדידאטנ אונזעוע  שטערנ. דער /

־1939־ .12.IV.
[.Наші кандидати на Всесоюзну сільськогосподарську виставку: [Калініндорф

פארטײ־צוזאמענפאר,קאנדידאט ־טנ18 .נ.פונ א קאלװירט יידישער ]זשיטאמירער :קאלװירט דער רעדט ה.עס ארלאנד  
.4. VII אויסשטעלונג[ לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Орланд Г. Говорить колгосп: [Житомир, євр. колгосп ім.18-го партз’їзду -  кандидат на виставку 
досягнень сіл. госп-ва].

 אלפארבאנדישער דער פונ ]אנטײלנעמערנ :געמעלק העכערנ א נאכ דערשלאגנ זיכ ־ס. כ. פײקינא
/ ראיאנ[ מי־זלאטאפאלער פאבריציוס, נ. א. קאלװירט אויסשטעלונג. לאנדװירטשאפטלעכער .1939 ־ שטערנ. דער /

.9 .VIII -
Пайкіна Х.-С. Добитися більшого удою: [Учасниця ВДНГ з колгоспу ім.Фабриціуса].

. אװט יידישע .אויסשטעלוע .לאנדװירט אלפארבאנדישער דער ]אפ :״װאלדהײמ״ קאלװירט דער .כ פאליקאװסקי
.14. VIII ]געגנט / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Паліковський X. Колгосп "Валдгейм": [На Всесоюз. с.-г. виставці, Євр. автоном. обл.].
[ אויסשטעלוע לאנדווירטשאפטלעכע ]אלפארבאנדישע :)פארצײכענונג( .מי סאציאליסטישער פונ װונדער .ה פאליאנקער

.14. IX ־ .1939 ־ שטערג. דער  / /
Полянкер Г. Чудо соціалістичної праці: (Нотатки): [Всесоюз. с.-г. виставка].

[ . י 1941 אינ אויסשטעלונג .לאנדװירטשאפטלעכע]אלפארב :אויסשטעלונג דער צו געגנט זאפאראזשער .א סעמיאנאװ
.9.V ־ .1941 ־ שטערנ. דער  / /

Семенов А. Запорізька область на [Всесоюз. с.-r.] виставці 1941 р.
Сільськогосподарська виставка єврейських переселенців // Соціяліст. борозна. -  1930,- №9.- С. 48.

.6.IV אויסשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער אפ קאנדידאטנ .מ סאסניצקי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Сосницький М. Кандидати на Всесоюзну сільськогосподарську виставку.

 אויסשטעלונג. לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער פונ ]אנטײלנעמערנ שול: װירקלעכע א ב. אוטקאטש
/ ראיאנ[ קאלינינדארפער סאציאליזמ״, צומ ״װעג קאלװירט .VIII.9 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Ускач X. Справжня школа: [Колгосп “Шлях до соціалізму” Калініндорф. р-ну - учасник Всесоюз. с.-г.
[.виставки

לאנדװירטשאפטלעכער אלפארבאנדישער דער פונ אנטײלנעמערנ אנ ־ צײטונג קאלװירטישע א .ש פרידמאנ
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/ ראיאנ[ פאטטאװער פויער׳׳, ״רויטער ]קאלװירט :אױסשטעלונג .ІХ.14 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Фридман Ш. Колгоспна газета -  учасниця Всесоюзної сільськогосподарської виставки: [Колгосп

[.“Ройтер пойєр”, Фастів, р-н 
/ אױסשטעלונג לאנדװירטשאפטלעכער דער אפ עקספאנענט אנ ־ ראיאנ קיעװער . a מירסקי ;א. כאלאט  שטערנ. דער /

־1941־ .22.IV.
Халат A., Мірський Б. Київський район -  експонент на сільськогосподарську виставку.

/ ]סטאלינדארפ[ :אויסשטעלונג דער אפ קאנדידאטנ אונזערע .מ אברידקא ל., שנײדערמאנ IV .17. ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Шнейдерман Л., Обридко М. Наші кандидати на виставці: [Сталіндорф.]

15. ПРОМИСЛОВІСТЬ
/ נאמענ[ דזערזשינסקיס אפ זאװאד ]דניעפראדזערזשינסק, :זאװאד א אײנעמ אפ .מ אלבערטאנ  .1940 ־ שטערנ. דער /

.VII.27 ־
Альбертон М. На одному заводі: [Дніпродзержинськ, завод ім. Дзержинського.]

/ נײ־פאבריק מעלוכישע לװאװער די .ג ערג3 IV.19. ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
.Берг Г. Львівська державна швейна фабрика

/ פאפיראס־פאפיר[ אונ הילזנ פונ ]פ-ק : ״אאידא״ פאבריק לװאװער דער אפ .ג בארוכ .16.111 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Борух Г. На львівській фабриці "Аїда": [Ф-ка гільз та цигаркового паперу].

 פונ טעקסטיל־טרעסט פונ הויפט־פארװאלטונג דער פונ ]נאטשאלניק :ארדענטרעגערנ די שײגדל י. בוכבמדער
/ געגנט[ לענעגראדעו־ .V.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Бухбіндер Й. Орденоносниця Шейндл: [Начальник головного управління текстильного тресту
Ленінград, обл.].

/ אדעס[ שוכ־פאבריק, ־טע2] :לאדיזשענסקי לאזער אינזשענער דער .ג וואדקיט XII.15. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Вадкіс Г. Інженер Лазар Ладиженський: [2-га взуттєва ф-ка, Одеса.]

/ שוכ־פאבריק,אדעס[ ־טע2 סטאכאנאװער ]װעגנ לעבנ: לערטאנס געדאליע .ג װאדקיס XI.20. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
(.Вадкіс Г. Оновлене життя Гедалія Лермана: [Про стахановця з 2-ї взуттєвої ф-ки, Одеса

[( אלקפ)ב פונ צוזאמענפאר ־טנ18 דעמ באגעגענענ װירדיק זיכ מענ גרײט אדעס פונ אונטערנעמונגענ די אפ .כ װײנערמאנ
.12.I I ־ . נ ־1939 דערשטער . // 

Вайнерман X. На підприємствах Одеси готуються гідно зустріти 18-й з’їзд ВКП (б).
/ שוכ־פאבריק[ ־טע5 ]כארקאוו, :פאבריק אונזער פונ פערספעקטױונ אונ סאכאקלענ די .ז באסױק נ.ס װאסילױק דער /

.16.l l .־ .־ 1939 שטעו־נ
Василюк Н.С., Басюк 3. Здобутки і перспективи нашої фабрики: [Харків, 5-та взуттєва ф-ка].

/ קיעוו[ ראטמאנסקי, ..נ א ]שול־זאוואד :שול־זאוואד א פונ וווקס דער .וו וועוניק מ ווארנאוויצקי  ־ שטערנ. דעו־ /
־1939 . 10.111.

Ворновицький М., Вернік В. Зріст заводської школи: [Заводська шк. ім. Ратманського, Київ].
/ קיעוו[ ם 8 ]שוכ־פאבריק מארקע פאבריקישער דער פונ ערע דער פאר קעמפנ סטאכאנאווצעס די .מ ווארנאוויצקי דער /

.30.VIII .־ .1938 ־ שטערנ
Ворновицький М. Стахановці борються за честь фабричної марки: [Взуттєва ф-ка № 8, Київ].
Г.А. Єврейська молодь у Донбасі/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 1 3 . -  С. 24.

.29. IV שוכ־פאבריק[ ־טע5 ]כארקאווער :דערפארוע ראציאנאליזאטארישע מײנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  л  גאלדמאנ 
Гольдман Д. Мій раціоналізаторський досвід: [Харків. 5-та взуттєва ф-ка].

װעלכער אפ שוכ־פאבריק, ־טער5 כארקאװער דער אינ ]פארטיי־פארזאמלונג :זיגנ װײטערדיקע פאר קעמפנ  л  גארדאנ 
דער אלקפ)ב([// פונ צוזאמענפאר ־טנ18 אפנ זשדאנאװ אונ מאלאטאװ כאװײרימ די פונ טעזיסנ די באהאנדלט האט מע

־ .1939 ־ שטערנ. 14.11.
Гордон Д. Боротися за подальші перемоги: (Партійні збори на харківській 5-й взуттєвій фабриці, на

 яких обговорювалися тези доповіді тов. В.Молотова на XVIII з’їзді партії.)־
/ כארקאװ[ . שוכ־פאבריק ־טע5] :טעכניק די באהערשט האבנ װאס מענטשנ, .ד גארד*נ .IX.11 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Гордон Д. Люди, що опанували техніку: [5-та взуттєва ф-ка, Харків.]
/ קיעוו[ מארקס. קארל א.נ. ]קאנדיטער־פאבריק :געװעט אינ ממסטערס א. גארקל V.22. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Горкл А. Майстри у змаганні: [Кондитерська ф-ка ім. Карла Маркса, Київ.]
/ קיעװ[ ׳׳אוטילגעװערבקאמפינאט׳׳, ]ארטעל לעװענשטײנ: אינזשענער .ש גאראדעצקי IV.29. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Городецький Ш. Інженер Левенштейн: [Артіль “Утільпереробкомбінат”, Київ.]
/ ״גארקי״ נײ־פאבריק דער פונ אינטעליגענצ די .ש גאראדעצקי Х.11 • ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

".Городецький Ш. Інтелігенція швацької фабрики "Горький 
 .1939 ־ שטערנ. דער // מענטשנ כאשעווע אירע אונ טאבאק־פאבריק קרעמענטשוקער די . a טשערנאװ ש גאראדעצקי

9.V I-.
Городецький Ш., Чернов Б. Кременчуцька тютюнова фабрика та її передові люди.

/ קיעוו[ שוכ־פאבריק, ־טע8] :נאטשאלניק זײנ אונ צעכ רויטפאניקער דער .ש גאראדעצקי ХІ.17. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
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Городецький Ш. Червонопрапорний цех і його начальник (8־ма взуттєва ф-ка, Київ).
Єврейські трудящі на роботі в Донбасі // Соціяліст. борозна. -  1930.- № 10-11.- С. 19-20.

.13.VI זאוואד[ מאשינבוי ]קאמענעצ־פאדאלסקער :זאװאד אײנ פונ פארנאטירועענ .ש יעפימאװ / ־ .1941 ־ שטערנ. דעו־ /  
Єфімов Ш. Замітки про один завод: [Кам'янець-Подільський машинобудівний завод].
Зісман А. Новий етап/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 2 , -  С. 13.
Єврейські трудящі в державній промисловості.
Іванов В. Григорій Аксельрод: [Лауреат Сталінської премії, винахідник автомату для виготовлення 
ланцюжків Галля] // Рад. Волинь. -  1941. -  22 квіт.

.9.V טריקאטאזשניקעס װיטעבסקער אונ קיעװער די צוױשנ געװעט סאציאליסטישער .ל יאפע / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Йофе Л. Соціалістичне змагання між київськими і вітебськими трикотажниками.

/ קאנדיטער־פאבריק[ קיעװער ]װעגנ :שעדיקערײ פונ שפורנ די סאפ ביזנ אויסװארצלענ .מ קאלמוט  ־ שטערנ. דער /
־19'38 . 22.1.

Колмус М. Викоренити до кінця сліди шкідництва: [Про київську кондитерську ф-ку.]
/ ]כארקאוו[ :״סװעט־שאכטיארא״ זאװאד ארדענטרעגערישער דער .א לאנדסמאנ IV.27. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Ландсман А. Орденоносний завод "Світло шахтаря": [Харків.]
/ טו־יקאטאזש־פאבריק[ ]קיעווער :פאבריק א פונ הײנט דער אונ נעכטנ דער .ל לייטמאנ VI.13. ־ .1941 ־ שטעת. דער /

Лейтман Л. Учора і сьогодні однієї фабрики: [Київська трикотажна ф-ка.]
/ קיעוו[ ]טוטינ־פאבריק, :נאװאטאו־ס .י לענגאוד IV.21. ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

Ленгард І. Новатори: [Тютюнова ф-ка, Київ.]
/ ]דאנבאס[ פרויענ־שאכטיארנ: וו. מיידאניק XII.28. ־ .1940 ־ שטערנ. דעו־ /

[.Майданик В. Жінки-шахтарки: [Донбас
/פילװערקשטעל־באװעגונג דער פונ מייסטערט / מארטי[ א.נ. שיפבוי־זאװאד אדעסער ]אפנ :כ.װ. :אונטערשריפט : דעו־ /

.17.ХІ-.1939 שטערנ.־
Майстри руху багатоверстатників: [На одес. суднобудівном заводі ім.Марті].
Маркович. Єврейські трудящі на роботі в Донбасі // Соціяліст. борозна. -  1930. -  № 10-11.- С. 19-20.

.1.ІІ לוואוו[ ניי־פאבו־יק, ־טע1] :פאבריק נײע א געשאפנ האבנ מיר וויאזוי .א פעטרענקא / ־ .1940 ־ שטעו־נ. דער /  
Петренко А'. Як ми створили нову фабрику: [1-ша швейна ф-ка, Львів].

.16.ІІІ מאשינבויזאװאד[ קראמאטארסקער פונ ]סטאכאנאװעצ :גינזבורג מיכל .מ פינטשעװסקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Пінчевський М. Міхель Гінзбург: [Стахановець з Краматорського машинобудівного заводу].
Проектор Г. Директор [кондитерської фабрики - Роза Еккель]: 3 життя трудящих захід, областей УРСР 
// Комсомолець України. -  1940.- З січ.
Ратнер Є. Інженер [Б.Таненбаум]: Рад. спеціалісти захід, областей УРСР // Комуніст. -  1940. -  6 січ. 
Рубінштейн. Біднота до верстату/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 1 6 . -  С. 13-14.

.11.V צוקער־זאװאד שפאלער .נ סאנאװ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Санов Н. Цукроварня у Шполі.

.20.XI טראקטאר־זאװאד[ כארקאװער ]אפנ :פילװערקשטעלניקעס קאמױגיסטנ ש. סװעטשארניק / .־1939 ־ שטערנ. דער /  
Свечарник Ш. Комсомольці багатоверстатники: [На Харк. тракторному заводі].
Сударський І. 2650 нових кваліфікованих робітників для соціалістичної промисловості // Соціяліст. 
борозна. -  1932. -  № 17. -  С. 4-6.
Про єврейський пролетаріат.

.8.XII ־ 1938 ־ שטעת. //דעו־ ניט״[ ״קראסנאיא פאבריק ]כארקאוו, פרױענ־אעזשענערנ: .א> טעפליצ.  
Тепліц І. Жінки-інженери: [Харків, ф-ка “Червона нить”].

■20.Х טיניאקאוו־פאבו־יק[ ]כארקאוו, :צעכ אײנ פונ אינטעליגענצ די .אי טעפליצ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Тепліц І. Інтелігенція одного цеху: [Харків, ф-ка Тинякова].

/ פתבערדיטשעװ אונטערנעמונגענ די אפ .ג טרושקינ .15.11 ־ .1941 ־ שטעת. דעו־ /
Трушкін Г. На підприємствах Бердичева.

 װערקשטעלבוי קיעװער פונעמ ליסטאפאדאװ ס.ס. סטאכאנאװעצ כאשעװנ ]װעגנ :װונדער פראסטער י. פאליקמאנ
/־זאװאד[ .8.11 ־ .1939־ שטעו־נ. דעו־/

Фалікман і. Прості чудеса: [Про стахановця С.С.Листопадова з київського верстатобудівного заводу]. 
Чорний А. Готуймо кадри для соціалістичної індустрії// Соціяліст. борозна. -  1931. -  № 8. -  С. 11-12; 
№9-10,-  С. 12.

/ וואראווסקי[ .נ. א ניי־פאבריק ]אדעסער קאמפ: װײטערדיקע אונדזער פונ פראגראמ א .מ שערמאנ ־ שטעו־נ. דער /
.17.ll 1939.־

Шерман М. Програма нашої наступної боротьби: [Одес. швейна ф-ка ім.Воровського].
. .נ א שול־זאװאד קיעװער פונעמ ]ראציאנאליזאטאר־סטאכאנאװעצ ו־ײענ: פארברײטערנאונדזערע  . a שטיינמאג

.29. IV ]־ .1939 ־ שטעו־נ. //דער ראטמאנסקי  
Штейнман Б. Ширити наші лави: [Раціоналізатор-стахановець з київської заводської школи ім. 
Ратманського].
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קאגאנאװיטשעס אפ שאכטע דער פונ אינזשענער הויפט ־ זאראכאװיטש ]מ.יע. נאװאטאר א אינזשענער אנ א. יארמאל
.9. IV .״מאקײעוװגאל״[ ]טרעסט נאמענ / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Ярмал А. Інженер новатор: [М.Є.Зарохович -  головний інженер шахти ім. Кагановича тресту 
“Макеєввугілля”].

15.1. ПРОМКООПЕРАЦІЯ
:ק ־ .אוקראינע פונ געווערב־קאאפעראציע די .ה אקצמ עמ׳. 45 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., .

Акцін Г. Промислова кооперація України.
Бутовський М. Кооперація серед євреїв за царату: [3 нагоди 30-річчя євр. кооперації на Україні, 1898- 
1928 рр. ] // Пр. н.-д. кафедри кооперації при Київ, кооператив, ін-ті. -  K., 1928. -  Кн. 4. -  С. 23-42. -  
Назва: фр., укр., рос.; Резюме фр.

/ געברױכ ברײטנ פונ סכוירעס פאר קאמפ אינ געװערב־פארבאנד צװישנראיאנישער אומאנער מ.א. װייסבערג  דער /
.X.12 ־ .1938 ־ שטערנ.

.Вайсберг М.А. Уманська міжрайонна промислова спілка у боротьбі за товари широкого вжитку
 געװערב־ דער אינ ]באריכטוואל־קאמפאניע :פארוואלטונג די קריטיקירנ ארטעלניקעס די .מ ווארנאוויצקי

.28.1 ־ .1939 ־ שטעת. //דער קיעוו[ שטאמפאוושטשיק׳׳, ׳׳קראסני ארטעל קאאפעראציע.
Ворновицький М. Артільники критикують правління: [Звітна кампанія у промисловій кооперації. Артіль 
“Червоний штампувальник”, Київ].

/ קיעװ[ ״קאנצטעכפראמ״, ]ארטעל :רעפובליק דער פונ ארטעל פארגעשריטענער א .מ מארנאוױצקי  ־ שטערנ. דער /
־1938 . 4.Х.

[.Ворновицький М. Передова артіль республіки: [Артіль “Канцтехпром”, Київ
/ ראיאנ קאלעעדארפער אינ אנטװיקלונג־פערספעקטיװנ אײניקע װעגנ .געדזמסקי .3.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Гедзинський. Про деякі перспективи розвитку Калініндорфського району.
/ ״סטאנדארטאדיאג״[ נײ־ארטעל ]קיעווער :ארטעל פארגעשריטענער א א. כאלאט ׳ש. גאראדעצקי ־ שטערנ. דער /

.21.V- .1939
Городецький Ш., Халат А. Передова артіль: [Київська швейна артіль “Стандартодяг"].
Dí foršul-arbet ип di Kiever vojnkooperacie // Ratnbildung. -  1930.- № 7 . -  S. 73-85.
Дошкільна робота в київській кооперації.
Жід Ш. Майбутнє кооперації / Пер. Ш.Добін. -  K.: Київ. кооп. обл. спілка, 1920. -  31 с. -  (Кооп. б-ка. 4 
сер.: Загальні кооп. питання; № 1). -  Євр.

עמי. 64 ־ .1919 געגנט־פארבאנד, קיעוו.ק*!אפ. :ק. ־ זאק. ל. רעד. / זאמלבוך קאאפעראציע: שטאטיקע ל. זאק
Зак Л. Міська кооперація: Збірник.
Клейман В. Посилити роботу серед декласованої містечкової бідноти // Вісник промислової та 
промислово-кредитної, кооперації України. -  1930.- № 2 . -  С. 11-12.

.17. VI געגנט װיניצער פונ געװערב־קאאפעראציע דער פונ פערספעקטױוע .ל.ל קנעלעו / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Кнелер Л.Л. Перспективи промислової кооперації Вінницької області.

 . 1926 קאטערעאסלאוו, .־ ״קניהאספילקא״ ארטעל קאאפעראטױוע געװערב דער פון סטאטוט ״קניהאספילקא״:
עמי. 32 ־

"Книгоспілка": Статут промислової кооперативної артілі "Книгоспілка".
/ יאר 1940 אינ אוקראינע פונ געװערב־קאאפעראציע די יע. בארוױש פ., קאלעסניקאװ .4.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Колесніков П., Барвіш Є. Промислова кооперація України в 1940 році.
Кооперация среди евреев: (По данным 1924 г.): [Сб. ст.] / Под ред. Л.С.Зака; Евр. колонизационное 
об-во. -  Л.: Тип. ПУОКР'а, 1925. -  135 с . -  Из содерж.: Зак Л.С. Ссудо-сберегательные товарищества; 
Кпинчин П.М. Товарно-посреднические операции в ссудно-сберегательных товариществах; Зак Л.С. 
Сельскохозяйственные товарищества в еврейских земледельческих колониях; Хургин М.А. Еврейские 
земледельческие колонии.

.18.V יאר 1939 אינ אוקראינע פונ געװערב־קאאפעראציע די .א קראװעצ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Кравець А. Промислова кооперація України у 1939 році.
.27. IX פינפיאר דריטנ אינ װאלדגעװערבקאאפעראציע דער פונ אנטװיקלונג די .ש קופערמאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Куперман Ш. Розвиток лісної промкооперації в третій п'ятирічці.

.1919 ק., ־ געגנט־פארבאנד. ק*!אפ. קיעוו. פון אויסג. :זאמלבוך :קאאפעראציע שטאטישע
Міська кооперація: Збірник.

ז. 47 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ אוקראינע. פת געווערב־קאאפעראציע די .וו אוטעגגערג
Ортенберг В. Промкооперація України.

 געב.־געזעלשאפט איד. כארקאוו. דער פון באריכט דער געברויך־געזעלשאפט. יידישע :כארקאוו .״זעלבסטעטיגקייט״
 (.1918 אװגוסט ־טן4 דעמ פארזאמלונג, אלגעמיינער דער פארוואלטוע פון )פארטראג 1917 יאר פארן ׳׳זעלבסטעטיגקייט״,

־1918 ־כ.:קולטור, עמי. 32 .
“ Самостійність". Харків. Доп. Харк. євр. споживчого т-ва ',Самостійність".

דער רעד.דורך :מאטעריאלן( פארשײדענע )לויט ארבייטער: אידישער דער און געברויך־קאאפעראציע די מ. טײטש

1689.

1690.

1691.

1692.

1693.

1694.

1695.

1696.

1697.

1698.

1699.

1700.

1701.

1702.

1703.

1704.

1705.

1706.

1707.

1708.

1709.

1710.



״זאלבסטעטיגקײט״, קאאפ. ארבייט. איד. כארק. :כ. ־ ״זעלבסטעטיגקײט״. קאאפעראטיװ בײמ פערלאג־קאמיסיע
עמ׳. 32 ־ .1919

Тейч М. Споживча кооперація і єврейський робітник.
Устав [кооперативного товарищества “Ахва”]. -  Симферополь, [1920]. -  20 с.

 [2] ,24 ־ .1920 געגנט־פארבאנד, קאאפ. קיעוו. :ק. ־ ..קאאפעראטיוון אין בילדונג־ארבעט און קולטור מען פירט מיאזוי
№(. 1;בילדונג־ארבעט און קולטור :סער. ב-ק, )קאאפ.־ עמ׳.

Як проводити культурно-освітню роботу в кооперативах.

Bomstein І. iydowskie Organizacje gospodarcze w Polsce // Sprawy narodowościowe. -  1929. -  № 6. -  
S. 785-794.
Борнштейн І. Єврейські господарчі організації в Польщі [та Галичині].

אונ אוקראינע פונ מײרעוױגעגנטנ די אינ געװערב־קאאפעראציע דער ]װעגנ :װעג כײעמ א אפ .>ע גערשוני
.17.HI ]װײסרוסלאנד / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  

Гершуні Є. На новому шляху: [Про промкооперацію в зах. обл. України та в Білорусії).
Prowalski A. Spółdzielczość żydowska w Polsce. -  Warszawa: ln-t badań spraw nar. , 1933. -  Те саме. -  
Sprawy narodowościowe. -  1932,- №2/3 , -  S. 302-318.
Провальський А. Єврейська кооперація в Польщі.

.10.IX געגנטנ באפרײטע די אינ געװערב־קאאפעראציע די .אי.אי פיליפאװ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Філілов 1.1. Промислова кооперація у звільнених областях.

16. ТРАНСПОРТ
/ פראדוציר־ארבעט[ דער אינ קאמוניסטנ די פונ אנטײל ]דער :פ*רט אדעסער פונ קאמוניסטנ .כ װיינערמאנ  דער /

.II.15 ־ .1941 ־ שטערנ.
Вайнерман X. Комуністи Одеського порту.
Про участь комуністів у виробничій діяльності.

VI .26. ־ .1939 ־ שטערנ. ראפאפארט//דער בערטע געהילפס־קאפיטאנ דער .נ װיינעומאנ
Вайнерман X. Помічник капітана Берта Рапопорт.

VIII.21. ־ .1938 ־ שטערנ. דער / / בלידמאנ אװראמ .מ װארנאוױצקי
.Ворновицький М. Абрам Блідман

/ ״גרויט־װאלגע״ פונ פראבלעמ די .אי דאבקינ .20.1 ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Добкін І. Проблема "Великої Волги”.

/ ״עפראנ״ רויטפאניקנ פונעמ יארט^ג ־טער15 .פ קרילאװ ХІІ.17. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Крилов П. 15-річчя Червонопрапорного “ЄПРОН’у”■

/ אײזנבאנער[ פונעמ טאג דעמ ]ערעוו :אײזנבאנ־טראנספארט פונעמ מענטשנ ל. שאראװ VII .29. ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Шаров Л. Люди залізничного транспорту: [Напередодні Дня залізничника.]

17. АВІАЦІЯ
V.29. .־ 1938 ־ שטערנ. דער / / זאאזערנאיאי[ הויכקײט דער פונ ]ראיאנ :ארמײ פרימארער דער פונ פילאטנ .ז אבואמאװ I11

Абрамов 3. Пілоти Приморської армії: [Р-н Верхньої Заозерної.]
/ פילאט סאװעטישער דער ־ פױוענשטײנ באריס זונ מײנ ס. פױוענשטײנ V.24. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Півенштейн С. Мій син Борис Півенштейн - радянський пілот.

18. МЕДИЦИНА
/ ראיאנ[ ]סטאלינדארפער :ראבינאװיטש אבראמאװנא ראיע ד^!קטאר דער נ. בראנפמאנ .4.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Бронфман X. Лікар Рая Абрамівна Рабинович: [Сталіндорфський р-н]. ,
/ סטאמאטאלאגיע־קליניק אדעסער דער אינ .כ װײכערמאנ .28.1 ־ .1941 ־ שטעת. דער /

Вайнерман X. В Одеській стоматологічній клініці.
Вопросы биологии и патологии евреев: Сб. 2 / Евр. ист.-этнографическое о-во. -  Л., 1928. -  277 с. 
Wulman L. Dziesięć lat pracy zdrowotnej wśród Żydów w Polsce. -  Warszawa: Tow-wo ochrony zdrowia 
ludności Żydowskiej w Polsce, 1933.
Вульман Л. Десять років оздоровчої праці серед євреїв у Польщі.

.1-М ע]מ :דאקטאר סאװעטישער א .ל גארנשטימ / שפיטאל[ פאלאנער פארװאלט.פונ פראכ, .. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Горнштейн Л. Радянський лікар: [М.Е.Прах, керуючий лікарнею в Полонному].
Данішевський М. Служіння народові: До 25-річчя наук, і громад, роботи проф. Я.О.Шварцберга // 
Комуніст. -  1941 , - 1 5  берез.

1711.
1712.

1713.

1714.

1715.

1716.

1717.

1718.

1719.

1720.

1721.

1722.

1723.

1724.

1725.

1726.

1727.
1728.

1729.

1730.



1731. Дарцев В, Самоцвіти: Пам'яті засл. діяча науки, проф. І.І.Файншмідта // Комуніст. -  1940. -  6 лип.
1732. Jefimov О.І. Viazoj ajnhitn zix fun onstekndike krankajtn beej der šnit-kampanie? - Ukrderžnacmenwydaw,

1932,- 12 z.
Єфімов 0.1. Як запобігти заразливих хвороб і їх поширення під час збиральної кампанії?

1733. Kahan D.S. Revmatizm. -  Ukrderžnacmenwydaw, 1932. -  46 z. -  (San.-med. b-k).
Каган Д.С. Ревматизм.

1734. װירקלעכער אלס ארויסגערוקט ]ווערט :שטערנ סאלאמאנאװנא לינא װיסנשאפט־טוער פארדינסטפולער .ג קאסיל
.18.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // פססר[ פונ װיסנשאפט־אקאדעמיע דער אינ מיטגליד

Касиль Г. Заслужений діяч науки Ліна Соломонівна Штерн: [Висунута в дійсні члени АН СРСР].
1735. Коган А. Бригврач профессор Я.А.Шварцберг: К 25-летию врачеб. и науч.-пед. деятельности // 

Советская Украина. -  1941. -  15 марта.
/ ביראבידזשאנ[ אינ קורארטנ בעסטע די פונ אײנער אינ קולדור יישעװ נדער :קולדור .יא יאטמטקי ,ה. קױפמאנ / .1736

.11.1.־ 1939 דערשטערנ.־
Койфман Г., Ясинський Я. Кулдур: [Селище Кулдур - один з найкращих курортів у Біробіджані].

1737. М.И. Красные кресты и евреи переселенцы (в Евпаториевском р-не) // На красно-крестном посту. -  М.; 
Л., 1929,- № 1 , -  С. 18-19.

1738. Мальман М.С. Гигиена евреев по Библии. -  [Одесса]: Кинерет, [1917]. -  40 с.
1739. Мармор Л. Лікар-вчений-громадянин: [До 25-річчя лікар, і наук.-пед. діяльності бритікаря проф. 

Я.О.Шварцберга] И Пролетар, правда. -  1941.- 12 берез.
1740. געמ. 16 ז., 88 ־ .1927 קולטור־ליגע, ק.-. ־ מ־אן. י. איד. / שלאף און כאלעם א. נעמילאוו

Немілов А. Сон і сновидіння.
1741. Очерк нервнопсихического состояния населения еврейского сельскохозяйственного коллектива "Дер 

Ройтер Пойер" / В.М.Гаккебуш и др; [Изд. отд. "Социальная психоневрология"] // Современная 
психология. -  1930. -  Т. 11, № 7-8. -  С. 77-89.

1742. Полевой С. Більшовик-гуманіст: [Лауреат Сталінської премії проф. О.Ю.Лур'є] // Комуніст. -  1941. -  
15 берез.

1743. Рівлін П. Соціально-економічний та санітарний побут єврейського населення // Профілактична 
медицина. -  1930.- № 1 , -  С. 26-32.

 1744. סער• וויסנשאפט.ב־ק, )פאפ.־ איל. :ז. 80 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ י־ן. ־ איד. / שטארק און געזונד זיין לאמיר וו. לקנער
)הילף צו טאלמ׳ר דעם :■בעלעטר. ;1) 21 .)№

Фалькнер В. Будьмо здорові та міцні!
1745. .13.VII געגנט קיעװער אינ געזונט־אפהיטוע די .יא פיליאקעוױטש / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  

Філякевич Я. Охорона здоров’я у Київській області.
1746. . / טשערניכאװ[ . בליאשאװ אראנאװיטש גריגארי דאקטאר ]װעגנ :שטעטל אינ דאקטאר דער . ט טשאק שטערנ דער /

.15.IX-.1938 ־
Чак С. Лікар у містечку: [Про Григорія Ароновича Бляшова, Черніхов].

1747. Шехтер М. Неспокійне життя: [Науково-лікарська діяльність засл. діяча науки проф. Я.Й.Гальперна, 
Дніпропетровськ] // Зоря. -  1940. -  26 жовт.

1748. Schneersohn F. Di dringende psicho-higijenisze Problemen fun der jidiszer gezelszaft. -  [Warszawa]: Druk.
B.Wójcikiewicz, [1936]. -  15, [1] s.: tab. -  Odb.: Socjale medizin. -  1936. -  № 7-8.
Шнеєрсон Ф. Термінові психо-гігієнічні питання єврейського суспільства.

19. ФІНАНСИ
1749. .22.Х ־ .1938 ־ שטערנ. ראיאנ//דער קאלינינדארפער פונ בױדזשעט דער .א קאפעלױט  

Капелиус А. Бюджет Калініндорфського району.
1750. ביזן 1924 אקטאבער ־טן1 פון ארבעט, יאר א :באלמעלאכעס און קוסטארן פאר קאסע שפאר און ליי קיעווער ערשטע

 ארבעט ביכהאלטערישע די .וו ארטענבערג, סעקרעטאר. דורכן צונויפגעשטעלט באריכט דער .1925 סענטיאבער ־טן30
עמי. 47 ־ .1926 ק., ־ קאמלינד. כ׳ בוכהאלטער דורכן

Перша Київська ощадкаса кустарів і ремісників: Рік роботи, від 1 жовтня 1924 до ЗО вересня 1925.
1751. Фрусман Л. Нові заробітки: Для молоді. -  X.: Харк. філія Союзу євр. демокр. учителів, 1919. -  16 с. -  

Євр.
1752. Шимкин Н.И. Еврейский национальный фонд. -  Одесса: Гор. сионист, ком., 1918. -  16 с.

20. КУЛЬТУРА. ОСВІТА. НАУКА 
20.1. КУЛЬТУРА

1753. .10. IV שטעטל אינ װעגנקולטור ב. װיינערמאנ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Вайнерман X. Про культуру в містечку.



1754. 2-я Губернская беспартийная конференция еврейских колонистов Одесской губернии: Резолюция по 
докл. зав. Евсекцией ГУБОНО т.Темкина о евркультработе в Одеской губернии II Наша шк. -  Одесса, 
1924.- № 3 , -  С. 87-89. - ' ־

1755. Гулько. Культурне будівництво в єврейських національних районах України // Соціяліст. борозна. -
1931.- № 2 0 ,-  С. 1-3.

1756. Єврейська культура//Червон. шлях. -  1924 -  № 11-12.- С. 290. -  (Хроніка).
1757. Єврейська культура в УСРР/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 9 . -  С. 48.
1758. Каменштейн М. Увага культурному обслугованню [єврейського села] // Соціяліст. борозна. -  1930. -  

№ 3 , -  С. 13-14.
1759. מינסק:צענטרפארל., !כ. ;מ. ־ ראטנפארבאנד. אינעם ארבעטנדיקע יידישע די צווישן קולטור־ארבעט די ש. קליטעניק

־1931 עמי. 29 .
Клітеник Ш. Культробота серед єврейських трудящих в СРСР.

1760. Пасманик Д.С. Что такое еврейская национальная культура? - Одесса: Восход, [1917]. -  19 с.
 1761. כ• ־ י. 1928 אפריל 15-9 קולטור־טוער.כארקאװ. יידישע די פון צוזאמענפאר אלפארבאנדישן צװײטן פונעם רעזאלוציעט

עמ׳. 82 ־ .1928 צענטרפארל., :
Резолюції 2-го Всесоюзного з'їзду єврейських діячів культури. Харків, 9-15 квіт. 1928 р.

1762. Темкин А. Культработа в еврейском селе // Наша шк. -  Одесса, 1924. -  № 3. -  С. 90-92.
1763. Ш-г Б. Кафедра єврейської культури [при ВУАН]/ / Глобус. -  1928.- № 4 . -  С. 56.
1764. Udział żydów w kulturze. Cz. 1. -  Kraków: Nakł. Zw. Zawodowy Nauczyc. Szkół Żyd., 1938. -  79 s. -  

Zawiera: Ozjasz Thon. Żydzi a kultura; Hirsz Pfeffer. Co dała religia żydowska kulturze ogólnej?; Benzion 
Rapaport. Żydzi-twórcy w dziedzinie filozofji; Chajm Low. Żydzi w literaturze polskiej; Michał Friedlander. 
Żydzi w piśmiennictwie niemieckim; Juliusz Feldhorn. Żydzi w literaturze anglosaskiej; Żydzi w literaturze 
francuzkiej; Guido Lodovico Luzzatto. Udział żydów w literaturze włoskiej; Henryk Apte. Udział żydów w 
muzyce; Samuel Stendig. Żydzi w pedagogice i naukach pokrewnych; Niektóre prace o szkolnictwie 
żydowskim.
Участь євреїв у культурі. Ч. 1.

20.1.1. ЄВРЕЙСЬКІ ТОВАРИСТВА
1765. פאר פאלקס־קאמיסאר פונם פארעדע און רעד. / ארעמקייט דער הילף צו געזעלשאפט די פ.ז*. קאזאק מ.ל., דאנסקאי

 או.ס.ר.ר., פארזיכערונג סאציאלער פאר קאמיסאריאט :כ. ־ פאקארני. ג.נ. או.ס.ר.ר. אין פארזיכערוע סאציאילער
־1928 עמ׳. [1] ,70 .

.Донськой М.Л., Казак Ф.Д. Товариство на допомогу бідності 
1766. פון סטאטיסטיק קיעוו. פאגראמען. פון געליטענע די pהעל צו קאמיטעט געזעלשאפטלעכער שער אידי ]יידישער[

טבלאות. רף, 15 עמי. 27 ־ (.1921 מעל.־פארל., :־)ק. באהוסלאוו)קיעוו.גוב.(. אין היימלאוע : 1 העפט פאגראמירטע.
Єврейський громадський комітет допомоги потерпілим від погромів: Бездомні в Богуславі.

1767. Kamenštejin M. Der gezkult ип zein tetikejt: (Saxakl fun zejn erster konferens) // Di rojte weit. -  1930. -  
№ 3. -  Z. 90-97.
Каменштейн M. Про діяльність Товариства сприяння єврейській культурі: Підсумки 1-ї конф.

1768. Kamenštein M. Der xarakter undi aufgabes fun geskult // Ratnbildung. -  1930.- № 2 . -  Z. 79-84. 
Каменштейн M. Характер і завдання Товариства сприяння єврейській культурі.

1769. עמ׳• 48 .*1919 קולטור־ליגע, : ק. צענטר.־קאמ..־ פון זשמלומג.אויסג. :סך־וזכל[ ]א :״קולטור־ליגע״
“ Культур-ліга”: Збірник: (Підсумок).

1770. עמ׳• 32 ־ [,1918] ]ק.[, ־ ׳׳קולטור־ליגע״. דער פון גוונט־אויפגאבן די
Основні завдання “Культур-ліги”.

1771. Рябичев Я. “Культур-Лига" // Пролетар, правда. -  1922. -  2 авг.
 1772. ענערגיע,תרע׳׳ח. :ה. ״תארבות״.־ פון אבטיילוע הארקאוו. פון אויסגאבע טהאטען. און שטרעבונגען איהרע :״תארבות״

עמי. 11 ־
"Тарбут": Її прагнення та дії.

1773. Устав Еврейского культурно-просветительного общества "Тарбут". -  K., 1918. -  8 с. ,
1774. .17.XII לװאװ אינ יונגט־קלוב א א. כאלאט / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Халат А. Юнацький клуб у Львові.
1775. .22.VI ״קאמוניסט״ קלוב יידישער מאסקווער א. נארמאצ / ־ .1939 ־ שטעמ. דער /  

Хармац А. Московський єврейський клуб "Комуніст".

1776. Almanach gmin żydowskich w Polsce. -  Warszawa: “Nasze życie” (dawn. “Renesans”), 1939.-T.1.- 284 s. 
Альманах єврейських общин у Польщі.

1777. Sprawozdanie Związku Inżynierów Żydów we Lwowie za rok administracyjny 1930/31. -  [Lwów]: Nakł. 
Związku Inżynierów Żydów we Lwowie, 1931. -  15,1 s.
Звіт Спілки інженерів-євреїв у Львові за 1930/31 адміністративний рік.

1778. Cukierman М. Na froncie młodzieży: (Szlakiem dwudziestu lat). -  Lwów: Nakł. Żyd. Org. Skaut. "Haszomer



Насаіг", 1934. -  52 s.
Цукерман М. На молодіжному фронті: (Шляхом 20 років).

20.2. ОСВІТА
 אוקראינע, אף יוגנט־פארבאנד קאמוניסטישן פון צ.ק. :]כ.[ ־ כיידער(. )וועגן :נעשאמעס געקאשעררטע מ. אלטשולער

דוירעס׳(. פון שימל ״קעגן סער. №(, 39; קאמונאר״ ״יומן פון ..־ב-ק עמק. 32 ־ .1922
Альтшулер М. Кошерні душі: (Про хедер).

.9.VI ־ .1939 ־ שטעת. שולנ//דער בערדיטשעװער אינדי מ. אראנסקי
Аронський М. У бердичевських школах.

.10.V מיטלשול יידישע בערשאדער .אי באלטער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Балтер і. Бершадська єврейська середня школа.
Блюм Л. Летняя школа при 1-м доме еврейской рабочей молодежи // Наша шк.-Одесса, 1924,- №7-9.
-  C. 61-65.

זינט יארטאג, צומ שט.װיזשניצ. אינ מיטלשול ניטפולע יידישע ]די :קולטור סאװעטישער יידישער פונ צענטער .י בװג
.10.VI בעסאראביע[ אונ צאפנ־בוקאװינע פונ באפרײונג דער / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Бург І. Центр єврейської радянської культури: [Євр. неповна середня школа у Вижниці].
Burganski P. Di politexniše šul in der jidišer svive: (Cu der metodišer baratung) // Ratnbildung.- 1930.- №4. 
- Z .  11-18.
Бурганський П. Політехнічна школа в єврейському середовищі.

.1.ІХ לערניאר נײעמ אינ אוקראינע פונ שולנ די .ס בוכאלא / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Бухало С. Школи України у новому навчальному році.

11.VI מיטלשול יידישע קאראסטישעװער .י בוכבינדער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Бухбіндер Й. Коростишевська єврейська середня школа.

.22.XII ־ .1938 ־ שטעת. דער שול// א צעוואלגערט ראיבילד־אפטייל כאשטשעוואטער .ג ואלינ ,ג וזייגער  
Вайнер Б., Ролін Г. Хащеватський районний відділ освіти розвалив школу.

.4.VI אדעס אינ קאנטראל־אױספרוװנ די מ. װארנאװיצקי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Ворновицький М. Контрольні іспити в Одесі.

.8.XII קיעוו[ מיטלשול, ־טע33] שול: א פונ דערפאלגנ .מ ווארנאוויצקי / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Ворновицький М. Успіхи однієї школи: [33-тя середня шк., Київ].
Готують дошкільних робітників/ / Соціяліст. борозна. -  1930,- № 2 . -  С. 31.
Про відкриття відділу для підготовки робітників дошкільних єврейських закладів при Одеському ІКО. 
Гулько С. Бути готовими до навчального року [в єврейських національних районах] // Соціяліст. 
борозна. -  1932. -  № 16. -  С. 2-4.
Деятельность еврейской секции Губнаробраза // Одес. коммунист. -  1920. -  9 июля; 27 авг. 
Добровольський А. Боротьба проти національної ворожнечі в школі та робота осередків "Друзів 
ОЗЕТ’у " / / Наша освіта. -  1929,- N2 6 -8 .- С. 28-30.

.31. V האנטווערקער־שול[ ]אדעסער :מײסטערס קינפטיקע .א דואטווא / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  
Дратва А. Майбутні майстри: [Одес. реміснича шк.].
Єврейський вечірній університет [у Вінниці]/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 2 . -  С. 31.
Єврейський відділ Київського ін-ту народної освіти // Соціяліст. борозна. -  1929. -  № 1. -  С. ЗО. 
Єврейських юнаків до шкіл ФЗУ: Хроніка//Соціяліст. борозна. -  1930.- № 1 3 . -  С. 31.
Звіт про єврейські освітні установи на Україні на 1 січня 1921 р., 1 липня 1921 і 1 січня 1922 р.: В Раді 
національних меншин // Бюл. офіц. розпоряджень і повідомлень Наркомосвіти. -  1922. -  № 20-21. -
С. 22-27.

.18.Х קיעוו[ שול־זאוואד, אײנ פונ אינטעליגענצ די .כ קאראסטענסקי[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Коростенський X. Інтелігенція одного фабзавуча: [Київ].

.21.VIII לייטארט.[ שול: ײדישער אינ שעדיקערײ דער פת פאלגנ די ליקװידױג[ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Ліквідувати рештки шкідництва у єврейській школі: [Передовиця].
Ліпман I.A. З історії єврейських шкіл на Україні // Наук. зап. / НДІ педагогіки. -  1939. -  Т. 1. -  С. 136- 
179.
Лобовский Б.Д. Первая еврейская школа крестьянской молодежи в Крыму // Трибуна. -  М., 1929. -  
№ 1 1 , -  C. 29.

/ [2נומ. מיטלשול ]פאסטאוו, :שטיפקינד א אפ ווי שול, דער אפ קוקט מע װענ אי. ליומקיס .28.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Люмкіс 1. Коли дивляться на школу як на пасинка: [Фастів, середня шк. № 2].

2 ■X מיטלשול יידישער ־טער5 טשערנאוויצער דער אע אי. ליומקיס / .־ 1940 ־ שטערנ. דער /  
Люмкіс І. У Чернівецькій 5-й єврейській середній школі.

/ מעלוכע־ביבליאטעק[ אדעסער דער אינ אויסשטעלונג ]די :איצטי׳ אונ אמאל שול ״די אי. לױמקיס ־ שטערנ. דער /
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Люмкіс І. "Школа раніше і тепер": [Виставка в Одес. держ. б-ці].

1806. Мац Д. Первый всеукраинский еврейский Ьъезд по просвещению // Путь просвещения. -  1922,- № 3.
-  C. 5.

1807. Mergolin I. (Arnoldi). Undsere talmidirri // Ratnbildung. -  1930,- Ns 2. -  Z. 51-71.
Мерголін І. (Арнольді). Наші учні.

1808. Перель А. Новые еврейские образовательные учреждения: [Пед. консульт. бюро] // Наша шк. -  
Одесса, 1925. -  № 1-2. -  С. 193-194.

1809. Перель А. Одесская еврейская высшая педагогическая школа // Наша шк. -  Одесса, 1924. -  № 3. -
С. 89.

1810. Перший Всеукраїнський з'їзд діячів єврейської освіти, Київ, 25 листоп. 1921 р. // Бюл. офіц. 
розпоряджень і повідомлень НКО. -  1921,- № 11 . -  С. 12.

1811. Про всеукраїнську методичну нараду по лінії єврейських освітніх установ: [Постанова Держ. наук.- 
метод, коміс. від 9 берез. 1930 р.] // Бюл. НКО УСРР. -  1930. -  № 12. -  С. 9.

1812. Про заходи до поліпшення стану єврейських працюючих мас: [Постанова ВУЦВК і РНК УСРР від 19 
трав. 1926 р.] //36. узаконень та розпоряджень робітничо-селян. уряду України за 1926 р. -  K., 1926. -  
№ 26. -  С. 423-426; Бюл. НКО УСРР. -  1926. -  № 8. -  С. 6.
Про право єврейських дітей навчатися рідною мовою або мовою місцевого населення за вибором 
батьків.

1813. Про іспитові комісії для перевірки педагогічної та загальної підготовки осіб, що бажають працювати в 
єврейських школах: Постанова Раднацмен // Бюл. НКО УСРР. -  1925. -  № 12. -  С. 58.

1814. Про організацію єврейського відділу при Музично-драматичному інституті в Києві / Доп. т.Макогон. 
(п.4): Постанова Колегії НКО // Бюл. НКО УСРР. -  1928. -  № 34. -  С. 7.

1815. Про реалізацію постанови РНК УСРР з 15. 03-28 року "Про заходи щодо притягнення єврейського 
працюючого населення до виробничої праці” / Раднацмен // Бюл. НКО УСРР. -  1928. -  № 28. -  С. 21- 
22.
Відкриття нових єврейських профшкіл, кустпромшкіл, навчальних майстерень.

1816. Про реорганізацію мережі євсекторів педагогічних інститутів 1932-33 навчального року: Сектор кадрів 
// Бюл. НКО УСРР. -  1932. -  № 40. -  С. 4-5.

1817. Реміник Є. Вінницька єврейська ФЗС ім.Вінчевського/ / Рад. освіта. -  1930.- № 7 , -  С. 45-49.
1818. Розроблення й надіслання до НКО плану поширення з 1926/27 шкільного року мережі єврейських 

установ освіти: До всіх Окрінспектур Наросвіти: (Обіжник № 33 від 28.1.1926 р.) // Бюл. НКО УСРР. -  
1926.- № 3 , -  С. 26.

1819. .12. VII ד.ב. :אונטערשריפט ־ פיזקולטור־טעכניקומ. קיעװעז־ אינ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
У Київському технікумі фізкультури.

/ אדעס[ אינ לערע פאבריק־זאװאדישער פונ שולנ די אינ אויספרוװנ ]די :ארויסלאז ערשטער דער יע. אובאגי .1820 דער /
. 15. V . ־ .1941 ־ שטערנ

Убогий Є. Перший випуск: [Випускні іспити у шк. фабрично-завод. навчання в Одесі].
1821. Устав [общества родителей Уманского еврейского мужского учебного заведения Б.И.Конторщика]. -

1918,- 12 с.
1822. Учителі для єврейських колоній // Соціяліст. борозна. -  1930.- № 2 . -  C. 31.
1823. .20.V קאנטראל־אױספרוװנ די צו מיטלשול דריטע וויניצער די ל. לממ3פעלד / ־ . 1939 ־ שטערנ. דער /  

Фельдблюм Л. Вінницька третя середня школа до контрольних іспитів.
1824. .4. IV טשערנאװיצ[ ]אינ שול יידישער א אינ אי. פעפער / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Фефер І. У єврейській школі [в Чернівцях].
1825. .27-26.ז ־ №. 12 ־ .1940 ־ גרייט. זע // סטאנציעס טעכנישע קינדערישע נ. פומיצקי

Фойницький Н. Дитячі технічні станції.
1826. Хайта А. Підготовка до осіннього набору учнів до ФЗУ: [Євр. біднота] // Соціяліст. борозна. -  1931. -  

№ 11-12.- С. 10-12.
1827. .15.XII .לװאװ אינ שול־ארבעט די כאלאשא / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Халат А. Шкільна робота у Львові.
1828. .11. IV שילער אונדזערע פונ גראמאטנעקײט דער װעגנ פ. כאראװעצער / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  

Хоровецер Ф. Про письменність наших учнів.
1829. .5.II וו־ג. אונטערשריפט: ־ [.1נרמ. שול נוועגב יידישעמיטלשול: טשערקאסער די/ ־ .1938־ שטערנ. דעו־/  

Черкаська єврейська середня школа: [Шк. № 1].
טשערנאװיצער פונ סעקרעטאר ערשטנ מיטנ שמועס ]א :לערניאר מיעמ אינ געגנט טשערנאװיצער פונ שולג די .1830

.10.ІХ אי.ס.גרושעצקי[ כ׳ או קפ)ב( געגנטקאמ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Школи Чернівецької області в новому навчальному році: [Бесіда з першим секретарем Чернівец. 
обкому КП(б)У І.С.Грушецьким].



Юрмас Я. Музичне життя Києва: [Євр. муз. шк.] // Культура і побут. -  1927. -  № 4. -  С. 6.

.8.XII געגנט לװאװער פונ שולנ יידישע די אינ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  . a האפגער 
Гафнер Ф. В єврейських школах Львівської області.

.15.IV ־ .1940 ־ שטערנ. דער // מײרעװ־געמטנ די אינ פאלקס־בילדונג די .ק גענאווסקי  
Генавський К. Народна освіта в західних областях.
Dachowna D. Szkolnictwo hebrajskie w Polsce // Sprawy narodowościowe. -  1935.- №3-4. -  S. 245-269. 
Дахувна Д. Справа єврейської школи в Польщі.
Szojchet H.S. HagTgäh. Maseket toknijöt vehörä’öt lesidür hagTgöt pumbijöt bebet=hasefer vehistadrüjöt 
hanö(är. (Arükäh (al jedě H. S. Söhet. Höberet 6-7. -  Horödenkäh: Höcä'at “HagTgäh”, 5697 [1937]. -  28 s. 
Шойхет Х.Ш. Про шкільні заходи. Зошит 6-7.

20.2.1. ПЕДАГОГІКА

Арав. Учительство и просвещение села: Колония Б.-Сейдеменуха // Херсон, коммунар. -  1925. -  
6 янв.

.26.ll .60נומ. מיטלשול ײדישער קיעווער דער אע דערציונג קאמוניסטישע די גערסודסקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Берсудський. Комуністичне виховання в київській єврейській школі № 60.

 יידישער פאר אינסטיטוט וויסנשאפט־אקאדעמיע. /אוקראינישע פעדאגאגיק דער אינ פראנטנ צװײ אפ קאמפ
עמ׳. 235 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !.כ ־ קולטור. פראלעטארישער

Боротьба на 2-х фронтах в педагогіці: (ВУАН. Ін-т євр. пролетар, культури. Пед. від.).
Бродовский Г.А. Школа и национальное воспитание. -  Одесса: Кинерегь, 1917. -  32 с.
В педагогічній секції / Бюл. Ін-ту євр. культури при ВУАН. -  1930. -  № 2; № 3-4. -  Євр.
В педолого-педагогічній комісії// Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. -  1929,- № 3 . -  Євр. 
Weinbaum J. О czem młodzież powinna wiedzieć przy wyborze zawodu: Przewodnik dla młodzieży, rodziców 
i opiekunów / Poradnia zawodowa dla młodż. żyd. przy Centr. Kom. Opiek, nad żyd. sier. DKP. -  Lwów,
1933,- 31 s.
Вайнбаум Й. Про що повинна знати молодь при виборі професії: Посіб. для молоді, батьків і опікунів.

.4.Х ױבילײ שאלעמ־אלײכעמס צו ײדפעדשול זשיטאמירער .2»װײנשטײנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Вайнштейн Б. Житомирська євпедшкола до ювілею Шолом-Алейхема.

.11.IV יע.נ.פעטראװא בא לימודימ די אפ :מײסטערשאפט פעדאגאגישע הויכע ג. וױיסמאנ / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  
Вайсман Б. Висока педагогічна майстерність: На уроках у Є.Н.Петрової.

.23.V שולנ די אינ אויספרװונ פרילינגדיקע די :טראדיציע רומפולע א ג. װײסמאנ / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  
Вайсман Б. Славетна традиція: Весняні іспити у школах.

/ שול ־טער17 קיעװער דער פונ פיאנער־ארגאניזאציע דער אינ מ. װארנאוױצקי .26-24ז ־ №. 1 ־ .1940 ־ גרייט. זײ /
Ворновицький М. У піонерській організації Київської 17-ї школи.

.14.ХІ מיטלשול[ ײדישע ]האלאוואנעווסקער :מעלאמעד ... א שול־דירעקטאר א א. הינדעס / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Гіндес А. Директор школи... меламед: (Голованівська євр. середня шк.).
Gutjanski В., Brjanski Š. Wiarzoj bacien si ejnike kinder en pejsex // Ratnbildung. -  1930,- № 3.-Z 52-63. 
Гутянський Б., Брянський Ш. Спостереження за окремими дітьми на Пасху.
Дитбудинок глухонімих [для євреїв], Київ, Львівська 43 // Глобус. -  1926. -  № 19. -  С. 383.
Еврейские школы Донбасса // Просвещение Донбасса. -  1924.- №7.
Езерницька О. Фіма Антоновський: [Піонервожатий на дитячому майданчику] // Комуніст, освіта. -
1936.- № 3 , -  C. 106-108.

.21.IV ב.ק. :אונטערשריפט ־ מיטלשול. יידישער זינקאװער אינ דערציונג קאמוניסטישע די / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Комуністичне виховання в Зінківській єврейській середній школі.

.19.IV ־ .1941 ־ //דערשטערנ. בעלאצערקאוו[ דערציונג, ]װעגנ הײמ: די שולאונ ש.די קופערשמיד  
Купершмід Ш. Школа і сім’я: [Про виховання, Біла Церква].

.21. VI 2 נומער מיטלשול יידישער ביראבידזשאנער דער פת גרמו / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Лист з Біробіджанської єврейської середньої школи № 2.
Лібман. Як виріс наш дитячий садок: (Євр. дит. садок № 3, м.Чернігів) // За комуніст, виховання 
дошкільника. -  1937. -  № 11. -  С. 38-40.

№(. 17;פיאנערן-ב-ק און ־)שול ז. [2נ ,26 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ אינדערהיים. פיאנער דער וו. ליו
Лір В. Піонер удома: (Шк. та піонер, б-ка).

/ ױגנט[ לינעצער דער פונ דערצױנג די ארגאניזירנ ]װעגנ :פארגרעבטקײט די באקעמפנ אי. לױמקיט  .1938־ שטערנ. דער /
.6.11־

Люмкіс І. Боротися з безкультурністю: (Про організацію виховання безпритульних дітей).
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ומקיס י . ל / ]יא.ב.רעזניק[ וויסנשאפט פעדאגאגישע דאקטאר אי .IV.8 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Люмкіс І. Доктор педагогічних наук [Я.Б.Резнік.]

. מעלאמוד / ]נײ־זלאטאפאל[ :קינדער אונ עלטערנ נ Х.25. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
[.Меламуд X. Батьки й діти: [Ново-Златопіль

י נסק  (.1918)ארבייט, און ערד :ק. ־ .תסלאנד[ אין יאהרען מלחמה ערשטע די פון משך ]אין :שול־קאמף צום י. מערעמי
עמי. 49 ־

Меремінський І. До шкільної боротьби: [Під час першої світової війни в Росії].
 אלאוקראינישער דער בא קולטור פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט / זאמלונג :שול אינ לערנארגעט די

 .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ י.רעזניק. פונ רעד. אונטער ;סעקציע פעדאגאגישע אקאדעמיע. וויסנשאפטלעכער
עמי. 211 ־

Навчальна робота в школі: Збірник / ВУАН. Ін-т євр. пролетар, культури.
עמ׳. [1] ,63 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ;כ. ;מ. ־ קאמונע. יידישער דער פון קינדער ל. ניימאג

Найман Л. Діти єврейської комуни.
, [2] ־ .תרע״ז , עבר״ שפת ״תובבי : אוריסה ־ .והתנוך התרבות לעניני קבצ :דרכנו .עמ׳ 109,

Наш шлях: 36. з питань культури та виховання.
יקט  בילדונגס כארקאוו. / כארקאוו אין באפעלקערונג ארבעטנדיקער אידישער דער צו שולן. די אין קינדער אייערע ש

עמי. 11 ־ (.1928)בילדונגס־אעספעקטאר, :כ. ־ ־אינספעקטאר.
Посилайте своїх дітей у школи: Звернення до євр. трудового населення Харкова / Інспектор у справах 
освіти Харкова.

 (1922 יוני 6-1 )קיעוו, בילדונגס־טוער. קולטור־און יידישע פון צוזאמענפאר אלאוקראינישן ערשטן דעם פון רעזאלוציעס
עמי. 51 ־ .1922 כ., ־ או.ס.ס.ר. פון בילדונג פאר פאלקסקאמיסאריאט בעם ביורא יידישע צענטראלע /

Резолюції Першого Всеукраїнського з’їзду єврейських діячів культури і освіти. Київ, 1-6 черв. 1922 р.
עמ׳. [4] ,106 ־ (.1924 קולטור־ליגע, :־)ק. קינדער־הויז[, א אין פרואוו־ארבעט ]פון שול: נייער דער צו יא. ועזגיק

Рєзнік Я. До нової школи: [Про контрольні роботи в дитбудинку].
 קיעװער פונ פעדאגאגיק פונ קאטעדרע דער פונ פארװ. / אונטעריכט אינעמ אופמערקזאמקײט אונ אינטערעס יא. רעזניק

ז. 55 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעלױפארל. :ק. ־ מעלוכע־אונױוערסיטעט..
Рєзнік Я. Інтерес і увага у викладанні.
Reznik J. A Briw wegn disziplin // Ratnbildung. -  1930.- № 2 . -  S. 74-77.
Резник Я. Лист про дисципліну.

יק נ  פאר קאטעדרע דער פת פאתו. / קינדער די בא באגריפנ את פארשטעלתגענ ריכטיקע פת אויסבילדונג יא. ועז
ז. 80 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ מעלוכע־אוניוערסיטעט. קיעווער פת פעדאגאגיק

Рєзнік Я. Формування вірних уявлень і понять у дітей.
Serker M., Hodosewic K. Anti-peisex-sumes in 1-tn klos // Ratnbildung. -  1930. -  № 3. -  S. 63-65.
Серкер M., Ходосевич K. Антипасхальна пропаганда в 1-му класі.

י י ו עמ׳. 63 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ; כ. ;מ. ־ שול. פיריאריקער דער אין דערציוע קינסטלערישע נ. סאלאו
Соловей Н. Мистецьке виховання в 4-річній школі.
Šnajderman E. Vegn zelbskritik un blojzn in di bildung anstaltn (Fun Kiever derfarung) // Ratnbildung, 1930.
-  № 10. -  S.88-98.
Шнайдерман E. Про самокритику в навчальних закладах: (3 київ, досвіду).

/ ]סטאלינדארפ[ זיעארענקא. סאמוילאוויטש זאכאר פאלקס־לערער דער מ. אברידקא ׳ל. שניידעומאג  שטערנ. דער /
.VI.8 ־ .1939־

[.Шнайдерман Л., Обрідко М. Народний вчитель Захар Самійлович Зінгаренко: [Сталіндорф
עמ׳. 104 ־ .1928 צענטרפארל., :כ. ־ בערנשטיין. פ. שופ, מ. עלשטיין, מ. מראבינאוויטש, / קינדער פאר דערציילן מאס

Що розповідати дітям / X.Рабинович, М.Елштейн, М.Шуф, Ф.Бернштейн.
י נסק י יטש ׳יא. יאס יראװ נ וש . ק / ]ביראבידזשאנ[ :װאלדהײמ אינ קינדערהײמ א ג .17.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Ясинський Я., Кушнірович Б. Дитячий будинок у Вальдгеймі: [Біробіджан].
Jaxinson І. Di pedagogiše diskusie // Ratnbildung. -  1930. -  № 2. -  S. 19-38.
Яхінсон І. Педагогічна дискусія.

נסקי  ק. פאלקסבילדתג.־ פאר קאמיסאריאט או.ס.ס.ר. / קינדער־פארשתג פון מעטאדן פעדאלאגיע: פראקטישע י. יאכי
עמי. 440 ־ .1929 קולטור:ליגע, :

Яхінсон І. Практична педологія: Методи дослідження дітей.

Sprawozdanie Żydowskiej średniej szkoły zawodowej żeńskiej: [Związek dla szerzenia wykształcenia zawód, 
wśród Żydów w Stanisławowie] za czas od 15. XI. 1926 r. do końca grudnia 1930. Stanisławów: Druk. L. 
Geliera, [1931].- 13 s.
Звіт єврейської жіночої професійної середньої школи.
Sprawozdanie Towarzystwa opieki nad Żydowskimi sierotami we Lwowie za 1916-1930. -  Lwów, 1931. -  
56 s.
Звіт Товариства опіки над єврейськими сиротами у Львові за 1916-1930 рр.
Sprawozdanie Centralnego Komitetu Opieki nad żydowskimi sierotami we Lwowie za lata 1923-1926. -  
Lwów: Nakł.Centr. Komitetu Opieki nad Żyd. Sierotami we Lwowie, [1926]. -  95, [1] s.
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Звіт Центрального комітету опіки над єврейськими сиротами у Львові за роки 1923-1926.
. / אויסלאנד[ אינ שול ]די :ארבעטלאזיקײט פונ אונ נויט פונ קלעמ אינ ־ פוילנ אינ לערערשאפט די .3 ױרעװ שטערנ דער /

.2.Х-.1938 ־
Юрев Б. Учительство Польщі в лещатах злиднів і безробіття: [Шк. за кордоном].

20.2.2. ПРОГРАМИ ВИКЛАДАННЯ 

A.Z. Єввідділ II МГУ: Програма євр. мови // Євр. мова. -  1927. -  № 2. -  Євр.
Vortman M., Majzl R. Vegn literatur - programes far der jidišer šul // Ratnbildung. -  1930.- №7.- S. 93-99. 
Вортман M., Майзл P. Про літературні програми в єврейській школі.

 פאר אנװײזתגען ליטעראטור און ערקלערונגען מעטאדישע אייניקע מיט געשיכטע, אידישע פאר פראגראמ ב. דינאבווג
עמ׳. [1] ,53 [,1918] בישראל, השכלה מפיצי חברת :פעטראגראד ; ק. ־ זעלבסטבילדונג. און לערער שולן,

Дінабург Б. Програма з єврейської історії [з методичними поясненнями та покажчиками літератури для 
шкіл, вчителів та самоосвіти].
Far ideologišer reinkajt fin di lern programes: Bašlus fun CKKP (b) U. firn 10/XII-1930 vegn di social- 
ekonomiše programes fun Folkombild fardi nojx šuln // Ratnbildung. -  1930.- № 1 2 . -  S. 90-91.
За ідеологічну чистоту в навчальних програмах: Рішення ЦК КП(б)У від 10 груд. 1930 р.: Про соц.-екон. 
програми Наркомосу для вищої шк.
Levicki A. Cu der program fun fizik farn II koncentir // Ratnbildung. -  1930. -  № 4. -  S. 64-66.
Левицький А. До програм з фізики для II концентру.
Lern-programen farn jungem koncenter fun der 7-joriker politexnišer šul I Folkskomisariat far bildung fun 
USRR. Wisnš.-metod. sekcie. -  Ukrderžnacmenvydav, 1932. -  24 z.
Навчальні програми для молодшого концентру 7-річної політехнічної школи.

 שטעטלשע שטאטישע, פאר קאנצענטר ערשטן פון פראגראמען :)״פאראדניק״(דערציאונג סאציאלער פאר האנט־בון
ז. [4] ,192 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ ארבעט־שולן. דארפישע און

Настільна книга з соціального розвитку ("Порадник"): Прогр. для першого концентру міських, 
містечкових і сільських трудових шкіл.
Program far likpunktn fun derwaksene / Umsist. Farwaltung fun polit.-ufkler bam Folkombild. Opteil fun 
likameraces. -  Ch.: Zentrfarl., 1930. -  18 s.
Програма для лікнепу дорослих.

 :מינסק ;כ. ,.מ ־ דארף. פארן ליקאניוורעפונקטן, די פון ארויסלאזגיקעס די מיט זומער־ארבעט פאר פראגואמע
עמ׳. 23 ־ .1930 צענטרפארל.,

Програма для літніх робіт випускників сільських шкіл.
ז. 32 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. -1928-1927 אפן פאליטאיוורע פון שולן פארקירצטע שטאטישע פאר פואגראגז

Програма для міських скорочених шкіл з політграмоти на 1927-28 навчальний рік.
 / 27-26 לערן־יאר פארן שטופע ־טער2 דער פון ק.י.פ. פון פאליטאיוורע פון שולן שטאט נארמאלע פאר פראגראם

עמי. 53 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ אוקראינע. פארטיי קאמוניסטישע
Програма для нормальних міських шкіл з політграмоти для 2-го ступеня навчального року 1926/27.

 :ק. ־ שול־פארוואלטונג. אוססר. פונ פאלקאמבילד / קלאסנ 7-5 ליטעראטור יידישע :מיטלשול דער פאר פראגואמ
ז. 12 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Програма для середньої школи: Євр. л-ра для 5-7 кл.
 פאלקס אוססר. / אונטעריכט־שפראכ יידישע מיט שולכ פאר שפראכ יידישע :מיטלשול דער פאר פראגראמ

.1עמ 23 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ בילדונג. פאר ־קאמיסאריאט
Програма для середньої школи: Євр. мова для шк. з євр. мовою навчання. -  Те ж. -  1939. -  22 с.;
1940,- 20 с.

 / לערן־יאר 1928-27 אפן פאליטאיוורע פון שולן סטאציאנערע און באוועגלעכע דארפישע, פאר פואגראם די
עט׳. 17 ־ [,1927] צענטרפארל., :כ. ־ אידסעקציעס. אוקראינע. פארטיי קאמוניסטישע

Програма для сільських пересувних і стаціонарних шкіл з політграмоти на 1927-1928 навчальний рік.
 פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / ]פראעקט[ :מיטלשול דער פת קלאסנ 10-8 די פאר ליטעראטור יידישער פת פראגראמ

ז. 24 ־ .1939 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעלדפארל. :ק. ־ בילדונג. פאר
Програма з єврейської літератури для 8-10 класів середньої школи: [Проект]. -  Те ж. -  1940. -  24 с.

 .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. ;ק. ־ בילדתג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / קלאס 8-1:יידיש פת פראגראמ
עמ׳. [1] ,38 ־

Програма з єврейської мови для 1-8 класів.
 і כ. װססי׳ר.־ אונ אוסר״ר פונ פאלקאמבילדנ די דורכ באשטעטיקט / מיטלשול אנפאנג־את דער פאר יידיש פונ פראגראמ

עמ׳. [2] ,41 ־ .1933 אוקרמעלנאצמעדפארל., :ק.
Програма з єврейської мови для початкових і середніх шкіл.

 קאנצענטער צווייטער שול, פאליטעכנישער יאריקער 7 דער פאר ליטעראטור את שפראכ יידישער דער פת פראגואמ
עמ׳. 31 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. ־ בילדונג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. /

.Програма з єврейської мови і літератури для 7-річної політехнічної школи: 2-й концентр 
 :ק. і כ. ־ בילדונג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / לערניארנ 8-5 מיטלשול, דער פאר ליטעראטור פת פראגראמ

עמ׳. 39 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

1881.

1882.
1883.

1884.

1885.

1886.

1887.

1888.

1889.

1890.

1891.

1892.

1893.

1894.

1895.

1896.

1897.

1898.

1899.

1900.



Програма з літератури для середньої школи: 5-8 навчальні роки.
 :ק. ;כ. ־ בילדונג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / קאנצענטער ערשטכ פארנ מאטעמאטיק פונ פראגואמ

■ . עמ׳. 30 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.,
Програма з математики для першого концентру.

 :ק. ן כ. ־ בילדונג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / לערניאת 4-1 אנפאנגשול, דער פאר מאטעמאטיק פונ פראגראמ
עמ׳. [1] ,19 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Програма з математики для початкової школи: 1-4 навчальні роки.
Program fun kunst far der politexnišer šul. -  Ukrderžnacmenvydav, 1932,- 22 z.
Програма з мистецтва для політехнічної школи.

 װיסנשאפטלעך־פעדאגאגישער קיעוו. / ]פראיעקט[ :ארבעט־שול יאריקער 4 דער פאר שפראך פון פראגראם
עמ׳. 15 ־ .1925 ק., ־ קאמיסיע. מעטאדישע קאמיטעט.

Програма з мови для 4-річної трудової школи: [Проект].
 ן כ. ־ בילדו». פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / שטופע ערשטע דערוואקסענע, פת שולנ פאר שפראכ פונ פואגראמ

עמ׳. 8 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.
Програма з мови для шкіл дорослих 1 ступеня.

 і כ. ־ בילדונג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / שטופע צווייטע דערוואקסענע, פת שולנ פאר שפראכ פונ פראגראמ
עמ׳. 11 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.

Програма з мови для шкіл дорослих 2 ступеня.
 :מינסק ;כ. ;מ. ־ בילדו«. פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / װײניק־אױורעדיקע פת שולנ פאר שפראכ אפ פראגראמ

עמ׳. 13 ־ .1931 צענטרפארל.,
Програма з мови для шкіл малописьменних.

 פאליטעכנישער סאװעטישער זיבניאריקער דער פונ קאנצענטער צװײטנ פארנ ליטעראטור אונ שפראכ אפ פראגואמ
 ;כ. ;מ. בילדוע.־ פאר פאלקס־קאמיסאריאט אוססר. / קאלװירט־ױגנט( פאר שולנ שולנ, שול)פאבריק־זאװאדישע

עמ׳. 56 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק
Програма з мови і літератури для 2-го концентру 7-річної радянської політехнічної школи: (Фабрично- 
заводські шк. для колгоспної молоді).

 מעל.־פארל. :כ. !ק. ־ אוססר. אינ בילדוע פאר פאלקס־קאמיסאריאט / ]פראעקט[ :געזעלשאפטקענטעניש אפ פראגראמ
ז. 18 ־ .1935 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר

Програма з суспільствознавства: [Проект].
 סורענקא, גיטעליס, כ״כ די פונ בריגאדע א דורב אויסג. / ]פראיעקט[ :גארטנ קינדער אינעמ שפראכ־פראגראמ

עמ׳. [2] ,29 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ לעוויטאנ. מ. רעד. !ליבערפארב
Програма мови в дитячому садку: (Проект) / Ш. Гітеліс, Суренко, Р.Ліберфарб.

 פאלקס־ אוססר. / ארבעטשולן דארפישע און שטעטלשע שטאטישע, פון קאנצענטר צווייטען פארן פראגראמען
עט׳. [3] ,295 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ בילדונג. פאר קאמיסאריאט

Програми для 2-го концентру міських, містечкових, сільських трудових шкіл.
 פאלקס אוססר / געאגראפיע אריפמעטיק. :װײניק־גראמאטנע אונ ניט־גראמאטנע פונ שולנ פאר פראגואמענ

כ.: בילדונג. פאר ־קאמיסאריאט ק.! עמי. [1] ,13 ־ .1936 אוקרמעלנאצמינדפארל., •
Програми з арифметики і географії для шкіл неписьменних і малописьменних.
Програми середньої школи: Українська мова: 2-9 кл. з євр. мовою навчання / НДІ педагогіки. Відділ 
методики мови й л-ри. -  K.: Наркомос УРСР. Упр. шк. -  1940. -  31 с.
Програми середньої школи: Українська мова: 2-10 кл. з євр. мовою викладання / Наркомос УРСР. Упр. 
шк. -  K.: Держполітвидав, 1939. -  ЗО с.
Программы средней школы: Русский язык: Для шк. с евр. яз. преподавания: 2-4 кл. / Наркомпрос 
УССР. Упр. шк. -  К.: Укргоснацмениздат, 1940. -  20 с.
Программы средней школы: Русский язык: Для 5-7 кл. шк. с евр. яз. обучения / Наркомпрос УССР. 
Упр. шк. -  К., 1940. -  23 с.
Программы средней школы: Русский язык: Для шк. с евр. яз. преподавания: 5-10 кл. / Наркомпрос 
УССР. Упр. шк. -  К.: Укргоснацмениздат, 1938. -  39 с.; Те ж. -  1939. -  32 с.

 קיעווער באם קאמיסיע מעטאדישע אידישע / זומער־טרימעסטר און פרילינג־ פארן פראיעקט־פראגראם
№(. 2;בריוו ־)מעטאדישע עמ׳. 11 ־ .1925 ק., ־ קאמיטעט. פעדאגאגישן וויסנשאפטלעך

Проект програми для весняного і літнього триместру: (Метод, лист; № 2). >
Slucki A. Metodologie ип program // Ratnbildung. -  1930,- № 2 . -  S. 50-57.
Слуцький А. Методологія і програма.

20.2.3. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Altšuler V. Vegn objektive ojspruvn: Viazoj darf men durxkontrolirn un baarbetn di rezultatn fun a test-ojspruv 
//Ratnbildung. -  1930. -  № 10 . -  S. 64.
Апьтшулер В. За об'єктивну перевірку: Як потрібно контролювати і опрацьовувати результати тестів- 
опитувань.

.30.VI שול די אונ ליטעראטור־פראגנ א. בלאנדער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
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Блондер А. Літературні питання і школа.
Burganski P. Di bildung-arbet in lixt funem nojabr-plenums fun C. k. Stb. k. P. (13) // Di rojte weit. -  1930. -  
№ 1-2 ,- S. 113-123.
Бурганський П. Робота з освіти в світлі рішень листопадового пленуму Комуністичної партії.

.17. VII נ דאס יבט / ]לייטארט.[ :שול יידישער דער אע שפראכ רוסישע די אמטער ־ .1938 ־ שטערנ. דעו־ /  
Викладання російської мови у єврейській школі: [Передовиця].

עמ׳. 234 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. ערשטער פאליטשולן. פאר פאליטאיוורע מ. וואלפסאן
Вольфсон М. Політграмота для політехнічної школи. 4.1.

ן ואוטמא , ו יק מ.  / איבערזיכט( )קריטישער :שול אינ ליטעראטור־לימעד פונעמ מעטאדאלאגיע דער צו ש. קליטענ
 סעקציע אקאדעמיע, וויסנשאפטלעכער אלאוקראינישער דער בא קולטור פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט

ק.:אונפארליטעראטור כ.! ק.־ טי ]53־.1933אוקרמעלנאצמינדפארל., קרי עמ׳.[2,
Вортман М., Клітеник Ш. Методологія уроку літератури в школі: [Критич. огляд].

 . 1939,אוקרמעלנאצמינדפארל. :ק. ־ ]בײלאגע[. :טאבעלעס ארטאגראפישע די צו אנװײזנוגענ מעטאדישע א. געלבמאן
עמ׳. [2] ,16 ־

Гельбман А. Методичні вказівки до орфографічних таблиць: [Додаток].
 [10] ־.1935,קינדרפארל. :א.[ :]כ. ־ דערקלערונג־טעקסט[, קאליר־געמעלנמיט נאלבאמ גארטנ: מ. גאלאוואטיגסקי

איל. מיט בלעטל
Головатинський М. Сад: (Альбом з кольоров. малюнками та пояснювальним текстом).
Goldfajn. Metod-arbet af di erter// Ratnbildung. -  1930,- № 4 . -  S. 75-82.
Гольдфайн. Методична робота на місцях.

0 קלעצקין, פארל. װילנער :ק. ־ שול״. ״נײער דער צו אנווייזונגען מעטאדישע און באמערקונג ד. האכבעוג עמ׳. 46 1918.
Гохберг Д. Замітки до методичного покажчика "Нова школа".

 :קולטור־ליגע, ק. ־ לערניאר. ערשטער אנפאנג־מאטעמאטיק. פאר מאטעריאל מעטאדישער :טריט ערשטע י. גראציאנסקי
־1924 עמי. [2] ,86 .

Граціанський І. Перші кроки: Метод, матеріал для початкової математики: 1-й навч. рік.
Grinberg I. Di cvejte (merhajt) šprax in der jidišer šul // Di rojte weit. -  1930. -  № 7. -  S. 49-63.
Грінберг І. Друга мова в єврейській школі.
Grinberg І. Vegn di cvaiter (merhajt) šprax in der jidišer šul. Eršter artikl // Ratnbildung. -  1930. -  № 4. -
S. 18-27.
Грінберг І. Про другу мову в єврейській школі.
Gulko S. Vos dervartn mir fun der šul?: (Cu der metodbaratung) // Ratnbildung. -  1930. -  № 4. -  S. 5-11. 
Гулько C. Що ми чекаємо від школи?: (До метод, наради).
Добін Ш. Граматика та стилістика в трудшколі/ / Євр. мова. -  1930.- №4-5 . -  С. 29-42. -  Євр.
Dubilet М. J.Bovšover in der arbet-šul // Ratnbildung. -  1930. -  № 10. -  S. 77-87.
Дубілет M. Й.Бовшовер в трудових школах.
Dubilet M. І.L.Perec in der arbetšul: [Cum 15-tu jorcajt] // Ratnbildung. -  1930. -  № 3. -  S. 28-36.
Дубілет M. І.Л.Перец в робітничих школах: [До 15-річчя з дня смерті].

י ועצק עמ׳. 36 ־ [.1929] פאלקאמבילד, פון איכסטיטוט :כ. ־ י\זן.זאנוו מעטאדישע :שפראך י\דישער פון קורס א. זא
Зарецький А. Курс єврейської мови: Метод, вказівки.

/ מיטלשול דער פאר גראמאטיק אפ לערנבוכ דעמ װעגנ א. זאועצקי .21.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Зарецький А. Про підручник граматики для середньої школи.

.16.IX שול אינ ארבעט מעטאדישע די מ. זארודי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Заруді ЛЯ. Методична робота в школі.

 וחברת הלפרין יחיאל :המו׳׳ל חדשים. בשני פעם לאור יוצא ולמעשה. להלכה הילדים.העברי מ לעניני עתי מכתב :הגנה
 -הופיעו (1918)-תרע״ט (1917)תרע׳׳ח -א., פיכמן. יעקב בהשתתפות הלפרין. ויכיאל אלתרמן יצכק : העורכים . ׳׳הגנה״

בירושלים. תכדש : בשנת (1920- 1919)תר״פ כשון עד (1917)תרע״ה מתשרי היברות ך
Захист: Теорет. і практ. посіб. для євр. дитсадка.

 .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., ל ק. •, כ. ־ אוסר״ר. פאלקאמבילד, באמ פארשול־אפטייל / װאסער אונ זאמד מיט שפילנ
עמי. 8 ־

Ігри в піску та у воді.
נשטם עמ׳. 43 ־ .1918 תרבות, :חרקוב ־ העממי. הספר בבית ההסטוריה הוראת ע״ד א. קה

Каган штам А. Викладання історії в народній школі.
ז. [12] ־ [.1928] צענטרפארל., :כ. ־ קינדער[, קליינע פאר מאלן צו ]צייכנונגען :מאלער קליינער קאטליאראוו.

Котляров. Маленький художник: Малюнки для навчання маленьких дітей.
/ קיעוו[ מיטלשול, יידישע ־טע9] :אופמערקזאמקײט מאקסימומ ־ רוסיש לינער דעמ י. לענגארד  .1939 ־ שטערנ. דער /

.IV.26־
(.Ленгард І. Навчанню російської мови -  максимум уваги: (9-та середня шк., Київ

 פאר שרייבן און לײענען אויסלערנען צוליב מאטעריאל דידאקטישער :ארבעט דער צו נ. יאנפאלטקע ר., ליבערפאוב
עמ׳. 81 ־ .1929 קולטור־ליגע, :ק. ־ קינדער־גערטנער. און שול־נול־גרופע

Ліберфарб P., Янпольська Н. До праці: Дидактичний матеріал для навчання читанню і письму в 
дитсадках.
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 :אוקרטעלנאצטעדפארל., כ. ;ק. ־ י. 1935 מײ אויספארשוע, דער פונ מאטעריאלנ די לויט :שול אינ יידיש ה. לויצקער
־1936 עמי. [3,] 67 .

Лойцкер Г. Єврейська мова в школі: 33 матеріалами дослідження, травень 1935 р.
/ צאפנ־בוקאװינע[ פונ שולנ די ]אינ :שפראכנ רוסישע אונ אוקראינישע די דערלערנענ גרונטלעכ אי. לױמקיס דער /

. 11. V .־ .־ 1941 שטערנ
Люмкіс І. Ґрунтовно вивчати українську і російську мови: [У шк. Північної Буковини].

.212-191. ז ־  .№ з ־ .1939 ־ שפראכפראנט. אפנ מיטלשול// דער אינ ״טיפנבײזאצנ״ טעמע די מ. מײדאנסקי  
Майданський М. Тема "типи підрядних речень" в середній школі.
Майданський М. Шевченкові вірші в єврейській школі: 3 досвіду роботи в 5 кп.) // Комуніст, освіта. -  
1939,- № 2 , -  С. 73-82.
Makogon A. Far ideologišer rejnkajt ип voxzamkajt // Ratnbildung. -  1930. -  № 12. -  S. 1-9.
Макогон A. Для ідеологічної чистоти і пильності.
Makogon A. Di arbetsale in kolwirt // Ratnbildung. -  1930. -  № 3. -  S. 1-13.
Макогон A. Робота в колгоспі.

ז. 42 ־ .1937 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעלרפארל. :ק. ־ סססר. פונ געשיכטע דער פת אונטעריכט צומ מאטעריאלענ
Матеріали до викладання історії СРСР.

אהאלדעס א., געלבמאן ה., לויצקער י., ראדאק / ליטעראטור אונ שפראכ .1931 צענטרפארל., :כ. ־ פ. שאמעס , .
Мова і література / 1. Родак, Г. Лойцкер, А. Гельбман, О. Гольдес, Ф.Шамес.

 ;או.ס.ר.ר. פון פאלקאמבילד באם בילדונגס־בױרא יידישע צענטראלע / זאמלונג :לערער שטעטלדיקן דעם הילף צו
עט׳. 224 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ קאנטאר. י. פון רעד. דער אונטער

На допомогу містечковому учителю: Збірник.
P.P. Di šul in di farzejkampanie II Ratnbildung. -  1930.- № 1 , -  S. 64-65.
П.П. Школа в посівну кампанію.

 שטאנדעל, פאוולאווא,מ.וו. נ.נ. ניידין, פ.ג. קאראבעא, ל.ד. / לערניאר ־טן4 און ־טן3 פארן :זומער־ארבעט פון סאכאקלען
ז. [2] ,66 ־ .1928 צענטרפארל., :]כ.[ ־ יאקאוולעוו. וו.י.

Підсумки літньої роботи: Для 3-4 року навчання / Л.Д.Корабіна, Ф.Г.Нейдін, H.H.Павлова, 
М.В.Штандель, В.!.Яковлев.

עט׳. 19 ־ .1930 צענטפארל., :מינסק ;כ. ; מ. ־ .4,3,2,1 ביכל צום אנוומזונגען מעטאדישע ה. פאליאק
Поляк Г. Методичні вказівки до книжок 1,2,3,4.
Rabinovič Х.А. Špiln far kinder. -  Centrfarl., 1930. -  64 z.
Рабинович X.A. Ігри для дітей
Raducki I. Metod, arbet cwišn der jidišer lereršaft // Ratnbildung. -  1930. -  № 1. -  S. 84-85.
Радуцький І. Методична робота серед єврейських педагогів.

/ שול ײדישער דער אינ געשיכטע פונ אתטעריכט אינעמ שװעריקײטנ אײניקע װעגנ >ע. ועמיניק  .1938 ־ שטערנ. דער /
.12.11־

Реміник Є. Про деякі труднощі у викладанні історії в єврейській школі.
.15.V שול יידישער דער אינ שפראכ רוסישע יע.אי. רעמיניק / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Реміник Є. і. Російська мова в єврейській школі.
 קאטעדרע דער פונ פארוואלט. / ארבעט זעלבשטענדיקער דער פת ארגאניזאציע את הײמ־פארגעבתגענ יא. רעזגיק

ז. 40 ־ .1938 אוססר, די אע נאצ.מינד. פאר מעל.־פארל. :ק. ־ מעלוכע־אוניווערסיטעט. קיעווער פת פעדאגאגיק פת
Рєзник Я. Завдання додому і організація самостійної роботи учнів: (Зав. каф. педагогіки Київського 
держ. ун-ту).

עט׳. 54 ־ .1938 אוקרמעלנאצטינדפארל., :ק. ־ אונטעריכט. אינעט אופטערקזאטקײט את אינטערעס יא. ועזציק
Рєзник Я. Інтерес і увага у викладанні.

עט׳. 90 ־ .1938 אוקרטעלנאצטינדפארל., :ק. ־ אונטעריכט. פת טעטאד אלס שטועס את לעקציע יא. ועזניק
Рєзник Я. Лекція і бесіда як метод викладання.

עט׳. 76 ־ .1938 אוקרטעלנאצטינדפארל., :ק. ־ לערנ־טאטעריאל. דעט פארפעסטיקנ פת טעטאדיק יא. ועזניק
Рєзник Я. Методика закріплення навчального матеріалу.

 :ק. פאלקאטבילד.־ יידביורא אוסרר. / איוורע טייל. ערשטער שול. אין ליטעראטור און שפאך פון טעטאדיק א. ספיוואק
עטי. [1] ,150 ־ .1928 קולטור־לוגע,

Співак А. Методика мови і літератури в школі. Ч. 1. Грамотність.
Falkowie E. Cu der metodologie fun gramatik far derwoxene: (Fun a fortrag, geleient in der šprax-sekcie fun 
der moskwer jidišer wisnšaftlexer gezelšaft // Ratnbildung. -  1930.- № 1 , -  S. 44-63.
Фалькович E. До методології з граматики для дорослих: (3 доп., прочитаної в мовній секції Моск. євр. 
наукового т-ва).

.8.V שול ־טער3 װיניצער דער אינ רוסיש אונ אוקראיניש פונ אונטעריכט דער ל. פעלדבלױמ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Фельдблюм Л. Викладання російської та української мови у Вінницькій 3-й школі.
Frusman L. Naturwisnšaft in eitern koncenter: (Cu der bahandlung fun di naje programes) // Ratnbildung. -
1930,- № 4 , -  S. 57-63.
Фрусман Л. Природознавство в старшому концентрі.
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1965.
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1970. Xaskilevič S. Dramatizacie in šul // Ratnbildung. -  1930.- № 4 , -  S. 72-74.
Хаскілевич C. Драматизація в школі.

1971. Хірче Б. Про українську мову в єврейській школі // Більшов. правда. -  1937. -  5 лют.
1972. Xosid В. Wegn geselšaftkenteniš in der jidišer arbetšul // Ratnbildung. -  1930,- № 2 . -S .  71-74.

Хосид Б. Суспільствознавство в єврейській робітничій школі.
1973. עמ׳. 67 ־ תרע״ז. מוריה, :א. ־ טשארני. ש. מאת / בבית־הספר ישראל תולדות להוראת מסלול ש.י. צ׳ונו

Чарні Ш.І. Вказівки до викладання історії Ізраїлю в школі.
1974. Šraga К.М. Viazoj lernen fizik on a fisisni kabinet (metodišer artikel) // Ratnbildung.-1930,- №3.- S. 36-47. 

Lilpara K.M. Як вивчати фізику без фізичного кабінету: (Метод, ст.).

20.2.4. ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕННОСТІ
1975. ליקאמאראצעס אינדױוידועלנ אונ אנפירער גרופעס, ליקװידאטערנ פאר אנװײזונגענ מעטאדישע ליקוױדאטערנ: פאר

 קולטור־ליגע, :ק. ־ או.ס.ס.ר. פונ פאלקאמבילד באמ יידיש־בױרא פאליטאופקלערער־צענטראל. פונ פארװאלטונג /
עמ׳. 31 ־ .1930

Для ліквідаторів [лікнепу]: Метод, вказівки для груп ліквідаторів, керівника та осіб.
1976. Zigor сит inctruktiwn briw: Wegn durcarbetn in di šuln fun likamerazes di fragn fun der frilingdiker farzej- 

kampanie un kolektiwizacie: A konspekt šmuesn un fragn wegn der kolektiwizacie im frilingdikn farzej fun 
1930 jor. -  Knigospjlka, 1930. -  34 z.
Доповнення до інструктивного листа щодо опрацювання в школах з ліквідації неписьменності питання 
весняної посівної кампанії та колективізації: Конспект бесід та питань про колективізацію на весняну 
сівбу 1930 р.

1977. Instruktiwer briw wiasoj durxcuarbetn di frilingdike farzej-kampanie un di kolektiwizacie in di likpunkten un in 
politufkleršul fun der 1-ter štufe / Folks-komisarjat far bildung fun USSR. Farwaltung fun politufkler. -  
Knigospilka, 1930,- 26 z.
Інструктивний лист щодо проведення весняної посівної кампанії і колективізації в лікпунктах і 
політшколах 1-го ступеня.

1978. Metodiše onwaizungen far likwidatem, grupes-onfirer un individueln likamarazes / Farwaltung fun politufkler, 
Centrale jidiše bjuro baim Folkombild fun USRR/ Kultur-Iige, 1929. -  31 z.
Методичні вказівки для ліквідаторів, керівників груп та індивідуальних ліквідаторів неписьменності.

1979. Mit naje vegn: Hilfbux far di šuln fun vejnikivredike / Folkombild USRR. Politufkler. -  Centrfarl., 1930. -  72 z. 
Новими дорогами: Допоміжна кн. для шк. малописьменних / Наркомос УРСР.

1980. .26.ХІ לייטארט.[ :ניט־גראמאטנעקײט די ליקװידירנ פארענדיקנ ענדגעלטיק[ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Остаточно закінчити ліквідацію неписьменності: [Передовиця].

1981. Pilipenko lu. Mit naje vegn Hilf: Material fun der arbet in di dorfiše šuln far vejnigivredike / Folk-komisariat for 
bildung USRR Hojptpoliufkler. -  Centrfarl., 1930. -  94, [4] z.
Пилипенко Ю. Новими дорогами: Допоміжний матеріал і робота в сільській шк. для малописьменних.

 1982. שולנ דארפישע פאר הילפבוכ לויטנ ליקפונקט פונ ארויסגעלאזטע מיט ארבעט פאר אנװײזונגענ מעטאדישע אונ פלענער
! פארבילדונג.פאלקס־קאמיסאריאט אוססר./פונװײניקױורעדיקע . נ ! מ.  32 .־1 העפט ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ־

עמ׳. 16 ־ .2 העפט ;עמ׳
Плани і методичні вказівки для роботи з випускниками пунктів ліквідації неписьменності. Зошити 1, 2. 

1983. Proekt: (Muster-plan far а dörfisch kemerl fun geselschaft. Ois amerazes in USRR. -  Geskult, 1929. -  14 s. 
Проект: (Зразковий план для сільського гуртка з суспільствознавства "Геть неписьменність").

־ליקפונקט[ אינ מאטעמאטיק לערנער צו ]ווי :.קולטארמײערא פאר געדאנקביכל א װ. רױטמאן 1984. :ק. ן כ. .
עמ׳. 31 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Ройтман В. Пам'ятні книжки для культурармійця: (Як вчити математики на лікпункті).

20.2.4.1. ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ЛІКНЕПУ 
•• מינסק ; כ. ;מ. ־ כרעסטאמאטיע־טייל. :דערוואקסענע פאר אלעפבײז לעבנ: נייעמ צומ ג. פוידלאנד י., באקטט  .1985 

עמ׳ 64 ־ .1932 צענטרפארל., .
Бакст І., Фрідланд Г. До нового життя: Азбука для дорослих.

1986. Burganski Р., Liberman A. Eršte trit: Lernbux far likpunktn. -  Centrfarl., 1930. -  124 z.
Бурганський П., Ліберман А. Перший крок: Підруч. для лікнепу.

1987. Gvircman Je. Matematik for vejnikivredike. -  Centrfarl., 1930..- 218 z.
Гвірцман Є. Математика для малописьменних.

1988 ־ • 1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ שטופע. ערשטע דערוואקסענע, פונ שולנ פאר לײנבוכ ש. גילקא ל., גאלדין
עמ׳• [3] ,113

Голдін Л., Гулько Ш. Книга для читання дорослим.
1989. Hielfbuk far di derfiše šuln fun winik iwredike. Heft. 1. -  Centrfarl., 1930. -  60 z.

Допоміжна книга для сільських шкіл неписьменних. Ч. 1.



עמ׳. 95 ־ .1930 קולטור־ליגע, :ק. ־ ליקפונקטנ. פאר לערנבוכ :וועג לענינס אע ס. זשעזמער
Жезмер С. Ленінським шляхом: Підруч. для лікнепів.

 דער פונ ־ קאראלקאוו. א.יע. קאגטאר, ש.ל.• באגדאנאוו, אי.מ. / גראמאטע פונ שולנ פאר :אופגעבער אריפמעטישער
איל. :ז. 116 ־ .1936 אוסרר, איג נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ אופגאבע. רוס. 4

Задачник з арифметики: Для шк. лікнепу / 1.М.Богданов, Ш.Л.Кантор, А.Є.Корольков.
 א.יע. קאנטאר, ש.ל. באגדאנאוו, אי.מ. / װײניק־גראמאטנע פונ שולנ די פאר :אופגאבעס אריפמעטישע זאמלוגג

 ז. 192 ־ .1936 אוסרר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. !.ק ־ אופלאגע. רוס. 4 דער פונ איבערגעזעצט ־ קאראלקאוו.
:געמ.

Збірник задач з арифметики: Для шк. для малописьменних / 1.М.Богданов, Ш.Л.Кантор, А.Є.Корольков.
 י. פון רעד. דער אונטער / טייל צווייטער ווייניקאיוורעדיקע. פאר לערנבוך :רוף לענינס מ. מיידאנטקי י., קאגטאר
עמי. [4] ,222 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ מעדאנסקי. מ. און קאנטאר

Кантор Я., Майданський М. Ленінський призов: Підруч. для малописьменних. Ч. 2.
 [1] זיי פון ז. [3];דיאגראען 8 ז., 145 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ ליקפונקטן. פאר האנטבוך מאטעמאטישער א. ליגערמאן

טעקסט. אן ז. [1] און מעלדונגען ז.
Ліберман А. Математична настільна книга для лікнепу.

 נאצ.מינד.אינ די פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ גראמאטע. פת שולנ פאר לײענבוכ מ. »וא3שא מ., מיידאנסקי כ., לויצקער
איל. ז.: 72 ־ .1936 אוסרר,

Лойцкер X., Майданський М., Шапіро М. Читанка для шкіл лікнепу.
עמ׳. [2] ,58 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ן כ. ־ דערוואקסענע. פאר אלעפבייז מ. מיידאנסקי

Майданський М. Азбука для дорослих. -  Теж. -  1936.- 71 с.
 פרוסמאן. ל. און מיידאנסקי מ. צונויפגעשטעלט / ליקפונקטן פאר לײען־ביך רוף: לענינס ל. פווסמאן מ., מיידאנסקי

עמי. [3] ,74 * .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־
Майданський М., Прусман Л. Ленінський призов: Книга для читання для лікнепів. -  Те ж. -  1927. -  
120, [4] с.: іл. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1928. -  120, [4] с.: іл. -  Те ж. -  3-тє вид. -  1929.- 127, [6] с.: іл.

 שולן פון גרופן ערשטע און ווייניק־איוורעדיקע פון שולן פאר לערנבוך :סאוועטן פון לאנד אין ל. צאוט ש., מאויאטינע
עמ׳. 248 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק !.כ ; מ. ־ אופלאגע. איבערגעארבעטע דריטע ארבעטךיוגנט. פאר

.Марясіна Ш., Царт Л. В Країні Рад: Підруч. для малописьменних 
 מעל.־פארל. :כ. ;ק. ־ דערוואקסענע. פונ אנפאנג־שול דער פאר לערנבוכ :געאגראפיע פ.ג. טערעפאוו .,а.о פאטיאמקמ

איל. :ז. 118 ־ .1936 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר
Потьомкін М.П., Терехов П.Г. Географія: Підруч. для почат. шк. для дорослих.

 :]כ.[ ־ שיין. ז. זשעזמער, ס. גרינבערג, ג. / איבערגעוואקסענע פון ליקפונקטן פאר בײס אלעפ :לערן און ארבעט
־1928 צענטרפארל., ז. 96.

Праця і навчання: Азбука для лікнепу дорослих / Г.Грінберг, С.Жезмер, З.Шейн.
עמ׳. [1] ,27 ־ .1921 מעל.־פארל., :ק. ־ גרויסע. פאר אלעפבייס אן :אמהאראצעס אויס א. ספיוואק

Співак А. Геть неписьменність: Азбука для дорослих.

20.2.5. ПІДРУЧНИКИ

Про підручники для єврейських шкіл соцвиху на 1930/31 р.: [Постанова Методсектору від 13 верес. 
1930 р.] // Бюл. НКО УСРР. -  1930. -  С. 13.
Список дозволених ДНМК підручників на 29/30 учбовий рік для єврейських шкіл Соцвиху: [Постанова 
Раднацмен від 11 трав. 1929 р.] // Бюл. НКО УСРР. -  1929. -  № 20. -  С. 18-19. -  Із змісту: 
Александровський. Конституція: Підруч. для ст. Концентру євр. шк.; “Арбертшул". (Читанка). Ч. 2: 3-й рік 
навчання: Підруч. для молод, концентру євр. шк.; Буртянський. Рослини: 3-й рік навчання: Підруч. для 
молод, концентру євр. шк.; Волковський. Задачник: 1-й рік навчання: Підруч. для молод, концентру євр. 
шк.; Волобуїв. Політекономія: Підруч. для ст. концентру євр. шк.; Григор'їв. Хімія: Підруч. для ст. 
концентру євр. шк.; Дворкін. Арифметичний задачник для 5-го року навчання: Підруч. для євр. шк. ст. 
концентру; Кистяковський. Робоча книжка з географії. Ч. 1. 3-й рік навчання: Підруч. для молод, 
концентру євр. шк.; Ліберфарб. Буквар: 1-й рік навчання: Підруч. для молод, концентру євр. шк.; 
Ліберфарб. Читанка: 1-й рік навчання: Підруч. для молод, концентру євр. шк.; Нагорний. Анатомія 
людини: Підруч. для ст. концентру євр. шк.; Перельман. Геометричний задачник: Підруч. для ст. 
концентру євр. шк.; Робоча книжка з суспільствознавства для 5-го року навчання: Підруч. для ст. 
концентру євр. шк.; Робоча книжка з суспільствознавства для 6-го року навчання: Підруч. для ст. 
концентру євр. шк.; Філіпенко. Біологія: Підруч. для ст. концентру євр. шк.; Яковлев. Зоологія: Підруч. 
для ст. концентру євр. шк.; Яковлев. Труд і природа: Робоча книжка з природознавства: 3-й рік 
навчання: Підруч. для молод, концентру євр. Шк.; Яковлев. Труд і природа: Робоча книжка з 
природознавства: 4-й рік навчання: Підруч. для молод, концентру євр. шк.; Яхінсон. Історія культури 
для молод, концентру євр. шк.: а/ Історія одежі; б/ Історія житла; в/ У землі; г/ Транспорт; Яхінсон, Лур'є, 
Родак. Читанка: Для 6-го і 7-го року навчання: Підруч. для ст. концентру євр. шк.
Хейфіц 3. З єврейськими підручниками не гаразд// Рад. книгар. -  1931. -  № 31. -  Дод.: С. 31.
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АЗБУКА. БУКВАР

מוריה, :אודיסח י , ברגמן  חלקא. והוספות. מלואים עם מחודש וכתיבה. לקריאה למוד ספר :ילדים שפת ש.ה. ברכוז ה.פ.
עמ׳. 112 ־ תרע״ט.

Бергман X., Брахуз Ш.Г. Дитяча мова: Підруч. з мал. для читання та писання. Ч. 1.
יץ ג ־ עמי. 96 ־ .1931 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ אוסס״ר. פאלקאמבילד פונ באשטעטיקט / אלעפ

Буквар. -  Теж. -  1937,- 93,3 с.; Те ж. -  1938.- 96 с.: іл.
עמי. [1] ,79 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., ־ ק. ;כ. ־ אלעפבייז. טייל. ערשטער גרייט. זע פ. בורגאנסקי

Бурганський П. Будь напоготові. Ч. 1. Азбука. -  Те ж. -  1933. -  70, [1] с.; Те ж. -  2-ге вид. -  1934. -  
72 с.: іл.; Те ж. - - .тє вид־3   1935. -  72 с.: іл.; Те ж. -  4-те вид. -  1936. -  72 с.: іл.

: . ק ;כ. ־ אלעפבייז. :טייל ערשטער לערניאר. ערשטנ פארנ ארבעטבוכ :גרייט זע מ. קרוגליאק ׳פ. בורגאנסקי
עמי [1] ,54 ־ .1931 צענטרפארל., .

Бурганський П., Кругляк М. Будь напоготові. Робоча кн. для 1-го року навчання. Ч. 1. Азбука. 
Burganski Р. Zaj grejt: Arbet bixl farn erštn lernjor far dorfiše šuln. -  Kultur-Iige, 1930. -  162, [2] z. 
Бурганський П. Будь напоготові: Робоча кн. для 1-го року навчання сіл. шк.

איל. :ז. 96 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ אוססר. פאלקאמבילד פונ באשט. / אלעפבייז פ. גורגאנסקי
Бурганський П. Буквар.

יצקע ,פ. בורגאנסקי אלעפבײז־ביכ. נאכנ :אקטיאבערלעכ ק. קװפ
.1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ; כ. ־ לערניאר. ערשטנ פארנ

עמ׳. 168 ־
Бурганський П., Крупицька К. Жовтенята: Після азбуки.

. סימפעראפאל: ]לערנבוכ[.־ נאכנאלעפבייז]![ שטערנדל: רויטער װאגין
עמ׳. 160 ־ .1932 קרימ, פונ מעל.־פארל.

Вагін. Червона зірочка: [Посібник з алфавіту].
Гохберг Д. Нова школа: Ілюстр. буквар / Склав Д.Гохберг. -  
K.: Культур-ліга, 1919. -  118 с.: іл. -  Євр.

:־אודיסה ב. - א סער פרישמאן. דוד תרגום שיחות. יע. גרים וו., גריט
עמי. 157 ־ תרע״ט. מוריה,

Грімм В., Грімм Я. Бесіди: Буквар.
כרעסטאמאטיע. לעכע באוועג קינדער. אונדזערע פאר ה.ש. קאזז־אן
עמי. 40 ־ . 1920,קולטור־ליגע :ק. ־ מעשה׳לאך. זאמלונג. ערשטע

Каздан Х.Ш. Для наших дітей: Рухлива хрестоматія. 36. 1.
Казки. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1921. -  40 с.

מעל.־פארל. :ק. ־ קלאס. 1 פארנ .1ט. אנפאנג־שול. דער פאר :לײענבוכ
איל. ז.: 112 ־ .1938 אינאוססר, נאצ.מעד. די פאר

Книга для читання в 1-му класі початкової школи.
ידאנסקי ׳ה. לױצקער י , מ ירא מ.  פונ שולנ פאר נבוכ לײע מ. שאפ

.,עמ [1] ,68 .־1936 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. !ק. ־ גראמאטע.
Лойцкер X., М.Майданський, М.Шапіро. Читанка для шкіл 
з вивчення грамоти.

 און שולן פאר ]אלעפבייס :קינדערס־װעגן קליינע די פון ה. פאליאק
עמ׳. 126 ־ .1923 קולטור־ליגע, :ק. ־ קינדער־העזער[,

Поляк Г. Для маленьких дітей: [Азбука для шк. і дит. 
будинків]. -  Те ж. -  1924. -  88, 2 с.

י יד־אלעפג י  באזונד 4 ־.1938,אוקרמעלנאצמינדפארל. :ק. ־ יז. צושנ
קאנווערט. אע בל. .

Розрізна азбука.
וטקי  און שולן פאר אלף־בית אני :קינדער אידישע פאר ב. טידילקאו
 קאמיסיע ליטעראריש־פעדאגאגישער דער דורך רעד. / קעדערהיימען.
פארבאנד. לערער דעמאקראטישן אידישן ביים אפטײלתג בײםאדעסער

עמ׳. [1] ,125 ־ [,1920] בלימעלאך, :אדעס ־
Сидилковський Б. Для єврейських дітей: Азбука для шк. і 
дит. будинків.

יגנטום נ־אי י אי.ס. פון רעד. דער אתטער / בוך ערשטער :קינדער לי
ז. 187 ־ .1926 צענטרפארל., :מ. ־ קושניראוו. א. ראבינאוויטש,

Скарб читання: Перша книга для дитячого читання.
ואק ו לערן־יאר. ערשטן פארן ך הילפסבו :ארבעט און שפיל א. טפי

עמ׳. 96 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ העפט. ערשטע
Співак А. Гра та праця. Ч. 1. Допоміжна книга для 1-го року 
навчання. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1926. -  101 с.; Те ж. -  3-тє 
вид., змінене. -  1927,- 100 с.: іл.; Т е ж -1928.- 100с.:іл.

Рис.4. Поляк Г. Для маленьких дітей
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וואק ז. [2] ,62 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ העפט. 2 לערךיאר. ערשטן פארן הילפסבוך ארבעט. און שפיל א. ספי
Співак А. Гра та праця. Ч. 2. Допоміжна книга для 1-го року навчання. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1926. -  115 
с.; Т е ж . -  2-ге вид., змінене. -  1927..-'114 с.: іл.
Spiwak A. Zu der arbet!: Hilfbux farn 1 lemjor. -  K.: Kultur-Iiga, 1930. -  106 z.
Співак A. До роботи!: Допоміжна книга для першого року навчання.

ודטקא ור ג ו . ש . פטרוגרד, בישראל השכלה מפיצי חברה בהשתתפות מוריה, :אודיסא ־ בית. אלף פ . [1] [,2] ,110 ־ תרע״ז עמ׳
Шаргородська Ф. Алфавіт.

ג נבר י ות פסיעות י. שט ׳ז. מוריה, :אודיסה ־ שטינברג. יהודה מאת אי׳ב. אחרי לתינוקות אה קרי ראשית :קטנ  תרע׳
עמ׳. 153 ־

Штинберг І. Маленькі кроки: Перші читання для маленьких після алфавіту.

(Wajngarten) J. Mikrä’äh ‘älef lišenat halimüdlm häri’sönäh. Räcüf lötö ve’älef=bet metultäl. Mahadüräh 
hamTsTt... (HacijürTm vehaša(ar malasef jede dr J.Himelfarb). -  Varsäh: Höcä’at ‘E.Gitlin, 5697-1936. -  96, 
[4] s.
Вайнгартен Й. Гебрайський буквар.
Prużanski A. ,öcar jelädim. Sefer limüd lehathälat hakerT’äh, haketTbäh vehadibür hä'ibrT. Hělek I me(ubäd 
Qmehudáš. (Mahadüräh II). -  Varsäh: Wyd. M. Erlichman, 5698 [1937].- 52,12 s.
Пружанський A. Буквар.

МОВА
י נסק ורגא , ב . זמער פ . זשע  :ק. ־ שולנ[. שטאטישע ]פאר לערניאר: ערשטנ פארנ שפראכ אפ ארבעט־ביכל גרײט.- זײ ט

עמי. 166 ־ .1930 קולטור־ליגע,
Бурганський П., Жезмер С. Будь напоготові: Робоча кн. з мови для 1-го року навчання: [Для міських 
шкіл].

ן י ילפער י . מ יטארבײטער / ]עטימאלאגיע[ :גראמאטיק יידישע פ ו ־ מ.ראבינזאן. מ  .1921 וויסנשאפט, :קאטערינאסלאו
עמ׳. 4,58 ־

Гальперін Ф. Єврейська граматика: [Етимологія].
ן . געלגמא . א  :כ. ן ק. ־ אופל. אויסגעבעס. דריטע ־ קלאס. ־טער5 מארפאלאגיע, טייל: ערשטער גראמאטיק

, . עמי. 140 ־ .1935 אוקרמעלנאצמינדפארל
Гельбман А. Граматика. Ч. 1. Морфологія: 5-й кл. -  3-тє вид. -  Те ж. -  4-те вид. -  1936. -  140 с.; Те ж.
-  5-те вид. -  1937.-138, [1] с.

ן . געלבמא , :ק. ־ אופל. ־טער5טייל. צווייטער גראמאטיק. א עמי. 111 ־ .1937 אוקרמעלנאצמינדפארל.
Гельбман А. Граматика. Ч. 2. ׳

ן , געלבמא . י א נסק ידא י . מ . מ  ־ מיטלשול. דער פונ קלאס ־טנ7-6 פארנ לערנבוכ סינטאקסיס. טייל. צווייטער גראמאטיק
[6. , :ק. ־ ־טעאופלאגע[ . עמי. 180 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל

Гельбман A., Майданський М. Граматика. Ч. 2. Синтаксис: Підруч. для 6-7 кл. Середьої шк. -  Те ж. -
2-ге вид. -  1939.- 182 с.; Те ж, -  3-тє вид. -  1940,- 191 с.

ן . געלגמא  :ק. ;כ. לערניאר.־ ־טער5 מיטלשול. דער פאר לערנבוכ מארפאלאגיע. טייל. ערשטער גראמאטיק. י. ראדאק ׳א
, . עמי. 116 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל

Гельбман A., Родак І. Граматика. Ч. 1. Морфологія: Підруч. для середньої шк.: 5-й рік навчання. -  
Теж. -  2-ге вид. -  1934,- 115с.

ן . געלבמא . י. ואדאק ׳א נטאקס. טייל. צווייטער גראמאטיק  לערניאר. ־טער7 אונ ־טער6 מיטלשול, דער פאר לערנבוכ סי
, :ק. !כ. ־ . עמי. [2] ,170 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל

Гельбман A., Родак І. Граматика. Ч. 2. Синтаксис: Підруч. для серед, шк. 6-7-го року навчання. -  Те ж.
-  2-ге вид, -  1934. -  124 с.; Те ж. -  3-тє вид., покращ. -  1935. -  124, [2] с.; Те ж. -  4-те вид. -  1936. -  
125, [2] с.

ן , געלבמא . , :ק. ;כ. ־ לערניאר. ־טנ5 פארנ לערנבוכ :שפראכ י. ראדאק א . עמי. 140 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל
Гельбман A., Родак І. Мова: Підруч. для 5-го року навчання.

ן , געלבמא . , :ק. !כ. ־ לערניאר. ־טנ6 פארנ לערנבוכ :שפראכ י. ראדאק א . עמי. 119 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל
* .Гельбман A., Родак І. Мова: Підруч. для 6-го року навчання

ן , געלבמא . . לױצקער א  :כ. j ק. ־ אנפאנג־שול. דער פונ קלאס ־טנ2 אונ ־טנ1 פארנ :טײל ערשטער שפראכ־געניטונגענ. כ
, . . 103 ־ .1936 אוקרמעלנאצמינדפארל עמ׳

Гельбман A., Лойцкер X. Мовні вправи. Ч. 1: Для 1-2 кл. почат. шк. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1937. -  103 с.; 
Теж. -  3-тє вид. -  1938.- 112 с.

Л.: Радянська шк., 1940. -  22 окр.арк. נ , געלגמא . ־ טאבעלעס. ארטאגראפישע כ. לױצקער א  
Гельбман A., Лойцкер X. Орфографічні таблиці.

ו י., גלט ו ח. ברג ן הלק שמושיים. תרגילים עם העברית, השפה לתורת שלם קורס :דקדוקנ  :אודיסה ־ הפעל. עד :ראשו
, האחים . בלטניצקי עמי. 188 [,4] ־ תרע״ז

Глас I., Берг X. Наша граматика: Повний курс теорії івриту з практичними вправами.
ן י . גאלד , ערשטנ ]פארנ :שפראכ ל , :ק. ;כ. ־ לערניאר[ . עמי. 40 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל

Голдін Л. Мова: [Для 1-го року навчання].
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עמי. 60 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ לערניאר[. צװײטנ ]פארנ שפראכ: ל. גאלדץ
Голдін Л. Мова: [Для 2-го року навчання].

ן י . גאלד עמ׳. 128 ־ .1932 צענטרפארל., :מינסק ; כ. ־ לעתיאר[. דריטנ ]פאת :שפראכ ל
Голдін Л. Мова: [Для 3-го року навчання].

ן י . גאלד עמ׳. [1] ,117 ־ (.1931)צענטרפארל., :מינסק ;נ ; מ. ־ לערניאר[. ־טנ4 ]פאת :שפראב ל
Голдін Л. Мова: [Для 4-го року навчання.]

 і כ. ־ שול. פאליטעכנישער דער פונ גרופע ־טער5 דער פאר דײטש אפ לערנבוכ :אנגרײפ אינ ג. יאבראװ ג., גאלדעצבערג
עמי. 99 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.

Гольденберг H., Ябров Г. В наступі: Підруч. з нім. мови для 5-го кл. політехн. шк.
נבערג  דער פונ גתפע ־טער6 דער פאר דײטש[ ]פונ לערנבוכ טייל. ־טער2 אנגריפ. אינ ג. יאבראװ ג., גאלדע

עמ׳. [1] ,79 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ שול. פאליטעכנישער
Гольденберг H., Ябров Г. В наступі. Ч. 2: Підруч. з нім. мови для 6-го кл. політехн. шк.

יצ . גאטל  :מינסק !.כ ;מ. ־ זארעצקי. א. פונ רעד. דער אונטער / טיפ העכעת פונ שולנ פאר אופגאבער סינטאקסישער מ
עמי. 165 ־ .1931 צענטרפארל.,

Готліц М. Синтаксичний задачник для шкіл вищого типу.
ישע יד  קולטור :ק. ־ קולטור־צוזאמענפאר. יידישן אלפארבאנדישן ־טן2 צום מאטעריאלן און פראיעקטן :ארטאגראפיע י

־1928 -ליגע, [עמ׳.2] ,69 .
Єврейська орфографія: Проекти та матеріали до 2-го Всесоюз. з’їзду євр. культури.

י ועצק . זא  אויסגעבעסערטע צווייטע קלאס. צװײטנ אונ ערשטנ פארנ טייל. ערשטער אונארטאגראפיע. גראמאטיק א
עמ׳. 100 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. כ., ־ אופלאגע.

Зарецький А. Граматика та орфографія. Ч. 1: Для 1-го і 2-го кл. -  Те ж. -  3-тє вид., випр. -  1935. -  99 
с.; Те ж. -  4-те вид., випр. -  1936. -  100 с.; Те ж. -  5-те вид., покращ. -  1937. -  98, [1] с.; Те ж. -  те־6 
вид. -  1938. -  112 с.

і . י . זארעצק כ אופל.־ אויסגעבעס. צװײטע קלאס. פערטנ אונ דריטנ פארנ טייל. צװײטער ארטאגראפיע. אונ גראמאטיק א
עמ׳ 124 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. .

Зарецький А. Граматика та орфографія. Ч. 2: Для 3-го і 4-го кл. -  Те ж. -  3-тє вид. -  1935. -  136 с.; Те 
ж. -  4-те вид. -  1936,- 134 с.; Те ж. -  5-те вид. -  1937,- 136 с.

י ועצק ו זא יצקע ו ,ל . אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ ־טעאופלאגע(.6] צווייטערטייל: ארטאגראפיע.אונ גראמאטיק כ. א
1938- עמ׳. 135 .

Зарецький A., Лойцкер X. Граматика та орфографія. Ч. 2.
י , זארעצק . יצקער א ו אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ קלאס. 3 פאת ארטאגראפיע: את גראמאטיק כ. ל

־1939 ז. 100 .
Зарецький A., Лойцкер X. Граматика та орфографія: Для 3-го кл.

י , זארעצק . ו א יצקע ו  מעל.־פארל. :ק. ־ אוססר. פאלקאמבילד פונ / קלאס 4 פאת :ארטאגראפיע אונ גראמאטיק כ. ל
ז. 100 ־ .1939 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר

Зарецький A., Лойцкер X. Граматика та орфографія: Для 4-го кл. -  Те ж. -  1940. -  100 с.
י נ א., זארעצק . געלבמא  די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ קלאס. 1 פאת לעתבוכ :שפראכ יידישע כ. לױצקער ׳א

איל. :ז. 92 ־ .1939 אוססר, נאצ.מינד.אינ
Зарецький A., Гельбман A., Лойцкер X. Єврейська мова: Підруч. для 1-го кл .-Теж - 1939. -  92 с.: іл.

י , זארעצק . נ א י א., געלבמא . לױצקע  מעל.־ :ק. ־ אוססר. פאלקאמבילד באשט.פת / קלאס 2 פאת :שפראכ יידישע פ
איל. ז.: 112 ־ .1939 אינאוססר, נאצ.מינד. די פאר פארל.

Зарецький A., Гельбман A., Лойцкер X. Єврейська мова: Підруч. для 2-го кл .-Т е ж -1940,- 112 с.: іл.
י . זארעצק  צענטרפארל., :מינסק ;כ. ;מ. ־ פעדטעכמיקומ. פאר אונ שטופע ערשטער דער פת לערערס פאר שפראכ יידישע א

־1930 עמ׳. [2] ,122 .
Зарецький А. Єврейська мова для вчителів 1-го ступеня та педтехнікуму.

י • זארעצק עמ׳. 284 ־ [,1929] פאלקאמבילד, פון אינסטיטוט אלאוקראינישער :]כ.[ ־ שפראך. יידישער פון קורס א
Зарецький А. Курс єврейської мови.

י ועצק . זא  ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ;.כ ;מ. ־ לערער. פאר בוך :קאנצענטער ערשטן פארן ארבעט־בוך :שפראך א
עמ׳. 116

Зарецький А. Мова: Робоча кн. для 1-го концентру: Кн. для вчителя.
י . זארעצק  דער ׳׳בא ־ עמי. [1] ,101 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ; כ. ; מ. ־ לערניאר. ־טן3 פארן ארבעט־בוך :שפראך א

בעזנאסיק״. ק. פון מיטארבעט
Зарецький А. Мова: Робоча кн. для 3-го року навчання.

י , זארעצק . יצקער א ו . ל ן ׳ה נעלסא . קאצ  צענטרפארל., :מינסק ,■.כ ;מ. ־ לערניאר. ־טן4 פארן ארבעט־בוך :שפראך ש
־1930 עמ׳. 112 .

Зарецький A., Лойцкер X., Кацнельсон Ш. Мова: Робоча кн. для 4-го року навчання.
געל ־הע ן נסא . יאהא  צווייטע ־ לערניאר. פינפטע דאס מיטלשול: דער פאר שפראכ: דייטשישער פאר לערנבוכ ע.ג
עמ׳. [3] ,69 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע

Йогансон-Гегель Е.Г. Підручник з німецької мови для середньої школи: 5-й рік навчання.
געל ־הע ן נסא . יאהא  לערניאר. זעקסטער טייל. צווייטער מיטלשול. דער פאר שפראכ דײטשישער פונ לערנבוכ ע.ג

עמ׳. 64 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. •, כ. ־
Йогансон-Гегель Е.Г. Підручник з німецької мови для середньої школи. Ч. 2: 6-й рік навчання.
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געל נסאךהע . יאהא  לערניאר. זיבטער טייל. דריטער מיאלשול. דער פאר שפראכ דעטשישער פאר לערנבוכ ע.ג
עמי. 60 ־ .1933 :'אוקרמעלנאצמינדפארל., ק. !.כ ־

Йогансон-Гегель Е.Г. Підручник з німецької мови для середньої школи. Ч. 3: 7-й рік навчання.
ן  :מינסק !.כ ;מ. ־ טייל. ערשטער קאנצענטער. צװײטנ פארנ שפראכ אף ארבעט־בוכ שפראכקענטעניש. ח. קאהא

עמ׳. 159 ־ .1930 אפטיילונג, וועסר. צענטרפארל.,
Каган X. Мовознавство. Робоча книга з мови для 2-го концентру. Ч. 1.

יצ וב נטר . ק  מוריה, :אודיסה ־ א. מדרגה א., חלק רביעית(. ־)מהדורה ]לתלמידים[. סגנוניה לכל העברית הלשון תורת ש
עמ׳. 40 [,4] ־ תרע׳׳ז.

Канторович Ш. Теорія івриту для всіх стилів: (Підруч. для шк.).
Колінчук М. та ін. Юні ударники: Підруч. кн. з укр. мови для 3-го року навчання в 7-річній політехнічній 
шк. з євр. викладовою мовою / М.Колінчук, М.Майданський, Н.Шабельницький. -  X.; K.: 
Укрдержнацменвидав, 1932. -  144 с.: іл.

ו יצקע ו . ל  אלוקראינישער :ק. ־ לויצקער. כ. צונויפגעשטעלט / פארגעבונגענ צװײטע אונ ערשטע שפראכ. יידישע קורס ה
עמ׳. [3] ,68 ־ .1933 או., )ב( ק.פ. צ.ק. באמ בילדונג מאסעווער פאר אינסטיטוט הינטערויגיקער

Лойцкер X. Курс єврейської мови.
יצקער ו ו ה., ל נע . לער  ־ קלאס. ־טנ4 את ־טנ3 פאת :טייל צווייטער אנפאנג־שול. דער פאר לערנבוכ שפראכ־געניטתגענ. כ

עמ׳. 104 ־ .1936 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.
Лойцкер X., Лернер X. Мовні вправи. Ч. 2: Підруч. для почат. шк. 3-го і 4-го кл. -  Те ж. -  2-ге вид. -
1937.- 104 с.; 1938,- 104 с.

, לױצקער . ירא ה . שאפ :ק. ־ קלאסנ. ־טע6 את ־טע5 די פאר :מארפאלאגיע טייל. ערשטער גראמאטיק. מ  
עמי. 170 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Лойцкер X., Шапіро М. Граматика. Ч. 1. Морфологія: Для 5-го і 6-го кл. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1939. -  
175 с.; Те ж, -  3-тє вид. -  1940,- 172 с.

יצקער ו , ל . ירא ה . שאפ  :ק. * מיטלשול. אנפאנג־את דער פאר :דיקטאנטנ סיסטעמאטישע זאמלונג מ
עמ׳. [1] ,143 ־ .1939 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Лойцкер X., Шапіро М. Збірник систематичних диктантів: Для почат. шк. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1940. -  
144 с.

י נסק , מײדא . ירא מ . שאפ  מעל. :כ. ;ק. ־ מיטלשול. דער פאר געניטונגענ פת זאמלוע :פונקטואציע את ארטאגראפיע מ
ז. 160 ־ .1936 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר ־פארל.

Майданський М., Шапіро М. Орфографія і пунктуація: 36. правил і вправ. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1937.
-  162 с.; Те ж. -  3-тє вид. -  1938. -  160 с.; Те ж. -  4-те вид. -  1940. -  156 с.

ן גא , מאקא . וױטש א זאקע . קא  ;מ. ־ לערניאר. ־טנ3 פארנ געזעלשאפטקענטעניש אונ שפראכ אפ ארבעטבוכ :קאמפ אינ ה
עמ׳. [6] ,342 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ; כ.

Макогон A., Казакевич Г. У боротьбі: Робоча кн. з мови і суспільствознавства: Для 3-го року навчання.
 און שפראך,ליטעראטור אף ארבעט־בוך :קאמף אין ה. קאזאקעוויטש א., ספיוואק ל., מישקאווטקי א., מאקאגאן

עמ׳. 248 ־ . 1930,צענטרפארל. :כ. .־ לערניאר. ־טער3 :געזעלשאפט־קענטעניש
Макогон А. та ін. У боротьбі: Робоча кн. з мови, літератури і суспільствознавства: 3-й рік навчання / 
А.Макогон, Л.Мишковський, А.Співак, Г.Казакевич.

נע י גאל ו , מא . ן מ י ו . דאו ן ׳ש י ו  .1930 צענטרפארל., :מינסק ;כ. !מ. ־ לערניאר. ־טן4 פארן ארבעטבוך :גרייט זע י. ראו
עמ׳. 474 ־

Марголіна М. та ін. Будь напоготові: Робоча кн. для 4-го року навчання / М.Марголіна, Ш.Равін, І.Равін. 
Міренський Б. та ін. Червоне слово: Читанка з укр. мови для євр. трудових шк. / Упоряд.: 
Б.Міренський, М.Юр'єва, І.Заїка: [3-й рік навчання]. -  X.: Центрвидав, 1928. -  98 с.: іл.
Міренський Б. та ін. Червоне слово: Читанка з укр. мови для євр. трудових шк. / Упоряд.: 
Б.Міренський, М.Юр'єва, І.Заїка: [4-й рік навчання]. -  X.: Центрвидав, 1928. -  160, [2] с.: іл.

ז . מארא . צתויפגעשטעלט / לערניאר ־טנ7 פארנ לערנבוכ יאהאנסאנ־העגעלס צו :װערטערבוכ דעטשיש־יידישער װ װ  
: מאראז. ק. ! . נ עמ׳. [2] ,13 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., ־

Мороз В. Німецько-єврейський словник: Для 7-го року навчання.
Підручна книга з української мови для шкіл з єврейською викладовою мовою. 4-й рік навчання / 
Упоряд. Ф.Величко та ін. -  X.; K.: Центрвидав, 1931. -  176 с.: іл.

זגרג י .ד. ר  :אודיסה ־ תקונים. עם שניה מהדורה בכתב. עמדה עם קלה בשיטה ודקדוקה לשפה למוד ספר :הילדים עולם י
עמי. [3] ,237 ־ תרע׳׳ז. בלעטניצקי, האחים

Різберг І.Д. Дитячий світ: Підруч. мови і граматики в доступному викладі з письмовими вправами.
ן ומא יטע . סאל י ׳מ וד . זאר  בילדונגס־ קאמענעצער :קאמענעץ־פאדאלסק ־ ארטאגראפיע. יידישער פאר האנטביכל מ
עמ׳. [1] ,19 ־ .1929 אינספעקטאר,

Солітерман M., Заруді М. Настільна книга єврейської орфографії.
ואק ו י . טפ  מארפאלאגיע. פון עלעמענטן ארטאגראפיע, און פאנעטיק אינטאנאציע, טייל. ערשטער שפראך. יידישע א

עמ׳. [2] ,93 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־
Співак А. Єврейська мова. Ч. 1. Інтонація. Фонетика і орфографія. Елементи морфології.
Spiwak A. Idische schprach: Erschter teil. Intonacie, fonetik un ortografie, elementn fun morfologie. -  K.: 
Kultur-lige, 1928. -  94, [2] s.
Співак А. Єврейська мова. Ч. 1. Інтонація, фонетика і орфографія, елементи морфології.
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ואק ו י . ספ עמי. 108 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ סינטאקס. און מארפאלאגיע טייל. צווייטער שפראך. יידישע א
Співак А. Єврейська мова. Ч. 2. Морфологія і синтаксис. -  Те ж. -  2-ге вид. -  1928. -  107 с.
Spiwak A. Idische schprach: Т. 2. Morfologie un sintaksis. -  K.: Kultur-lige, 1929. -  100 s.
Співак А. Єврейська мова. Ч. 2. Морфологія і синтаксис.

ואק . ספמ יל ערשטער הויז. און שול פאר זאמלונג ליטערארישע :אידיש א , ק. ־ עלטער. יינגסטן פארן :טי  :מעצ־פארל.
־1922 עמי. [5] ,153 .

Співак А. Єврейська мова: Літ. 36. для шк. і дому. Ч. 1. Для молодшого віку.
ואק ו י . ספ וע ליטערארישע :יידיש א עמי. 138 ־ .1923 קולטור־ליגע, :ק. ־ אויסגאבע. דריטע ־ הויז. און שול פאר זאמל

Співак А. Єврейська мова: Літ. 36. для шк. і дому.
ואק ו י . ספ ׳פ. קולטור־ליגע, :ק. ־ ספיוואק. אליהו פון / שול־יאר דריטן פארן כרעסטאמאטיע ליטערארישע :יידיש א  תר׳

עמי. [4] ,104 ־
Співак А. Єврейська мова: Літ. хрестоматія для 3-го року навчання. -  Те ж. -  2-ге вид., покращ. -
1921,- 158,21 с.
Spiwak A. Unser wort. Arbeitbuch of schprach. T. 1. -  K.: Kultur-lige, 1929. -  140 s.: il.
Співак A. Наше слово: Робоча книга з мови. Ч. 1.
Spiwak A. Unser wort. Arbetbuch an schprach. T. 2. -  K.: Kultur-lige, 1929. -  104 s.
Співак A. Наше слово: Робоча кн. з мови. Ч. 2.

ואק ו י . ספ ויקלתג די א יסגעבעסערטע איבערגעארבעטע ־טע2 ־ טייל. ערשטער שפראכ. פת אנטו נאו  :ק. ־ אופלאגע. או
, עמי. 139 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל.

Співак А. Розвиток мови. 4.1.
ואק ו י . ספ  :ק. ־ אופלאגע. פארבעסערטע את דערגאנצטע צווייטע מיטלשול. דער פאר רייד־אנטוויקלתג א

, . עמי. 124 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל
Співак А. Розвиток мови для середньої школи.

 :ק. ־ קלאס. ־טנ7-5 פארנ טייל. ערשטער מיטלשול. דער פאר שפראכ פונ אנטװיקלתג די א. 2093ספױואק
, ספיוואק. ע. :השער בראש ־ עמי. [3] ,80 ־ .1937 אוקרמעלנאצמינדפארל.

Співак А. Розвиток мови для середньої школи. Ч. 1: Для 5-7-го років навчання.
, :ק. ־ אופלאגע. דריטע מיטלשול. דער פאר געניטתגענ סטיליסטישע א. ספיוואק . עמי. 110 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל

Співак А. Стилістичні вправи для середньої школи.
ש די ש־יי איני קו  :ק. ו כ. ־ גרופע. דריטער דער פאר אוקראיניש פת לערנבוכ צומ װערטער־ביכל או

, עמי. [2] ,34 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל.
.Українсько-єврейський словник для 3-го класу 

ש ש־יידי ניש פת לערנבוכ צומ װערטער־ביכל אוקראיני  :ק. ■t כ. ־ גרופע. פערטער דער פאר אוקראי
, עמי. 31 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל.

Українсько-єврейський словник для 4-го класу.
Феоктистов А.П. Русский язык: Учеб. для V кл. средней шк. с евр. яз. преподавания. -  K.; X.: 
ГоснацмениздатУССР, 1933.- 121 с. -  Тоже. -  2-е изд. -  1936.- 140 с.

, התחיה, :חרקוב ־ הקדש. בלשון מועט בזמן לקרא מורה, בלי בו ללמר ספר יע. קול יע., שמש ] עמי. [1] ,35 ־ ]תרע״זי
Шамаш Я., Кул Я. Книга для навчання без учителя читати за короткий час на святій мові.
Юні ударники: Підруч. укр. мови для 4 групи політехнічної шк. з євр. викладовою мовою / Склали: 
М.Майданський, А.Шевчук. -  X.; K.: Укрдержнацменвидав, 1932. -  192 с.

Wajngarten J. Miqrä’äh liszenat=halimüdTm haszenijäh. Sěfer lelimüd hasäfäh wehaketiw. Mahadüräh rW lt. -  
Warszäh; Tel=ÄwTw: Höcä’at E.Gitlin, 5694-1934. -  128 s.
Вайнгартен Й. Читанка гебрайська для 2-го року навчання.
Wajngarten J. Miqrä’äh hě’ lišenat halimüdTm hat1amTšTt=šišTt. Sěfer limüd hasäfäh vehasifrüt. Mahädüräh 3.
-  Varsäh: Höcä’at E.Gitlin, 5697-1937. -  392, X s.
Вайнгартен Й. Читанка гебрайська для 5-6-го року навчання.
Wajngarten J. Miqrä’äh dälet lišenat halimüdTm harebrlt. Sěfer limud hasäfäh <(im peräkTm likeriäh 
(a(mTt>... Mahadüräh 4. -  Varšáh: Höcä’at E.Gitlin, 5697-1937.*- 267, 5 s.
Вайнгартен Й. Читанка гебрайська і домашні читання для 4-го року навчання.
Grzegorczyk Р. Język żydowski (żargon): Samouczek dla Polaków: Gramatyka. Ćwiczenia. Słownik. -  
Lwów; Warszawa: Książnica Polska Tow. Naucz, szkół wyższych, 1924. -  75,1 s.
Гжегорчик П. Єврейська мова (жаргон): Самовчитель для поляків: Граматика. Вправи. Словник.
Olicki L. Jidisz: Farn 4 lernjor / L.Olicki, M.Tajchman, N.Mirer. -  Warsze, 1937. -  204, 2 s.
Оліцький Л. та ін. Єврейська мова: Для 4-го навчального року / Л.Оліцький, М.Тайхман, Н.МІрер. 
Szeruda J.L. Słowniczek hebrajsko-polski. -  Lwów; Warszawa: Książnica Polska T-wa Naucz, szkół 
wyższych, 1921.- 48 s.
Шеруда Й.Л. Словничок гебрайсько-польський.
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ЛІТЕРАТУРА
וק י ׳א. אבטש יצק יר זש י , מ : י. ראדאק מ. , :ק. ;כ. ־ ־טנ.לערניאר.5 פארן לערנבוכ ליטעראטור אוקרמעלנאצמינדפארל.

עמ׳. 80 .־1932
Абчук А. та ін. Література: Підруч. для 5-го року навчання / А.Абчук, М. Міжирицький, І.Родак.

וק גטש  ;כ. ־ לעװיטאנ. מ. פונ רעד. דער אונטער / קלאס ־טנ7 פארנ לערנבוכ :ליטעראטור פ. שאמעט ׳א. האלדעט ׳א. א
, :ק. עמ׳. 232 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל.

Абчук А. та ін. Література: Підруч. для 7-го кл. / А.Абчук, О.Гольдес, Ф.Шамес.
וק , אבטש י א. יצק ו י זש י . מ , :ק. ;כ. ־ לערניאר. ־טנ7 פאת לערנבוכ :ליטעראטור מ  ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.

עמי. 124
Абчук A., Міжирицький М. Література: Підруч. для 7-го року навчання.

י יאנטק , בר י ש. יצק יר זש י  צווייטע ־ קלאס. ־טנ5 פאת ליטעראטור פונ כרעסטאמאטיע אונ לערנבוכ מ. מ
, :ק. ; כ. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע עמ׳. [1] ,207 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל.

Брянський Ш., Міжирицький М. Підручник і хрестоматія з літератури для 5-го класу. - Те ж. - 3-тє 
вид. - 1935. - 208 с.; Те ж. - 4-те вид. - 1936. - 206, [2] с.

יצקי ועלעדנ , ו , :ק. ;כ. ־ לערניאר. ־טנ6 פאת לערנבוכ :ליטעראטור י. ראדאק א. עמי. 108־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.

Веледницький A., Родак І. Література: Підруч. для 6-го кл.
יצקי ועלעדנ , ו י א. יצק וד , :ק. ;כ. ־ לערניאר. ־טנ6 פאת ליטעראטור אפ לערנבוכ ז. סק  .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל.

עמי. [2] ,150־
Веледницький A., Скудицький 3. Підручник з літератури для 6-го року навчання. - Те ж. - 2-ге вид. -
1934. - 124, [3] с.; Те ж. - 3-тє вид. - 1935. - 126, [2] с.; Те ж. - 4-те вид. - 1936. - 132 с.

.( אופגאבעס אונ טעקסטנ שוליאר., ־טנ7 אונ ־טנ6 פארנ לערנבוכ :ליטעראטור  л ץ ׳מ. האדער  י נד ע., קאפטש קװלא  
עמ׳ 276 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק !כ. ; מ. ־ טייל. ערשטער אופלאגע. געענדערטע ־טע2 ־ .

Годер М. та ін. Література. Ч. 1. Підруч. для 6-го і 7-го року навчання / М.Годер, Е.Капчіц, Д.Курланд.
, האדער ץ מ. י ולאנד ע., קאפטש ו  אופל. געענדערטע ־טע2 ־ שוליאר. ־טנ7 אונ ־טנ6 פארנ לערנבוכ :ליטעראטור ד. ק

, :מינסק :כ. ; מ. ־ טייל. צווייטער עמי. 216 ־ .1931 צענטרפארל.
Годер М. та ін. Література. Ч. 2. Підруч. для 6-го і 7-го року навчання / М.Годер., Е.Капчіц, Д.Курланд.

, האלדעט  :ק: !כ. ־ שאמעס. פ. האלדעס, א. צונויפגעשטעלט / ליטעראטור יידישע פאר האנטבוכ פ. שאמעט א.
עט׳. 320 ־ .1931 צענטרפארל.,

Гольдес О., Шамес Ф. Довідник з єврейської літератури.
 מעל.־ :כ. ;ק. ־ לעװיטאנ. מ. פונ רעד. דער אונטער / קלאס ־טנ6 פארנ לערנבוכ :ליטעראטור פ. שאמעט ׳א. האלדעט

ז. 122 ־ .1935 אינאוסרר, מינד. נאצ. פארדי פארל.
Гольдес О., Шамес Ф. Література: Підруч. для 6-го кл.

, האלדעט עמ׳. 122 ־ .1935 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. ;ק. ־ קלאס. ־טנ7 פאת לערנבוכ :ליטעראטור פ. שאמעט א.
Гольдес О., Шамес Ф. Література: Підруч. для 7-го кл. - Те ж. - 2-ге вид. - 1936. - 121, [2] с.

, האלדעט  :כ. ;ק. ־ לעװיטאנ. ל. פונ רעד. דער אונטער / קלאס ־טנ7 פארנ ליטעראטור אפ לערנבוכ פ. שאמעט א.
עמ׳. 322 ־ .1935 אויקרמעלנאצמינדפארל.,

Гольдес О., Шамес Ф. Підручник з літератури для 7-го класу.
Hofschtein D., Schames F. Literaturkentenisch far der arbetschul. - Zentrfarl., 1929. - 96 s.
Гофштейн Д., Шамес Ф. Літературні знання для трудових шкіл.

 :ק. לערניאר.־ ־טנ7 פארנ שפראכ״. אונ ״ליטעראטור ארבעטס־בוכ צומ מאטעריאלנ ליטערארישע :ליטעראטור ש. גולקא
עמ׳. [2] ,336 ־ .1931 קולטור־ליגע,

Гулько Ш. Література: Літ. матеріали для робочої кн. "Література і мова". Для 7-го року навчання.
ו ו יטעראט עמ׳. 255 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ אופלאגע. ־טע7 ־ אנפאנג־שול. דער פת קלאס ־טנ4 פאת ל

Література для 4-го класу початкової школи.
י יצק ו י זש י , מ י מ. יאנטק . בר  :ק. ן כ. ־ לערניאר. ־טער5 :ליטעראטור פת כרעסטאמאטיע את לערנכוכ ש

עמי. [2] ,286 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל.,
Міжирицький M., Брянський Ш. Підручник і хрестоматія з літератури: 5-й рік навчання.

וױנ ץ ׳י. וא  :ק. ;כ. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע צװײטע שוליאר. ־טנ4 פארנ לערנבוכ :ליטעראטור װ. שא
עמ׳. 199 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Равін І., Шац В. Література: Підруч. для 4-го року навчання. - Те ж. - 3-тє вид. - 1935. - ‘198, [2] с.; 
Теж. - 4-те вид. - 1936. - 100 с.: іл.; Те ж. - 5-те вид. - 1936.- 198 с.: іл.; Те ж. - 6-те вид. - 1937,- 
184 с.: іл.

ן וױ  ;מ. טײל.־ ערשטער שולנ. זיבניאריקע פונ קלאס ־טנ5 פארנ ליטעראטור אפ ארבעטבוכ :פינפיאר פאת מ. שאץ י., רא
עמ׳. [2] ,186 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ; כ.

Равін І., Шац В. Для п'ятирічки: Робоча кн. з л-ри для 5-го кл. семирічної шк. Ч. 1.
ן י ץ י., ראוו עמ׳. [3] ,213 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ;כ. ; מ. ־ טייל. צווייטער פינפיאר... פאת וו. שא

Равін І., Шац В. Для п'ятирічки. Робоча кн. з л-ри для 5-го кл. семирічної шк Ч. 2.
ן ידערמא י , שנ יאק ט. וגל  מ. שנײדערמאנ, ס. צונויפגעשטעלט / לערניאר ־טנ4 פאת ליטעראטור אפ לערנבוכ מ. קר

עמי. 156 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ,■.כ ־ קרוגליאק.
Шнайдерман C., Кругляк М. Підручник з літератури для 4-го року навчання.
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ו ו עמ׳. 158 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק !כ. ; מ. ־ לערער. פארן חילפבוך מעטאדישער א שול: אין ליטעראטור ג. יאברא
Ябров Г. Література в школі: Метод.-допом. кн. для учителів.

ו ו ן ׳ג. יאגרא י עמ׳. [2,]98 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ לערניאר. דריטנ פארנ ליטעראטור אפ לערנבוכ ל. גאלד
Ябров Г., Голдін Л. Підручник з літератури для 3-го року навчання.

ХРЕСТОМАТІЇ
ן  דער פונ קאנצענטער ־טנ2 פארנ מאטעריאל ליטערארישער :לאנדװירטשאפט סאציאליסטישער פאר י. אלטמא

 ־ עמ׳. 123 ־ .1931 צענטרפארלי., :מינסק !.כ ; מ. ־ אלטמאנ. י. צונויפגעשטעלט / שול פאליטעכנישער זיבניאריקער
№(. 3;שול דער פאר ליטעראטור־ב-ק

Альтман І. За соціалістичне сільське господарство: Літ. матеріали для 2 концентру 7-річної політехн. 
шк.

ו י., גאקסט יצקע ו ן ח., ל י  פאר בילדונג אלגעמיינער פון אנפאנג־שולן פאר כרעסטאמאטיע :לעבן מיעם צום ג. ענט
עמי. 245 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ; כ. ; מ. ־ דערוואקסענע.

Бакст І. та ін. До нового життя: Хрестоматія для початкових загальноосвіт. шк. для дорослих / І.Бакст, 
Х.Лойцкер, Г.Ентін.

עמ׳. 111 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ לערניאר. ערשטנ פאת לײענבוכ פ. בורגאנסקי
Бурганський П. Книга для читання для 1-го року навчання. - Те ж. - 2-ге вид. - 1934. - 106 с.; Те ж. -
3-тє вид. - 1935. - 105, [3] с.; Те ж. - 4-те вид. - 1936. - 108 с.; Те ж. - 5-те вид. - 1937. - 108 с.

יצקי ועלעדנ , ו י א. יצק וד  וועלעדניצקי, א. צונויפגעשטעלט / לערניאר ־טנ6 פארנ כרעסטאמאטיע ליטערארישע ז. טק
עמי. [1] ,230 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ ז.סקודיצקי.

Веледницький A., Скудицький 3. Літературна хрестоматія для 6-го року навчання. - Те ж. - 2-ге вид.
- 1934,- 280 с.

יצקי ועלעדנ  א.װעלעדניצקי. צונויפגעשטעלט / מיטלשול דער פונ קלאס ־טנ6 פארנ :כרעסטאמאטיע ליטערארישע א. ו
איל. :ז. 270 ־ .1935 אוסרר, אע מינד. נאצ. די ר פא מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע 3 ־

Веледницький А. Літературна хрестоматія: Для 6-го кл. серед, шк. - Те ж. - 5-те вид. - 1937. - 240 с.: 
іл.:Теж. - 6-те вид. - 1937.-240 с.; Те ж. - 1940.- 160 с.

עמ׳ [3] ,117 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ לערניאר. צװײטנ פארנ לײענבוכ ש. מלקא ל., גאלדין
Голдін Л., Гулько Ш. Книга для читання для 2-го навчального року.

, האלדעס  צונויפגעשטעלט / שול פאליטעכנישער דער פונ לערניאר ־טנ7 פארנ כרעסטאמאטיע ליטערארישע פ. שאמעט א.
עמי. [2] ,343 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ; כ. ־ פ,שאמעס. האלדעס, א.

Гольдес О., Шамес Ф. Літературна хрестоматія: Для 7-го року навчання політехнічної шк. - Те ж. - 2- 
ге вид. - 1934. - 328 с.

 נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ן ק. ־ מיטלשול. דער פת קלאס ־טנ9 פאת :כרעסטאמאטיע ליטערארישע א. האלדעט
איל. :ז. 196 ־ .1935 אוסרר, אע

Гольдес О. Літературна хрестоматія: Для 9-го кл. середньої шк. - Те ж. - 1937. - 192 с.; Те ж. - 3-тє 
вид. - 1937. - 175 с.

 .1937 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ מיטלשול. דער פת קלאס ־טנ10 פאר כרעסטאמאטיע ליטערארישע א. האלדעט
עמ׳. 122 ־

.Гольдес О. Літературна хрестоматія для 10-го класу середньої школи 
 / אופלאגע אויסגעבעסערטע з ־ מיטלשול. דער פונ קלאס ־טנ7 פארנ ליטעראטור: פאר כרעסטאמאטיע א. האלדעס

איל. :ז. 192 ־ .1935 אוסרר, אינ מינד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :כ. ;ק. ־ האלדעס. א. צונויפגעשטעלט
Гольдес О. Хрестоматія з літератури: Для 7-го кл. середньої шк. - Те ж. - 4-те вид. - 1936. - 190 с.: 
іл.;Теж. - 5-те вид. - 1938.- 168 с.; Те ж. - 6-те вид. - 1939.- 164 с.: іл.; Те ж. - 1940. - 168 с.: іл.

 ;כ. מ.לעוויטאנ.־ רעד. / שול פאליטעכנישער דער פת לערניאר ־טנ8 פארנ ליטעראטור פאר כרעטטאמאטיע א. האלדעט
עט׳. 297 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.

Гольдес О. Хрестоматія з літератури для 8-го року навчання політехної школи. - Те ж. - 2-ге вид. -
1934.- 295 с.: іл.; Те ж. - 3-тє вид. - 1936.- 232 с.; Те ж, - 4-те вид. - 1937. - 244 с.; Те ж. - 1938.- 
246 с.

וױצ . הארא  :ק. ־ האראװיצ. ש. פת צונויפגעשטעלט / קלאס ־טנ10 פארנ :כרעסטאמאטיע ליטערארישע ש
פארטר. :ז. 235 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Горовіц Ш. Літературна хрестоматія для 10-го класу.
יצ . האראװ  ו ק. ־ ש. האראװיצ צונויפגעשטעלט / מיטלשול דער פונ קלאס 10 פארנ ליטעראטור פאר כרעסטאמאטיע ש

איל. :ז. 336 ־ .1935 אוסרר, אינ מינד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :כ.
Горовіц Ш. Хрестоматія з літератури для 10-го класу середньої школи. - Те ж. - 1937. - 334 с.: іл.

ן י י , האפשט ן ד. ינסא ואק י., יאכ ו י . טפ  .1928 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. צווייטן פארן כרעסטאמאטיע :ארבעטשול א
איל. ז.: 298 ־

Гофштейн Д. та ін. Трудова школа: Хрестоматія для 2-го року навчання / Д.Гофштейн, І.Яхінсон, 
Е.Співак.
Hofschtein D., Jachinson І., Spiwak A. Arbetschul: Chrestomatie: Farn zweitn lernior. - K.: Kultur-Iige,
1929.- 300 s.
Гофштейн Д. та ін. Трудова школа: Хрестоматія для 2-го року навчання / Д.Гофштейн, І.Яхінсон,
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Е.Співак.
ץ י ן ר., האפשט ינסא ואק י., יאכ ו י  קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. דריטנ פארן כרעסטאמאטיע :ארבעטשול א. ספ

■ . עמ׳. 320 ־ .1928
Гофштейн Д. та ін. Трудова школа: Хрестоматія для 3-го року навчання / Д.Гофштейн, І.Яхінсон, 
Е.Співак.
Hofschtein D., Jachinson І., Spiwak A. Arbetschul: Chrestomatie farn 3 lernior. K.: Kultur-lige, 1929. - 
342 s.: il.
Гофштейн Д. та ін. Трудова школа: Хрестоматія для 3-го року навчання / Д.Гофштейн, І.Яхінсон, 
Е.Співак.
Hofschtein D., Jachinson І., Spiwak A. Arbetschul: Chrestomatie farn 4-tu lernior. - K.: Kultur-lige, 1928. - 
360 s.: il.
Гофштейн Д. та ін. Трудова школа: Хрестоматія для 4-го року навчання / Д.Гофштейн, І.Яхінсон,
Е.Співак. - Те ж. - 1929. - 358, [2] с.: іл.

ולקא , ג וױטקא ש.  :ק. ;כ. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע צווייטע - קלאס. צװײטנ פארנ לײענבוכ ל. ק
עמי. [4] ,140 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Гулько Ш., Квітко Л. Книга для читання для 2-го класу.
 א צונויפגעשטעלט / לערניאר ־טנ5 פאת ליטעראטור אפ לערנבוכ צומ מאטעריאלנ ליטערארישע ש. גולקא

עמ׳.[2] ,262 ־ .1932 ק.:אוקרמעלנאצמינדפארל.,;־כ. אנפיר.גולקאס ש.קאלעקטױואונטער
Гулько Ш. Літературні матеріали для підручника з літератури для 5-го року навчання.

ולקא . ג  קאלעקטױו א צונויפגעשטעלט / לערניאר ־טנ6 פאמ ליטעראטור אפ בוכ צומ מאטעריאלנ ליטערארישע ש
עמי. [2] ,186 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ,■.כ ־ אנפיר. גולקאס ש. אונטער

Гулько Ш. Літературні матеріали до книги з літератури для 6-го року навчання.
ולקא . ג אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. :כ. ־ לערניאר. ־טנ7 פארנ ליטעראטור אפ בוכ צומ מאטעריאלנ ליטערארישע ש
־1932 . 167[ עמ׳. [1,

Гулько Ш. Літературні матеріали до книги з літератури для 7-го року навчання.
י יאנסק וט  ־ .1939 אוססר, אינ מינד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אנפאנג־שול. דער פת קלאס 1 פאר :לײענבוכ ב. ג

איל. ז.: 120
.Гутянський,Б. Книга для читання: Для 1-го кп. початкової шк. - Теж, - 1940.- 116 с 

י יאנסק וט וױצ .,a ג . הארא  אינ מעד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ קלאס. 4 פארנ :כרעסטאמאטיע ליטערארישע ש
איל. ז.: 215 ־ .1939 אוססר,

Гутянський Б., Горовіц Ш. Літературна хрестоматія: Для 4-го кл. - Теж.- 3-тє вид. - 1941,- 191 с.
ילעט וב ק.: דובילעט. מ. צונויפגעשטעלט / מיטלשול דער פת קלאס 8 פאת :כרעסטאמאטיע ליטערארישע מ. ד  ־

ז. 172 ־ .1940 אוקרמעלנאצמעדפארל.,
Дубілет М. Літературна хрестоматія: Для 8-го кл.

ן זדא . קא .ש  און קלאס אין ליטעראטור יידישע די שטודירן אויף מוסטערווערק פון זאמלתגען :היים און שול פאר ח
ס. עמי.48 ־ .1918 קיעווערפארל., ערשטעזאמלונג:אונזערשטעטל.־ק.: איןדערהיי

Каздан Х.Ш. Для школи і дому: 36. літ. зразків для вивчення євр. л-ри в кл. і вдома. 36. 1: Наше 
містечко.

ן זדא . קא .ש  )תרע״ט(. פארל., קיעװער :ק. ־ מתעדים(. און )חסידיםװעלטן צװײ :זאמלתג :צװײטע חיים... און שול פאר ח
עמי. 62 ־

Каздан Х.Ш. Для школи і дому...: Збірник 2: Два світи.
ן זדא . קא .ש עמ׳ 84 ־ תרע״ט. פארל., קיעװער :ק. ־ קינדער. זאמלונג. :דריטע חיים... און שול פאר ח

Каздан Х.Ш. Для школи і дому...: Збірник 3: Діти.
יטקא ו ו  .1935 אוסרר, אינ מינד. נאצ. די פאר מעצ־פארל., :כ. !ק. ־ אנפאע־שול. דער פת קלאס 2 פארנ לערנבוכ ל. ק

איל. ז.: 156־
Квітко Л. Книга для читання в 2-му класі початкової школи. - Те ж. - 2-ге вид. - 1936. - 154 с.; Те ж.
- 3-тє вид. - 1937. - 156 с.: іл.; Те ж. - 1938.- 156 с.: іл.; Те ж. - 4-те вид. - 1939.- 153 с.: іл.; Те ж. 
-1940.-156 с.: іл.

יענבוב: איל. :ז. 132 ־ .1938 אינאוססר, מינד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אופל. 7 ־ קלאס. 3פארנ לי
Книга для читання: Для 3-го кл. - Те ж. - 1939. - 131 с.: іл.; Те ж. - 8-ме вид. - 1940. - 131 с.

נ ופאר ו ואט יטע ז. 255 ־ .1938 אוססר, אינ מינד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אופל. אויסגעבעסערטע 7 ־ קלאס. 4 ל
Літературна хрестоматія для 4-го класу.

י וסק ו ישקא ן ל., מ  :]כ.[ ־ ארבעט־שול. דער פון לערניאר פינפטן פארן כרעסטאמאטיע :אויפבוי און קאמף א. מאקאגא
עמי. [3] ,423 ־ [.1928] צענטרפארל.,

Мишковський Л., Макогон А. Боротьба і відбудова: Хрестоматія для 5-го року навчання трудової шк.
י יצק יר זש י  די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ מיזשיריצקי. מ. צתויפגעשטעלט / קלאס 5 פארנ כרעסטאמאטיע ליטערארישע מ. מ

איל. :ז. 168 ־ .1937 אינאוססר, מינד. נאצ.
Міжирицький М. Літературна хрестоматія для 5-го класу. - Те ж. - 1938. - 162 с.: іл.; Те ж. - 1940. -
184 с.

יסלענדער ו ן נ., א י י ואלקענשט . ו יע ,ד ור ג נ., ל ו נמבע י  און ליטעראטור פון כרעסטאמאטיע :ליטעראטור אידישע ע. פ
 .1928 קולטור־ליגע, :ק. ־ לעוויטאן. מ. פון רעד. דער אתטער / טייל ערשטער .1905 ביז יארן ־קער60 די פון קריטיק

עמי. [1] ,374 ־
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Ойслендер Н. та ін. Єврейська література: Хрестоматія з літератури та критики від 60-х рр. до 1905 р. /
Н.Ойслендер, Д.Волкенштейн, Н.Лур'є, Е.Фінінберг. Ч. 1.

יסלעגדעד ו  ־ .1935 אוסרר, אינ מינד. נאצ. די פאר מעל.־פארל. :כ. ן ק. ־ קלאס 3:אנפאנג־שול. דער פאר :לײענבוכ נ. א
איל. :ז. 128

Ойслендер Н. Книга для читання для початкової школи. Ч. 1. 3-й кл. - Те ж. - 5-те вид. - 1936.-126 с.: 
іл.;Теж. - 6-тевид. - 1937.- 124 с.

יסלענדער ו ן ג., א י עמ׳. [2] ,102 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., ־ ק. ;כ. ־ לערניאר. דריטנ פארנ לײענבוכ ל. גאלד
Ойслендер H., Голдін Л. Книга для читання для 3-го року навчання.-Теж-2-ге вид. - 1934.-124 с: іл. 
Ольгин. Єврейське слово. Т. 1. Літературна хрестоматія для читання в старших групах для вечірніх 
шкіл і дома / Склав Ольгин. - 7-ме вид. - К.: Євр. нар. вид-во, 1919. - 186 с.: портр. - Євр.

יק זנ  :ק. ־ רעזניק. ל. צונויפגעשטעלט / מיטלשול דער פונ קלאס 10 פארנ :כרעסטאמאטיע ליטערארישע ל. רע
פארטר. :ז. 240 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Рєзнік Л. Літературна хрестоматія: Для 10-го кл. середньої шк.
ואק ו י עמ׳. 152 ־ .1924 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. ערשטער הויז. און שול פאר הילפס־בוכ :דאר יונגן פארן א. ספ

Співак А. Для молодого покоління: Допоміжна кн. для шк. і дому. Ч. 1.
ואק ו י עמ׳. 310 ־ .1923 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. צווייטער ..דאר. יונגן פארן א. ספ

Співак А. Для молодого покоління... Ч. 2. - Теж, - 1924. - 213, [3] с.
ואק ו י . ספ עמ׳. 144 ־ .1924 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. דריטער ..דאר. יונגן פארן א

Співак А. Для молодого покоління... Ч. 3.
ואק ־ ו י עמ׳. [5] ,369 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ ארבעט־שול. דער פאר הילףסבוך :זאמלונג ליטערארישע :יוגנט א. ספ

Співак А. Молодь: Літ. 36.: Допоміжна кн. для трудової шк.
ואק ו י עמ׳. 358 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. 5-4 פארן כרעסטאמאטיע ליטערארישע :יוגנט א. ספ

Співак А. Молодь: Літ. хрестоматія для 4-5 року навчання.
ואק ו י . ספ עמ׳. 305 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. ערשטער ]כרעסטאמאטיע[. :אונדז אתם א

Співак А. Навколо нас: [Хрестоматія]. Ч. 1. - Те ж. - 2-ге вид. - 1927. - 305 с.
ואק ו י עמ׳. 360 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. צווייטער אונדז. אתם א. ספ

Співак А. Навколо нас. Ч. 2. - Те ж. - 2-ге вид. - 1927. - 258 с.
ואק ו י .1926:המעטפת על ־ עמ׳. 315 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. דריטער כרעסטאמאטיע. אתדז. אתם א. ספ

Співак А. Навколо нас. Ч. 3.
ואק ו י עמ׳. 96 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. צווייטן פארן כרעסטאמאטיע טייל. ערשטער פרייד. און ארבעט א. ספ

Співак А. Праця і радість: Хрестоматія для 2-го року навчання. Ч. 1. - Те ж. - 2-ге вид. - 927. - 258 с.
יװאק עמ׳. 286 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ לעתיאר. דריטנ פארן כרעסטאמאטיע :פרייד און ארבעט א. ספ

Співак А. Праця і радість: Хрестоматія для 3-го року навчання.
י וע ד  שרייבער. יעדן צו דערקלערתגען און אריינפיר אן מיט כרעסטאמאטיע ליטערארישע ליטעראטור: יידישע עלטע
עמ׳. 284 ־ .1929 קולטור־ליגע, :ק. ־

Стара єврейська література: Літ. хрестоматія з вступом і поясненнями.
ן ינמ  (.1918) - תרע״׳ו)!( אודיסה, ־ והששית. התמשית הלמודים לשנת ספרותית חרסטומתיה :ראשונים פרקים יע. פ

עמי. 260־
Фіхман Я. Літературна хрестоматія для 5-го і 6-го року навчання.

ן יבמ  מתוקנת. הוצאה שבכתב. לעבודות מיוהדת מהלקה עם השניה. הלמודים לשנת חרסטומתיה :ראשונים פרקים יע. פ
עמי. [1] ,162 ־ (.1917־) תרע׳׳ו)!( שרברק, ש. :אודיסה ־

Фіхман Я. Хрестоматія для 2-го року навчання з особливим розділом для письмових робіт: Іст. вид.
ן יכמ  מתוקנת. הוצאה שבכתב. לעבודות מיוחדה מחלקה עם השלישית הלמודים לשנת חרסטומתיה :ראשונים פרקים יע. פ

עמ׳. 176 ־ (.1917) - תרע״ו)!( ש.שרברק, :אודיסה ־
Фіхман Я. Хрестоматія для 3-го року навчання з особливим розділом для письмових робіт: Іст. вид. 
Schtif N. Di eitere idische literatur: Literarische chrestomatie mit an arainfir un derklerungen zu jedn 
Schreiber. - K.: Kultur-Iige, 1929. - 285 s.
Штіф H. Хрестоматія старої єврейської літератури.

ן י י ׳מ. ױדאװ וױ  ;מ. סאלאװײ.־ אונ ױדאװין צונויפגעשטעלט / לערניאר ־טנ2 פארנ כרעסטאמאטיע :אופבוי נ. סאלא
 עמ׳. 129 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק !.כ

.Юдовін M., Соловей Н. Відбудова: Хрестоматія для 2-го року навчання 
ן ודאמי . י י ׳מ י  ן כ. і מ. ־ טייל. צווייטער לערניאר. צװײטנ פארנ כרעסטאמאטיע שאפ(. אונ )ארבעט :אופבוי נ. סאלאװ
עמ׳. 170־ .1931 צענטרפארל., מינסק:

Юдовін M., Соловей Н. Відбудова: (Праця і творчість): Хрестоматія для 2-го року навчання.

Droste-Hülshoff A. von. Die Judenbuche: Ein Sittengebilde aus dem gebirgichtigen Westfalen / Oprac. K. 
Zagajewski. - Lwów; Warszawa: Książnica-Atlas, 1925 [antid. 1924]. - 77, [3] s. - (B־ka niem.; zesz. 3). 
Дросте-Хюльшофф A. Єврейська хрестоматія.

ІСТОРІЯ
Gutman R. Sipüre=hachumäsz lematchTITm. Im cijürlm. Sěfer szěni: szemöt, wajiqrä, bamidbär, dewärTm.
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Mahädüräh szelösz=esreh, mechüdäszäh. - Warszawa: Druk. "Wir", 5695 [antedat.; 5694-1934]. - 106, 3 s. 
Гутман P. Біблійні оповідання для шкіл. Ч. 2.

ורג ינאג ן. ד ו  אין צוזאמענגעשטעלט ־ דאקומענטן. און קוו־עלן כרעסטאמאטיע[. ]היסטארישע :געשיכטע אידישע בן־צי
 פאר הילפסבול א צעטען. הענטיגע צו ביז ישארל פאלק פונ׳ם אנהויב פון סדר. סיסטעמאטישן און כראנאלאגישן

 :פעטראגראד :ק. ־ יהודה. אין הערשאפט פערסישער פון סוף דעם ביז טייל'' ערשטער זעלבסט־בילדונג. און שילער לערער,
עמ׳. [2] ,255 ־ תרע׳׳ט. בישראל, השכלה מפיצי חברת

Дінабург Б. Єврейська історія: [Іст. хрестоматія]: Джерела та док. в хронологічному порядку. Ч. 1. До 
кінця перського панування в Іудеї

ינבורג ן ד  מראשית והארות באורים עם כרונולוגי בסדר ותעורות מקורות היסטורית[. ]כריסטומטיה ישראל: תולדות ציון. ג
 ראבאטניק, :ק. ־ ביהודה. פרס שלטון של סופו עד ישראל מראשית :ראשון חלק דינאבורג. ציון בן ימינו...מאת עד ישראל

,237 ־ תרע״ט. עמ׳. 3
Дінабург Б. Історія Ізраїлю: [Хрестоматія з історії]: Джерела та док. в хронологічному порядку.

י  ־ תרע׳׳ח. קלעצקין, פארל. װילנער :ק. ־ תקופה. ביבלישע די טייל. ערשטער )לערן־בוך(. געשיכטע. יידישע ח. אפרת
עמ<. [2נ ,101

Ефросі X. Єврейська історія: (Підручник). Ч. 1: Біблейний шлях. - Те ж. - 1919. - 83 с.
י עמ׳. 78 ־ .1920 קולטור־ליגע, :ק. ־ אויפלאגע. דריטע ־ תקופה. ביבלישע די טייל. ערשטער געשיכטע. יידישע ח. אפרת

Ефросі X. Єврейська історія. Ч. 1.
י עמי. 126 ־ תרע׳׳ה. קלעצקין, פארל. ווילנער :ק. ־ שני. בית פון צייט די טייל. געשיכטע...צווייטער יידישע ח. אפרת

Ефросі X. Єврейська історія. Ч. 2. Час другого Храму.
 דער // אלקפ)ב(״[ פונ געשיכטע דער פונ ״קורצנקורס דעמ דערלערנער װאס די ]צוהילפ :.ראדיא־לעקציעסא שאפאלאװ
־1941 שטערנ.־ .8. IV.

Шапалов А. Радіолекції: [Допомога тим, хто вивчає “Короткий курс історії ВКП(б)”.]
י וסק וא ו . יא д 148 ־ .1926 מעל.־פארל., אוקר. :]כ.[ ־ שאפירא. מ. איד. / אוקראינע פון געשיכטע קורצע מ

.Яворський М. Коротка історія України
י וארסק ו איל. :ז. 148 ־ [.1927] קולטור־ליגע, :ק. ־ שאפירא. מ. איד. / אוקראינע פון געשיכטע קורצע מ. יא

Яворський М. Коротка історія України.
ן ינסא עמ׳. 208 ־ .1923 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. ערשטער פאלקסשולן. פאר קולטור־געשיכטע י. יאכ

Яхінсон І. Історія культури для народних шкіл. Ч. 1.
ן ינסא עמ׳. [3] ,297 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ באנד. צווייטער קולטור־געשיכטע: י. יאכ

Яхінсон І. Історія культури для народних шкіл. Ч. 2.

Bałaban М. Historja і literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce. Dla klas 
wyższych szkół średnich. T. 1: Od najdawniejszych czasów do upadku świata starożytnego. Z 31 mapami i 
rycinami. - 5-е wyd. - Lwów; Warszawa; Kraków: Wyd. Zakładu naród. im. Ossolińskich; Warszawa; 
Kraków: Księgarnia św. Wojciecha. - Poznań; Wilno: Druk. "Grafia” (Warszawa), 1931. - 3, 343 s.
Балабан M. Єврейська історія і література з детальним урахуванням історії євреїв в Польщі. Для 
вищих класів серед, шк. Т. 1. Від найдавніших часів до занепаду стародавнього світу. - Те ж. - 6-те 
вид, - 1937.-343, [3]с.
Bałaban М. Historja і literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce. Dla klas 
wyższych szkół średnich. T. 2. Od upadku świata starożytnego do końca średnich wieków. - Lwów: Nakł. 
Wyd. książek szkoln. Zakładu naród. im. Ossolińskich, 1920. - 308 s.
Балабан NI. Єврейська історія і література з детальним урахуванням історії євреїв в Польщі. Для 
вищих класів серед, шк. Т. 2. Від занепаду стародавнього світу до кінця середніх віків. - Те ж. - 2-ге 
вид. - 1924. - 384 с.
Bałaban NI. Historja і literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce, dla klas 
wyższych szkół średnich. T. 3. Od wygnania Żydów z Hiszpanji do Rewolucji francuzkiej [od Zygmunta 
Starego do trzeciego rozbioru Polski] : Z 50 rycinami w tekście. - Lwów: Nakł. druk. Zakładu narad. im. 
Ossolińskich, 1925. - [4], 446, 2 s.
Балабан M. Єврейська історія і література з детальним урахуванням історії євреїв в Польщі. Для 
вищих класів серед, шк. Т. 3. Від вигнання євреїв з Іспанії до французької революції: [Від Зигмунда 
Старого до третього поділу Польщі].
Bałaban M. Töldöt (äm Isrä’el w0sifrütö. Kerech ri’szön, chěleq szěni Mechurban J 0rüszälaim (äd achäre 
chäsTmat hatalmöd. (Im fmünöl wecijürim). - Berlin: Druk. "Grafia", Warszawa, 5691 [1931]. - 136 s. - 
(Historja i literatura żydowska; Cz. 2: [Od zburzenia Jerozolimy do zamknięcia Tałmudu]. - [Cz. 1 ob. 
8740/30].
Балабан М. Єврейська історія і література. Ч. 2. Від зруйнування Єрусалиму до закриття Талмуду. 
Baumberg M. W ezö’t haberächah. Sejfer limud Idos far szule un hojz fun... Erszter tajl. - Bendin (Będzin) : 
Höcä’at bet=mischar hasefärTm El.Lewin weNaftalT Alter. Gezect baj Henich Folman, Pietrkow. (Druk. B-cia 
Lewin-Epstein), [Warszawa], - [1931]. - 50, 2 s.
Баумберг NI. Підручник з релігії. Ч. 1.
Baumberg М. Szul buch far judisze geszichte (lojt’n Inach). Bearbajt fun direktor... Erszter tajl. - Bendin
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(Będzin): Ferl. "Lewin-Alter", 5690 [1929] [przedr. w 1931]. - 115, 1 s,
Баумберг NI. Шкільний підручник з історії євреїв згідно з Біблією. Ч. 1.

2200. Schall J. Dzieje żydów па ziemiach polskich: Podręcznik dla szkół średnich: Z 12 rycinami w tekście. - 
Lwów: Nakł. Księgami A. Bardacha, 1926. - 129, 3 s.
Шаль Й. Історія євреїв на польських землях: Підруч. для серед, шк.: З 12 мал. в тексті.

2201. Schaechner L. Dzieje żydów. Cz. 3. Podręcznik do nauki religji mojżeszowej na oddział VII szkół 
powszechnych w Polsce ze szczególnem uwzględnieniem dziejów żydów w Polsce ułożony na podstawie 
programu nauki religji mojżeszowej. - Lwów: "Minerwa", 1930. - 60, 4 s.
Шехнер Л. Історія євреїв. Ч. 3: Підруч. для вивчення іудейської релігії на 7-му відділі почат. шк. в 
Польщі з детальним урахуванням історії євреїв в Польщі, укладений на підставі програми вивчення 
іудейської релігії.

2202. Szyper N., Schipper N. Historja Żydów oraz przegląd ich kultury od upadku państwa żydowskiego (r. 70) do 
końcu wieków średnich (1492): Podręcznik dla oddziału VI szkoły powszechnej, przystosowany do programu 
nauki religji mojżeszowej oraz dla niższych klas szkół średnich. - Lwów, 1929. - 66 s.
Шіппер H. Історія євреїв, а також огляд їх культури від занепаду єврейської держави (р. 70) до кінця 
середніх віків (1492): Підруч. для 6-го відділу почат. шк., пристосований до програми вивчення 
іудейської релігії, або для нижчих класів серед, шк.

2203. Schipper N. Historja Żydów oraz przegląd ich kultury. Cz. 2. Od końca wieków średnich (1492) do doby 
najnowszej (1928): Podręcznik dla oddziału VII szkoły powszechnej oraz dla niższych klas szkół średnich. - 
Lwów, 1930. - 106 s.
Шіппер H. Історія євреїв, або огляд їх культури. Ч. 2. Від кінця середніх віків (1492) до часів новітніх 
(1928): Підруч. для 7-го відділу почат. шк., а також для нижчих кл. серед, шк.

2204. Schipper N. Dzieje Żydów w Polsce, oraz przegląd ich kultury duchowej: Zwięzły podręcznik do użytku 
szkolnego z mapą Polski. Cz. 1-2. - Lwów: Nakł. autora, 1926-1927. - (Z uwzględnieniem krajów 
ościennych).
Cz. 1: Od przybycia Żydów do Polski do XVIII wieku (do panowania Sasów). - 1926. - 102, 2 s.
Cz. 2: Od panowania Sasów do r. 1914. - 1927,- 118, 6 s. + 1 mapa.
Шіппер H. Історія євреїв в Польщі, або їх духовна культура: Стислий підруч. для шк. вивчення з картою 
Польщі.
Ч. 1: Від прибуття євреїв до Польщі до XVIII ст. (до царювання Сасів).
Ч. 2: Від царювання Сасів до 1914 р.

2205. Szyper N. Opowiadania і nauki z dziejów biblijnych dla młodzieży izraelickiej. Cz. 2: 8-е wyd. Polecone przez 
Min. W. R. I O. P. reskr. Z dnia 7/YI. 1921. L. 14. 570/1 do użytku w szkołach powszechnych i średnich oraz 
przez Zbory izraelickie wielkich gmin wyzn. W Polsce. - Lwów: Nakł. Naftalego Schippera, 1929 [1928]. - 
61, 9 s.
Шіппер H. Оповідання й уроки з історії біблії для ізраїльської молоді.

СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО

2206. Abtschuk A., Gorochow G., Judizki A. Arbet-buch far geselschaftkentenisch: V lernior ibergearbet far der 
idischer schul loit der rusischer un ukrainischer oisgabn durch A.Abtschuk, G.Gorochow, A.Judizki, 
I.Chintschin. - K.: Kultur-lige, 1929. - 336 s.: il.
Абчук A. та ін. Робоча книга з суспільствознавства: 5-й рік навчання / А.Абчук, Г.Горохов, А.Юдицький,
І.Хінчин.

 2207. ;כ. ;מ. ־ לערניאר. ־טן5-4 פארן געזעלשאפטקענטעניש פאר הילפבוך :דארף סאציאליסטישן צום ק. האדאשעוױטש
עמי. 92 ־ .1930 צענטרפארל., מינסק:

Гадашевич К. До соціалістичного села: Допом. підруч. з суспільствознавства для 4-5-го року навчання.
 2208. :מינסק !כ. ;מ. ־ אופל. איבערגעארבעטע צװײטע הײמ... רויטע אונדזער מ. מאגילניצקי ש., יאפע ק., האז־אשעווישש

עמי. [1] ,376 ־ .1931 צענטרפארל.,
Гадашевич K., Йофе LU., Могильницький M. Наш червоний дім: Робоча кн. для 4-го року навчання.

2209. .1931 צענטרפארל., :כ. ־ לערניאר. ־טן6 פארן )היינטצייטיקייט(. :געזקענטעניש א. גלינסקי
Глинський А. Суспільствознавство: (Сучасність): Для 6-го року навчання.

ע סאציאליסטישער פון יעסוידעס די :געזעלשאפטקענטעניש אף לערנבוך מ. קאהאן מ.יא., זייטשיק  2210. ־טער5 :בויו
עמ׳. 112 ־ .1931 צענטרפארל., :כ. ; ק. ־ לערניאר.

Зайчик M., Каган М. Підручник з суспільствознавства: Для 5-го року навчання.
 2211. ;י• ־ לערניאר. ־טנ2 פארנ שפראכ יידישער אונ געזעלשאפטקענטעניש אפ לערנבוכ :שלאגלערס ױנגע מ. קרוגליאק

עמי. 220 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.
Кругляк М. Молоді ударники: Підруч. з суспільствознавства і євр. мови для 2-го року навчання.

 2212 צענטרפארל., :ק. ;כ. ־ קרוגליאק. מ. צוזאמענגעשטעלט / לערניאר ־טנ2 פארנ ארבעט־ביכל :װעגנ נײע אפ מ. קדוגליאק
־1931 שעמי. ,278 .

Кругляк М. На нових дорогах: Робоча кн. для 2-го року навчання.



יאק וגל , קר ן מ. ידערמא י  :ק. і כ. ־ העפט. ערשטע לערניאר. ־טנ4 פארנ לערנבוכ :געזעלשאפטקענטעניש א. שנ
עמ׳. [2] ,82 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.,
.Кругляк М., Шнайдерман А. Суспільствознавство. Зош. 1: Для 4-го року навчання 

יאק וגל , קר ן מ. ומא נײדע . ש  :ק. і כ. - העפט. צווייטע לערניאר. ־טנ4 פארנ לערנבוכ :געזעלשאפטקענטעניש א
עמ׳. 167-87 [,2] ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Кругляк M., Шнайдерман А. Суспільствознавство. Зош. 2: Для 4-го року навчання.
ן , לאנדעסמא יק מ. יטש י . ז י  ־טער7 בויונג. סאציאליסטישער פון יעסוידעס די :געזעלשאפטקענטעניש אף לערנבוך מ.א

עמי. 162 ־ .1931 צענטרפארל., :כ. ; ק. ־ לערניאר.
Ландесман M., Зайчик М.І. Підручник з суспільствознавства: Бесіди про соціаліст, буд-во: 7-й рік 
навчання.

י וסק ו יראשע  / ױגנט־באװעגונג פראלעטארישער צווישנפעלקערלעכער פון געשיכטע דער צו כרעסטאמאטיע וו. מ
ז. [5] ,235 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ וועלעדניצקי. א. שאפירא, מ. אופלאגע ־טער2 דער פון איבערגעזעצט

Мірашевський В. Хрестоматія з історії молодіжного пролетарського руху.
וױטש נא י  .1924 שליאך, טשערוואנע :ק. ־ כרעסטאמאטיע. געזעלשאפטלאך־ליטערארישע :ארבעט באפרײטע י. ראב

עמ׳. [5] ,347 ־
Рабинович І. Вільна праця: Суспільно-літературна хрестоматія.

ודאממא  און אופלאגע פארבעטערטער צװײטער דער פון איבערגעזעצט / לערניאר ־טן4 פארן געזעלשאפטקענטעניש ג. ר
עמ׳. 344 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ;כ. ; מ. ־ האכבערג. ה. יידעלעמענטן צוגעגעבן

Рудаміна Г. Суспільствознавство: Для 4-го року навчання.
ו ו  .1930 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק !כ. !מ. ־ קלאס. ־טן5 פארן געזעלשאפטקענטעניש אף ארבעטבוך ל. שאשקא

עמ׳. 83 ־
Шашков Л. Робоча книга з суспільствознавства для 5-го класу.

ПЕДАГОГІКА
 אונ טעכניקומס פעדאגאגישע סטודענטס פאר שול. פאליטעכנישע סאוועטישע די טייל. ערשטער פעדאגאגיק. י. דארדאק

עמ׳. [2] ,407 ־ .1931 אפט., ווייסר. צענטרפארל., :מינסק !כ. ; מ. ־ קאנצענטער. ערשטנ פונ לערער
Дардак І. Педагогіка. Ч. 1. Радянська політехнічна школа: Для студентів педтехнікумів і вчителів 1-го 
концентру.

יאק  :ק. ־ אידביורא(. )צינטראלם או.ס.ר.ר. בילדונג פאר פאלקס־קאמיסאריאט / כרעסטאמאטיע פעדאגאגישע ה. פאל
ז. 298 .־ 1926 קולטור־ליגע,

Поляк Г. Педагогічна хрестоматія.

ПРИРОДОЗНАВСТВО
ו3  מעל.־פארל. :ק. ־ מיטלשול. דער פונ קלאס 9 פארנ לערנבוכ עוואליוציע: װעגנ לערע דער פונ יעסוידעס די מ. מ. עליאיעו

איל. :ז. 172 ־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר
Беляев М.М. Основи еволюційного вчення: Підруч. для 9 класу середньої шк.

 .1920 קולטור־ליגע, :ק. ־ גאלאמב. א. קוועלן. אנדערע לויט שנויים און הוספות מיט איבערגעזעצט / געוויקסן ג. באטש
עמ׳. 127’־

Боч Г. Рослини / Пер. з дод. за іншими джерелами.
Brodski, Rosum. Lernbux af naturnvisnšaft fam 5-ten lernjor. - Centrfarl., 1930. - 268 z.
Бродський, Розум. Підручник з природознавства для 5-го року навчання.
Burganski P., Grinberg В. Arbetbux af naturvisnšaft un geografie far der 3 grupě fun der arbetšul. - 
Centrfarl., 1930.-308, [4] s.
Бурганський П., Грінберг Б. Робоча книга з природознавства і географії для 3-го класу трудової 
школи.
Burtianski І. Dos gewiks ип seine nuch: Far dikompleks-temes inm ingern koncenter. - K.: Kultur-lige, 1929.
- 94 s., IV, [2] s.: il.
Буртянський І. Рослина і її користь: Ботаніка для молод, концентру.

י з אויסגעבעס. יאטסק ־ מיטלשול. אונ מיטלשול ניטפולער דער פונ קלאסנ 6 אונ 5 פארנ לערנבוכ :באטאניק ב.װ. װסעסװ  
נאצ די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אוססר. פאלקאמבילד פונ באשטעטיקט :רספסר פאלקאמבילד פונ באשטעטיקט / אופל. .
איל :ז. 216 ־ .1937 אוססר, אינ מינד. .

Всесвятський Б.В. Ботаніка: Підруч. для 5-го і 6-го кл. неповної серед, та серед, шк. - Те ж. - 1938. - 
214 с.; Те ж. - 1940. - 215 с.

עמ׳. [1] ,41 ־ .1922 קולטור־ליגע, :ק. ־ בוים. א פון לעבן דאס א. גאלאמב
Голомб А. Життя дерева.
Lebediker natur-winkl un oischtatung fun a laboratorie fam 3-tn un 4-tn lernjor / L.D.Korabina, F.G.Neidin, 
N.N.Pawiowe un and.; Jid. Frusman. - Zentrfarl., 1929. - 565 z.
Живий природний куточок та обладнання для лабораторії для 3-го і 4-го року навчання / Л.Д.Корабіна, 
Ф.Г.Найдін, H.H.Павлова та ін.

ו ו יעװ ב., איגנאטיע ארבעט־ביכער שטשופאק י. פרוסמאן, ל. איד. / מיסטגראזן און ביימער פון באשטימער .0 לעגעד
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ז. [2] ,42 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ יאכינסאן. י. פון רעד. דער אונטער נאטורוויסנשאפט אף
Ігнатьєв Б., Лебедев С. Визначник дерев й бур'янів: Робоча кн.: (Підруч. з природознавства).

נםאףהעגעל  און מאס אינדוסטריע, דער פון מאטעריאלן טייל. צווייטער נאטורוויסנשאפט. אף ארבעט־בוך ע.ג. יאהא
קולטור־ליגע, :ק. ־ קאלארימעטריע. מעסטונגען. טעמפעראטור, ברענען, הייצוע, גאזן, מעטאלן. בוימאטעריאלן, וואג,
עמ׳. 164 ־ .1926

Йогансон-Гегель Е.Г. Робоча книга з природознавства. Ч. 2. Матеріали про індустрію, будматеріали, 
метали, паливо та ін.

ן י ו וו., קאפעלק ינגע עמ׳. 70 ־ .1923 מעל.־פארל., :ק. ־ באטאניק. :נאטורקענטעניש א.וו. צ
Капелькін В., Цингер А. Природознавство: Ботаніка.

ז. [1] ,71 ־ .1925 מעל.־פארל., אוקר. :]כ.[ ־ באטאניק. טייל. צווייטער נאטור־קענטעניש. א. צמגער וו., קאפעלקץ
Капелькін В., Цингер А. Природознавство: Ч. 2. Ботаніка.

ינגער וו., קאפעלקץ . צ .מ עמ׳. 112 ־ .1923 מעל.־פארל., :ק. ־ זאאלאגיע. :נאטורקענטעניש א
Капелькін В., Цингер A.B. Природознавство: Зоологія.

ן י ינגער וו., קאפעלק עמ׳. 106 ־ .1923 מעל.־פארל., :ק. ־ נאטור. אומארגאנישע :נאטורקענטעניש א.וו. צ
Капелькін В., Цингер A.B. Природознавство: Неорганічна природа.
Korabine L.D. un and. Zoologie: (Far die eitere grupn fun der 7-ioriker arbet-schul) / L.D.Korabine, 
N.N.Pawiowe, W.Jakowlew; Unter der red. fun A.J.Jakowlew; jid. H.Kasakewitsch. - Ch.: Zentrfarl., 1929. - 
368 s.: il.
Корабіна Л.Д. та ін. Зоологія / Л.Д.Корабіна, H.H.Павлова, В.Яковлев.

נ י יאמק , פאט נקא מ.פ. י  אונטער / מיטלשול דער פונ קלאס 10 פארנ לערנבוכ :געאלאגיע את מינעראלאגיע וו.וו. מאל
 208 .־1935 אוסרר, אע נאצ.מינד די פאר מעל.־פארל. :כ. !ק. ־ אוקראיניש. פת איבערגעזעצט טשערנאוו. א.א. רעד. דער
איל. ז.:

Потьомкін М.П., Малинко В.В. Мінералогія і геологія: Підруч. для 10-го кл. середньої шк. - Те ж. -
1937. - 208 с.: іл.; Те ж. - 1940. - 212 с.: іл.

וך  ערדארבעט. שפייז. פון באקום ארויס לאנדווירטשאפט פון מאטעריאלן טייל. ערשטער נאטורוויסנשאפט. אף ארבעט־ב
 ;שטשופאק ל.פרוסמאן,י. יאכינסאן, י. מ.דווארקין, ב.גרינבערג, בורטיאנסקי, י. / באלעכאים ווירטשאפטלעכע גערטנעריי

ז. [2] ,298 [,1] ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ יאכינסאן. י. פון רעד. דער אונטער
Робоча книга з природознавства. Ч. 1. Матеріали сільського господарства, польові роботи, 
садівництво, тваринництво / І.Буртянський, Б.Грінберг, М.Дворкін та ін.

וך ג  מאטעריאלן, בוי וואג, און מאס אינדוסטריע, דער פון מאטעריאלן טייל. צווייטער נאטורוויסנשאפט. אף ארגעט־
 בורטיאנסקי,ב.גרינבערג, י. :צונויפגעשטעלט / קאלארימעטריע טעמפעראטור־מעסטונגען, ברענען, הייצונג, גאזן, מעטאלן,

ז. [2] ,162 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ יאכינסאן. י. רעד. דער אונטער ;שטשופאק י. צפרוסמאן, י.יאכינסאן, י.דווארקין,
Робоча книга з природознавства. Ч. 2. Матеріали індустрії, мір і вагів, будівельні матеріали, метали, 
гази, паливо, горіння, зміна температури, калориметрія / І.Буртянський, Б.Грінберг, І.Дворкін та ін.

וך  / אנװײזוכגען טעכנישע און מעטאדישע לערער פארן טייל. ערשטער כאטורוויסנשאפט. אף ארבעט־ב
 יאכינסאן, י. דווארקין, מ. ב.גרינבערג, בורטיאנסקי, י. ליטעראטור. פון טערמינאלאגיע־רעשימע נאטורוויסנשאפטלעכע

איל. :ז. 107 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ יאכינסאן. י. פון רעד. דער אונטער ;שטשופאק י. פרוסמאן, ל.
Робоча книга з природознавства. Ч. 1. Навчально-методичні та технічні вказівки / І.Буртянський, 
Б.Грінберг, М.Дворкін та ін.
Sokołowski AI. Botanik: Hantbichl far 2-tn Konzentr fun arbeitschul / Id. L.Prusman, I.Schtschupak. - 
Zentrfarl., 1928,- 278, [2] s.
Соколовський A. Ботаніка: Підруч. для 2-го концентру трудової шк.
Sokolowsky. Botanik: Fur das 5 und 6 Schuljahr / Bearbeitet von J.Oberländer. - Zentralverl., 1929. - 308, 
[2], VI s.
Соколовський. Ботаніка. Для 5-го і 6-го року навчання.

і . ק אופלאגע.־ אויסגעבעסערטע  з .־ קלאס  з : 1 ו ו ורע י טייל אכפאנג־שול. דער פאר לערנבוכ נאטורוויסנשאפט. וו.א. טעט
איל :ז. 98 ־ .1935 אוסרר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. .

Тетюрев В.А. Природознавство. Ч. 1: Підруч. для початкової шк.: 3-й кл. - Те ж. - 4-те вид. - 1936. - 
98 с.: іл.; Те ж. - 1937. - 98 с.: іл.; Те ж. - 6-те вид. - 1938. - 94 с.: іл.; Те ж. - 1939. - 95 с.: іл.; Те ж.
- 1940,- 96 с.
Tetjurev V.A. Naturvisnšaft: Lembux far der onfangšul. - Т. 2: 4 klas. - 2 ojsgebes. ufl. - Ch.; K.: Mel.-farl., 
1934,- 136 z.: il.
Тетюрев B.A. Природознавство. 4. 2: 4-й кл.

i . ו ו וע ו י ק אופלאגע.־ אויסגעבעסערטע 3 ־ קלאס. 4:2 טייל אנפאנג־שול. דער פאר לערנבוכ :נאטורוויסנשאפט וו.א. טעט
איל :ז. 136 ־ .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. .

Тетюрев B.A. Природознавство. Ч. 2: Підруч. для початкової шк.: 4-й кл. - Те ж. - 5-те вид. - 1937. - 
136 с.: іл.; Те ж. - 6-те вид. - 1938. - 128 с.: іл.; Те ж. - 1940. - 128 с. :іл.

עמי. 117 [,8] ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ פאלקסשולן. פאר לערנבוך א :אונדז ארום נאטור די ה. כאצקעלעט
Хацкелес Г. Природа навколо нас: Підруч. для нар. шк.

עמי. 160,7 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ פאלקסשול. פאר לערנבוך ־ אלייז מיר און אונדז ארום נאטור די ה. כאצקעלעט
Хацкелес Г. Природа навколо нас і ми: Підруч. для нар. шк.
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 מעל. :ק. ־ אופל. 5 ־ מיטלשול. אונ מיטלשול ניט־פולער דער פונ קלאסנ 7 את 6 פארנ לערנבוכ :זאאלאגיע מ.יא. צוזמעו
איל. :ז. [2] ,322 ־ .1937 אוססר, את נאצ.מינד. די פאר ־פארל.

Цузмер М.Я. Зоологія: Підруч. для бтго і 7-го кл. неповної серед, та серед, шк. - Те ж. - 6-те вид. -
1938. - 324 с.: іл.; Те ж. - 1940. - 336 с.: іл.

АНАТОМІЯ
ולש . בע  .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ שול. דער פאר פיזיאלאגיע, און אנאטאמיע פון יעדיעס ערשטע :מענטש־מאשין ט

עמי. [5] ,128־
Берлс Т. Людина-машина: Перші відомості з анатомії й фізіології для шк.

ץ י . גאלדשט  און אנאטאמיע :ארבפאקן און טיפ העכערן פון אוונטשולן פאר נאטורוויסנשאפט אף ארבעטבוך א
 :מינסק ; כ. ; מ. ־ עוואלוציע. פון טעאריע און פארגלײך־אנאטאמיע פון מאטעריאלן :מענטשן פון פיזיאלאגיע

עמ׳. 464 ־ .1930 אפט., ווייסר. צענטרפארל.,
Гольдштейн А. Робоча книга з природознавства для вечірніх шкіл вищого типу і робфаків: Анатомія і 
фізіологія людини.

ו ו  פת איבערגעזעצט / לערניאר 8:מיטלשול דער פאר לערנבוכ מענטשנ: פונ פיזיאלאגיע אונ אנאטאמיע א.נ. קאגאנא
איל. :ז. 220 .־1933 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעלרפארל. :ק. ; כ. ־ יאכינסאנ. י. אופל. איבערגעארבעס. .'רוס.2 דער

Кабанов А.Н. Анатомія і фізіологія людини: Підруч. для середньої шк. 8-го року навчання. - Те ж. - 3-тє 
вид. - 1937. - 200 с.: іл.; Те ж. - 7-ме вид. - 1938. - 206 с.: іл.; Те ж. - 9-те вид. - 1940. - 204 с.: іл.

МЕДИЦИНА
יט י  / שטופע 1 גסא אפ נארמעס די אפגעבנ צומ זיכ צוגרײטנ אפ חילפ־בוכ פססר. פונ סאניטאר־שוצ צו גר

 מיליטער פונעמ רעד. דער אונטער אנד.[ ]את ל.װ.ארלאװסקי מאסלינקאווסקי, ט.אי. קאפלית, א.ר. :צונויפגעשטעלט
 פונעמ ־אויספיר־קאמיט ג.פ.פיאדאראװ. ראנג 2 פונ מיליטער־דאקטאר אונ אי.ג.סעלעסקערידי ראע 1 פונ ־דאקטאר

 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ פססר(. אינ לעװאנע האלבע רויטע את קרײצ רויטער געזעלשאפטנ פונ פארבאנד .
איל. ז.: 124'

Готовий до санітарної оборони СРСР: Посіб. для підготовки і здачі норм ГСО 1 ступ.
Grodzieński'J.A. Higjene un djetetik: (А forlezung, obgehalten ojf der ajnladung in folks=uniwersitet o. n. fun 
prof. A. Ajnsztajn dem 6. III. 1937 in Lemberg). [Okl. ] (Eryc Kleinmann). - Lemberg: (Druk. "Poligrafia", 1937. 
-37, [1] s.
Гродзенський Й.А. Гігієна і дієтика.

וסקי ואו ו . ל  זיכ גרײטנ וואס שילער, את פיאנערנ פאר הילפס־בוכ פסרר: פונעמ שוצ סאניטארער דער צו גרייט זיי אי
 פאר מעל.־פארל. :כ. !.ק ־ אוסרר. אינ קרײצ רויטנ פונ קאמיטעט צענטראלער :זגסש צײכנדל אפנ נארמעס די אפצוגעבנ

איל. :ז. 132 ־ .1936 אינאוסרר, נאצ.מינד. די
Львовський і. Будь напоготові: Для санітарних шк. СРСР: Посіб. для піонерів та школярів, що 
готуються до здачі норм на значок БГСО.

ГЕО ГРАФ ІЯ
ו ו יסא . באר  ־ליגע, קולטור :ק. ־ קרוגליאק. מ. איד. / ראטנפארבאנד סאציאליסטישן פון געאגראפיע עקאנאמישע אי

־1925 ז. [4] ,174 .
Борисов І. Економічна географія СРСР.

ן , גראנמא ו א. ו  .1928 צענטרפארל., :װעלטװירטשאפט :טייל ערשטער כרעסטאמאטיע. געאגראפיע, עקאנאמישע י. זשי
עמ׳. 258 ־

Брахман A., Жив І. Економічна географія: Хрестоматія. Ч. 1.
Іванов Г. Географія. Ч. 1. - K.: Культур-ліга, 1923. - 160 с.: іл. - Євр.

ו ואנאו ו  קולטור־ליגע, :ק. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע דריטע ־ קורס. עלעמענטארער טייל. ערשטער געאגראפיע. ג. אי
איל. ז.: [4,]128 :. 1924

Іванов Г. Географія. Елементарний курс. Ч. 1. - Те ж. - 4-те вид. - 1926. - 149, [3] с.; Те ж. - 1927. - 
150 с.: іл.; Те ж. - 5-те вид. - 1928. - 150, 2 с.: іл.

ו ואנאו ו  קולטור־ :ק. ־ אווסטראליע. אמעריקע, אפריקע, אזיע, טייל. צווייטער קורס(. )עלעמענטארער ג.־געאגראפיע. אי
ז. [4] [.2] ,142 * .1924 ליגע,

Іванов Г. Географія. Елементарний курс. Ч. 2. Азія, Африка, Америка, Австралія. - Те ж. - 1926. - 
164, [2], [4] с.

ו ואנאו ו  :ז. [3] ,157 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ אייראפע. טייל. דריטער קורס. עלעמענטארער געאגראפיא. ג. אי
טעקסט. אין קארט 2 טעקסט, אין צייכנונגען

Іванов Г. Географія. Елементарний курс. Ч. 3. Європа. - Те ж. - 1930. - 157 с.
ו ואגאו ו  ז. [2איל.+] און קארטעס :ז. 150 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ טייל. ־טער4 קורס. עלעמענטארער :געאגראפיע ג. אי

קארטע. א מיט בלאט אריינניליינטער [1+]
Іванов Г. Географія. Елементарний курс. Ч. 4. - Те ж. [Радянські соціалістичні республіки]. - 1928. - 
164 с., [4] с.: іл.; [2] мапи.
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Kistyakowski W. Geografie fun U.S.R.R.. - K.: Kultur-Iige, 1928. - 152 s.:il.
Кистяковський В. Географія СРСР.

י יסטאקאמסק איל. :ז. 152 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ קרוגליאק. מ. איד. / או.ס.ר.ר. פון געאגראפיע וו. ק
Кистяковський В. Географія УРСР.
Kistiakowski W. Arbetsbichl af geografie. 1-ter tejl. Kantkentenisch un geografie.-Zentrfarlag, 1928.-112 s. 
Кистяковський В. Робоча книга з географії. Ч. 1.

אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ לערניאר. ־טער7 :מיטלשול דער פאר לערנבוכ :אוסר״ר פונ געאגראפיע י.י. לאנדא
־1933 עמ׳. [2] ,106 .

Ландо 1.1. Географія УСРР: Підруч. для середньої шк.: 7-й рік навчання.
ן יטמא ו з .)№!ב-ק ־)פאפולער־װיסנשאפטלעכע עמ׳. 100 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ ערדקעלעך. וו. ו

.Ройтман В. Земна куля
׳רנו  טשארנא. ש.י. ע״י ערוכים הנעורים. לבני והארצי־ישראלית הכללית בגיאוגרפיה ספורים גיאוגרפית: מקראה л ש צ

עמי. 79 ־ תרע׳׳ט. ״ספר״, חרקוב: ־
 Чарні Ш.І. Географічна хрестоматія: Розповіді про загальну та ізраїльську географію для молоді. ׳-

יער  ר. איד. і סאקאלאוו ס. קאשטשענקא, ב. קאמענעצקי, וו. אגאפאוו, ס. :צונויפגעשטעלט / געאגראף ימג
№(. 7 ;שטופע ־טער1 שילערפון פארן ארבעט־ב-ק ־ ז. [2] ,126 ־ .1927 צענטרפארל., :מ. ־ נאוואגרודסקי.

Юний географ /Склад.: С.Агапов, В.Каменецький, Б.Кащенко, С.Соколов.

МАТЕМАТИКА
יא זאנסקא  :ק. אופל.־ 4 ־ מיטלשול. דער פונ קלאסנ 6 אונ 5 פארנ :אריפמעטיק אפ געניטונגענ אונ אופגאבעס יע.ס. בערע

איל. :ז. 160 ־ .1937 אינאוססר, נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל.
Березанська Є.С. Задачі і вправи з арифметики: Для 5-го і 6-го кл. серед, шк.

יא זאנסקא  ־ מיטלשול. דער פונ קלאס 6 אונ 5 פארנ :אריפמעטיק אפ געניטונגענ אונ אופגאבעס זאמלונג יע.ס. בערע
ז. 160־ .1935 אינאוסרר, נאצ.מינד. די פאר מעצ־פארל. :כ. ; ק. ־ אופל.. אויסגעבעס. 3

Березанська Є.С. Збірник задач і вправ з арифметики: Для 5-го і 6-го кл. серед, шк. - Те ж. - 6-те вид.
- 1938,- 277 с.; Те ж, - 1939,- 278 с.; Те ж, - 1940,- 280 с.

ובענקא  קולטור :ק. ־ שאפירא. מ. איבערגעארבעט / לערניאר ־טן1 פארן רעכנבוך אריפמעטישער וו. פעסענקא נ., האל
־1928 ־ליגע, ז. 130 .

Голубенко М., Фесенко В. Арифметика: Задачник для 1-го року навчання.
Holubenko М., Fesenko W. Arifmetischer rechnbuch farn 1sn lernior / Ibergeartbet M.Schapiro. - K.: Kultur- 
lige, 1929.- 130, [2] s.
Голубенко M., Фесенко В. Задачник з арифметики для 1-го року навчання.

ן , גארדא ינענקא א. ז וסקא ס., ד ו  .1931 צענטרפארל., :ק. ;כ. ־ לערניאר. ־טן5 פארן מאטעמאטיק אף ארבעטבוך ז. יאנא
עמי. 136 ־

Гордон А. та ін. Робоча книга з математики для 5-го року навчання /А.Гордон, С.Дзибенко, З.Яновська. 
Dworkin І. Matematischer ufgeber: 2-te farbes. oifl. - Zentrfarl., 1928. - 120 s.
Дворкін І. Математичний задачник.

ן י וארק ו  .1928 צענטרפארל., :כ. ־ אופלאגע. פארבעסערטע צווייטע ־ לערניאר. דריטן פארן אופגאבער מאטעמאטישער י. ד
עמי. 205 ־

Дворкін І. Математичний задачник для 3-го року навчання.
Dworkin І. Matematischer ufgaber: Farn 4-tn lernior. - 2-te farbeserte uflage. - Zentrfarl., 1929. - 112 s.: il. 
Дворкін І. Математичний задачник для 4-го року навчання.

קץ או עמי. [2] ,167 ־ .1929 צענטרפארל., :כ. ־ לערניאר. ־טן5 פארן אופגאבער מאטעמאטישער י. דוו
Дворкін І. Математичний задачник для 5-го року навчання.

 ,85 ־ .1924 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערן־יאר. צװײטן פארן רעכן־מאטעריאל טייל. ערשטער מעסט. און צײל י. דײארקין
עמ׳. [2]

Дворкін І. Рахуй і вимірюй. Ч. 1. Лічильний матеріал для 2-го року навчання.
וארקץ ו  .1924 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. ־טן4 און ־טן3 פארן רעכן־מאטעריאל טייל. צווייטער מעסט. און צייל י. ד

]140־ עט׳. [2,
Дворкін і. Рахуй і вимірюй. Ч. 2. Лічильний матеріал для 3-го і 4-го року навчання.
Dvorkin І. 1) Arbetbux af matematik farn erštn un cvejtn lernjor fun der štotišer šul. 2) Arbetbux af matematik 
farn cvejtn lernjor fun der dorfišer arbetšul // Ratnbildung. - 1930. - № 12. - S. 86-89.
Дворкін І. Робоча книга з математики для першого і другого року навчання стаціонарної школи.

ו ו יא יסעל  14 דער פונ איבערגעז. ־ קלאסנ. 7-6;.1ט. / מיטלשול פולער אונ ניטפולער דער פאר לערנבוכ :אלגעברע א.פ. ק
ז. 142 ־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ רוס.אופל.

Кисельов А.П. Алгебра: Підручник для неповної та повної серед, шк. Ч. 1: 6-7 кл.
ו ו יא יסעל  14 דער פונ איבערגעז. ־ קלאסנ. 8-6:1ט. / מיטלשול פולער את ניטפולער דער פאר לערנבוכ :אלגעברע א.פ. ק
ז. 142 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעצ־פארל. :ק. ־ רוס.אופל.

Кисельов А.П. Алгебра: Підручник для неповної та повної серед. шк.Ч.1:&8кл.- Теж. - 1940. - 142 с.
ו ו יא יסעל נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ קלאסנ. 10-8 די פאר :2ט. / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :אלגעברע א.פ. ק
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איל. :ז. 240 ־ .1937 אוססר, אינ
Кисельов А. Алгебра: Підручник для серед, шк. Ч. 2: 8-10 кл.-Теж,-1939. - 256с;Теж- 1940.-256 с.

יאװ יסעל  א.יא. איבערגעארב. / מיטלשול אונ מיטלשול ניטפולעף דער פונ קלאס ־טנ5 פארנ לערנבוכ :אריפמעטיק א.פ. ק
ז. 176 ־ .1938 אוססר, אונ אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ כינטשינ.

Кисельов А.П. Арифметика: Підруч. для 5-го кл. неповної серед, шк. та серед, шк. - Те ж. - 1939. - 
176с,; Теж, - 1940.- 176 с.

ופער , ק וער ש. ו ינא . קאל טן פארן אופגאבער אריפמעטישע מ  :ק. ־ אסטריאב. א. פון רעד. דער אונטער / לערניאר צוויי
עמי. 120 ־ .1927 קולטור־ליגע,

Купер Ш., Каліновер М. Арифметичний задачник для 2-го року навчання. - Те ж. - 1928. - 126, [4] с. 
Kuper Sch., Kalinower M. Arifmetischer ufgaber far 2-tn lernior / Unter der red. fun A.Ostriab. - Ferte 
oisgabe (stereotip). - K.: Kultur-Iige, 1929. - 122, [6] s.
Купер lil., Каліновер M. Арифметичний задачник для 2-го року навчання.
Лебединцев К.П. Алгебра. Ч. 1. / Пер. Е.Співак. - K.: Культур-ліга, 1923. - 178 с. - Євр.

ו ו ינצע . לעגעד ]ז. 113 ־ .1925 מעלדפארל., אוקר. :]כ.[ ־ טייל 2 אלגעברע. ק.פ ז. [5] [,3:
Лебединцев К.П. Алгебра. Ч. 2.
Лебединцев К.П. Алгебраїчний задачник. - K.: Культур-ліга, 1923. - 144 с. - Євр.

ו ו ינצע . לעגעד  קיעווער :ק. ־ אופלאגע. אויסגעבעס. צווייטע ־ ווייסמאן. ז. איד. / טייל ערשטער אופגאבער. אלגעברישע ק.פ
ז. [2] ,138 ־ .1927 פאליגראפ, פון שול

Лебединцев К.П. Алгебраїчний задачник. Ч. 1. -Те ж. - 1928. - 138 с; Те ж . - 1929. -410 с.
ו ו ינצע . לעבעד ז. [2] ,104 ־ .1925 מעל.־פארל., אוקר. :]כ.[ ־ .2־3ט. אופגאבער. אלגעברישער ק.פ

Лебединцев К. Алгебраїчний задачник. Ч. 2-3.
ן יטא ו טן פארן אופגאבן אריפמעטישער מ. לעו  קלעצקין, פארל. װילנער :ק. ־ תלמידים. פאר בוך לערניאר. דריטן און צוויי
עמ׳. 92 ־ תרע״ח.

Левітан М. Арифметичні задачі для 2-го і 3-го року навчання. Кн. для учнів.
ן יטא ו . לעו טן פארן אויפגאבן אריפמעטישע מ  י, ק. ־ אויפלאגע. פארבעסערטע צווייטע ־ לערניאר. דריטן און צוויי

עמ׳. 120 ־ תרע״ט. פאלקס־פארל., איד. :פעטערבורג
Левітан М. Арифметичні задачі для 2-го і 3-го року навчання.
(Melamdowkz) J. Unzer rechnbuch farn 4. klas folksszul: Lojt dem najem meluche-program. - Warsze: 
Kultur-Iige, 1937 _[antedat.: 1936]. - 174, [2] s.
(Меламдович) Й. Арифметика для 4-го кл.
Ostriab A. Geometrie far der arbetschul / Id. C.Kremenschtein ba der red. fun D.Hofschtein. - K.: Kultur-Iige,
1928,- 238, [2] s.
Остряб A. Геометрія для трудових шкіл.

ג יא  מ. איד. / מעטאד אינדוקטיוו־לאבאראטארישן לויטן איבערגעגעבן געאמעטריע. עקטפערימענטאלע א. אסטר
פרייז. נ. 6 + ז. 290 ־ .1926 אוקרינע, פון מעל.־פארל. :]כ.[ ־ גאראכאוו.

Остряб А. Експериментальна геометрія.
ן  רוט. ־טער3 דער פון ־ גאראכאוו. מ. איד. / טעקסט( אין צייכענונגען 95)געאמעטריע. אף אויפגאבער נייער י.י. פערעלמא
איל. :ז. 181 ־ .1927 צענטרפארל., :כ. !מ. ־ אויסגאבע.

Перельман 1.1. Новий задачник з геометрії.
יאק  :מינסק ;כ. !.מ ־ לערניאר. ערשטן פארן :רעכענען און ציילן צום מאטעריאל דידאקטישער : 4.3.2 .1 וז. פאל

עמי. 95 ־ .1930 צענטרפארל.,
Поляк Г. 1, 2, 3, 4: Дидактичний матеріал для лічби і підрахунку: Для 1-го року навчання.

ו ו . פאפא . אי  :כ. ;ק. ־ אופלאגע. אויסגעבעסערטע 3 ־ מיטלשול. דער פונ קלאס .6 אונ .5 פארנ לערנבוכ :אריפמעטיק ט
ז. 164 ־ .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל.

Попов І.С. Арифметика: Підруч. для 5-6 кл. серед, шк. - Те ж. - 5-те вид. - 1937. - 164 с.
 :אנפאנג־שול דער פונ קלאס 4 פארנ :אופגאבעס אריפמעטישע פונ צוגאב־זאמלונג א. פטשעלקא ;נ.ס. פאפאװא

איל. :ז. 54 ־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ לערער. די פאר וכ3הילפ
Попова Н.С., Пчелко А. Додатковий збірник арифметичних задач для 4-го кл.: Посіб. для вчителів.

וא ו . נ. פאפא  ־ קלאס. 1 פארנ :1ט. אנפאנג־שול. דער פאר געניטונגענ: את אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג ט
 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אופל. דערגאנצטער את אויפגעבעסערטער 8 רוס. דער פת איבערגעזעצט

U.־ 1939 איל. .:24
.Попова Н.С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 1: Для 1 кл. - Те ж. - 1940. - 111 с

וא ו  רוס. דער פונ ־ קלאס. 2 :2ט. אנפאנג־שול. דער פאר געניטתגענ. את אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג נ.ט. פאפא
ז. 92 ־ .1939 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אופל. דערגאנצ. את אויסגעבעס. 6

Попова Н.С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 2: Для 2-го кл.
 מעל.־ :ק. ־ קלאס. 3 פארנ :1ט. אנפאנג־שול. דער פאר :געניטונגענ אונ אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג ג.ס. פאפאװא

איל. :ז, 102 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר פארל.
.Попова Н.С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 1: Для 3-го кл 

וא ו  ־ אופל. 2 ־ קלאס. з פארנ :3ט. אנפאנג־שול. דער פאר געניטונגענ: את אופגאבעס אריפמעטישע זאמלוע נ.ס. פאפא
ז. 104 ־ .1939 אודדר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק.

Попова Н.С. Збірник арифметичних задач і вправ. Ч. 3: Для 3-го кл. - Те ж. - 1940. - 104 с.
:כ. ;ק. ־ אנפאע־שול. דער פונ קלאס 3 פארנ :2ט. געניטונגענ. אונ אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג צ.ט. פאפאװא
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ז. [2] ,58 ־ .1935 אוקרמעלנאצמעדפארל.,
Попова Н.С. Збірник арифметичних задач і вправ для почат. шк. Ч. 2: Для 3-го кл. - Те ж. - 4-те вид. -

.1937-, 58, [2] с
וא ו 4.ט אנפאנג־שול. דער פאר געניטונגענ אונ אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג נ.ט. פאפא  אויסגעבעס. з ־ קלאס. 2:

ז. 76 - .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ אופל.
Попова Н.С. Збірник арифметичних задач і вправ для почат. шк. Ч. 2: Для 4-го кл. - Те ж. - 4-те вид. -
1937. - 62, [2] с.

וא ו , נ. פאפא . פטשעלקא ס. .ט  4 פארנ : 2.ט אנפאנג_שול. דער פאר געניטונגענ: אונ אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג א
:איל. ז. 112 ־ .1938 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ קילאס.

Попова Н.С., Пчелко A.C. Збірник арифметичних задач і вправ. Для початкової шк. Ч. 2: Для 4-го кл. - 
Теж. - 4-те вид. - 1939,- 112 0.; Те ж. - 1940.-112 0.

וא ו . פטשעלקא ׳כ.ס. פאפא .ס  4 פארנ :4ט. אנפאעשול. דער פאר :געניטונגענ אונ אופגאבעס אריפמעטישע זאמלונג א
ז. 112 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ קלאס.

Попова Н.С., Пчелко А.С. Збірник арифметичних задач і вправ. Для початкової шк. Ч. 4: Для 4-го кл.
וא ו  די פאר מעצ־פארל. :ק. ־ אופל. 4 ־ קלאס. 1 פאת :1ט. אנפאנג־שול. דער פאר :אריפמעטיק אפ לערנבוכ נ.ס. פאפא

איל. :ז. 84 ־ .1937 אוססר, אע נאצ.מינד.
Попова Н.С. Підручник з арифметики. Ч. 1: Для 1-го кл. - Теж. - 1938. - 110 с.: іл.

וא ו  מעל. :ק. ־ אופל. אויסגעבעסערטע 5 ־ קלאס. 2 פארנ :2ט. אנפאנג־שול. דער פאר :אריפמעטיק אפ לערנבוכ .ס.נ פאפא
איל. :ז. 88 ־ .1937 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר ־פארל.

Попова Н.С. Підручник з арифметики. Ч. 2: Для 2-го кл. - Те ж. - 1938. - 90 с.
וא ו  :כ. ;ק. ־ אופל. אויסגעבעסערטע 3 ־ קלאס. 4 אונ 3 :3ט. אנפאנג־שול. דער פאר :אריפמעטיק אפ לערנבוכ נ.ט. פאפא

ז. 76 ־ .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מיעלי.־פארל.
Попова Н.С. Підручник з арифметики. Ч. 3: Для 3-го і 4-го кл. - Те ж. - 4-те вид. - 1936. - 76 с.; Те ж.
- 5-те вид. - 1937. - 72 0.: іл.; Те ж. - 6-те вид. - 1938. - 72 с.

יץ נ ו גק י., רבמ י  הראשונה. הלמוד לשנת :ראשון חלק העממי. הספר לבית הסתכלותי מצויר שאלון :החשבון ספר י. טפ
עמ׳. [3] ,85 ־ תרע״ט. בלעטניצקי, האחים אודיסה: ־

Рабинович І., Співак І[цхак]. Арифметика: Наочна ілюстрована збірка запитань для нар. шк. Ч. 1.
וביץ ינ גק י., וב י  אפטר. י. הציר ירי מעשי הם הציורים העממי. הספר לבית הסתכלותי מצויר שאלון :החשבון ספר י. ספ

עמ׳. [3] ,85 ־ ]תר״ף?[. בלעטניצקי, האחים :אודיסה ־ שניה[. ]מהרורוה הראשונה. הלמוד לשנת :ראשון חלק
Рабинович І., Співак І[цхак]. Арифметика: Наочна ілюстрована збірка для нар. шк. Ч. 1: Для 1-го року 
навчання.

יץ וג ינ גק י., וג י  ״אמנית״, רפוס, בלעטניצקי, האחים :אודיסה ־ השניה. הלמוד לשנת :שני הלק החשבון... ספר י. טפ
]112 תרע׳׳ט.־ עמי. [2,

Рабинович і., Співак І[цхак]. Арифметика. Ч. 2: Для 2-го року навчання.
Raszal A. (Abod vehašěb: Hělek І - šánáh І. - Varsäh: Höcä’at hamehaběr, 5698 [1937]. - 94, 2 s.
Рашал A. Лічильний підручник. 1-й рік навчання. - Дод.: Зошит для практичних лічильних вправ.

יק זנ עמ׳. [5] ,5,185 ־ .1923 קולטור־ליגע, :ק. ־ )לערנביכל(. :לעבן פון מאטעמאטיק יא. וע
Резник Я. Математика в житті: (Підручник).

יק זנ ז. 94 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. ־טן2 פארן :לעבן פון מאטעמאטיק יא. רע
.Резник Я. Математика в житті: Для 2-го року навчання 

יק זנ עמ׳. з ,119 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר. ־טן3 פארן לעבן פון מאטעמאטיק יא. רע
.Резник Я. Математика в житті: Для 3-го року навчання

יק זנ עמ׳. [2] ,34,153 ־ .1925 קולטור־ליגע, :ק. ־ לערניאר, ־טן4 פארן :לעבן פון מאטעמאטיק יא. רע
Резник Я. Математика в житті: Для 4-го року навчання.

ן ו עמי. 204 ־ .1930 צענטרפארל., :כ. ־ ארבעטשול. דארפישער דער פון לערניאר צווייטן פארן מאטעמאטיק אפ ארגעטנ
Робоча книга з математики для 2-го року навчання сільської трудової школи.

יטש ו ו  :מינסק -, כ. ;מ. ־ אופלאגע. איבערגעארבעטע ־טע2 ־ טייל. ערשטער ארבעטן. מאטעמאטישע פאר העפט ה. טאגאלא
עמ׳. 48 ־ .1931 צענטרפארל.,

Сагалович Г. Зошит для робіт з математики. Ч. 1.
יטש ו ו עמ׳. 52 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ;כ. ;מ. ־ טייל. צווייטער ארבעטן. מאטעמאטישע פאר העפט ה. טאגאלא

Сагалович Г. Зошит для робіт з математики. Ч. 2.
עמ׳. 52 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק ;כ. !.מ ־ שוליאר. ־טן6 פארן טייל. פערטער מאטעמאטיק. ה. טאגאלאוויטש

Сагалович Г. Математика. Ч. 4: Для 6-го року навчання.
עמ׳. [1,]53 ־ .1922 קולטור־ליגע, :ק. ־ שטופע. ערשטע דער פון שולן פאר העפט. ערשטע העפטן. מאטעמאטישע י. טפיוואק

Співак І [цхак]. Математичні зошити. Зош. 1: Для шкіл 1-го ступеня. - Те ж. - 2-ге вид. - 1923. - 54 с. 
 і ק. ־ קלאס. 7 אונ 6 פארנ :ט. 1מיטלשול. דער פאר :אופגאבעס אלגעבראישע זאמלונג ג.ק. װאלצאװ נ.א., שאפאשניקאװ

ז. 148 ־ .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ.
Шапошников М.О., Вальцов H.К. Збірник задач з алгебри. Ч. 1: Для 6-го і 7-го кл. серед, шк. - Те ж. -
1936,- 146, [2] с.; Те ж, - 1937,- 148 с.

 :1ט. מיטלשול. אונ מיטלשול ניטפולער דער פאר :אופגאבעס אלגעבראישע זאמלונג ג.ק. װאלצאװ נ.א., שאפאשניקאװ
ז. 158 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. פארדי מעצ־פארל. :ק. ־ קלאסנ. 8,7,6

Шапошников М.О., Вальцов Н.К. Збірник задач з алгебри для неповної серед, та серед, шк. Ч. 1.: Для
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.6-го, 7-го і 8-го кл. - Те ж. - 1939. - 159 с 
ו  אופל. з ־ קלאסנ. 10-8 :2.ט מיטלשול. דער פאר אופגאבעס. אלגעבראישע זאמלוע ג.ק. וואלצאוו נ.א., שאפאשניקאו

,- ־ . ז. 138 ־ .1937 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעלדפארל. :ק. ־
Шапошников М.О., Вальцов Н.К. Збірник задач з алгебри для серед, шк. Ч. 2: Для 8-го і 10-го кл. - 
Те ж. - 4-те вид. - 1938. - 144 с.; Те ж. - 5-те вид. -1939. - 144 с.; Те ж. - 6-те вид. - 1940. - 148 с.

ו 8.ט מיטלשול. דער פאר אופגאבעס. אלגעבראישע זאמלוע ג.ק. וואלצאוו נ.א., שאפאשניקאו  2 ־ קלאס. 7 אונ 2:
ז. [2] ,138 ־ .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. !ק. ־ אופל. אויסגעבעס.

Шапошников М.О., Вальцов Н.К. Збірник задач з алгебри. Ч. 2: 7-й і 8-й кл.

Ф ІЗИКА
טאבעלען. 2 געמ., 386:ז. [2] ,218 ־ .1928 קולטור־ליגע, :ק. ־ ווייסמאן. ז. איד. / קורס עלעמענטארער :פיזיק פ. באראנאוו

Баранов П. Фізика: Елементарний курс.
Baranów P. Fisik: Elementarer kurs / Id. S.Weisman. - (2-te uflage). - K.: Kultur-Iige, 1929. - 218, [2] s.:
[2] araingescht. tabeles.
Баранов П. Фізика: Елементарний курс.

עמ׳. 339 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק !.כ ; מ. ־ אופלאגע. איבערגעארבעטע דריטע ־ טייל. ערשטער פיזיק... ש. בראכעס
Брохес Ш. Фізика. Ч. 1.

 געמאכטע אליין כוואליעס, און וויברירונגען אפטיק, מאגנעטיזם, עלעקטריע, טייל. צווייטער פיזיק... ש. בראכעס
עמ׳. [2] ,253 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק !כ. ; מ. ־ אופל. צווייטע ־ מאכשירים.

Брохес Ш. Фізика. Ч. 2.
 רוס. 5 דער פונ איבערגעזעצט ־ מיטלשול. דער פת קלאס 10-8 פארנ :פיזיק אפ אופגאבעס זאמלונג נ.נ. דעמידאוו

געמ. :ז. 180 ־ .1935 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ;.ק ־ אופל. אויסגעבעס.
Демидов H.H. Збірник задач з фізики: Для 8-10 кл. серед, шк.

 מ.פ.פיאדאראוו. דעמידאוו, נ.נ. וואלקאווא, ק.א. / מיטלשול דער פת קלאסנ 10-8 די פאר :פיזיק אפ אופגאבעס זאמלונג
 אוססר, אינ. נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ אופל. רוס. 9 דער פת איבערגעז. ־ דעמידאוו. נ.נ. פונ רעד. דער אונטער ־

־1938 איל. ז.: 186 .
Збірник 3aflą4 з фізики / К.А.Волкова, Н.Н.Демидов, М.Ф.Федоров та ін.: Для 8-10 кл. - Те ж. - 10-те 
вид.-1939. - 191 с.;Теж. - 11-те вид. - 1940. - 191 с.
Leušcenko L.l. Lernbux of fizik farn 6-tn lernjor / Jid. M.Zandenberg, G.Šnajder, S.Giterman; Centrfarlag,
1930,- 158, [2] z.
Леущенко Л.І. Підручник з фізики для 6-го кл.
Leušcenko L.I., Frankowski U. Lernbux af fizik: Farn 6 lernjor. - 2-е uflage / Jid. M.Zandenberg, Z.Šnajder, 
S.Giterman. - Centrfarlag, 1931. - 160 z.
Леущенко Л.І., Франковський В. Підручник з фізики: Для 6-го року навчання.

ו  ד.פויניצקי. את נ. ייד. / קלאס 8 פארנ :מעכאניק :1ט. מיטלשול. דער פאר לערנבוכ :פיזיק פת קורס אי. אי. סאקאלאו
איל. :ז. 283 ־ .1938 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל.י: יק. ־

Соколов 1.1. Курс фізики. Ч. 1. Механіка: Для 8-го кл. - Те ж. - 2-ге вид. - 1939. - 240 с.; Те ж. - 3-тє 
вид. - 1940. - 240 с.

 ד. את נ. ייד. / קלאס 9 פארנ :װארעמקײט : 2.ט / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק פונ קורס אי.אי. סאקאלאװ
ז. 164 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ פויניצקי.

Соколов 1.1. Курс фізики. Ч. 2: Тепло: Для 9-го кл. - Те ж. - 2-ге вид. - 1939. - 200 с.: іл.
 9 פארנ :װארעמקײט כוואליעס, אונ װאקלונגענ :2ט. / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק פונ קורס אי.אי. סאקאלאװ

איל. :ז. 200 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ אופל. 3 ־ קלאס.
Соколов 1.1. Курс фізики. Ч. 2. Коливання і хвилі. Тепло: Підруч. для 9-го кл. серед, шк.

 ל. ייד. / קלאס 10 פארנ :אפטיק עלעקטרע. :3ט. / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק פונ קורס אי.א>. סאקאלאװ
איל. :ז. 368 ־ .1938 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ שמידער. מ. שעכטער,

Соколов 1.1. Курс фізики. Ч. 3. Електрика. Оптика: Для 10-го кл. - Те ж. - 1940. - 348 с.: іл.
ק קורס א.וו. פיארישקינ ג.אי., פאלייעוו  קלאס. 8 :אונאקוסטיק מעכאניק :.1ט. ־ מיטלשול. דער פאר לערנבוכ :פונפיזי

ז. 256 ־ .1935 אינאוסרר, נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. כ.: ;־ק.
Фалеев Г.І., Пьоришкін Я.В. Курс фізики. Ч. 1. Механіка та акустика: Для 8 кл. - Те ж. - 2тге вид. -
1937,- 260 с.: іл.

 9:װארעמקײט :פיזיק מאלעקולארע :.ט.2 מיטלשול. דער פאר לערנבוכ :פיזיק פת קורס א. פיאוײשקמ ג., פאלייעוו
איל. :ז. 148 ־ .1935 אוסרר, את נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ קלאס.

Фалеев Г.І., Пьоришкін A.B. Курс фізики. Ч. 2: Молекулярна фізика: Для 9-го кл. - Те ж. - 1937. - 
148 с.: іл.

 קלאס 10 פאת :שײנ עלעקטרע. :.ט.3 / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק פת קורס א.װ. פיארישקמ ג.אי., פאלייעוו
אוססר, את. נאצ.מינד. די פאר מעלדפארל. :ק. ־ אופל. אויסגעבעס. 3 דער פת ייד. ;זילבערמאנ א.נ. פת רעד. דער אונטער /

־1937 ל. 324. אי ז.:
Фалеев Г.І., Пьоришкін A.B. Курс фізики. Ч. 3: Електрика: Для 10-го кл.

ישקמ ג.א., פאלייעוו  ן ק. אופלאגע.־ אויסגעבעסערטע 4 ־ קלאס. 6:.ט.2 / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק א.וו. פיאו
איל. :ז. 220 ־ .1935 אוססר, את נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ.
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Фалеев Г.І., Пьоришкін A.B. Фізика: Підруч. для серед, шк. Ч. 2: Для 6-го кл. - Те ж. - 5-те вид. -
1936,- 220 с.

:6ט. / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק א.וו. פיארישקינ ג.א., פאלייעוו  מעל.־פארל. :ק. ־ אופל. 6 ־ קלאסנ. 7 אונ 1
ז. 220 ־ .1937 אוססר, איג נאצ.מינד. די פאר

Фалеев Г.І., Пьоришкін А.В. Фізика. Ч. 1: Для 6-7 кл. - Те ж. - 1938. - 218 с.: іл. ; Те ж. - 1940. - 
232 с.: іл.

 נאצ. דער פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ קלאס. 7:.ט.2 / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :פיזיק א.וו. פיארישקמ ג.י., פאלייעוו
איל. :ז. 182 ־ .1935 אוסרר, אע מינד.

Фалеев Г.І., Пьоришкін A.B. Фізика. Ч. 2: Для 7-го кл. - Те ж. - 1937. - 192 с.: іл.; Те ж. - 1938. - 190 с.: 
іл. - 1940. - 196 с.: іл.

ХІМІЯ
 ד.פויניצקי. אונ נ. אופל. רוס. 5 דער פונ איבערגעז. / מיטלשול דער פאר לערנבוכ :כעמיע אומארגאנישע וו.נ. ווערכאווסקי

איל. :ז. 432 ־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד די פאר מעל.־פארל. :ק. ־
Верховський В.Н. Неорганічна хімія. - Те ж. - 6-те вид. - 1938. - 432 с.; Те ж. - 8-ме вид. - 1940. -
440 с.: іл.

 ל.מ. גאלדפארב, י.ל. ווערכאווסקי, וו.נ. / מיטלשול דער פת קלאס 9 פארנ לערנבוכ :כעמיע ארגאנישע וו. ווערכאמסקי
. איל. :ז. 184 ־ .1935 אוסרר, איכ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ סמארגאנסקי

Верховський В. Органічна хімія: Підруч. для 9 кл. серед, шк.
 :מיטלשול דער פונ קלאס 10 פארנ לערנבוכ :כעמיע ארגאנישע ל.מ. סמאוגאנסקי יא.ל., גאלדפארב ׳װ.ג. װערכאמסקי

ז. 184 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ אופל. רוס. 8 דער פונ איבערגעזעצט
Верховський В.Н. та ін. Органічна хімія: Підруч. для 10-го кл. серед, шк. / В.Н.Верховський, 
Я.Л.Гольдфарб, Л.М.Сморгонський.

 אוסרר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעצ־פארל. :כ. ; ק. ־ מיטלשול. דער פונ קלאס 7 פארנ לערנבוכ :כעמיע וו.נ. וועוכאווסקי
איל. ז.: 148 ־’.1935

Верховський В.Н. Хімія: Підруч. для 7-го кл. серед, шк. - Те ж. - 2-ге вид. - 1937. - 152 с.: іл.; Те ж.
- 3-тє вид. - 1938.- 152 с.: іл.; Те ж. - 1940.- 156 с.

 מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ מיטלשול. דער פאר :כעמיע אפ געניטונגענ אונ אופגאבעס ל.מ. סמארגאנסקי יא.ל., גאלדפארב
ז. 104 ־ .1935 אוסרר, אע נאצ.מינד. די פיאר

Гольдфарб Я.Л., Сморгонський Л.М. Задачі і вправи з хімії: Для серед, шк. - Те ж. - 4-те вид. - 
104 с.: іл.; Те ж. - 5-те вид. - 1938. - 104 с.: іл.; Те ж. - 7-ме вид. - 1940. - 148 с.: іл.

ТЕХНІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
 מעל.־ :ק. ־ אופל. איבערגעבעסערטע 2 ־ מיטלשול. דער פאר לערנבוכ צײכענענ: טעכנישע פונ יעסוידעס װ.א.די גארדאנ
איל. :ז. 170 ־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד. פארידי פארל

Гордон В.О. Основи технічного креслення: Підруч. для серед, шк. -Те ж. - 3-тє вид. - 1938. - 172 с.
 אינדוסטריעלע פאר מעטאלנ פונ ״טעכנאלאגיע בוכ קאלמאנסאנס א.ס. צו צײכענתגענ, פונ אטלאס א.ס. קאלמאנסאן

: טייל. צװײטער טעכניקומס׳׳. !ק. .1עמ 50 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., ־כ.
Кальмансон A.C. Атлас креслення: До кн. А.С.Кальмансона ,‘Технологія металів для індустріальних 
технікумів”. 4.2.

 מעטאלורגיע, טייל. ערשטער טײלנ. 3 אינ פראפשולנ אינדוסטריעלע פאר מעטאלכ פונ טעכנאלאגיע א.ס. קאלמאנסאן
.,עמ 231 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ; כ. ; מ.’־ גיסעריי.

Кальмансон A.C. Технологія металів для індустріальних профшкіл. В 3 ч. Ч. 1. Металургія, ливарне 
виробництво.

 מאדעלערײ, שמידערײ, :טייל צווייטער טעכניקומס. אינדוסטריעלע פאר מעטאלנ פונ טעכנאלאגיע א.ס. קאלמאנסאן
:;־כ. פיגורנ. אטלאס אנ מיט גיסערײ. עמ׳. 280 ־ .r 1934צמינדפארלюאוקרמעל ק.

Кальмансон А.С. Технологія металів для індустріальних технікумів. Ч. 2. Ковальська справа,
,моделювання і ливарна справа

מאסנ(. די טעכניק ־)סער. עמ׳. [2] ,92 ־ .1931 צענטרפארל., :ק. ; כ. ־ שלאסעריי. ס. לאופעו
Лауфер С. Слюсарна справа.
Transport un farbindung-mitlen 3-te grupe fun der dorf schul, 4-te grupe fun der schtot schul / L.D.Korabine,
F.G.Neidin, N.N.Pawlowa un and. - M.: Zentrfarl., 1929. - 32 s.
Транспорт і зв'язок: Для 3-ої групи сіл. шк., 4-ої групи міської шк. / Л.Д.Корабіна, Ф.Г.Найдін, 
H.H.Павлова та ін.

עמ׳. [4] ,120 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ; כ. ־ מייסטער. אליינא זע ד. פויניצקי
Фойницький Д. Будь майстром сам.

עמ׳. 4,85 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ )ארבעט־מעכאניזמענ(. הענט. אייגענע מיט נ. פויניצקי
Фойницький Н. Власними руками.

 :ק. ;כ. ־ טעקסט. אע פיגורנ 113 את טאבעלעס 36 מיט מעטאלנ, באארבעטנ צומ אינסטרומענטנ נ. פױניצקי
עמ׳. [2] ,149 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל.,
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Фойницький Н. Інструменти для оброблення металів з 36 таблицями і 133 фігурами в тексті.
2361. עמ׳• 92 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ מעטאליסט. יונגער נ. פויניצקי

Фойницький Н. Молодий металіст. ,

20.3. НАУКА
2362. , ליטעראטור סאװעטישער יידישער פאר ]קאבינעט :אינסטיטוציע װיסנשאפטלעכ־פארשערישע װיכטיקע א  .a װייסמאנ

.1.VI ־ .1940 ־ שטערנ. דער // קיעװ[ פאלקלאר. אונ שפראכ  
Вайсман Б. Важлива науково-дослідна інституція: [Кабінет євр. рад. л-ри, мови та фольклору, Київ].

דער // דערנערועס־אינטיטוט[ קיעװער פונ װיסנשאפט־טוער פרויענ די }װעגנ :װיסנשאפט פונ חײכנ די צו .2363  .a װייסמאנ
־ .1939־ שטערנ. 8.111.

Вайсман Б. До вершин науки: [Про жінок-вчених київського Інституту харчування].
2364. 8. X II ־שטערנ דער // ספױואק[ כ׳ ]װעגנ :װיסנשאפטלער סאװעטישע א פונ װעג א .־ 1938 .  . a ומיסמאנ 

Вайсман Б. Шлях радянського наукового робітника: [Про т. Співака].
2365. Ернст Ф. Інститут єврейської культури при ВУАН // Київ: Провідник / Ред. Ф.Ернст,- K., 1930.- С.455456.
2366. Співак І.Г. Над чим працює Кабінет єврейської культури Академії наук УРСР // Вісті АН УРСР. - 1940.

- N2 7-8. - С. 70-75.

21. СПОРТ
2367. Воззвание к еврейской молодежи / “Маккаби”, Киевское об-во. - К., 1917. - 1 с.

2368. 42-41.ז ־ №. 1 ־ .1939 ־ גרייט. זײ // באטװיניק »ראסמייסשער
Гросмейстер Ботвіннік.

2369. 15.111 ־ .1940 ־ שטעת. דער // געגנט װיניצער פונ שולנ די אינ פיזקולטור־ארבעט אונ מיליטערישע די אי. פודינאק
Пудінак І. Оборонна і фізкультурна робота в школах Вінницької області.

2370. Устав [еврейского спортивного общества “Маккаби”]. - Харьков, 1918. - 15 с.

22. ПРЕСА
2371. Про передплату вчительством методичних часописів [єврейських, польських, німецьких] / Раднацмен // 

Бюл. НКО УСРР. - 1929. - № 12. - С. 57.
2372. Про передплату на “Юнгер шлогнер”: Методсектор // Бюл. НКО УСРР. - 1931. - № 38-39. - С. 14-15.
2373. Про поширення передплати на єврейську періодичну літературу / Раднацмен // Бюл. НКО УСРР. -

1928,- № 30,- С. 17.

2374. דער // יאר[ 1941 אינ .לאנדװירט.אויסשטעלונג]אלפארב :אויסשטעלונג דער אפ קאנדידאטנ ־ .צייטונגענפ אװערבוכ
.19.111 ־ .1941 ־ שטערנ.

Авербух Ф. Газети - кандидати на виставку: [Всесоюз. с.-г. виставка в 1941 р.].
. 2375. .27.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שטערנדארפ אינ ״שטערנ״־לײענער פונ קאנפערענצ דער אפ אומעו

Авнер. Читачі зі Штерндорфа на конференції “Штерн”.
2376. Азін. ”Колвірт штерн” повинна бути в числі передових // Червона преса. - 1932. - № 35. - C. 8-9.
2377. Азін. ”Ми боролися”: [Про калініндорфську газету “Колвірт емес”] // Червона преса. - 1932. - № 7. - 

С. 24.
2378. .9.VIII ־ .1940 ־ שטערנ. דער // .לאנדװירט.אויסשטעלונג[ אלפארבאנד דער ]אפ :פרעסע־פאװיליאנ אינ א. אראנאװ  

Аронов А. У павільйоні преси: [Всесоюз. с.-г. виставка].
2379. .28.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ראיאנ סטאלינדארפער פונ ארבדארפקארנ די פונ צונויפלי אפנ װערלער.

Верлер. На зльоті робітничо-селянських кореспондентів Сталіндорфського району.
2380. Вечір журналу “Єврейська мова” на кафедрі єврейської культури // Євр. мова. - 1928. - № 3. - Євр.
2381. . 5. V ערג,מ3געלענ, יג <ןתכ3 . ־שטערנ דער // היינט אונ אמאל לװאװ אינ פרעסע .ד .־ 1940 .  

Геленберг М., Борух Г. Преса у Львові раніш і тепер.
י.ל.הכבן בעריכת בישראל... ואצהות ערים )בתוך: .1939-1887 בשנות בסטניסלאב שיצאו עתונים .2382 . Gelehrter M.

: שטרייט אריה)לינון( של מתקרו ״...למי ־ ערכים. 29 ־ .(. 344־339 ע׳ )סטניסלב(, 5 כרך תשי״ב. ידושלים, .מימון
.׳׳אתרים ומקורות  .

Гелертер М. Історія єврейської преси у Станіславі.
2383. .20.IV זשורנאלנאנאהינדעס ־ .1940 ־ שטערנ. דער// ליט.זשורנאלנ[ ]יידישע :פובליציסטיק.  

Гіндес А. Журнали без публіцистики: [Євр. літ. журнали].
אנטירעליגיעזע פונ אויסשטעלוע ]רעפובליקאנישע :אויסשטעלונג אינטערעסאנטע .אנש גאואדעצקי .2384

.19. IV ]־ .1941 ־ שטעוע. דער // װאנטצייטונגענ
Городецький Ш. Цікава виставка: [Республік, виставка антирелігійних стіннівок].

2385. .163-161.ז ־ №. 10 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. // ״אקטיאבערל זשורנאל .װעגנמ ילעט3דו



Дубілвт М. Про журнал “Октяберл”.
דער // ביבליאגראפיע[ אונ קריטיק אפטײל דעמ ]װעגנ : ליטעראטור״ ״סאװעטישע זשורנאל באמ שטיפקינד א ג. זשיצ .2386  

.22.ХІІ .־ .1940 ־ שטערנ
Жиц Г. Пасинок журналу “Советішє літератур”: [Про відділ критики та бібліографії].

2387. .14.VIII ־ .1938 ־ שטערנ. דער // באמערקונגענ קריטישע .אײניקע ״אקטיאבערל״ יאר האלב ש.א זיידענבעוג  
Зайденберг Ш. Півроку “Октяберл”: Деякі критичні зауваження.

2388. Иваск И.Г. Еврейская периодическая печать в России: Материалы для истории евр. журналистики. 
Вып. 1. Издания на рус. яз. - Таллин, 1935. - XV, 104 с.: диагр., табл.

2389. К.А. Виставка преси // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. - М.; X.; Мінськ, 1930. - С. 534-538. - Євр., корот. 
зміст укр.

2390. Кіржніц А. 11 років єврейської преси в Радсоюзі // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. - М.; X.; Мінськ, 1930. - 
С. 104-112. - Євр., корот. зміст укр.

2391. Кіржніц А. Початок соціалістичної преси єврейською мовою в Росії // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. - М.; 
X.; Мінськ, 1930. - Є. 51-77. - Євр., корот. зміст укр.

2392. Л.Ф. ”Пролетаріше фон” [Єврейська газета]//Червона преса. - 1931.- № 4.- С. 14-15.
2393. .5.V ־ .1938 ־ שטערנ. דער // פרעסע קאלװירטישער דער פונ שעפער די כ. מאלאמוד  

Маламуд X. Творці колгоспної преси.
2394. Мас D. ”Ratnbildung". Pedagogišer xojdešžurnal: Organ Folkombild USRR №№ 1-10 1930-ter jor// Di rojte 

weit. - 1930. - № 11-12. - S. 252-257.
Мац Д. ”Ратнбілдунг” (“Радянська освіта”) - педагогічний шкільний журнал.

2395. Мац Д.І. Санітарну культуру єврейським трудівникам: (Журнал “Гезунт ун арбейт”) // Соціяліст. борозна.
- 1931,- №3-4,- С. 15.

2396. .10. VII ־ .1939 ־ שטערנ. דער // פארלאג־ארבעט אונדזער פונ פראגעס כ. נאדעל  
Надель X. Питання нашої видавничої роботи.

2397. .12.V ־ .1939 ־ שטעת. דער // ד.ב. :אונטערשריפט ־ ראיאנ. סטאלינדארפער אע דארפקארנ־באראטונג א  
Нарада сількорів у Сталіндорфському районі.

 2398. צענטרפארל., :כ. ־ באשלוסן. און סאכאקלען :ארבדארפקוסטקארן יידישע די פון באראטוע אלאוקראינישע ערשטע די
עמ׳. 80 ־ .1927

Перша Всеукраїнська нарада єврейських робітничо-селянських кореспондентів.
2399. Погребинський. “Колвірт Емес” спостерігає [Калініндорфський район] // Червона преса. - 1933. - 

№ 17.- С. 15.
2400. Podoleanu S. Istoria presei evreešti din Romania. [Vol.] 1: (1857-1900). - Bucurešti, 1938. - 155, 1 р.: 

facsims.
Подоляну C. Історія єврейської преси в Румунії. [Ч. 1].

2401. .20.XII 15 ־ .1940 ־ שטערנ. דער// אלקפ)ב([ צק ארגאנפונ צייטונג, ]יידישע :״אקטיאבער״ יאר  
15 років “Октябер”: [Євр. газета, орган ЦК ВКП(б)].

 2402. פראלעט.פראװדא, : .( ]ק ־ ארבעטער. יידישע קיעווער די צוױשנ ארבקארנ־באוועגונג יאר 10.זאמלבוכ ארבקאריע:
עמ׳. 76 - [.1933]
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Надель X. Бібліотечний марш і єврейські бібліотеки.
.26. IX די נאדעל ־ .1938 ־ שטערנ. דער // אוקראינע פוכ ראיאנענ נאציאנאלע יידישע די אינ שול־ביבליאטעקנ קינדער־אוכ נ.  
Надель X. Дитячі та шкільні бібліотеки в єврейських національних районах України.

.135-130.ז ־ №. 11 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. // ראטנפארבאנד אינ לײענער יידישער בוכאונדער יידישע נאךעלכ.דאס
Надель X. Єврейська книга та єврейський читач у Радянському Союзі.
Надель X. Єврейський відділ Харківської бібліотеки ім.В.Г.Короленка // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. - 
M.; X.; Мінськ, 1930. - С. 297-299. - Бібліографія. - Євр., корот. зміст укр.
Надель X. Нотатки про єврейську книжкову продукцію за 1932 рік // Рад. книгар. - X., 1932. - № 4-5. - 
С. 23-24.

.14.ІХ ־ .1939 ־ שטערנ. דער // ביבליאטעקנ הײסינער די .אינכ נאדעל
Надель X. У гайсинських бібліотеках.
Назаренко К. Учні-книгоноші з нацменівської школи // Рад. книгар. - 1931. - № 3. - С. 9.

ימאנ י  מעלוכע יידישע צענטראלע ]קיעווער װינטשעװסקי־ביבליאטעק דער פאר ארבעט־באדינגונגענ גוטע .שאפננ
.11.1 ־ .1938־ שטערנ. א.נ.מ.װינטשעװסקי[//דער ־ביבליאטעק

Найман. Створити гарні умови для роботи бібліотеки ім.М.Вінчевського: [Київська центр, євр. держ. 
б-ка ім.М.Вінчевського].
Обіжник Наркомосу УРСР про вивіз єврейських книжок та юдаїки // Бюл. катедри євр. культури. - 
1929.- № 1. - Євр.
Поповнення бібліотеки Інституту єврейської культури//Соціяліст. борозна. - 1930 - № 5,- С. 31.

.11.1 ־ .1940 ־ שטעת. דער // נאמענ װינטשעװסקיס מאריס אפ מעלוכע־ביבליאטעק יידישע קיעװער יאו 15
15 років Київської єврейської державної бібліотеки ім.Моріса Вінчевського.

זענטאל , רא זענטאל א.  מכאברים ]קעטערס :ביבליאטעקן די אין ביכער פאנאנדערשטעלן מען דארף אזוי ווי פ. רא
 מעל. :ק. ־ ״קולטור־ליגע״. פון ביבליאטעק־סעקציע ביבליאטעק[.רעד.דורך יידישער דער פאר ?אארבעט ־טאבעלן,

№(. 1;סער.ביבליאטעק־וויסן .־וויסנשאפט.ב-ק,)פאפ־ עמ׳. 5,10 ־ .1921 יידסעקציע, ־פארל.,
Розенталь A., Розенталь Ф. Як розставляти книжки в бібліотеці: (Таблиці з авторським знаком для 
оброблення книжок у єврейських бібліотеках): За авторськими таблицями Кетгера, обробленими для 
єврейської бібліотеки.
Ройтблат А. Робота літературного гуртка: [Київська євр. б-ка ім.М.Вінчевського] // Рад. б-ка. - 1938. - 
№ 5. - С. 39-40.
С.Б. Єврейська академічна бібліотека ім.Менделе Мойхер-Сфорима (С.Абрамовича) // Бібліол. вісті. -
1926,- № 4,- С. 96-99.
Тюнеєва А. Одеська державна публічна бібліотека II Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. - М.; X.; Мінськ, 1930.
- С. 291-296. - Євр., корот. зміст укр.

.10. VI I ינ  י ינקעלשט ־ .1939 ־ שטערנ. דער // גוכ יידישנ פונעמ פארשפרײטונג די .אקטױויזירכא פ
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Фінкельштейн А. Активізувати розповсюдження єврейської книги.
דער // ״שטערנ״[ פונ לײענער די נפוג :הײסינ אונ כמעלניק אינ לײענער־קאנפערענצנ די מ.אפ א.,הארצמאנ כאלאט .2489

.3. XI ־1938.־שטערנ.
Халат A., Гарцман М. На конференціях читачів у Хмельнику та Гайсині: [Для читачів “Штерн”].

2490. Хейфец 3. Вилучати шкідливі книжки мовами нацмен // Рад. книгар. -X., 1931. - № 6. - С. 10.
2491. Центральна єврейська державна бібліотека ім. М. Вінчевського: (Матеріали до реформи бібліотечної 

справи на Україні) // Бібліол. вісті. - 1928. - № 1. - С. 100-102.
2492. Центральная библиотека “Культур-Лиги” // Пролетар, правда. - 1924.- 9февр.
2493. .6. V ־ .1939 ־ שטערנ. דער // קאלינינדארפ אינ ״שטערנ״־לײענער פת פארזאמלונג אי. טשיששעלניצקי  

Чичельницький І. Збори читачів “Штерн” у Калініндорфі.
2494. Шапіро М. Виставка єврейської друкованої продукції СРСР за 1917-1927 рр. // Бібліол. вісті. - 1927. - 

№ 4,- С. 126-127.
2495. .9. VIII ־ .1939 ־ שטערנ. דער // מאסנ ברײטע די צו בוכ יידישנ דעמ דערפירנ ש. שענקמאנ  

Шенкман Ш. Довести єврейську книгу до широких мас.
2496. Штурман М. Читачка з колгоспу “Біробіджанець”: (Нотатки про колгоспного читача) // Рад. б-ка. - 1937.

- № 11-12,- С. 58-60.

25. КЛУБНА РОБОТА
2497. .23.XII ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שטופע נידעריקער א אפ קאלינידארפ אינ קולטמאסנ־ארבעט די ג. אקאטניק  

Акотник Б. Культмасова робота у Калініндорфі на низькому рівні.
2498. .25.111 ־ .1941 ־ שטערנ. דער // האפנ־טרעגער די פונ קלוב אדעסער כ. וויינאוו

Вайнов X. Одеський клуб портових вантажників.
2499. М.А. Di farsei-kampanie und kulturanstaltn II Ratnbildung. - 1930. - № 2. - Z. 38-45.

M.A. Посівна кампанія і культурні установи.
2500. Про Всесоюзний з'їзд єврейських культосвітніх робітників у Харкові в березні місяці 28 року: 

Постанова НКО т.Скрипника//Бюл. НКО УСРР. - 1928,- № 7,- С. 7.
2501. דער // קולטור־הויז[ יידישנ קיעװער פונ דירעקט^ר פונעמ ]ארט. :קלוב־ארבעט דער פונ איבערבוױע די יע. כירמאנ
.IV.12 ־ .1941 ־ שטערנ.

[.Хірман Є. Перебудова клубної роботи: [Стаття директора Київського євр. будинку культури
2502. .14.11 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // קלובנ נאצמינדישע די פונ ארבעט די איבערבויעג יע.גרונטלעכ כירמאנ

Хірман Є. Ґрунтовно перебудувати роботу нацменклубів.

26. МУЗЕЇ1
2503. אדעס אינ מענדעלע־מוזײ פונעמ זאלנ די ״טכומ״.איבער ידישנזי פארגעסענעמ אינ עקסקורסיע אנ א. װאראבײטשיק
.9.1 ־ .1941 ־ //דערשטערנ.

Воробейчик А. Екскурсія в забуту єврейську "черту": Залами музею Менделе в Одесі.
פונ מאטעריאלנ די נלויט :געװײלט זי נעמענ װיאזוי אונ קאלאניעס יידישע די אינ מאכט אמאליקע די מ. געדזינסקי .2504

.2.VII ־ .1938 ־ שטערנ. דער// קאנטקענטעניש[ פאר מוזײ קאלעינדארפער
Гедзінський М. Колишня влада у єврейських колоніях і як її вибирали: [Висвітлено за матеріалами 
Калініндорфського музею краєзнавства].

2505. Евреи в царской России и СССР: Краткий путеводитель по выставке / Гос. музей этнографии. - Л.,
1939,- 48 с.

2506. Ліберберг І. До програми музею ім.Менделе // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929. - № 2. - 
Свр.

2507. Lille L. Muzeum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Lwowie. - Lwów, 1937. - 8 s.
Лілле Л. Музей єврейської віросповідної громади у Львові.

2508. Музей при “Культур-Лиге” // Пролетар, правда. - 1921.- Юсент.
2509. Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Żydowskiego we Lwowie. - Lwów: [B. w. ], 1931. - 15 s. 

СтатутТовариства друзів єврейського музею у Львові.
2510. Структура історичних музеїв і принципи експозиції в них [музей єврейської культури в Одесі): Сектор 

науки // Бюл. НКО УСРР. - 1931,- №61-62,- С. 3-4.

У 20-30-х роках XX ст. у Львові існував Музей єврейського мистецтва, який містився в будинку єврейської громади. З 
проектом заснування такого музею ще в 1910 р. виступив колекціонер М.Гольдштейн. Це питання в Польщі порушував і 
відомий бібліофіл Д.М.Рехтенштейн. У 1925 р. у Львові відкрито "Kuratorjum opieki nad zabytkami sztuki Żydowskiej". Серед 
експонатів, більшість яких становили ритуальні предмети, вирізнялося цінне зібрання Д.Рехтенштейна, розміщене в залі, що 
носило його ім'я.
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2511. Архівна мандрівка//Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929.- № 1.-Євр.
2512. В єврейській секції при Київському центральному історичному архіві II Бюл. кафедри євр. культури при 

ВУАН, - 1929,- № 3. - Євр.
2513. В центральному архіві преси // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929.- № 3.- Євр.
2514. Від центрального єврейського архіву преси // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929. - № 2. - 

Євр.
2515. Vorobejcik A. Arxiv fun der jid. sov. literatur// Prolit. - 1930. - № 7. - S. 88-90.

Воробейчик А. Архів єврейської радянської літератури.
2516. До всіх окрархівів правобережної України // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929. - № 1. - 

Євр.
2517. Збірник праць Єврейської історично-археографічної комісії / Під головуванням А.Ю.Кримського. - K., 

1929. - Т. 2. - 425 с. - (36. іст.-філол. від. / ВУАН, № 73-ІІ).
2518. Збірник праць Жидівської історично-археографічної комісії / Ред. І.Галант. - K., 1928. - Кн. 1. - 250 с.

- (36. іст.-філол. від. / ВУАН, № 73).
2519. Ліберберг Й. Архівна робота в Німеччині над фондами з історії євреїв // Арх. справа. - 1929. - № 9-10.

- Є. 25-34.
2520. Ліквідація гебраїстичної історично-археографічної комісії // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. -

1929,- N8 1,- Євр.
2521. Хінчин Й. З досвіду організації єврейської архівної секції на Україні // Арх. справа. - 1930. - N8 1,- 

Є. 13-18.
2522. Хінчин І. Завдання єврейської архівної роботи на місцях // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. -

1929,- N8 3. - Євр.
2523. Хінчин Й. Завдання єврейської марксівської історіографії і архівна справа // Арх. Рад. України. - 1933.

- N8 7-8,- Є. 171-182.

28. МОВА ЇДИШ
2524. Абчук А. Семінар з єврейської мови в Києві//Євр. мова. - 1927,- N8 1,- Євр.
2525. Александер. Третій рік семінару з єврейської мови в Києві//Євр. мова. - 1929,- N8 4-5.- Євр.
2526. Бен А. Наша проблема мови. - K.: Кієверфарл., 1919. - 56 с. - (Б-ка культури і мистецтва; N8 1). - 

Євр.
2527. Бланки для міліції єврейською мовою // Євр. мова. - 1928. - N8 3. - Євр.

2528. עמ׳• 24 ־ .1920 לעבן, מיע אדעס: ־ פילאלאגיע. יידישער דער פון אויפגאבן די ב. באראכאוו
Борохов Б. Завдання єврейської філології.

 2529. .1919 קיעװ.פארל., :ק. ־ ראטנער־פאנד. פון רעדאגירט אין צתוויפגעשטעלט זאמלבוך: מ.ב.ראטנער: פון אנדענק צום
עמ׳. [4] ,94 ־

В пам'ять про М.Б.Ратнера: 36., складений Ратнеровським фондом у Києві.
2530. В семінарі для вивчення єврейської мови // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929. - № 1. - 

Євр.
2531. В філологічній секції//Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929.- N8 1; N8 2,- Євр.
2532. Вейнгер М. Анкети: 1. Біблейська мова; 2. Про євр. мовний атлас // Євр. мова. - 1927. - N81,- Євр.
2533. Вейнгер М. Казуїстична вигадка: правопис // Євр. мова. - 1927.- N8 1,- Євр.
2534. Володарський X. Мова та діалект//Євр. мова. - 1928,- N8 6.- Євр.
2535. .15. XI ־ .1940 ־ שטערנ. דער // שפראכ־פראבלעמענ[ ]װעגנ געווער: שארפסטע א.דאס הינדעס  

Гіндес А. Найгостріша зброя: [Про мовні проблеми].
די פונ באראטונג דער אפ ארויסטרעטונגענ די )פונ : מוטער־שפראכ דער אפ נאצמינדהײטנ די גיטערמאנ.בארינענ .2536

.11. II ־ .1938 ־ שטערנ. דער // געגנט( קיעװער דער פונ נאצמינדערחײטנ
Гітерман. Обслуговувати нацменшості рідною мовою.

2537. Goliger М. Formy oboczne w języku hebrajskim. - Lwów: Nakł. Polskie Tow. Orjentalistyczne, 1936. - 8 s. - 
(Odb.: Rocznik Orjentalistyczny. - T. 9).
Голігер M. Паралельні форми в староєврейській мові.

 2538. פאלקאמבילד פון בױרא יידישער צענטראלער דער בײ קאמיסיע פילאלאגישער יידישער דער פון זאמלוע ערשטער : יידיש
 און בילדונג ספעציעל־װיסנשאפטלעכער און טעכנישער ־ .פראפ פאר הױפט־קאמיטעט אוקראינישן דעם פון אויסגאבע .

עור. הופיע עמ׳.לא 48 .־1923 כ.: ־ בילדונג. פאר פאלקס־קאמיסאריאט בײס בױרא יידישער צענטראלער דער
Єврейська мова: 1-й збірник / Євр. філол. коміс. при Центральному євр. бюро Наркомосу.

2539. Жаботинский В. Наши языки и другие статьи. - K.: Изд. центр, ком. о-ва "Тарбут", 1918. - 72 с.
2540. עמ׳• 118 ־ .1931 צענטרפארל., ק.: כ.; ־ שפראכ. פראלעטארישער א פאר א. זארעצקי



Зарецький А. За пролетарську мову.
2541. Зарецький А. Вейнгер-лінгвіст // Євр. мова. - 1929,- № 1.-Євр.
2542. Sommerfeldt J. Die Entwicklung der Geschichtsschreibung über die Juden in Polen // Die Burg. - Krakau, 

1940,- V. 1, № 1 -  P. 64-69.
Зоммерфельдт Й. Розвиток і історія єврейської писемності в Польщі.
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№ 1,- Z. 19-32.
Кацнельсон Ш. Мовознавство - на вищий щабель.

2544. Клейман М.Б. Наш национальный язык. - [Одесса]: Кинерет, [1917]. - 23 с.
2545. Ключ до читання жидівського друку. - Коломия, 1919.
אינ װאלנ די צו זשיטאמיר אינ זיכ מעגרייט ]ווי : מוטער־שפראכ דער אפ ארבעט אגיטאציאנעלע די פירנ א. קאזאק .2546

.22. IV ־ .1938 ־ שטערנ. דער // אוססר[ אונ ראט העכסטנ
Козак А. Провадити агітаційну роботу рідною мовою: [Як готується Житомир до виборів у Верховну 
Раду України].

2547. Kruszyński J. Żargon żydowski. - Wrociawek: Wyd-wo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej, 
1921.- 8,49,3_s.
Крушинський Й. Єврейський жаргон.

2548. Kruszyński J. O narodowym języku żydów. - Wrociawek: Wyd-wo Księgarni Powszechnej i Drukarni 
Diecezjalnej we Wrociawku, [1921]. - 47, [1] s.
Крушинський Й. Про національну мову євреїв.

2549. .95-65..ז №2 ־ .1938 ־ שפראכפראנט. אפנ // יידיש אינ ווערק סטאלינס כ׳ איבערזעצנ פונ פראבלעמ דער צו ב. לויצקער
Лойцкер X. До проблеми перекладу творів т. Сталіна єврейською мовою.

2550. Loyzker K., Lerner X. Di alfarbandiše ortografiše beratung // Afn šprachfront. - (1932). - H. 1. - S. 49. 
Лойцкер K., Лернер X. Союзна орфографічна нарада.

2551. ש.י. : והמוציא המיסר קלוזנר. יוסף העורך / העברית הלשון של ותהיתה הרתבתה לשאלות מוקרש קובצ שפתנו:
עמ<. [1,] 130 תרע׳׳ז. ,מוריה : אוריסה ־ ראשון. קובצ וליקובסקי.

Наша мова: Збірка, присвячена питанням розповсюдження та розмежування мови іврит.
2552. О.Н. Погляд Іцика Ейхеля на єврейську мову // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. - М.; X.; Мінськ, 1930. - 

С. 516. - Євр., корот. зміст укр.
2553. Плани роботи Філологічної секції на 1929-1930 рр. // Бюл. Ін-ту євр. культури при ВУАН. - K., 1930. - 

№ 2. - Євр.
־ שטערנ. דער // ]לייטארט[ מוטער־שפראכ: דער אפ ארבעטנדיקע די צװישנ פאליטופקלערארבעט די פאושטארקג .2554

.22. XII 1940. ־
Посилити політосвітню роботу серед трудящих рідною мовою: [Передовиця].

2555. Постанова Наркомосвіти УСРР: [їдиш - мова викладова євр. шк.] // 36. декретів, наказів і розпоряджень 
по НКО. - X., 1921. - Вип. 3. - С. 25.

2556. Рєзник Л. Про мову та стиль "Місяці та дні"//Євр. мова. - 1928.- № 6.-Євр.
2557. Семінар для вивчення єврейської мови // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929. - № 2. - 

Євр.
2558. Слуцький Б. Робота філологічної секції кафедри єврейської культури над мовою єврейської 

радянської преси // Євр. мова. - 1929. - № 3. - Євр.
2559. Смерть тов. Вейнгера (мовознавець)//Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. - 1929.- № 2.- Євр.

2560. עמ׳• 256 ־ .1931 צענטרפארל.; ק.: ־ פראקטיק(. און )טעאריע שפו־אך־קולטור: א. ספיװאק
Співак А. Культура мови: (Теорія та практика).

2561. .23. III ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שפראכ־באראטוע א נויטיק ס׳איז ע. ספיוואק  
Співак Е. Потрібна нарада з питань мови.

2562. Spivak A. Das aigntlexe ип dos figurale in reid // Di jid. šprax. - 1930. - № 2-3. - Z. 34-39.
Співак E. Рідне і фігуральне в мові.

2563. Співак А. Своєрідні фігуральні елементи в усній мові // Євр. мова. - 1930. - № 2-3. - С. 33-39. - Євр.
2564. Трудовая школа и язык трудящихся еврейских масс //Одес. коммунист. - 1920.- №307,- 1 сент.
2565. Філологічна робота єврейського наукового Інституту у Вільні // Євр. мова. - 1927.- № 2,- Євр.
2566. Халькович Е. Культура мови та граматика//Євр. мова. - 1930.- №4-5,- С. 41-50. - Євр.
2567. Černjak І. Bahersung fun bojgfaln in der geredter šprax inem grenec- kant: majrewgegut (RSFRR) un . 

Molewer krayz (W SRR)//Di jid. šprax. - 1930,- № 1,- Z. 31-38.
Черняк І. Вивчення розмовної мови в межах районів: Захід (РРСФР) та Могилівський р-н БРСР.

2568. Черняк І. Відміни розмовного єврейського слова в західних округах // Євр. мова. - 1930. - № 1. - 
С. 31-39. - Євр.

2569. .63-31.ז ־. № 2 ־ .1938 ־ שפראכפראנט. אפמ // יידיש אינ לענינעכ איבערזעצנ פונ פראגנ מ. שאפיון
Шапіро М. Питання перекладу творів Леніна єврейською мовою.



2570. Штіф Н. Діалектологічна експедиція кафедри єврейської культури//Євр. мова. - 1929,- № 6.- Євр.
2571. Штіф Н. До історичної еволюції єврейського правопису//Євр. мова. - 1928.- №1-2,- Євр.
2572. Штіф Н. Є.М.ЛІфшіц-лексикограф/АЄ'вр: мова. - 1928.- №4-5,- Євр.
2573. Штіф Н. Єврейська стилістика. 1־ша сер. - М.; X.; Мінськ: Центрвидав,1930. - 173 с. - Зміст євр., укр., 

нім,- Є. 170-173.
2574. . אידען יעדען פאר ווערטער פשוטע זייי ווילען וואס און ״אידישיסטען״ זײנען ווער אדער , אידיש און אידען נ. שטיף  

־ .1919 אנהויב, ק.: ־ fl] доз .עמ׳
Штіф Н. Євреї і єврейська мова, або (Хто такі "їдишисти" і чого вони хочуть): Прості слова для кожного 
єврея.

2575. Штіф Н. Культура мови//Євр. мова.- 1930. - №2-3.- С. 1-32; №4-5.- Є. 6-15. - Євр.
2576. Štif N. Špraxkultur: Gedanken vos un viazoi darf men lernen fun mutteršprax in der arbetšul in cvajtn 

koncentr//Di jid. šprax. - 1933.- №2-3,- Z. 3.
Штіф H. Культура мови: Думки про те, чого та як повинна вчити материнська мова в робіт, шк. 2-го 
концентру.

2577. Штіф Н. Культура мови та граматична культура: (Відповідь моїм опонентам) // Євр. мова. - 1930. - 
№4-5.- С. 51-68.-Євр.

2578. Штіф Н. Огляд мовознавчої роботи в СРСР//Євр. мова. - 1930.- № 1,- С. 11-18,- Євр.
2579. Štif N. Wegn der špraxarbet // Di jid. šprax. - 1930.- № 1,- Z. 11-18.

Штіф H. Про мовну роботу.
2580. Яфетична теорія в єврейській мові: Реферат//Євр. мова. - 1930.- №2-3,- С. 71-76. - Євр.

28.1. МОРФОЛОГІЯ
 2581. קולטור יידישער פאר קאטעדרע וויסנשאפט־אקאדעמיע. אוקראינישע / זאכווערטער פון מין גראמאטישן וועגן אנקעטא

 .1928 סעקציע, פילאלאגישע וויסנשאפט־אקאדעמיע. אוקראינישער דער בע קולטור יידישער פאר קאטעדרע ק.: .־
עמי. 19 ־

Анкета про граматичний рід предметів.
 2582. ק.: ־ קולטור-צוזאמענפאר. אידישן אלפארבאנדישן ־טן2 צום מאטעריאלן און פראיעקטן : ארטאגראפיע אידישע

ז. [2,] 70 ־ .1928 קולטור־ליגע,
Єврейська орфографія: Проекти і матеріали до II Всесоюзн. євр. культурного з'їзду.

2583. ז. [2,] 154 ־ .1927,קולטור־ליגע ק.: ־ גראמאטיק. סטיליסטישע קאפיטלען ספייקעס: און א.גרייזן זארעצקי
Зарецький А. Помилки і сумніви: Розділи стилістики граматики.

2584. .103-97 д ־ №. 2 ־ .1938 ־ שפראכפראנט. אפנ // יידיש אינ סובסטאנטױונ פונ דעקלינאציע א.װעגנ זארעצקי  
Зарецький А. Про відмінювання іменників у єврейській мові.

2585. Зарецький А. Про єврейську орфоепію // Євр. мова. - 1929.- №3; №4-5,- Євр.
2586. Зарецький А. Проблеми єврейської лінгвотехніки//Євр. мова. - 1930.- № 1.- С. 1-10.-Євр.
2587. Козакевич Г. Як треба писати a v чи oj // Євр. мова. - 1927. - № 1. - Євр.

2588. .26.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שפראכ־לימעד דעמ הילפ צו כ. לױצקער
Лойцкер X. На допомогу розмовному уроку.

2589. Ольгин С.М. Як не треба писати єврейською мовою: Реферат//Євр. мова. - 1927,- №3-4.-Євр.
2590. Резник Л. Про прислівник fun // Євр. мова. - 1927.- № 5-6. - Євр.
2591. Родак і. Der, di, dos // Євр. мова. - 1929. - № 6. - Євр.
2592. Співак І.Г. До проблеми лексичного складу мови: На матеріалах євр. мови // Наук. зал. / Ін-т 

мовознавства АН УРСР. - 1941. - Т. 1.- С. 79-89.
2593. .30-3 ז. ־. № 2 ־ .1938 ־ שפראכפראנט. אפנ // װארט נייע ע.דאס ספױואק

Співак Е. Нове слово.
לינגװיסטישע ייד.סאװ.ליט., פאר קאבינעט אוססר. פונ װיסנשאפט.אקאדעמיע / װארטשאפתג ע.נײע טפיװאק .2594  

д 240 .־ .1939 אוססר, נאצ.מינד.אינ די מעל.־פארל.פאר ק.: ־ סעקציע
Співак Е. Нове словотворення. ,

2595. Falkovič E.A. Kapitl sémantik un stilistik in šuln far der voksene // Ratnbildung. - 1930. - № 4. - Z. 28-43. 
Фалькович Є.А. Розділ семантики і стилістики в школі для дорослих.

2596. Цвейг А.Р. Матеріали до системи єврейської ортоепії // Євр. мова. - 1929. - № 2. - Євр.
2597. .163-111 д ־ .№ З ־ .1939 ־ שפראכפראנט. אפנ // יידיש אינ מינ גראמאטישער מ.דער ירא3שא  

Шапіро М. Граматичний рід в єврейській мові.
2598. Шапіро М. Про граматичний рід в єврейській мові // Наук. зап. / Ін-т мовознавства АН УРСР. - 1941. - 

Т. 1.-С. 167-180.
 2599. דער // ׳׳עמעס״[ אינ ״אויבערראט״ אפ ראט״ ׳׳העכסטער װערטער די פארבײטנ ]װעגנ פארטיזאנשטשינע: שעדלעכע

.18.1 ־ .1938 ־ שטערנ.
Шкідлива партизанщина: [Про заміну слів "Вища Рада" на "Верховна Рада" в "Правді"].



2600. Штіф Н. Бідний fun//Євр. мова. - 1927,- №5-6.- Євр.
2601. Штіф Н. Соціальна диференціація в єврейській мові//Євр. мова. - 1929,- №4-5.- Євр.
2602. // [ ראט ״אויבער״ אפ ראט ״העכסטער״ װארט דאס ענדערנ װעגנ פארטיזאנשטשינע: שעדלעכער װעגנ נאכאמאל

.4. II ־ .1938 ־ שטערנ. דער  
Ще раз про шкідливу партизанщину: Про заміну слів “Вища рада” на “Верховна рада”.

28.2. СИНТАКСИС
2603. Зарецький А. До єврейської пунктуації // Євр. мова. - 1928. - № 4-6. - Євр.
2604. Зарецький А. Питання єврейського правопису//Євр. мова. - 1928.- №1-2,- Євр.

 2605 מעל.־פארל. אלאוקראינישער אדעס: ־ א.זארעצקי. פון אויפגעשטעלט / אויסלייג מדישן דעס פון .קלאליםא זארעצקי
עמי. 16 ־ .1921 אפטיילונג, אדעסער פון סעקציע אידישע ,

2606. Зарецький А. Правила єврейського правопису
2607. זאצנ טיפנ אנדערע צוױשנ בײזאצ אטריבוטױוער )דער :פאראלעלנ .סינטאקסיש־סטיליסטישעמ מיידאנשקי

.129-105 ז. ־ . № 2 ־ .1938 ־ שפראכפראנט. אפנ // ־באהעפטונג(
Майданський М. Синтаксично-стилістичні паралелі: (Атрибутивне підрядне речення поміж інших типів).

28.3. ВЗАЄМОВПЛИВИ ЇДИШ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
2608. Гурштейн А. К.П.Любарський: Українські слова в єврейській мові: Реферат // Євр. мова. - 1928. - 

№ 1-2.-Євр.
2609. Зарецький А. Особливості єврейської мови проти руської // Рад. освіта. - 1929. - № 5. - С. 74-75.
2610. Іларіон (Іван Огієнко), архієпископ. Повторний інфінітив у слов’янських мовах: Старослов’янсько- 

давньоєврейські порівняння. - Bratislava: [Slovenska učená spoločnosť], 1941. - S. 61-71. - Separat z: 
Linguistica slovaca. - Bratislava, 1941. - №3.

2611. Левін Г. Про деякі русизми єврейської мови // Євр. мова. - 1930. - № 1. - С. 47-48. - Євр.
2612. .109-71 . ז ־  .№ з ־ .1939 ־ שפראכפראנט. אפנ // יידיש פונ לעקסיק סלאװיזמענאינדער מ. שולמאנ  

Шульман М. Славізми в єврейській лексиці.
2613. ־ №. 2 ־ .1938 ־ שפראכפראנט. אפנ // שפראכ יידישער דער פונ פאנעטיק דער אינ װירקונגענ סלאװישע מ. שולמאנ

.172-131 Д
Шульман М. Слов'янські впливи в фонетиці єврейської мови.

28.4. СЛОВНИКИ
2614. Вейнгер М. Що можуть діти шкіл робити для єврейського академічного словника // Євр. мова. - 1927. - 

№ 2. - Євр.
2615. Географическая терминология / Ин-т евр. пролетар, культуры при УАН. Филол. секция. - K.; X.: 

Укргоснацмениздат, 1936. - 128 с. - Рус., укр., евр.
 2616. תרע״ט. המחבר, הוצאת :ק. ־ סטיריאוטיפית. רביעית מהדורה כהנא. אברהם ע׳׳י ערוך שלם. רוסי־עברי מלון א. כהנא

עמ׳. 668 [,4־]
Кагане А. Словник російсько-івритський. Повний.

2617. עמ׳. 64 ־ תרע׳׳ט. אמנות, אודיסה: ־ התי. העברי הדבור לצרכי ומתודשות תרשות מלים פרטי הדבור: י.מלות קלוזנר
Клаузнер І. Розмовник: Власні нові та відроджені слова в живій розмовній мові іврит.

2618. Козакевич Г. Номенклатура птахів // Євр. мова. - 1927. - № 5-6; 1928. - № 1-2; № 3. - Євр.
/טערמינאלאגיע מאטעמאטישע 2619. פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט וויסנשאפט־אקאדעמיע. אוקראינישע .

עמ׳. 119 ־ .1935 ?צמינדפארל.,0אוקראמעל ק.: ־ קולטור.
Математична термінологія.

2620. Словник івритських, арамейських, сирійських слів, фраз, імен, що вживаються на їдиш / Під ред. 
ІЛА.Сойфера. - Чернівці, 1920. -117с,- Євр.

2621. און .ליבערבערגי רעד.דורך •, .סלוצקיב צונויפגעשטעלט // פרעמד־װערטער און פאליטישע פון לעקסיקאן ב. טלוצקי
עמ׳. 1010 ־ .1929 קולטור־ליגע, ק.: ־ ה.קאזאקעװיטש.

Слуцький Б. Лексикон політичних та іноземних слів.
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28.5. ЛАТИНІЗАЦІЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ШРИФТУ
Fun der centraler ortografišer komisie: Materialn vegn latinizacie fun der jidišer šrift // Di jid. šprax. - 1930. - 
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Нова єврейська орфографія.
Про заведення нового єврейського правопису на терені УСРР: Постанова наркома освіти т.Скрипника. 
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Про новий єврейський правопис // Євр. мова. - 1928. - № 6. - Євр.

 ־אקאדעמיע. װיסנשאפט אוקראינישע / אויסלײג( יידישנ נייעמ פונעמ )קלאלימ ארטאגראפיע: יידישע סאװעטישע די
עמי. [2] ,34 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., ק.: כ.ן ־ קולטור. פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט

Радянська єврейська орфографія: (Правила нового євр. правопису).
Štif N.. Spivak E. Vegn latinizacye // Afn šprachfront. - 1932. - H. 2/3. - S. 93-100.
Штіф H., Співак E. Наслідки латинізації.
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//דער פונעזשענאיזאי[ א.נ. פיאניסטנ־קאנקורס צװישנפעלקערלעכנ פונעמ

.4.VI ־ 1938 שטערנ.־.
Гілельс Е. Брюсельський конкурс: [Ст. Переможця міжнародного 
конкурсу піаністів ім.Ежена Ізаї].

. ]אפשאצתג הויכע א ע. הילעלס שטערנ דער // סטאליארסקי[ פראפעסאר פונעמ טעטיקײט פעדאגאגישע יאר 40:
.15.IV ־1938 ־ .

Гілельс Е. Висока оцінка: [40 років педагогічній діяльності проф. Столярського].
.30ז. ־ №. 12 * .1940 ־ גרייט. זײ // ]פארצייכענונג[ :קאנצערט דער ע. הילעלט

Гілельс Е. Концерт: [Нарис].
.15.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // טעטיקייט[ ארטיסטישע איר פת ױבילײ ־יאריקנ25 ]צומ פיביב: סארע א. היגדעס

Гіндес A. Capa Фібіх: [До 25-ої річниці артистичної діяльності].
.11.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער // געבורטסטאג[ ־טנ65 זײנ ]צו :ר.מ.גליער מ. ג^זענפוד

Гозенпуд М. Р.М.Глієр [До 65-річчя від дня народж.].
// [ ]פראפעסאר ערשטער אונדזער סטאליארסקי פראפ. פונעמ טעטיקײט פעדאגאגישע יאר 40:  .a גאלדשטײנ

.23. IV ־ .1938 ־ שטערנ. דער  
Гольдштейн Б. Наш перший професор: [40 років пед. діяльності проф. Столярського].

.1 2 .VIII ,־ .1939 ־ שטערנ. דער // פאלקס־געזאנג פארטיפערנאתדזער פארברײטערנ  л  האפשטייג 
Гофштейн Д. Поширювати, поглиблювати нашу народну пісню.

 קאנקורס[ דיריזשאר )אלפארבאנדישער ק.נ. ־אתטערשריפט: מאסקווע(. פונ בריוו )א נאטאנראכליג: דיריזשאר דעו
.Х.8 ־ .1938 ־ שטערנ. //דער

в  9 к  9  1 о *T1 ־ и р я ו < ї в  у ■ s ג и ר ר ם ו

ь. •יעדזגןזיוסק

 איבםטרומעבטאלע ײדישע
פאלקס־מוזיק

וסדר « n t  * , וג ז י ינ סאר זמ דער פ זאד י ו ו יסנשאסם- י ו
7 ז • ײ ײ* ~

Рис.6. Береговський М. Єврейська 
народна інструментальна музика
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Диригент Натан Рахлін: (Лист з Москви): [Всесоюз. конкурс диригентів].
Дмитерко Л. Молоді митці: Нарис: [Скрипачка Беба Притикіна, піаніст Міля Гуревич та ін.] // Молодняк.
- 1936,- № 2,- С. 120-122.
До Кременчука приїхав єврейський вокальний квартет // Робітник Кременчуччини. - 1929. - 8 груд. 
Друкер И. Концерт в Липовцах: [Из кн. о жизни и творчестве нар. артиста УССР проф. 
П.С.Столярского] / Пер. с евр. Р.Брусиловский // Большее, знамя. - 1940. - 18 февр.

וקער ו . ד ]סטאליארסקי סאלאמאנאוויטש פיאטער אי פונעמ טעטיקײט פעדאגאגישע יאר 40:
.23.IV ]־ .1938 ־ שטערנ. דער // פראפ.סטאליארסקי  

Друкер І. Петро Соломонович Столярський: [40 років пед. діяльності].
-26.ХІІ ־ .1939 ־ שטעת. דער // ליד א אײנער פונ געשיכטע די ל. עדליב

Ерліх Л. Історія однієї пісні.
.2.ХІ ־ .1940 ־ שטערנ. דער // אוקראינע אע קאנצערט־סעזאנ דער ס.א. קאומג  

Кавун С.А. Концертний сезон на Україні.
Концерт еврейской музыки // Одес. коммунист. - 1920. - 23 мая.

יד ופערשמ . ק •11־ .1939 ־ ליט. סאוו. // פאלקסליד סאוועטישע יידישע די ש .120-111ז. №.
Купершмід Ш. Єврейська радянська народна пісня.

יד ופעדשמ .129-126.ז ־ №. 5 ־ .1939 ־ יידישעפאלקס־לידער//סאוו.ליט. ש. ק
Купершмід Ш. Єврейські народні пісні.

.28.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ױבילײ ־יאריקנ25 איר צו קאנסערװאטאריע קיעװער די א. לופער
Луфер А. Київська консерваторія до 25-річного ювілею.

יס . לױמק VIII.14. ־ .1939 ־ שטערנ. דעו־ // אויסטראכ דאוויד אי
Люмкіс І. Давид Ойстрах.

יס ומק י . ל IV .10 ־ .1938 ־ שטעו־נ. דעו־ // הילעלס עמיל אי
Люмкіс І. Еміль Гілельс.

יס ומק י . ל V.15. ־ .1938 ־ שטערנ. דער // גוזיק אנע פונ קאנצערטנ אי
Люмкіс І. Концерти Ані Гузік.

יס ומק י . ל IX.16. ־ .1939 ־ שטערנ. דער // הילעלס ליזע אי
.Люмкіс І. Ліза Гілельс

. י יסא ומק י עמ׳. [3] ,61 ־ .1939 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ )פארצײכענונגענ(. פיאניסטנ: ל
Люмкіс І. Піаністи: (Нотатки).

יס . לױמק .22-17.ז ־ №. 4 ־ .1939 ־ גרייט. זײ // טאמארקינא ראזע פיאניטטקע די אי
Люмкіс І. Піаністка Роза Тамаркіна.

.18.V יס ומק י . ל ־ .1938 ־ שטעת. דער // מאגאזעער פראפעסאר אי
Люмкіс і. Професор Магазінер.

•30.x יס ומק י . ל ־ .1938 ־ שטעת. דער // פליער יאקאוו אי
Люмкіс і. Яків Флієр.

.з.іх ־ .1938 ־ שטעת. דער // פעלקער גליקלעכע די פת געזאנגענ כ. נאדעל
Надель X. Співи щасливих народів.

.23.IV װעג רומפולער א[ .־1938־ שטערנ. דער // סטאליארסקי[ פראפ. פונעמ טעטיקײט פעדאגאגישע יאר 40:  л יסטראפ  ו  א
Ойстрах Д. Славний шлях: [40 років пед. діяльності проф. Столярського]. 

.17.IV .־ .1938 ־ שטעת. דער // קאנסערװאטאריע קיעװער יאר 25 אלכאווסקי  
Ольховський. 25 років Київській консерваторії.
Рогова Д. Ювіляр: [Композитор Самуїл Олександрович Столерман:-41-річчя творчої роботи] // 
Чорномор. комуна. - 1937. - 16 трав.

יג י ו  אלאוקרינישע :ק. ־ עריק. מ. פת רעד. דער אונטער / פאלקלאר־ליד יידישנ אינעמ דיפערענציאציע סאציאל א. ואזענצו
עמ׳. [1] ,60 ־ .1934 אקאדעמיע, וויסנשאפטלעכע

Розенцвейг А. Соціальна диференціація в єврейській народній пісні.
Ростуть юні дарування: [Давид Ойстрах, Одеса] // Глобус. - 1935.- № 2-3.- С. 21.

.20.VII זש ו ־ .1938 ־ שטערנ. דער // טענצער מוזיקאנטנ, זינגער, ט. ר
Руж Т. Співці, музиканти, танцюристи.
Савінов Ю. Ісаак Натанаїлевич Летічевський: [Видатний опер, артист] // Рад. музика. - 1938. - № 2. - 
С. 14-16.
Lexikon der Juden in der Musik. - Berlin, 1940.
Словник про євреїв-музикантів.

־ שטערנ. דער // י.ל.פערעצ[ געשטארבנ סיאיז זינט יארטאג, ־טנ25 ]צוט :קינדער־ליד די את י.ל.פערעצ 1940.  .a י סלוצק
.20.Х-

Слуцький Б. І.Л.Перец і дитяча пісня: [До 25-ї річниці смерті І.Л.Переца].
Соломатін П. А.Г.Рубінштейн: [До 110-річчя з дня народж.] // Більшов. шлях. - 1939. - 28 листоп.

יכטענגאלצ פונעמ טעטיקײט פעדאגאגישע יאר 40] סאלאמאנאװיטשנ: פיאטר בא לערע מוזיקאלע מײנ .0 פ
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.23.IV .־ .1938 ־ שטעת. דער // סטאליארסקי[ פראפ  
Фіхтенгольц М. Моє музичне навчання у Петра Соломоновича: [40 років пед. діяльності проф. 
Столярського]. ' > ‘ *

]פעדאגאג סאװעטישער עכטער אנ ס. פורער  דער // סטאליארסקי[ פראפ. פונעמ טעטיקײט פעדאגאגישע יאר 40:
.IV.15 ־ .1938 ־ שטערנ.

Фурер С. Справжній радянський педагог: [40 років пед. діяльності проф. Столярського.]
IV .12. ־ .1938 ־ שטעת. דער // מאסנ־לידער סאװעטישע ײדישע הויכקװאליטאטױוע שאפנ אי. כאנעס

.Ханес І. Створити високоякісні єврейські радянські народні пісні
.160-148 ז. ־ №. 10 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. // דארפ קאלװירטישע דאס זיעט אונ דערצײלט װאס י. טשערניאק

Черняк І. Що розповідає і співає колгоспне село.
Якимчук Л. Музикант, педагог і громадський діяч: [Й.Є.Вейсенберг] // Соціаліст. Харківщина. - 1940. - 
20 груд.

29.2.2. ДЕРЖАВНИЙ АНСАМБЛЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ МУЗИКИ “ЄВОКАНС־
Барон М. "Своканс" на новому творчому шляху // Рад. музика. - 1938. - № 4. - С. 56-58.

.18.III ־ .1938 ־ שטעת. דער// קאפעלע[ יידישער דער]װעגנ :״ײדװאקאנס״ דער מ. בערעגאווסקי  
Береговський М. "Своканс": [Про євр. капелу].
Блюмін X. Колектив, відірваний від життя: [Євр. державна капела "Євоканс"] // Комуніст. - 1939. -
15 серп.

פונ אראטאריע נייער דער פונ דורכקוק שעפערישנ )אפנ :״יידװאקאנס״ פונ דערפאלג גלענצנדיקער .3 װייסמאנ
.11.V )־ .1939 ־ שטערנ. דער // ״יידװאקאנס״  

Вайсман Б. Блискуча перемога "Євоканса": (На творчому перегляді нової ораторії “Євокансу”).
.27.IX ־ .1938 ־ שטערנ. דער // װעג שעפערישנ נײעמ א אפ ליד אונ פאלקס־מוזיק יידישער פונ אנסאמבל דער .3 געלעו  

Гелер Б. Ансамбль єврейської народної музики і пісні на новому творчому шляху.
.5.XI ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ״יידוואקאנס״ פונ סאכאקל־קאנצערט א .3 געלער

Гелер Б. Звітний концерт "Євоканс".
Государственная еврейская заслуженная капелла "Евоканс" / Ред. П.Маркович. - [К.]: Евоканс, 1935.
- 16 с.: ил.

עמ׳. [14] ,12 ־ .1934 ]ק.[, ־ ״יידװאקאנס״. קאפעלע יאר פינפ קיעוו. קאפעלע. יידװאקאנט׳'.
"Євоканс". Капела. Київ. 5 років капели.

 ״יידװאקאנס״, קאפעלע פארדינסטפולער דער פונ אנפירער קינסטלערישנ מיטנ שמועס ]א :זיגנ שעפערישע נייע פאו
.9.11 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שײנינ( כי רעפובליק פונ ארטיסט פארדינסטפולער

За нові творчі перемоги: (Бесіда з художнім керівником заслуженої капели “Євоканс” заслуж. арт. 
республіки тов. Шейніним).
Про надання єврейській капелі назви "Всеукраїнська єврейська капела" // Бюл. НКО УСРР. - 1931. - 
№ 9. - С. 4.
Про організацію Державного ансамблю єврейської народної музики: Постанова РНК УРСР. Київ,
9 лип. 1937 р. // 36. законів і розпоряджень робітничо-селян. уряду УРСР. - 1937. - № 36.

 קאזאקנ קובאנער די פונ טאנצ אונ ליד פונ אנסאמבל דעמ אונ ״ײדװאקאנס״ דעמ צװישנ באגעגעניש שעפעיישע א
.9.1 ־ .1939־ שטערנ. //דער

Творча зустріч "Євокансу" з ансамблем пісні та танцю кубанських козаків.
 דער // ש.טש. :אונטערשריפט ־ ליד. אונ פאלקס־מוזיק יידישער פונ אנסאמבל מעלוכישנ מיטנ באגעגעניש שעפערישע

.30.1 ־ .1939־ שטערנ.
Творча зустріч з державним ансамблем єврейської народної музики і пісні.

.24.V ־ .1939 ־ שטערנ. דער // ליד אונ מוזיק יידישער פונ אנסאמבל דער ױ.ד. טקאטשעגקא  
Ткаченко Ю.Д. Ансамбль єврейської музики і пісні.

.21.VI *־ .1939 ־ שטערנ. //דער ״ײדװאקאנס״ יאר 10 יו. טקאטשענק  
Ткаченко Ю. 10 років "Євоканс". ,
Шейнін Є. Наші вокальні виступи: (До концертів капели УРСР "Євоканс" в Москві та Ленінграді) // Вісті.
- 1937. - 12 черв.
Шейтка С. "Євоканс": (Євр. капела) // Музика масам. - 1930. - № 3. - С. 28-29.

29.2.3. МУЗИЧНІ ТВОРИ
29.2.3.1. ВОКАЛЬНІ ТВОРИ

Араратян В. Виряджає мати. Швидко йду = Git mix op di тате . Gey ih dih: Євр. нар. пісні: Для голосу в 
супроводі ф-но / [Оброб.] В.Араратяна; Укр. пер. М.Талалаєвського. - K.: Мистецтво, 1941. - 9 с . -  
Євр., укр.
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.12.IV ינפעסט י ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ]פאעזיע[ :טשאסטושקעס אנטירעליגיעזע פ. ב  
Байнфест X. Антирелігійні частівки.
Батюк П. Цветущая Украина: [Песня] / Муз. П.Батюка; Сл. И.Фефера; Пер. Альмана // Красное знамя. -
1938. - 25 черв.

עמ׳. 64 ־ .1918 ראמפע, :כ. ־ אקטן. 4 אין אפערעטע :כל־בויניק כאצקעלע ל. בוימוואל
Баумволь Л. Хацкеле - майстер на всі руки: Оперета в 4-х актах.

עמ׳• [2] ,77 ־ .1933 קינסט, אונ ליטעראטור :כ. ־ ]לידער[. עסטראדע: פאר .3 בערגאלצ
Бергольц Б. Для естради: (Пісні).
Бергольц Б.М. Idischer kolonist: [Евр. песенка "Идишер колонист"] / Сл. и муз. Б.М.Бергольца; 
Гармонизация Ю.М. - [X.]: Госиздат Украины, 1927. - 4 с. - Подстроч. текст - евр. в латин. 
транскрипции.

י ו מ., בערעגאװסק . פעפע  :]ק.[ ־ פעפער. אי. אונ בערעגאװסקי מ. צונויפגעשטעלט פאלקס־לעדער. יידישע אי
תוים. :עמ׳. [2] ,530 ־ (.1938)אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Береговський М., Фефер І. Єврейські народні пісні.
.24.V ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שינדל־שלענער א פונ ליד א  .a ( ו !!דעו)מאוגוליס1ג  

Бродер (Маргуліс) Б. Пісня про дранконабивача.
עמ׳. 8 ־ .1917 ־ ׳׳בונד״. פון קאמיטעט אדעסער :אדעס ־ ארבייטער־לידער. אידישע במד:

Бунд: Єврейські робітничі пісні.
י וסק ו ושא וא  מיע :טייל ־טער2 א מיט עליכם. שלום פון פאררעדעס צוויי מיט נאטן. מיט :פאלקס־לידער יודישע מ. ו

 דריטע פערפאסער. פערשטארבענעם דעם פון כתבים די צווישן פערבליבענע לידער, געדרוקטע ניט ערגיצ אין נאך
עמי. 93 ־ תרע״ט. מוריה, :אודיסה ־ אויפל.. פערבעס.

Варшавський М. Єврейські народні пісні: (3 нотами).
. ובאא וע ז. 90. №־ 12 ־ .1939 ־ נאטנ[//סאוו.ליט. אונ טעקסט :]ליד ביימעלע: ביימעלע, ו

Верба А. Деревце, деревце: [Пісня: Текст і ноти].
Вже двадцять літ: [Євр. пісня, що співається в Калініндорф. р-ні] // Пролетар, правда. - 1937. -
З листоп.

זנ  י. גאנטאר, א. פעפעפר, אי. :פונ באשטאנד אינ שרייבער בריגאדע דער פונ אנגעשריבנ / טשאסטושקעס את פעו
ז. 22 ־ .1937 אינאוססר, נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. ק.: ־ ב.גוטיאנסקי. סיטא, פ. קאטליאר,

Віршовані рядки та частівки / Бригада письменників: І.Фефер, А.Гонтар, І.Котляр, Ф.Сіто, Б.Гутянський.
ו ישע ג י וא וק  מ.לייב, דאברושין, י. :מאת לילדים שירים קובץ ־ עמי. 7 ־ .1919 איד.פאלקס־פארל., :ק. :קינדער־טאג אלא

קוויטקא. ל. פיכמאן. י.
Всеукраїнський день дітей: Збірка пісень для дітей / Й.Добрушин, М.Лейб, І.ФІхман, Л.Квітко.

וצמאג .23.11 ־ .1941 ־ שטערנ. דער // טימאשענקא כאװער װעגנ ליד די מ. הא
Гарцман М. Пісня про товариша Тимошенка.

 וואלינער :זשיטאמיר ־ קינדער־הייזער. און קינדער־גערטנער פאר מאטעריאלן :העפט ערשטע לידערלאך. א. העלמאנד
עמ׳. 18 ־ .1921 מלדונגס־אפטײלתג,

Гельмонд А. Пісеньки: Перший зошит. Матеріали для дит.садків та будинків.
.19-18. ז ־  .N212 העלמאנד . ־ .1938 ־ אקטיאבערל. // שװאלב דרײסטער א װעגנ ליד א ש  

Гельмонд Ш. Пісня про відважну ластівку.
Глинка М. Еврейская песня [С горных стран пал туман]: Из муз. к пьесе “Князь Холмский”. Для голоса с 
ф-но. - 2-е изд. - М., 1931.
Гнесин М. Еврейские песни: Для голоса и ф-но = Hebräische lieder: Fur Singstimme und Klavier: Op. 37.
- M.: Музгиз, 1927. - 17 с. - Рус., евр., нем.
Голубев Н. Четыре еврейские народные песни старого быта: Для ср. голоса с ф-но / Муз. Н.Голубева; 
Рус. пер. С.Олендера. - М.: Музгиз, 1937. - 25 с. - Рус., евр.

. גד י י עמ׳. 6 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ יאמפאלסקי(. ל. פת )מוזיק / ]לידער[ ביראבידזשאנ: ה^פשט
Гофштейн Д. Біробіджан.

נ .28.11 ־ .1938 ־ שטעוע. דער // נאק אי. מוז. / שול־כאר פאר :]פאעזיע[ :רויטארמייער אונדזערע ד. האפשטײ
Гофштейн Д. Наші червоноармійці: [Пісня] для шк. хору.
Джанкой: [Пісня, поширена в євр. р-нах. Записана в с. Штерндорф Калініндорф. р-ну] / Пер. з євр. 
М.Талалаєвський//Рад. л-ра. - 1936. - № 11,- С. 53.

י וסק ו וא יט ימ זש  קולטור־ליגע, :ק. ־ נאטן. מיט כאר, געמישטן פאר )פאלקס־מאטיוו(. :שטיבעלע קליינעם א אין א. ד
עמי.:תוים. 4 ?[.־1923]

Джимитровський А. В маленькій хатині: (Нар. мотиви).
י וטק ו וא יט ימ זש עמ׳. 4־ ?[.1927] קולטור־ליגע, :ק. ־ קאר. געמישטן פאר שטיבעלע)פאלקס־מאטיוו( קליינעם א אין א. ד

Джимитровський А. В маленькій хатині: (Нар. мотиви для змішаного хору).
י וסק ו וא יט ימ זש  :ק. ־ פידל. אדער סאפראנא סאלא מיט פרויען־כאר פאר קוויטקא ל. פון ליד :צוויטשי צוויטשי, א. ד

־)מוזיק־סעקציע(. תוים. :עמ׳ 4 ־ ?[.1927] קולטור־ליגע,
Джимитровський А. Щебетати, щебетати: Пісня Л.Квітко для жін. хору.

.19.VIІ ז י ו . ד ־ .1940 ־ שטעת. //דער ]קינדער־ליד[ אינדערבוקאווינע: ש

2753.

2754.

2755

2756
2757.

2758.

2759.

2760.

2761.

2762.

2763.

2764.

2765.

2766.

2767.

2768.

2769.

2770.

2771.

2772.

2773.

2774.

2775.

2776.

2777.

2778.

2779.



Дріз Ш. На Буковині: [Дит. пісня].
.7.XI ־ .1938 ־ שטערנ. דער // יאנטעוו־ליד ה. דובינסקי

Дубинський Г. Святкова пісня. v י •
Энгель Ю. Chansondes comediens de Pourim: “A git’n Purim...״ = Песня "Пуримшпилеров”: Pour chant et 
piano: Op. 29 № 1. - M.: О-во евр. музыки, 1919. - 3 с.
Энгель Ю. Пять песен детям = Fünf kinderlieder: Для голоса с ф-но / Рус. и нем. пер. В.Рамм, евр. 
[текст] Ш.Галкин. - Посмертн. изд. - М.: Музгиз, 1929. - 19 с. - Рус., евр., нем.

אוססר, אינ נאצ.מינד די פאר מעלדפארל. :ק. ־ פעפער. אי. בערעגאווסקי, מ. צונויפגעשטעלט / פאלקס־לידער יידישע
ז. 332 ־ .1938

Єврейські народні пісні.
 פארל., קיעוו. :ק. ־ ניסטער. דער כאשטשעוואצקי, מ. :]צונויפשט. פראדקע. מ. פונ גראװױרנ / פאלקסלידער יידישע

איל. :ז. 136־ .1940
Єврейські народні пісні.

אקאד. ־)וויסנש. פארטעפיאנא[. פונ אקאמפאנימענט ]אנ :מעלאדיעס מיט פאלקס־לידער סאוועטישע יידישע
ז. 51 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ פאלקלאר־סעקציע(. פאלקלאר. אונ שפראכ ייד.'סאוו.ליט. קאב. אוססר. פונ

Єврейські радянські народні пісні з мелодіями: [Під акомпанемент ф-но].
Жак С. Рохеле: Евр. бытовая песня / Муз. С.Жак; Сл. І.Намлегина. -X., 1929. - 6 с.
Zagranicni Z. In atake!: Zweistim chor / Werter fun I.Fefer; Укр. пер. З.Йоффе. ־  X.: Мистецтво. - 1934. -
4 с. - Євр., укр.
Заграничний 3. В атаку!: Двоголосий хор / Сл. І.Фефера.
Zagranicni Z. Mir forn kajn Donbas!: Far firstimikn xor / Verter fun I.Fefer; Укр. пер. Ю.Корецького. - X.: 
Мистецтво, - 1934.-18 с. - Євр., укр.
Заграничний 3. Ми їдемо на Донбас!: Для чотирьохголосого хору.

עמי. 28 ־ .1919 וויסנשאפט, :קאטערינאסלאוו ־ היילפערין. פ. פון רעד. און געקליבן / ווינטער[ וועגן ]לידער מינטעו:
Зима: [Пісні про зиму].

.17.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // פאלקס־לידער יידישע א. קאהאנ
Каган А. Єврейські народні пісні.
Kahan A. Dra] lider // Prolit. - 1930. - № 3-4. - S. 32-33.
Каган A. Три пісні.

איל. :ז. 24 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ זאלוצקי. וו. קינסטלער / לידערלעכ קינדערשע א. קאצעוו
Кацев А. Дитячі пісеньки.
Квітко Л. Гойдалка: (Пісня) / Укр. текст пер. Н.Забіла; Рос. текст пер. Е.Благініна // За комуніст, 
виховання дошкільника. - 1939. - № 3,- С.72.
Квітко Л. Дніпровська пісня: Пер. з євр. М. Талалаєвський // Рад. літ-ра. - 1939. - Кн. 3. - С. 167.

איל. :ז. 10 ־ .1938 קינד.־פארל., :אדעס ; כ. ־ רעוויאנע. א. קינסט. פת געמ. / וויג־ליד ל. קוויטקא
Квітко Л. Колискова.
Квітко Л. Колискова пісня / Пер. з євр. Н.Забіла // Комсомолець України. - 1937. - 6 трав.

עמ׳. 19 ־ [.1917] פארל., קיעוו. :]ק.[ ־ לידערלאך. ל. קוויטקא
Квітко Л. Пісеньки.
Квітко Л. Пісеньки для дітей. - K., Пб.: Ід. фолкс-фарл., 1920. -15 с. - Євр.

. ז 8 ־  •X.: Центрвидав, 1928 ־ פארשול-עלטער[. פון קינדער פאר נלידער פידעלע: דאס ל. קוויטקא  
Квітко Л. Скрипонька: [Пісні для дітей дошк. віку].
Колесса Ф. Українські народні думи: Перше повне вид. з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками 
кобзарів. - Л.: Накл. Т-ва “Просвіти", 1920. - 160 с.: нот. - Бібліогр. до кожного розд. - Із змісту: 
Жидівські утиски й козацьке повстаннє 1648 р.
Компанеец 3. Старое погибло: Евр. сатир, песня = Geschtorbn is dos alte: A satirisch lid: Far ein schtim 
un piano / Mus. dan Sinovii Kompaneez; text fun Strelitz. - M.: Музгиз, 1932. - 50 с. - (Совет, эстрада).

ז 8 ־ .1934.  ,Мистецтво : [. כ !]ק. ־ פארשול־קינדער. פאר לידער צוויי ג. קאמפאנייעצ  
Компанієць Г. Дві пісні для дітей дошкільного віку.
Kompanejetc G. Regendl: Folkslid: (Хороспіви) / Укр. пер. Ю.Корецького; Рос. пер. Г.Компані̂ ць. - X.: 
Мистецтво. - 1934. - 10 с. - Євр., укр., рос.
Компанієць Г. Дощик: Нар. пісня.
אוקר את ייד. פאראלעל טעקסט ־ ז. 4 ־ .1934.  ,Мистецтво :[. ק ; ]כ. ־ ליד. קינדעש א :מויז את קאצ ג. קאמפאנייעצ  
Компанієць Г. Кішка й миша: Дитяча пісня.

איל. :ז. 12 ־ .1935 אוסרר, פאר קינד.־פארל. :כ.[ !]אדעס ־ ]ליד[. גארטנ: א אי, י. קאטליאו
Котляр Й. Ну, і сад.

תוים. :עמ׳. 88 ־ .1937 קינד.־פארל., :כ. ־ נאטנ. מיט לידער־זאמלונג פיאנערישע זאגואניטשני. י, קאטליאר
Котляр Й., Заграничний. Піонерський збірник пісень з нотами.
Крейн A. Оп es tus? Где ты?: “Из мест, где скрыта ты..." = Azech?: “Mitkom schlafn nistertn schom...”: 
Vour chantet piano: Op. 23 № 2 / [Текст] X.H.Бялик, В.Брюсов. - M.: О-во евр. музыки, 1919. - 9 с.
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Крейн А. Две еврейские песни = Zwei hebräische Lieder: Для голоса с ф-но: Ор. 39 / [Автор слов] 
Н.Шарик, А.Кушниров; Рус. пер. В.Рамм. - М.: Музгиз, 1929. - 7 с. - Рус., евр., нем.
Крейн А. 10 еврейских песен: Для голоса с ф־но = 10 idise lider: Far stime un piano: Op. 49 / [Обраб.] 
А.Крейна. - М.; Л.: Музгиз, 1940. - 38 с. - Євр., рус.
Крейн А. Три песни гетто = Drei lider des Ghetto: Для голоса с ф-но: Ор. 23 / Пер. Л.Яффе. - М.: 
Музгиз, 1929. - Рус., евр.
Крейн А. Я нарцис Сарона: “Лилия долин...": Три фрагмента из “Песнь песней” № 1: Для голоса с ф-но 
/ [Сл.] Абрама Эфроса. - М.: Музгиз, 1922. - 7 с.

.12.IV ד י מ ש ו ע פ ו ־ .1938 ־ שטערנ. דער // פאלקלאר־זאמלונגענ[ קופערשמידס ש. ]פונ :ראװ א װעגנ ליד די ש. ק  
Купершмід Ш. Пісня про рабина: [3 фольклор. 36. Ш.Купершміда].

ש ט א מ ו ק ־ ו ו ע י ד ע ג ע  .1939 ־ שטערנ. דער // זיידענבערג ש. טשערניאווסקי, ש. ייד. // שפאס־ליד רויטארמייישע א וו. ל
.24.11 ־

Лебедєв-Кумач В. Червоноармійська жартівлива пісня.
. לעווין תוים. :עמי. 14 ־ [.1921] קולטור־ליגע, :ק. ־ קינדער־לידער. פון טעמען אף סויאיטע קליינע א מ

Левін М. Маленька сюїта на теми дитячих пісень.
Левіна X. Іспанська пісня / Пер. з євр. М.Пригара //Жовтень. - 1938. - № 5. - С. 14-15.

י ק צ י ס י . ל תמונות. : דף. יא ־ תרע׳׳ט. קולטור־ליגע, :ק. ־ גריה. חד א
Лисицький А. Хад-гадьйо: Пісня на Песах.
Мильнер М. Музыкальные силуэты прошлого = Musikale Silueten von Vergangenheit: Для голоса и ф-но 
/ Муз. М.Мильнера; Сл. из сб. нар. песен С.М.Гинзбурга и И.־Л.Переца. - Л.: Евр. ист.-этногр. о-во,
1930. - 9 с. - Евр., рус.
Мильнер М. Омраченная свадьба = Di farsterte chassene: “A chassene, a chassene...”: Для мужского 
квартета / Муз. М.Мильнера; Сл. М.М. - Л.: Муз. секция евр. ист.-этнограф. о-ва, 1930. - 7 с. - Евр.

ו ע נ ל י . מ  ־ .1921 קולטור־ליגע, :ק. ־ פיאנא. און פרצפארשטימע י.ל. פון קינדער־לידער צעהן וואקאל־סיואיטע: מ
תוים. :עמ׳. 30

Мільнер М. Вокальна сюїта: 10 дитячих пісень І.-Л.Переца для голосу та піаніно.
, ו ע נ ל י קולטור־ליגע :ק. ־ קינדער־לידער. פרצ׳ס 10 אויף וואקאל־סיואיטע פיאנא, מיט שטים פאר :נאכט גוטע א .0 מ

.(№ 4 j 1921. ׳׳ג״ נאטן ־)מוזיק־סעקציע תוים. :עמי. 4 ־  
Мільнер М. На добраніч: Для голосу з піаніно, вокальна сюїта з 10 дитячих пісень.
Мусоргский М. Еврейская песня: [Я цветок полевой, я лилея долин]: Для среднего голоса с ф-но / Муз. 
М.Мусоргского; Сл. Л.Мея; ред. П.Ламм. - М.: Музгиз, 1928. - 3 с. - (Полн. собр. соч., Т. 5., Вып. 4. - 
Романсы; № 1).

ל ע ד א . נ  :כ. ־ ק-ר. י. פון פארווארט א מיט נאדעל, כ. פון צונויפגעשטעלט / לידער־זאמלונג :פעלדער יידישע אף כ
עמ׳. 42 ־ .1928 אוקרגעזערד,

Надель X. На єврейських полях: 36. пісень.
Nadel A. Jontefflieder: Gesang, klavier / Bearbeitet und hrsg. von Arno Nadel. - Berlin: Jüd. Verl., 1917. - 
З р. - XI Sukkoth: 1. Hauschanoh Gesang: alte polnische Weise 2. Di Ssukele Jüdishes Volkslied.
Надель A. Святкові пісні.

ר ע ק ל ע  ־ .1939 אינאוססר, נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ פעפער. אי. חאפשטיע, ד. זינגענ/צונויפגעשטעלט: פ
איל. ז.: 415

Народи співають.
.12.IV גאוי י ג ־ .1938 ־ שטערנ.//דערקאהאנ( א.פארשריבנ/באברויסק )פאלקס־ליד. איכאמאלגעװענ:,  

Ой, колись я був: (Нар. пісня, Бобруйськ).
Ойслендер А. Краснофлотская: [Песня] // Южная правда. - 1939. - 23 июля.

י ק ס ו ו ע י ל . א 1 ־ סאוו.ליט. // פאלקלאר( כינעזישנ )פונ :ליד סאלדאטישע אלטע די ג 9.ז ־ №. 3 ־ .940 8 - 9 7.

Олевський Б. Стара солдатська пісня: (3 китайського фольклору).
Перец І.-Л. Пісні для дітей. - K.: Київ, фарл., 1920. - 15 с.- (ІІІк. б-ка, № ЗО). - Євр.

.24.XI נ ו ט ס ע . פ ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ]פאעזיע[ :טשאסטושקעס ש
Пестун Ш. Частівки: [Вірші].

ע ש י ר ע נ א י  .1936 לקיופאו, צק באמ קינד.־פארל. אדעס: ; כ. ־ קאטליאר. י. ייד. / טעקסטנ[ אונ ]מוזיק :לידער־זאמלונג פ
ז. [4] ,88 ־

Піонерський пісенник: [Музика та тексти].
ן ע ל ע ד י עמ׳. [2] ,14 ־ .1934 אוקרמעלמאצמינדפארל., :ק. !.כ ־ קינדערגארטנ. אינ קינדער פאר ל

Пісеньки для дітей у дитячих садках.
. ר ע ד י ל ־ ר ע ט ע ג ר עמ׳. 16־ .1918 דערהאמער, כ.:;־ק. ערשטערהעפט.א

Пісні робітників: Перший зош.
.16.XII ־ .1939 ־ שטערנ. דער // י.וו.סטאלינענ[ ]געווידמעט ליד( )יידישע :שמיד אלטנ פונ ליד די  

Пісня старого коваля: (Євр. пісня): [Присвячена І.В.Сталіну].
ו ע נ ט א ל . פ .87ז. ־ №. 12 ־ .1939 ־ //סאוו.ליט. נאטנ[ אונ טעקסט ]ליד. זונ: דער אפ געקוקט כ׳האט פ
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Плотнер Ф. Я дивився на сонце: (Пісня. Текст та ноти).
2835. Подвисоцький М.Д. Сон під судний день. “Йом-Кіпур”: Комічна оперетка у 4-х д. і 5 карт. Муз. 

проф[есора] Е.Турули / Сюжет позичено у В.Короленка. - Вінніпег: Укр. базар, 1929. - 68 с.
2836. Полонский С. Birobidzaner frejlexs: Far a gemistn xor mit fortepiano / Werter J.Fefer = Биробиджанская 

плясовая: Для хора с ф-но / Муз. С.Полонского; Сл. И.Фефера. - Минск: Госиздат, 1937. - 4 с. - Евр.
2837. תויס. :עמ׳. 39,16 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק !כ. ,■מ. ־ לידער־זאמלונג. :יוגנט פאר ס. פאלאנטקי

Полонський С. Для молоді: 36. пісень.
2838. תוים• :עמ׳. 38,14 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק !כ. ; מ. ־ נאטן(. קינדער)מיט פאר לידער 30 ס. פאלאנטקי

Полонський С. ЗО пісень для дітей (з нотами).
 2839. צענטרפארל., :מינסק !כ. ;מ. ־ פאלאנסקי. ס. מוזיק כאריק, אי. טעקסט / ]לידער[ :ברויט אי. כאויק ש., פאלאנטקי

עמי. 32 ־ .1930
Полонський Ш., Харік І. Хліб.

2840. .17. ז ־  .N8 7 ־ .1939 ־ גרויט. זיי // פאלקסליד( )יידישע פויגעלע: פויגל, פויגל,
Пташко, пташко, пташечко: (Євр. нар. пісня).

2841. תויס. עמ׳.:[3,]53־.1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק.־)מיטמעלאדיעס(. טאוועטישעלידער:
Радянські пісні: (3 мелодіями).

2842. Ревуцький Л.М. Відпочинок / Муз. Л.Ревуцького; Сл. Н.Розумовської. - X.; K.: Мистецтво, 1935. - 4 с. - 
(Музика в дитсадку). - Паралельно укр., рос., окремо євр.

2843. Римский-Корсаков Н. Еврейская песня: [Сплю, но сердце мое]: Для средн. голоса с ф-но / Муз. 
Н.Римского-Корсакова; Сл. Л.Мея; Ор. 7, № 2. - М.: Гос. изд-во. Музсектор, 1928. - 5 с. - (Романсы; 
Сер. 2).

 2844. ־ תוים :.2עמ 20 ־ .1927 צענטרפארל., :כ. ־ קאטליאר. י. ווערטער ■, ריסקינד ב. מוזיק / לידער צען ב. ויסקינד
№(. 1;ב־ק יונגווארדישע

Рискінд Б. 10 пісень.
 2845. מילדמײ :]א.[ ־ אריפלאגע. פארבעסערטע צווייטע ־ ראזענבערג. ל. פון ארויסגעבען / גליובענס־לידער ל. ראזענבערג

.2עמ 5,131 ־ [.1918] אידענמיססיאן,
Розенберг Л. Релігійні пісні.

2846. ׳ .עמ 15[.־1918] א.:בלימעלאך, .לידעלאך.־ז ואזענטאל
Розенталь 3. Пісеньки.

2847. Roeisentour I.M. Paris / Muzik I.M.Roeisentour, op. 6, № 21; Werter Ichin. - [K.: Kunst-winkl], 1926. - 4 s. 
Ройзентур l.M. Париж / Муз. І.М.Ройзентура, on. 6, № 21; Сл.Ічина.

2848. Сандлер О. Бойові орли / Муз. О.Сандлера; Сл. М.Талалаєвського // Комсомолець України. - 1938. -
27 серп.

2849. Сандлер О. Пісня про Єжова: [Ноти і текст] / Муз. О.Сандлера; Сл. М.Талалаєвського. - Соціаліст, 
культура. - 1938.- № 2.- С. 33-34.

2850. Сендрей C. Der Gast: “ls а greiser iontev” = Гость: “Нынче всем нам праздник”: Для высокого голоса с ф- 
но / Сл. И.Фефера. - М.: Музгиз, 1932. - 6 с. - (Совет. Эстрада).

2851. .21.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // גאלדענבערג ש. ־ ייד. / ליד אוקראינישע ט^ק^לג.
Соколи: Українська пісня.

2852. Талалаєвський М. Заспіваймо: [Пісня]//Колгоспник України. - 1940.- 17 верес.
2853. Талалаєвський М. Комсомольська: [Пісня] // Пролетар, правда. - 1938. - 17 серп.
2854. Талалаєвський М. Народ відплатить за муки братів: [Пісня] / Пер. з євр. Є.Фоміна // Вісті. - 1938. -

28 листоп.
2855. .5.XI ־ .1939 ־ שטערנ. דער // ]פאעסיע[ :יאנטעװ גרעסטנ פונ ליד די מ. טאלאלאיעמטקי  

Талалаєвський М. Пісня великого свята: [Вірш].
2856. Талалаєвський М. П’ятеро синів: [Пісня] // Літ. газ. - 1939. - 23 лют.
2857. .23.ll טאלאלאיעװטקי . ־ .1939 ־ שטערנ. זינ//דער פינפ מ  

Талалаєвський М. П’ять синів.
2858. .5.VIII ־ .1938 ־ שטערנ. דער// באגלייט־ליד אי. טעפליצ  

Тепліц І. Прощальна пісня.
2859. :[. כ ;]ק. ־ פעפער. אי. װערטער / אקאמפאנימענט אנ אנ כאר צװײשטימיקער א שלאג־בריגאדע. די  л טעסלער 

אוקר ײד.אונ פאראלעל טעקסט ־ ז. 4 ־ .1934 . ,Мистецтво 
Теслер Д. Ударна бригада: Двоголосний хор без акомпанементу / Сл. І.Фефера.

2860. Файнтух С.Є. А ят а бравер: (Колхозная застольная песня [для двухголос, хора с ф-но]) / Обработка 
С.Файнтуха. - [К.]: Центр, дом нар. творчества УССР, [1939]. - 4 с. - Евр., рус.

2861. Файнтух С.Є. Азой ві с'із бітер: Пісня кухарки Бейли з п'єси Шолом-Алейхема "Маз'л тов": [Для голосу в 
супров. ф-но]. - [К.]: Центр, дім нар. творчості УРСР, [1939]. - [4] с. - Євр., рос.

2862. Файнтух С.Є. Ба а тайхеле (коло річки): (Нар. пісня): Для мішан. хору а capella / Оброб. С.Файнтуха. - 
[К.]: Центр, дім нар. творчості УРСР, [1939]. - [4] с. - Євр., укр.

2863. Файнтух С.Є. Гренец лид (Пограничная песня): [Для четырехголос, хора с ф-но] / Сл. Маркиша. - [К.]:



Центр, дом нар. творчества УССР, [1939]. - [4] с. - Евр., рус.
Файнтух С.О. Зайнен ґайнт гекумен: [Сьогодні прийшли]: (Колвіртн лід - колгосп, мас. пісня для 
[чотириголос.] хору [з ф-но]) / Сл. Добрушіна. - [К.]: Центр, дім нар. творчості УРСР, [1939]. - [6] с. - 
Євр., укр.

א. פיינטונ ז. 8 ־ [.1939] מיסטעצטווא, :]ק.[ ־ װײנערמאנ. כ. פונ װערטער // פארטעפיאנא[ מיט שטימ ]פאר :װיגליד י
Файнтух Я. Колискова: [Для голосу з ф-но].
Файнтух Я  Колискова = Viglid: “In junge naje jorelex...”: [Для голосу з ф-но] / Сл. Х.Вайнермана. - X.: 
Мистецтво, [б. г.]. - 7 с. - Євр.
Файнтух С.Є. Люліньки: (Нар. колискова пісня): [Для чотириголос. хору з ф-но] / Оброб. С.Файнтуха. - 
K.: Центр, дім нар. творчості УРСР, [1939]. - [8] с. - Євр., укр.
Файнтух С.О. Мехутонім гейн= Свати йдуть: (Нар. пісня): [Для чотириголос. хору з ф-но] / Оброб. 
С.Файнтуха. - [К.]: Центр, дім нар. творчості УРСР, [1930]. - [7] с. - Євр., укр. - Те ж. - 1939. -8 с. 
Файнтух C. Schtiler, chaweirim: Для басу в супроводі ф-но. - K.: Культур-ліга, 1929. - 7 с ,-  (Т-во 
сприяння євр. культурі “Гезкульт”) - Євр.
Файнтух С.Тихо, товариші.
Файнтух C. Dy Geretenisch: Міг schťn btsťn opkajb...” = Урожай: "Ми важимо пшеницю...": Для хору без 
супроводу / Сл. Л.Квитка: Пер. В.Мисика. - (K.; X.): Мистецтво, 1931. - 19 с. - (1-ша Всеукр. муз. 
олімпіада). - Євр., укр.
Фефер І. Біробіджанська танкова [пісня] / Пер. А.Михайлюк // Соціаліст. Молдавія. - 1937. - 12 трав. - 
Теж.-Вісті. - 1937,- 12 серп.
Фефер І. Біробіджанський марш / Пер. з євр. М.Рильський // Рад. л-ра. - 1937. - Кн. 10. - С. 227. - Те 
ж. - Соціаліст. Харківщина. - 1938. - ЗО берез.

ו ע פ ע י. פ ו. 24 ־ .1939 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ לידער. ביראבידזשאנער א
Фефер І. Біробіджанські пісні.
Фибих С. Еврейские народные песни, собранные и исполненные Саррой Фибих: Для голоса с ф-но. - 
М.; Л.: Искусство, 1939. - 42 с. - Евр.

. ה פ י ל י .86-85.ז ־ №. 12 ־ .1939 ־ סאוו.ליט.//נאטנ[ את טעקסט ]ליד: סטאלע: פ
Філіп Г. Сталін: [Пісня: Текст з нотами].

ן א מ נ י  :ק. ־ אנד. און צוקערמאן ב. טשייקאוו, י. :ווינטען און צייכענועען / לידער[ ]קינדער זינגט קוואל דער וואט י. פ
.2עמ 28 ־ [,1918] קיעוו.פארל.,

Фіхман І. Про що співає джерело: [Дит. пісні].
.82 ־81ז. ־  .Ns 12 נ א מ ד י ר . פ מ . ־ .1939 ־ //סאוו.ליט. נאטנ[ אונ טעקסט ]ליד. :זונ מײנ הײנט מיכ געפרעגט סיהאט א  

Фридман А.М. Мій син мене сьогодні спитав: [Пісня: Текст з нотами].
י ק צ א ו ו ע ש ט ש א . פ .13ז. ־ №. 7 ־ .1938 ־ אקטיאבערל. // ליד ביראבידזשאנער א מ

Хащевацький М. Біробіджанська пісня.
י ק ס ג ו ח י נ ר ש . ט ש . .’עמ 320 ־ תרע״ה. מוריה, :אודיסה ־ והוספות. בתקונים שלישית מהדורה ש

Черніховський Ш. Пісні.
ג י י ש ר ע ד מ 13ז. ־ №. 7 ־ .1939 ־ גרייט. זיי // פאלקסליד( )ייד. :טעג די זײנענ װ

Чудові ці дні: (Євр. нар. пісня).
Scheinin І. 27 lider far kinder-chor un ein schtim mit piano-bagleitung far di erschte grupn fun arbetschul. - 
K.: Musikale unternemung, 1929. - [52] s.
Шейнін Є. 27 пісень для дитячого хору та першого голосу.
Шейнін Є. Дві єврейські революційні пісні: Для мішаного хору / Гармонізація Є.Шейніна; текст 
Едельштата: Рос. та укр. пер. М.Зісмана. - K.: Мистецтво, [1936-1937]. - 21 с. - (Хороспіви). - 
Передмова: укр. євр.; Пісні: євр., укр., рос.
Шейнін Є. Збірник єврейських народних пісень: В оброб. для хору / [Оброб.] Є.Шейніна. - [Б.м.]: 
Мистецтво, 1935. - 43 с. - Євр.; Від редакції: євр., укр., рос.

ן י מ י פ. ש תוים. :עמ׳. 31 ־ .1929 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. כאר.־ א פאר לידער יידישע 5 י.
Шейнін Є.Ф. 5 єврейських пісень для хору.

ו ע פ י י  פת מוזיק דיכטער. פראלעטארישע פת טעקסט אראטאריע. רעוו^לוציאנערע :אקטיאבער י. ש
 קאפעליעס. יידישע קיעווער את כארקאווער פת כאר שייפער. י. קאמפאזיטאר אמעריקאנישנ־פראלעטארישנ

 דער פת יארטאג ־טנ15 פונעמ פײערתגענ די צו אופירוע ספעציעלע שייפער. י. ־ דיריגענט ״אוקרפיל״. פת ארקעסטער
תוים. :עמ׳. 12 ־ [,1932 ]כ., ־ רעוואלוציע. אקטיאבער

Шейфер І. Жовтень: [Ораторія, присвяч. 15 роковинам Жовтневої революції].
Шпак М. Пісня про Етю Гордон, Григорія Світайла та їхніх друзів: Пролог// Рад. л-ра. - 1939. - Кн. 7. - 
С. 113-115.
Штейнберг Л.П. Еврейская мелодия из балета “Мирра”: “Плачь, израильское племя, плачь": Для 
сопрано или тенора [с ф-но]: Ор. 9 / Сл. А.Файнштейна. - [К.]: Госиздат, 1923. - 5 с. - (Посвящается 
К.З.Хейфец).
Ямпольський Л. Біробіджан: “А тепер даваймо, діти..." = Birobidzan: "Icter, kinder, helft undz mit...”: (Для
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голосу з ф־но) / Текст Д.Гофштейна; Укр. пер. П.Тичини. - [К.]: Укрдержнацменвидав, 1938. - 7 с.-  
Євр., укр.

2889. .89-88.ז ־ №. 12 ־ .1939 סאוגליט.•־// נאטנ[את טעקסט ]ליד: מיינכאווער: ווייסטו, צי מ. יאנאמסקי
Яновський М. Чи знаєш,мій товариш: [Пісня: Текст з нотами].

29.2.3.2. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ТВОРИ
2890. Айсберг И. Свадебная песня: Для рояля. - Пг.:

О-во евр. нар. музыки, 1917. - Перед нотным 
текстом: Свадебный танец = Chassune Tanz (Über 
zwei Volksmelodien).

2891. Беркович І. Збірник педагогічних п'єс: Для ф-но:
На теми нар. пісень. - [К.]: Мистецтво, [1939]. - 
20 с. - Із змісту: Єврейська танцювальна.

2892. Блох E. Zerknirschung (Vidui): Baal scem: Drei 
chassidische Stimmungen: Für Violine und Klavier. - 
Wien: Universal-Edition A.G., [1924]. - 2 Part.
Ьлох E. Розкаяння: Баал шем: Три хасидські 
настрої.

2893. Блох Э. Vibui (! Vidui) = Уничижение: Для скрипки 
и ф-но. - М.: Музторг, 1928. - 5 с. - (Три 
хасидских настроения. № 1).

2894. Веприк А. Пляски и песни гетто: Для оркестра =
Tanze und Lieder des Chetto: Für Orchester: Op. 12.
- Партитура = Partitur. - M.: Музгиз, 1931. - 39 с.

2895. Гнесин M. Еврейский оркестр на балу у 
городничего (гротеск) = Jüdische Orchester afn 
dem Ball bei dem Bürgermeister (groteske): К 
постановке “Ревизора" Гоголя в театре 
им.В.Э.Мейерхольда: Ор. 41. - М.: Музгиз, 1929.
- 62 с.

2896. Гозенпуд М.Я. Сюїта на єврейські теми: Для ф-но: Оп. 32. - [К.]: Мистецтво, [1939]. - 24 с.
2897. Энгель Ю. Фрейлехс: Танец = Freilehs: Dance: Pour violon et piano: Op. 20 № 2. - [Партии]. - М.: О-во 

евр. музыки, 1919. - 2 парт. (5 с., 2 с.)
2898. Козицький П. Чотири єврейські пісні: Для струнного квартету / Київ. держ. консерваторія. Н.-д. 

кафедра. - [К.]: Мистецтво, 1940. - 30 с.
2899. Корольков А. Єврейська рапсодія: Для ф-но. - [К.]: Мистецтво, 1939. - 2, 18 с.
2900. Коффлер Й. Українські ескізи: Для струнного квартету. - [К.]; Мистецтво, [1941]. - 25 с.
2901. Коффлер Й. Чотири дитячі п’єси: 1. Колискова; 2. Танець; 3. Мелодія; 4. Казка: Для ф-но. - X.: 

Мистецтво, 1940. - 7 с.
2902. Крейн А. Музыка к пьесе “На покаянной цепи” (Л.Перец): Для ф-но. - М.: Музторг, 1928. - 5 с. - Из 

содерж.: 1.Волох; 2.Свадебный марш.
2903. Левін М. Маленька сюїта на теми дитячих пісеньок: [Для ф-но]. - К.: Держвидав, 1921. - 15 с. - 

(Культур-ліга в Київі). - Укр., євр.
2904. Лібер I. Прощальна весільна: Євр. нар. мелодія = Прощальная свадебная: Евр. нар. мелодия: Для 

скрипки в супроводі ф-но. - K.: Музвидав, 1931. - 2 парт. (З с., 1 с.)
2905. Мільнер М.А. Народна дума = Volksstimmung: Для ф-но. - [X.]: ДВУ, 1929. - 9 с. - (Фортепіянові 

твори = Klavierstücke. № 2)
2906. Ravel M. Kaddisch: Melodie hebraique. - [K.: Київ. муз. Підприємство, 1927]. - 6 с.

Равель М. Каддіш: Єврейські мелодії.
2907. Шейнін Є. 8 дитячих п'єс для фортепіано: (На євр. Теми). Оп. 2. - X.: Держвидав України, 1925. - 11, 

1с,- (Шк. б-ка).

29.3. Т ЕА Т Р
2908. Автор про постановку "Загмук" в Держєвртеатрі: 3 бесіди з А.Глебовим // Нове мистецтво. - 1927. - 

№ 7. - С. 5.
2909. Авштоліс К. Потомок Прометея: [АртистОстужев у ролі Уріеля Акости] //Театр. - 1940. - № 7,- С. 9-

11.
2910. Альбертон М. Міхоелс: [Нар. артист СРСР: До гастролів Моск. держ. євр. театру в Дніпропетровську] //

Р и с .7. П е р е я с л а в с ь к і клезм ери  (єврей ські народні 
м узиканти). 18 8 0  р.



Зоря. - 1939. - 11 черв.
Альтман И. Творчество, чувство, мысль: К началу гастролей Моск. гос. евр. театра [в Харькове] // 
Красное знамя. - 1939. - 2 июля.

.29.HI <״גאסעט״ פת ארטיסטנ ד( ־ .1939 ־ שטערנ. דער // טעאטער( ייד. מעל. מאסקווער יאר 20:  
Артисти "Госету": (20 років Моск. держ. євр. театру).
Б. Театральний сезон в Одесі: Держ. евр. театр УРСР // Нове мистецтво. - X., 1927. - № 22. - C. 8. 
Баславский А. ГОСЕТ: [Творческий путь Моск. гос. евр. театра] II Ворошиловград, правда. - 1939. - 
22 июля.
Беліловський H.A. Двадцять років ГОСЕТу: [Моск. держ. евр. театр] // Комуніст. - 1939. - 29 берез.

( ]פארטײ דער פאר לעבנ מײנ אפגעבנ גרײט בינ איכ נ.א. בעלילאװסקי מעלוכע־טעאטער יידישער מאסקװער יאר 20:
.10.IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער  // 

Беліловський H.A. Я готовий віддати життя за партію: [20 років Моск. держ. євр. театру].
.5.VI קאדרענ טעאטראלע מ. בעלינקי( ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שול( טעאטראלע יידישע טאסקװער יאר 10:  

Белінкий М. Театральні кадри: [10 років Моск. євр. театр, шк.].
Білов Ш. Аврам Гольдфаден: [До 100-річчя з дня народж. драматурга і засновника євр. театру] // 
Комуніст. - 1940.- 24 лип.

.30.VI ־ .1938 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער יידישנ מאסקװער פונ גאסטראלנ די צו ש. גילאוי  
Білов Ш. До гастролей Московського єврейського державного театру.

.22.V ■ .1939 ־ שטערנ. דער // מיכאעלס פאלקס־ארטיסט װעגנ בוכ א ש. בילאװ  
Білов Ш. Книга про народного артиста Міхоелса.

 פארנ מעלוכע־טעאטער יידישנ קיעװער אינעמ געװינס״ גרויסע )״דאס :צושויער ױנגנ דעמ מאטאנע א ש. בילאװ
.V.12 ־ .1939 ־ שטערנ. //דער צושויער( ױנגנ

Білов Ш. Подарунок молодому глядачу: ("Великий виграш" в Київ. держ. євр. театрі юного глядача.) 
V.8. ־ .1938 ־ שטערנ. דער // טעאטער מעלוכע יידישנ געגנטלעכנ זשיטאמירער פונעמ ארבעט יאר דרײ ש. בילאײ

.Білов Ш. Три роки роботи Житомирського єврейського державного театру
קאלעקטיװ מיטנ ארבעטנדיקע ײדישנ קיעװער פונ באגעגעניש :מאסנ די בא באליבט איז טעאטער דער יע. בראטקאװסקי

.18.VII ־ .1938 ־ שטערנ. דער // טעאטער ײדישנ מעלוכישנ מאסקװער פונעמ  
Братковський Є. Театр, який люблять маси: [Зустріч київських трудящих з колективом Моск. держ. євр. 
театру].

.29.111 ־ .1939־ שטערנ. טעאטער(//דער ייד. מעל. יארמאסקװער 20)פולווער: ל.מ. יע.מ. גראודע
Брауде Є.М. Л.М.Пульвер: (20 років Моск. держ. євр. театру).

 שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמענ( פונ בריװ פארעפנטלעכטע )מיט :טעאטער יידישנ פונ געשיכטע דער צו «. װײסבלאט
.V.12.-1939־

(.Вайсблат В. До історії єврейського театру: (За опублік. листами Шолом-Алейхема
)באלוינונג בעסטע די לישאנסקי. ווייסמאג, .29.111 ־ .1939 ־ שטעת. דער // טעאטער( ייד. מעל. מאסקווער יאר 20:

Вайсман, Лішанський. Найкраща нагорода: (20 років Моск. держ. євр. театру).
־ שטערנ. דער // יאר 1938-39 פונ סעזאנ אינעמ מיליטער־קרײז באזונדערנ קיעװער פונ טעאטער דער ס. װייסמאנ

.27.IX-.1938
Вайсман С. Театр Київського особливого військового округу: Сезон 1938-39 рр.
Веледницький А. Абрам Гольдфаден: Класик євр. сцени // Літ. газ. - 1940. - 26 лип.

.4.VI і י יצק ־ .1940 ־ שטערנ. דער // דראמאטורג דער גאלדפאדנ א. װעלעדנ  
Веледницький А. Гольдфаден - драматург.
Вершинин. "Дом народа" - "Евреи" Чирикова // Одес. коммунист. - 1920. - 20 июня.

פונעמ טוער אונ ארטיסטנ רײ א מעדאל אונ ארדענס מיט באלוינונג דער ]וועגנ :פארפליכטעט באלויכוע הוינע די
.2.IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער // טעאטער[ מעל. ייד. מאסקװער  

Висока нагорода зобов’язує: [Про нагородження орденами та медалями ряду артистів та працівників 
Моск. держ. євр. театру].
Волкенштейн Д. Абрам Гольдфаден: [До 100-річчя з дня народж. драматурга і засновника євр. театру] 
// Комсомолець України. - 1940. - 24 лип.
Волховський В. “Загмук”: [Вистава Держ. євр. театру, Харків] // Нове мистецтво. - 1927. - № 6. - 
С. 10-11.

 פראצענטער אויף טרופעס פון אפמאך נארמאלער ־ כאריסטן. און ארטיסטן אידישע פון פראפאריין אלווטלענדישעו
 באשטעטיקט...יאנוואר און אויסגעבעסערט .1917 סענטיאבר צוזאמעכפאר, ־טן1 אויפן אוסגעארבעט )חבריס־טרופעס(,

עמי. 18 ־ .1918 ״התחיה״, דפוס :כ. ־ .1918
Всеросійська профспілка єврейських артистів і хористів: Нормальний договір для артистичних 
самодіяльних товариств, розроблений на 1-му з'їзді.

 געהאלט אויף טרופעס פאר אפמאך נארמאלער כאריסטן. און ארטיסטן אידישע פון פראפאריין אלווטלעגדישער
 און אויסגעבעסערט ,1917 סענטיאבר קיעוו, אין צוזאמענפאר אלגעמיינעם ־טן1 אויפן אויסגעארבעט )אנטרעפריזעס(.

עמ׳. 18 ־ .1918כ. ־ .1918 יאנוואר ־טער14 כארקאוו, אין דעלעגאטן־צוזאמענפאר ־טן3 אויפן באשטעטיקט
Всеросійська профспілка єврейських артистів і хористів: Нормальний договір для труп, затвердж. на
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1-му з'їзді у Києві, верес. 1917 р.
 אלרוסלענדישן פונם תקנות)אוסטאוו( כאריסטן. און ארטיסטן אידישע פון פראפאריין אלרוסלענדישער

 אין יאר 1918 יאנוואר ־טן18-14 דעם )באשטעטיקט כאריסטן. און ארטיסטן אידישע פון פאראיין פראפעסיאנעלן
עמ׳. 16 ־ .1918 ״חתחיה״, דפוס :כ. ־ כארקאוו(.

Всеросійська профспілка єврейських артистів і хористів. Статут.
Гастроли [Киевского еврейского театра. Лето 1939 г.]. - К., 1939. - 16 с.: портр.
Гастроли Московского государственного еврейского театра: [Рекламные отзывы]. - К., 1926. - 8 с. 
Гастролі Московського державного єврейського камерного театру в Києві // Глобус. - 1924.- № 15.- 
С. 9.
Г-го М. У боротьбі за новий театр: [Про Киев. держ. євр. театр] // Глобус. - 1930. - N8 9. - С. 140-142. 
Гельд П. Успіх та невдача "Габіми": [Моск. держ. євр. театр: Гастрольна поїздка по Європі та Америці]
//Нове мистецтво. - 1927,- № 14-15.- C. 17.

. ]טעאטער אונדזער פונ װעג דער שטערנ דער // טעאטער[ יידישנ ביראבידזשאנער פונעמ ױבילײ יאריקער 5:  л גערצבערג 
.10.VI - .1939־

Герцберг Б. Шлях нашого театру: [5-річний ювілей Біробіджанського євр. театру].
.5.VI ־. 1941 ־ שטערנ. דער // טעאטער זעלבסטעטיקנ יידישנ זװעניגאראדקער פונ באריכט שעפערישער א. הינדעט  

Гіндес А. Творчий звіт Звенигородського єврейського самодіяльного театру.
.14.VIІ ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ביראבידזשאנ פונ מעלוכע־טעאטער דער מ. גאלדבלאט  

Гольдблат М. Державний театр Біробіджану.
.1 ■VI ־ .1941 ־ שטעת. דעו־ // מעלוכע־טעאטער[ ייד. ]קיעווער טעאטער־סעזאנ: פונעמ סאכאקלענ אײניקע מ. גאלדבלאט  

Гольдблат М. Деякі підсумки театрального сезону: [Київ. держ. євр. театр].
־ שטערנ. דעו־ // מעלוכע־טעאטער[ ייד. מאסקװער יאר 20]:קײט גאלדענער דער אינ רינג א אי. מ. גאלדבלאט 1939.

.10.IV־
Гольдблат М.І. Кільце золотого ланцюга: [20 років Моск. держ. євр. театру].

]גרוס! הארציקנ א 1939. ־ שטערנ. דער // א.נ.ל.מ.קאגאנאװיטש[ מעלוכע־טעאטער ביראבידזשנער יאר 5:  л האפשטײנ 
.10. VI-

Гофштейн Д. Сердечний привіт!: [5 років Біробіджанському держ. театру ім. Л.М.Кагановича].
.15.IV ־ .1939 ־ שטעת. דער // מעלוכע־טעאטער אוקראינישנ אדעסער אינ "200000״  

"200000" в Одеському українському державному театрі.
Дейч А. Еврейский камерный театр // Пламя. - 1924. - № 13. - C. 14-16: 6 фот.
Дейч А.И. Маски еврейского театра: (От Гольдфадена до Грановского) / Русское театр, о-во. - М.,
1927.-48 с.

.29.III ־ .1939 ־ שטערנ. דער // ״גאסעט״ מאסקװער פונ ױפילײ־פײערונגענ די אפ אוקראינע פונ דעלעגאציע א  
Делегація України на ювілейному святкуванні Московського "Госету".
Державний драматичний театр “Березіль”: Сезон 1927-1928 р. // Нове мистецтво. - 1927. - № 18.
Про співробітництво Леся Курбаса з Московським єврейським театром.
Д-н. На открытии еврейского художественного театра // Одес. коммунист. - 1919. - 17 черв.
До відкриття театральної студії Культур-ліги: Збірник, 9 трав. 1921 р. - [К.]: Культур-ліга, 1921. - ЗО с.
- Євр.

.29.NI ־ .1939 ־ שטערנ. דער// טעאטער[ ייד. מעל. מאסקווער יאר 20] זוסקע: ביניאמע י. דאברושמ  
Добрушин Й. Веніамін Зускін: [20 років Моск. держ. євр. театру].

]טעאטער יידישנ פונ געביט אינ שול־ארבעט יאר צענ י. דאבוושינ דער // שול[ טעאטראלע יידישע מאסקװער יאר 10:
.5.VI .־ .1939 ־ שטערנ

Добрушин Й. Десять років шкільної роботи в єврейському театрі: [10 років Моск. євр. театр, шк.].
. 16.VIІ ־ 1939 ־ שטערנ. דער // אוקראינע אינ ״גאסעט״ מאסקװער דער אי. דרוקעו.  

Друкер І. Московський ТОСЕТ" на Україні.
.28.11 .־1940 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער[ ייד. אדעסער פונ אקטיאר ]ב.שווארצער, בינע: דער אפ יאר 30 אי. דרוקעו

Друкер І. ЗО років на сцені: [Б.Шварцер - актор Одес. євр. театру].
Єврейська культура: (Театри)//Червон. шлях. - 1925.- № 3.- С. 260. - (Хроніка).
Єврейський театр ,,Гезкульту" // Соціяліст. борозна. - 1930.- № 2.- С. 31.
Єремін І. "Петрушка" на Україні: [Маска єврея. XVIII ст.]//Україна. - 1927.- № 5.- С. 23-30. 
Жданович О. "Розлом": (В Одес. євр. драм, театрі)//Театр. - 1938,- № 3.- С. 51-52.

דער אינ מעלוכע־טעאטער יידישנ אדעסער מיטנ באגעגעניש דער )אפ :טעאטער־קונסט דער אינ דערגרײכונגענ נייע פאר
.30.VII ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שטערנ״( ״דער רעדאקציע  

За нові досягнення у театральному мистецтві: (На зустрічі з Одес. євр. держ. театром у редакції “Зорі”).
מיטנ ״שטערנ״ רעדאקציע דער אינ באגעגעגניש דער ]אפ :מײסטערשאפט הויכער פונ פיארשטעלונגענ נייע פאו  

.17.VII ־ .1938 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער ײדישנ מאסקװער פונעמ ארטיסטנ־קאלעקטױו  
За нові постави високої майстерності: [На зустрічі в редакції “Зорі” з колективом артистів Моск. євр. 
держ. театру].
"Закат" Бабеля на сцені МХАТ II // Нове мистецтво. - 1928. - № 10-12. - С. 13.
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Замятін А.Р. Г.Руфіна: [Життєвий і творчий шлях артистки Харк. держ. євр. театру] // Соціаліст. 
Харківщина. - 1941.- 19 берез.
Зільберман X. Спрощення класики: [Критика Одес. євр. театру] //Театр. - 1937. - № 8. - С. 43.

.10. IV וטקינ ]ימענטרו. פארװירקלעכט פונ לאנד אינ .3 ז ־ .1939 ־ שטערכ. דער // ייד.מעלוכע־טעאטער[ מאסקװער יאר 20:  
Зускін Б. В країні здійснених мрій: [20 років Моск. держ. євр. театру].

־1940 ־ שטערנ. דער // פרידמאנ״[ ״ארנ פיעסע האלקינס ]פונ :פרידמאנ ארנ געשטאלט איבערנ ארבעט מײנ 5.1.  .a וטקמ ז  
Зускін Б. Моя робота над образом Арн Фрідман: [За п’єсою Галкіна “Арн Фрідман”].

.15.IV וסקינ י .,3 ז ־ .1939 ־ שטערנ. דער // ״גאסעט״ מאסקװער אע שאלעמ־אלײכעמ א. נאטלאװסק  
Зускін Б., Баславський А. Шолом-Алейхем у московському "Госеті".

.20.IX . ־ .1938 ־ שטערנ. דער // סעזאנ נײעמ צומ מעלוכע־טעאטער יידישער קיעװער דער איליצקי  
Іліцький. Київський єврейський державний театр до нового сезону.
Йоффе Ю. Як ми зрозуміли "Скупого": [П'єса Мольєра в Київ. євр. ТЮГ] // Театр. - 1938. - № 6. - 
С. 40-43.
К открытию еврейского драматического театра // Одес. коммунист. - 1920. - 12 мая; 16 мая.

.1.VI ־ .1939 ־ שטערנ. דער // קיעװ[ אינ מכאט פונעמ גאסטראלנ די ]צו :קינסטלער יא. קאגאנ  
Каган Я. Художники: [До гастролей МХАТ у Києві].

יטש ו ו .29.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // טעאטער[ ייד. מעל. מאסקווער יאר 20] טריומפ: גרויסער א ל. קאלמאנא
Калманович Л. Великий тріумф: [20 років Моск. держ. євр. театру].

־ .1939 ־ שטערנ. דער // פארטײ־צוזאמענפאר 20.11.  IIIVX קאצנעלסאנ . צומ ׳׳גאסעט״ דער אי  
Кацнельсон І. "Госет" до XVIII з'їзду партії.

.23.V קאצנעלסאנ . ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שול טעאטראלער יידישער מעלוכישער מאטקװער פונ ױבילײ צעניאריקער אי  
Кацнельсон І. Десятирічний ювілей Московської державної єврейської театральної школи.

.  מיט טעאטער פונ טוער די באלוינונג דער ]געווידמעט :מעלוכע־טעאטער יידישנ מאסקװער אינ מיטיע קאצנעלטאנ
.IV.2 ־ . 1939 ־ שטערנ. דער // רעגירוע[ דער פונ מעדאלנ אונ ארדענס

Кацнельсон. Мітинг у Московському єврейському державному театрі, [присвячений нагородженню
працівників театру орденами та медалями уряду.]

IV.14. ־ .1939 ־ שטערנ. דער // גאסעטאװצעס די גראטולירט געזעלשאפטלעכקייט מאסקווער די אי. קאצנעלסאנ
Кацнельсон І. Московська громадськість вітає госетівців.

. קאצנעלסאנ VI.9. ־ .1939 ־ שטעת. דער // שול טעאטראלער מאסקװער דער פונ ױבילײ־אװנט אפנ אי
.Кацнельсон І. На ювілейному вечорі Московської театральної школи

]קולטור סאװעטישער יידישער גאנצער דער פאר באלוינונג א אי. קאצנעלסאנ מעלוכע־ ייד. מאסקװער יאר 20:
.10. IV ]־ .1939 ־ שטערנ. דער // טעאטער  

Кацнельсон І. Нагорода для всієї єврейської радянської культури: [20 років Моск. держ. євр. театру].
.20.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער יידישנ מאסקװער אינ שטעלונגענ נײע אי. קאצנעלטאנ

Кацнельсон І. Нові постановки Московського єврейського державного театру.
יאװ יסעל  פראנקאס אױואנ אפ טעאטער דראמ. מעל. אוקר. פונעמ יארטאג ־טנ20 ]צומ :בוטשמא אמװראסי יא. ק

.14.111 ־ .1940 ־ שטערנ. דער // נאמענ[
Кисельов Й. Амвросій Бучма: [До 20-річчя Укр. держ. драм, театру ім.Івана Франка].
Кисельов Й. "Baca Железнова": [Постановка Київ. євр. театру] // Театр. - 1940. - № 1. - С. 8-9.

.29.ХІ יס יפנ . ק ־ .1939 ־ שטערנ. דער // צושויער[ ױענ פונ טעאטער יידישנ קיעװער ]װעגנ :דערפאלג פארדינטער א אי  
Кіпніс І. Заслужений успіх: [Про Київ. євр. театр юного глядача].
Костров А. Ася Павловна Бурштейн: [Творческая деятельность артистки Харьк. театра юного зрителя 
им.Горького] // Красное знамя. - 1941. - 20 апр.

: ולטװ־למע״  ]ה.[ רעד. / זאמלונג :״קולטור־ליגע״ טעאטער־סטודיע פון ערעפענונג דער צו טעאטער־סטודיע. ״ק
עמ׳. 30 ־ .1921 מעל.־פארל., :ק. ־ קאזאקעװיטש.

"Культур-ліга".Театр-студія. До відкриття театру-студії "Культур-ліги": Збірник.
יר ושנ  שטערנ. דער // קאגאנאוויטש[ א.נ.ל.מ. מעלוכע־טעאטר ביראבידזשאנער יאר 5 זיגנ: שעפערישע נײע צו ט. ק

.VI.10 ־ .1939־
[.Кушнір С. До нових творчих перемог: [5 років Біробіджанському держ. театру ім.Л.М.Кагановича

]״גאסעט״ פונ ױגנט אקטיארישע די ג. לעװינ .29.111 ־ .1939 ־ שטערנ. //דער טעאטער[ ייד. מעל. מאסקװער יאר 20:
Левін Н. Акторська молодь "Госету": [20 років Моск. держ. євр. театру].

ימאג י  .1939 ־ שטערנ. דער // קיעװ[ צושויער. ױענ פארנ מעלוכע־טעאטער ]יידישער :פארװירקלעכט איז טרוימ מײנ ס. ל
.8.11 ־

Лейман С. Моя мрія здійснилась: [Євр. держ. театр юного глядача. Київ].
Лейпцігер М., Беріте С. Великий майстер: [До 15-річчя з дня смерті євр. артистки Е.Р.Камінської] // 
Театр, - 1941,- № 1,- С. 29-30.

.8.IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער // אוספר״ פונ טעאטערנ די אינ ״שאלעמ־אלײכעמ אויסשטעלונג אנ מ. לײפציגער  
Лейпцігер М. Виставка "Шолом-Алейхем в театрах УРСР".
Лейпцігер М. 20 років єврейського радянського театру на Україні //Театр. - 1938. - № 5. - С. 36-39.
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Лейпцігер М., Рубінштейн А. Корифей єврейської сцени Я.Г.Ліберт: (До 50-річчя театральної 
діяльності)//Театр. - 193Є. - № 2 , -  С. 68-69.
Летичевський А. До підсумків Всесоюзної конференції керівників єврейської театральної 
самодіяльності//Нар. творчість. - 1940. - № 2, берез.-квіт. - С. 57-61.
Ліфшиць Л. Романтична трагедія: ["Уріель Акоста" в постановці Дніпропетров. рос. драм, театру] // 
Театр, - 1940,- № 11.- С. 8-11.
Лойтер Е. В державнім єврейськім театрі УСРР: Інтерв'ю з художнім керівником театру Ефр. Лойтером 
//Нове мистецтво. - 1927,- № 17.- С. 11.

.9.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער // ױגנט טעאטראלע אונדזער ע. לױטער
Лойтер Е. Наша театральна юність.

• 1.Х . ־ .1940 ־ שטערנ. דער // סעזאנ נײעמ צומ ״גאסעט״ אדעסער דער לױטעו»ג  
Лойтер Е. Одеський "Госет" до нового сезону.
Lojter Е. Olimpiadę un teatern // Di rojte weit. - 1930. - № 7-8. - Z. 181-192.
Лойтер E. Олімпіада і театри.

. ו שטערנ דער // קיעװ[ אינ טעאטער יידישנ אדעסער פונעמ ]גאסטראלנ :הויפשטאט דער אינ מאל ערשטע דאס ע. לױטע
.12.VII ־1939־ .

Лойтер Е. Перший раз у столиці: [Гастролі Одес. держ. євр. театру в Києві].
.30. IX ־ .1938 ־ שטערנ. דער // טעאטער דער אונ שאלעמ־אלײכעמ ע. לױטער

Лойтер Е. Шолом-Алейхем і театр.
.29.111 ־ .1941 ־ שטעת. דער // לויטער עפראימ פונ טעטיקײט טעאטראלע יאר דרײסיק נ. לוריע

Лур'є Н. Тридцять років театральної діяльності Ефраїма Лойтера.
.29.111 ־ .1939 ־ שטעת. דער // טעאטער[ ייד. מעל. מאסקווער יאר 20]:טעאטער באליבטער דער א. לופער

Луфер А. Улюблений театр: [20 років Моск. держ. євр. театру].
.8.11 ־ .1939 ־ שטערג. דער // ווינאגראדסקי ד. ארטיסט דער י. ליובאמירסקי

Любомирський I. Артист Д. Виноградський.
Ljubomirski J .  Meluxišer jidišerteater in Ukraine. - Literatur un Kunst, 1931,- 128 z.: il.
Любомирсь'кий І. Державний єврейський театр в Україні.

.124-116.־ז №. 9 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. // רעפובליק( דער פונ ארטיסטקע )פארדינסטפולע :בוגאווא לייע י. ליובאמירסקי
Любомирський І. Лея Бугова: (Заслужена артистка республіки).

.16.111 ־ .1940 ־ שטערנ. דער // געבורטסטאג( פופציקסטנ זײנ )צו :מיכאעלס פאלקס־ארטיסט דער י. לױגאמירטקי
Любомирський І. Народний артист Міхоелс: (До його 50-річчя).
Ljubomirski І. A bintl teatrale wideršpruxn: (Ejnike grundfragn fun teatraln front) // Prolit. - 1930. - № 3-4.
- Z. 123-129.
Любомирський І. Пучок театральних протиріч: (Деякі основні питання театрального фронту). 
Люксембург. В Київськім єврейськім театрі "Кунст-Вінкл": (Розмова з директором тов.Люксембургом) // 
Нове мистецтво. - 1927,- № 22.- С. 9.

.15.III ־ .1938 ־ שטערנ. דער סעזאנ// נײעמ צומ ־ ״געזקולט״ מעלוכע־טעאטער דער אי. לױקסעמבורג  
Люксембург І. Державний театр "Гезкульт" - до нового сезону.

.28.IX .־ .1938 ־ שטערנ. דער // סעזאנ נײעמ צומ ״געזקולט״ מעלוכע־טעאטער יידישער דער לױקטעמבורג  
Люксембург. Єврейський державний театр "Гезкульт" до нового сезону.

ט מקי .17.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער // װײסמאנ הערש רעפובליק דער פונ ארטיסט פארדינסטפולער אי. ליו
Люмкіс і. Заслужений артист Республіки Герш Вайсман.

VIII.20. ־ .1939 ־ שטערנ. דער // קאזאלופאווא מארינע אי. לױמקיט
Люмкіс і. Марина Козолупова.

Х.8. ־ .1939 ־ שטעוע. דער // פיכטענחאלצ מישע אי. לױמקיט
.Люмкіс І. Миша Фіхтенгольц

 פונעמ טעטיקײט טעאטראלער דער פונ יארטאג ־טער50] :בינע דער אפ יארהונדערט האלבער א אי. לױמקיס
.7.111 ־ .1941 ־ שטערנ. דער // װײסמאנ[ הערש ארטיסט

Люмкіс І. Півсторіччя на сцені: (50-річчя сценічної діяльності актора Герша Вайсмана).
.16.111 ־ .1941 ־ שטערנ. דער // בוטשמא אמװראסי פאלקס־ארטיסט באמ אי. לױמקיס

Люмкіс І. У народного артиста Амвросія Бучми.
.22.V ־ .1941 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער יידישנ טשערנאװיצער אינ אי. לױמקיט  

Люмкіс І. У Чернівецькому державному єврейському театрі.
.29.111 ־ .1939 ־ שטערכ. דער // טעאטער[ ייד. מעל. מאסקווער יאר 20]:מיכאעלס ש.מ. .3 מארקיש

Маркіш П. C.М.Міхоелс: [20 років Моск. держ. євр. театру].
מעלוכע ייד. מאסקװער אינ מילביקער״ דער נ״טעװיע :קולטור טעאטראלער סאװעטישער פונ יאנטעװ א .0 מארקיש

. .12.ХИ ]־ .1938 ־ שטערנ. דער // ־טעאטער  
Маркіш П. Свято радянської театральної культури: ["Тев'є-Молочар" в Моск. держ. євр. театрі].

שאלעמ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 נצומ :שול טעאטראלער ײדישער מאסקװער אינ שטערנ״ ״בלאנדזשנדע מ. מעלצער
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.9.ХІІ ]־ .1938 ־ שטערנ. דער // ־אלײכעמ
Мельцер М. "Мандрівні зорі" у Московській театральній школі: (До 80-річчя з дня народж. Шолом- 
Алейхема).

3022. Міхоелс С.М. Адресат - звільнений єврейський народ // Дер штерн [Зоря]. - 1939. - 10 квіт. - Евр.
3023. Михоэлс С.М. 20 лет Московского государственного еврейского театра // Совет. Украина. - 1939. - 

26 янв.
3024. Міхоелс С.М. Двадцятиріччя ГОСЕТ’у [Моск. держ. евр. театру] // Комсомолець України. - 1939. -

1 квіт.
3025. .27.1 ־ .1939 ־ שטעת. דער // טעאטער יידישער מעלוכישער מאסקווער יאר 20 נ. געלילאווסקי ש., מיכאעלס

Міхоелс C., Беліловський H. 20 років Московського державного єврейського театру.
3026. .29.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דעו־ // טעאטער[ ייד. מעלוכע מאסקווער יאר 20] דאטע: מערקווירדיקע א ש.מ. מיכאעלס

Міхоелс С.М. Знаменна дата: [20 років Моск. держ. євр. театру].
3027. .2.IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער // פלענער שעפערישע אונדזערע ש.מ. מיכאעלס  

Міхоелс С.М. Наші творчі плани.
3028. .5.VI ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שול[ טעאטראלע יידישע מ^סקװער יאר 10]:כאװײרימ! געגריסט, זײט ש. מיכאעלט  

Міхоелс Ш. Привіт, товариші!: [10 років Моск. євр. театр, шк.].
3029. Міхоелс С.М. Театр перед новими завданнями: [До Всесоюз. конф. режисерів] // Літ. газ. - 1939. -

10 лип.
3030. )פונעמ קאליניג: מ.אי. כאװער דעמ מאלאטאוו, .מךן. כאװער דעמ סטאלינ, י.װ. כאװער דעמ קרעמל, מאסקװע,

.IV .10 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער( יידישנ מאטקװער פונ קאלעקטיװ
Москва, Кремль - товаришу І.В.Сталіну, товаришу В.М.Молотову, товаришу М.І.Калініну: (Від колективу

(.Моск. держ. євр. театру
3031. :]ק. ־ )ןאמלונג(. :טעאטער קאמער אידישער מלוכישער מאסקװער

עמ׳. [1] ,23 ־ (.1924 קולטור־ליגע,
Московський державний єврейський камерний театр: Збірник.

 3032. !טעאטער יידישער דער און שאלעמ־אלייכעם מ. לייפציקער כ., נאדעל
.1940 ־ סאוגליט. // טעאטער( וועגן שאלעס־אלייכעמען פון בריוו 6)

.Г.121-109 №. 8 ־
Надель X., Лейпцікер М. Шолом-Алейхем і єврейський театр:

(.(6 листів Шолом-Алейхема про театр
3033. [ ־טעאטער יידישנמעלוכע מאסקװער ]פונעמ :ױבילײ מערקװירדיקנ א ערעװ

.15.XII ־ .1938 ־ שטערנ. דער  //
Напередодні знаменного ювілею: [Моск. євр. держ. театру].

3034. Недзвідський А. Українська класика на російській і єврейській 
сцені//Театр. - 1938,- № 2 - С. 15-19.

דעו־ ]״טעוויע :מענטש פאלקס צומ ־ לופט־מענטש פונעמ מ. נאטאוױטש .3035
־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער[ ייד. מאסקווער אע מילכיקער׳׳ 1938.

.12.XII ־
Нотович М. Від людини повітря до народної людини: ["Тев'є- 
молочар" в Моск. держ. євр. театрі].

טעאטראלע יידישע מאסקװער יאר 10]:שול מיכאעלס מ. נאטאװיטש .3036
.5.VI ]־ .1939 ־ שטערנ. דער // שול

Нотович М. Школа Міхоелса: [10 років Моск. євр. театр, шк.].
3037. "Ночь на старом рынке" в Государственном еврейском театре Рис.8. Московський державний єврейський 

// Пламя. - 1925. - № 5. - С. 21: фот. камерний театр. Збірник
3038. О награждении работников Московского государственного еврейского театра: Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, 31 марта 1939 г. // Советская Украина. - 1939. - 2 апр.
3039. О создании Всеукраинского государственного еврейского драматического театра с постоянным 

местопребыванием в Киеве: Сообщ. Наркомпроса УССР, Киев, 22 авг. 1934 г. // Изв. ЦИК, 1934. - 
22 авг.; Совет, искусство. - 1934. - 5 окт.

3040. П.С. Гастролі єврейського держтеатру // Культура і побут. - 1927. - № 12. - C. 7.
כ׳ רעפובליק דער פונ פאלקס־ארטיסט מיטנ שמועס א ״גאסעט״. מאסקװער פונעמ פארשטעלועענ די אמעהױגנ זיכ .3041

.2.X .־ .1938 ־ שטערנ. דער // ק.נ. :אונטערשריפט ־ מעכאעלס
Почалися вистави московського "Госет'а": (Бесіда з нар. арт. республіки тов.Міхоелсом).

3042. Про затвердження списку Держтеатрів: Постанова Колегії НКО // Бюл. НКО УСРР.-1928.- №29.- С. 2.
3043. Про нагородження працівників Московського державного єврейського театру: Указ Президії Верховної 

Ради СРСР, 31 берез. 1939 р. // Комуніст. - 1939. - 2 квіт.; Вісті. - 1939. - 2 квіт.
3044. Про організацію концертно-естрадної роботи в УСРР: [Про євр. театри]: Постанова Наркома освіти 

т.Затонського // Бюл. НКО УСРР. - 1933. - № 48. - С. 13.



Про організацію на Україні Державного єврейського театру: Постанова РИК від 21.IX.1925 р. // Бюл. 
НКО УСРР. - 1925.- № 9.
Програма державного єврейського театру־// Нове мистецтво. - 1927.- № 3.- С. 23.
Програма державного єврейського театру//Нове мистецтво. - 1927,- № 7,- С. 22.
Програма державного єврейського театру: Гастролі артистки Клари Юнг // Нове мистецтво. - 1927. - 
№ 11.- С. 24.
Програма державного єврейського театру // Нове мистецтво. - 1928.- № 13,- С. 20.

. ]ענטוזיאזמ מיט איבערפולט איז הארצ מײנ ל.מ. פולװער שטערנ דער // ייד.מעלוכע־טעאטער[ מאסקװער יאר 20:
.10.IV .־1939־

Пульвер Л.М. Моє серце переповнене ентузіазмом: [20 років Моск. держ. євр. театру].
 פון אויסגאבע ב.פארבער. כיטערמאן, א. ש.בראנסקי, :רעדקאלעגיע / 1925-1876 טעאטער, אידישער יאר 50

עמי. 2 ־ .1927 ]וויניצע[, ־ ויביליי־קאמיטעט.
50 років єврейського театру, 1876-1926.
Райский. "Уриель Акоста" // Одес. коммунист. - 1920. - 16 июля.
Рапопорт Ш. Сталіндорфський робітниче-колгоспний театр у боротьбі за врожай // Соціяліст. борозна.
- 1932,- № 11,- C. 10-11.

 ס$וו.ליט. // יארנ[ ־ער80 אונ ־ער70 די אינ אדעס אינ טעאטער )יידישער טעאטער. יידישנ פונ באגינענ באמ >. וימיניק
.118-113.ז ־ .N9 7 ־ .1940 ־

Ріміник І. Народження єврейського театру: (Євр. театр в Одесі у 70-80-ті роки.)
]פאלק מײנ פאר גליקלעכ בינ איכ ל. ראמ IV.10. ־ .1939 ־ שטעוע. דער // מעלוכע־טעאטער[ ייד. מאסקװער יאר 20:

[.Ром Л. Я щасливий за мій народ: [20 років Моск. держ. евр. театру
]קולטור סאוועטישער דער פת י^נטעוו א 29.111 .־1939 ־ שטעת. דער // לייטארט.[ טעאטער. ייד. מעל. מאסקווער יאר 20:

Свято радянської культури: [20 років Моск. держ. євр. театру: Передовиця].
Сквирський В. "Сім'я Овадіс" у Київському державному єврейському театрі // Театр. - 1938. - № 1. - 
С. 12.
Сокол М.Б. Моя робота над "Тев'є-молочником" // Соціаліст.
Молдавія. - ,1939.- 27 трав.
С та ття  заслуженого артиста Білорус. РСР

שטערנ. דער // טעאטער[ ייד. מעל. מאסקווער יאר 20] זיגנ. נעע פאר א. סאנצ
.HI.29 .-1939־

[.Сонц А. За нові перемоги: [20 років Моск. держ. євр. театру
 ױנגנ פארנ טעאטערנ די פונ דורכקוק אנדישער אלפארב מ. טאלאלאיעמסקי

.XI.21 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // צושויער
.Талалаєвський М. Всесоюзний огляд театрів юного глядача

 טעאטר אידישן פונם ױבילײ פופציקיאריקן צום זאמלונג, טעאטר־גוך;
עמ׳. 182 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ (.1926-1876)

Театральна книга: Збірник: До 50-річного ювілею євр. театру 
(1876-1926).
Терпка Е. Концерт еврейской Культурной лиги // Одес. коммунист.
- 1920. - 23 июля.
Токар X. Артист-мислитель: (50-річчя з дня народж. С.М.Міхоелса)
//Вісті.- 1940.- 16 берез.
Токар X. Гастролі Біробіджанського Госет'у в Києві // Комсомолець 
України. - 1940. - 27 трав.

פאלקס־ארטיסט פונעמ געבורטס־טאג ־טער50] :גליק געפונענע דאט כ. טאקאר  
שטערנ דער // בוטשמא א.מ. סטאלינ־פרעמיע דער פונ לאורעאט אוססר פונ .

.15.V-.1941־
Токар X. Знайдене щастя: [50-річчя від дня народж. заслуж. арт.
УРСР, лауреата Сталін, премії А.М.Бучми].
Токарь X. Московский государственный еврейский театр // Театральный альманах. Сезон 1926-27. - 
К., 1927.- С. 13-15.
Токарь X. Московский государственный еврейский театр: К 20-летию со дня основания // Совет. 
Украина, - 1939,- 29 марта.
Токар X. Спростована легенда: "Сестри" за Перецом у Київ. євр. театрі // Театр. - 1940. - N2 12. - 
C. 23-25.

.17.IX ־ .1938 ־ שטערנ. דער // סעזאנ טעאטראלנ פונעמ עפענונג דער צו נאטיצנ: טעאטראלע כ. טאקאז־  
Токар X. Театральні нотатки: До відкриття театрального сезону.

.31.V ־ .1941 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער יידישער כארקאװער דער כ. טאקאד  
Токар X. Харківський державний єврейський театр.

Рис.9. Театральна книга. Збірник
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Токар X. Шляхом шукань: [До постав Київ. держ. євр. театру] //Театр. - 1940. - № 10. - С. 17-19. 
Токар X. Шолом-алейхемівські спектаклі в Києві // Комсомолець України. - 1939. - 26 квіт.
“Трагедия обманутого народа", "Шабес-Цви" (в Укр. гос. евр. театре) / Фот. Н.Гиппиуса // Пламя. - 
1926.- № 9-10.- C. 24: 2 фот.
ХХХ-річний ювілей артиста В.Є.Шварцера. - [О.]: Одес. держ. євр. театр, [1940]. - 24 с.
.10.IV ־1939 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער[ מד. ]מאטקווער :ױביליאר באמ גאסט צו אי. טשיטשעלניצקי ׳צ. טוזמאנ.  

.Тузман Ц., Чичельницький І. В гостях у ювіляра: [Моск. держ. євр. театр].
.18.IV ־ .1938 ־ שטערנ. דער // קיעוו[ ליאלקע־טעאטער, ײדישכ ]װעגנ :דערשײנונג פרײדיקע א י. פאליקמאנ  

Фалікман І. Відрадне явище: [Про Євр. ляльковий театр, Київ].
.24.VII ־ .1940 ־ שטערנ. דער // ]גאלדפאדנ[ :פאלק פונ ליבע י. פאליקמאנ

Фалікман І. Любов народу: [Гольдфаден].
.29.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // טעאטער[ מעל. ייד. ]מאטקווער יאר צוואנציק אי. פעפעו

Фефер І. Двадцять років [Моск. держ. євр. театру].
.30.VI ־ .1938 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער[ יידישנ מאטקװער פונעמ גאטטראלנ די ]צו :שטאלצ אונדזער אי. פעפעו  

Фефер І. Наша гордість: Що гастролей Моск. держ. євр. театру].
דער // מעלוכע־טעאטער[ ייד. מאסקװער אינ מילכיקער״ דער ]״טעװיע :״גאטעט״ פונעמ זיג גלענצנדיקער װ. פינק

.12.ХІІ .־ .1938 ־ שטערנ
Фінк В. Блискуча перемога "Госета": [“Тев’є-молочар” у Моск. держ. євр. театрі).

]לאנד אונדזער אינ בלויז מעגלעכ איז דאס ט. כאזאק  .1939 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער[ ייד. מאסקװער יאר 20:
.IV.10־

Хазак Т. Це можливо тільки в нашій країні: [20 років Моск. держ. євр. театру.]
VII.2. ־ .1938 ־ שטערנ. דער // קיעװ אינ ״גאטעט״ מאטקװער דער א. כאנטשינ

.Ханчін А. Московський "Госет" у Києві
 מעלוכע־טעאטער[ יידישנ קיעװער אינ פארזאמלוע פארטיי־צוזאמענפאר. ־טנ18 ]דעמ :מאטאנעט אונדזערע א. כאנטשינ

.12.11 ־ .1939 ־ שטערנ. //דער
Ханчін А. Наші подарунки: Що 18-го партз'їзду. Збори у Київ. держ. євр. театрі].

מעלוכע־טעאטער יידישנ מאסקװער פונעמ גאטטראלנ די ]צו :גאטט אנגעלײגטער אנ אי. לױמקיס אי., טשיטשעלניצקי
.1.VIII ־ .1940 ־ שטערנ. דער // קיעװ[ אינ  

Чичельницький і., Люмкіс І. Бажаний гість: Що гастролей Моск. держ. євр. театру в Києві].
דער // קיעװ[ אינ מעלוכע־טעאטער יידישנ אדעסער פונעמ גאטטראלנ ]די שטעלונגענ: צװײ ש. שקאואװטקי

.5.VIII .־ .1939 ־ שטערנ
Шкаровський І. Дві постави: [Гастролі Одес. євр. театру в Києві).
Шкаровський і. Засновник єврейського театру: Що 100-річчя з дня народж. А.Гольдфадена) // Вісті. -
1940. - 24 лип.

.24.VII ־ .1940 ־ שטערנ. דער // טעאטער יידישנ פונעמ בויער באגייטטערטער דער ש. שקאואװטקי  
Шкаровський і. Натхненний творець єврейського театру.
Шкаровський І. Шолом-Апейхем на радянській сцені: Що 80-річчя з дня народж. письменника] //Театр.
- 1939.- № 2,- С. 30-32.

־ .1938 ־ שטערנ. דער // טעאטער יידישנ מעלוכישנ מאסקװער אינעמ אונ גאלדפאדענענ בא ״באר־קאכבא״ א. יודיצקי
.6.VII

Юдицький А. "Бар-Кохба" у Гольдфадена і у Московському Державному єврейському театрі.
 דעי // טעאטער[ ייד. מעל. מאסקווער יאר 20] היימלאנד. אונדזער פונ וװילזײנ צומ בליט אונ וואקטט ארבעט, ג. ױוא

.29.111 ־ . 1939 ־ שטערנ.
Юра Г. Працюйте, ростіть і розцвітайте на благо нашої батьківщини: [20 років Моск. держ. євр. театру].

.4.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // מעלוכע־טעאטער יידישנ ביראבידזשאנער אינ שטעלועענ נײע מ. יאטיגטקי
Ясинський Я. Нові постави Біробіджанського державного театру.

29.4. КІНО
Єврейське щастя: [Фільм]//Глобус. - 1926.- N2 12.- Є. 283.

.18.III ־ .1938 ־ שטערנ. דער // פילמ יידישנ טאװעטישע עכטנ אנ שעפנ ש. זיידעצגעוג  
Зайденберг Ш. Створити справжній радянський єврейський фільм.
Обговорення сценарія "Земля обітована" активом Сталіндорфського району: [Ст. секретаря РПК 
т.Г.Ліберова та висловлювання окремих партійних, радянських працівників і колгоспників] // Рад. кіно. -
1937. - № 6. - верес.-жовт. - С. 41-48.
Палей А. "Шукачі щастя": (Фільм виробництва кіностудії Білдержкіно)//Рад. кіно. - 1936.- № 8.- 
С. 37-40.
Ріскінд В. Земля обітована: Уривки з літ. сценарія // Рад. кіно. - 1937. - № 6. - С. 30-40.

עמי. 39 ־ .1930 אוקר.טעא־קינא־פארל., :־)ק.( קונטטן״(. די פון וויכטיקסטע )״די :קינא ד. כאלאדעצקא
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Холоденко Д. Кіно: (“Найважливіше з мистецтв”).
Шолом-Алейхем. Мандрівні зорі: Кінодрама за твором Шолом-Алейхема / Сценарій Бабеля; Режисер 
Грігер; Оператор Веріго-Доровський. Вир-во Одес. кіностудії "Українфільм". - [К.:Трест "Українфільм", 
1936].- 4 с.

29.5. ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ
VI.13. ־ .1941 ־ שטערנ. דער // קולטור־הויז יידישנ קיעװער פת דראמקרײז דער ג. װייסמאנ

Вайсман Б. Драмгурток Київського єврейського палацу культури.
г .42-41. №. 6 ־ .1940 ־ גרייט. זײ // זעלבסטעטיקײט קינדערשער פונ אלימפיאדע שטאטישע קיעװער מ. װארנאוױצקי

.Ворновицький М. Київська міська олімпіада дитячої самодіяльності
 דער // קינדער די פונ זעלבסטעטיקײט קינסטלערישער פונ אלימפיאדע רעפובליקאנישער דער צו ט.ױ. גארגונצאװ

.VII.14 ־ .1940 ־ שטערנ.
.Горбунцов Т.Ю. До республіканської олімпіади дитячої художньої самодіяльності

 זעלבסטעטיקע יידישע די פונ ארבעט דער װעגנ באראטונג אלפארבאנדישער דער ]צו פארשלאגנ: אײניקע י. דאברושינ
.XI.28 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // קאלעקטױונ[

Добрушин І. Деякі пропозиції: [До Всесоюз. наради про роботу євр. самодіяльних колективів.]
VI.2. ־ .1940 ־ שטערנ. דער // געגנט װיניצער אינ זעלבסטעטיקײט קינסטלערישע די א. זאבאלאטני

Заболотний А. Художня самодіяльність у Вінницькій області.
IV.9. ־ .1939 ־ שטערנ. דער // דראמקרײז יידישער זװענעאראדקער ש. זיידענבערג

Зайденберг Ш. Звенигородський єврейський драмгурток.
V.12. ־ .1938 ־ שטעת. דער // זעלבסטעטיקייט קינסטלערישער אונדזער װעגנ א. רוגינשטימ ׳ל. קאלמאנאוויטש

Калманович Л., Рубінштейн А. Про нашу художню самодіяльність.
.31 .Керівники для єврейських драматичних гуртків // Соціяліст. борозна. - 1930.- № 3.- С

ארבעט דער װעגנ באראטונג אלפארבאנדישער דער ]צו :דערצױנג קולטור־פאליטישער פונ געביט װיכטיקער א ג. קאגאנ
.28.ХІ ־ .1939 ־ שטערנ. דער // קאלעקטױונ[ זעלבסטעטיקע יידישע די פונ  

Коган Б. Важлива галузь культурно-політичного виховання: [До Всесоюз. наради про роботу євр. 
самодіяльних колективів].

 שטערנ. דער // קרײזלעכ זעלבסטעטיקע יידישע די מיטהילפ אונ אנפירונג דער װעגנ ש. טשערניאװסקי מ., לײפציקער
־1939־ . 20.1.

Лейпцікер М., Чернявський Ш. Про керування єврейськими самодіяльними гуртками та допомогу їм.
.9.XII ־ .1939 ־ שטערנ. דער // אומאנ אינ זעלבסטעטיקײט יידישע די אי. לױמקיס  

Люмкіс І. Єврейська самодіяльність в Умані.
דער װעגנ באראטונג אלפארבאנדישער דער ]צו :דראמקרײזלעכ יידישע די פונ ארבעט דער װעגנ א. מאגילעװסקי  

.28.XI ־ .1939 ־ שטערנ. דער // קאלעקטױונ[ זעלבסטעטיקע יידישע די פונ ארבעט  
Могилевський А. Про роботу єврейських драмгуртків: [До Всесоюз. наради про роботу євр. 
самодіяльних колективів].

.30.1 ־ .1940 ־ שטעו־נ. דער // זעלבסטעטיקײט קינסטלערישער דער װעגנ נאכאמאל מ. טאלאלאיעװטקי
Талалаєвський М. Ще раз про художню самодіяльність.
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ЗО. ЮДАЇЗМ: ТЕОЛОГІЯ І ФІЛОСОФІЯ
:[Житомир]- . מעלוח צוואנציג און פינף מיט טייטש עברי עט פסח קרבן הגדה  

 Держполіграфоб'єднання Волині .ס. - 1925 20
Агада: [Казання] про Песах мовою іврі-тайч.

 ספרים מסחר בית בהוצאת .טייטש עברי עם פסח קרבן הגדה : פסח של הגדה
-מברדיטשוב עפשטיין מאיר של  דרוק-פולינרפ- וולדרז׳ : ז׳יטומיר .

?]אובידינניה ,1926] .
Агада: Казання про Песах.

 יעקב של הטפרים מסחר בית בהיצאת : א פאלטאוו ,בברויסק :- פסח של הגדה
..עמ׳ 2, 30 .־ 1926,גענזבורג הכהן מענדול מנחם הרב בן

Агада: Казання про Песах.
 ,תרעײטמוריה : אודיסה .-הילדות מימי זכרונות : לייגבעמר מ. גן־עמי

.עמי 59
.Бен-Емі М. Лаг-Баомер: (Євр. свято): Спогади 

 לתלמי-דים(.סודר בית-תלמוד)גמרא .ח]ייס[ ש]מואל[ גרבוז .,a ח. ברגמן
.עמ׳ - 256.,תרע״טמוריה : אודיסה ־ .ברכוז .ח . וש ברגמן .פ .ח על-ידי

Бергман Х.П., Брахуз Ш.Х. Дім Талмуда для учнів.
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Рис. 10. Агада. Казання про Песах



3117. Библейские беседы о Псалмах Давида: От 2-го окт. до 25-го дек. 1926 г. / Ред. И.А.Львов. - К.: 
Всеукр. Объединение Адвентистов Седьмого Дня, 1926. - 31 [1] с.

3118. Библейский богословский словарь / Пер. с фр. В.М. - [X.]: Всеукр. союз христиан-баптистов, 1928. - 
440 с.

3119. Библия: Книги священного писания ветхого и нового завета. Канонические: В рус. переводе с парал. 
местами / Киев. обл. союз евангел. христиан. - К.: Киев-печать, 1926. - [4], 238 с.: 1 л. карт.

3120 פטרוכםק ע׳׳ש רפום : פולטכה ;תרם׳׳ז שנת ,גינזבורג יעקכ :כהוצ.וכרפום .כ תהליכ.־ .תהליכ.םפר:כתובים ן״מג
.,עמ׳ 143 1926

Біблія.
3121. האחים, : אודיסה .-החודש לימי חלקים לשלשים גם .השבוע ימי ולשבעה ספרים לחמשה נחלק .תהלים ספר תנ״ן

.דף -עב תרע״ז. לעטניצקי
Біблія: Книга псалмів.

 3122. ]תרע״ח ,״התחיה״( : -)חרקוב .]ביידישטייטש[ המקרא ובאור רש״י פירוש עם : וארבעה עשרים קדש כתבי .נ״ך : תנ״ך
- ל .עוד הופיע לא .א מלבים .שופטים .ייהושע רק כולל .כרכים 3 [.

Біблія: Коментарі з 24 письменами іврі-тайч.
 3123. • ח .י ידי על ומפורשים מסודים לנערים הכתובים מספרי פרקים .ציורים עם כתובים דברי :כחובים)לקוטים( .תנ״ך

-תרע״ט ,מוריה : אידיסה ואױכ- משלי .תהלים .ציוץ - בן .ש , ביאליק .נ .ח ,רבניצקי .תמונות :עמ׳ 137 .
Біблія: Старий заповіт з малюнками.

 3124. : אודיסה .ה - א חלק .ציון - בן .ש ,ביאליק .נ .רבניצקי,ח .ח .י ע״י נסדרו ציורים עם המקרא ספורי :תנ״ן)לקוטים(
.]=חלק[ ספר : ב־-ה החלקים -על .תרע״ט - תרע״ז ,מוריה

Біблія: Старий заповіт: Кн. для читання з оповід.
3125. ומפורשים מסודרים לנערים הנביאים מספרי פרקים : ציורים עם נביאים דברי :אחרונים)לקוטים( נביאים .תנ״ך

]תרעי׳ט - תרע״ח ,מוריה : :-אודיסה -ב א ספר .בן-צײן .וש ביאליק .נ .ח .רבניצקי .ח .י ידי על-  .עמ׳ 100, [4.
]תרע׳׳ט .עשר תרי ,יחזקאל : ב ספר : תמונות .עמי - תרע׳׳ח .ז מהדורה .ירמיה ,ישעיה : התיכן:א  .עמ׳ 116, [6.

.תמונות ספר
Біблія: Старий заповіт.

3126. Бродський Д. До історії "ритуальних" злочинів II 36. пр. євр. іст.-археогр. коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. 
-K., 1928,- Кн. 1,- С. 116-122.

3127. Бродський Д. Як до Хреста приводили кантоністів-жидів // Зап. іст.-філол. від. / УАН. - 1927. - Кн. 12. - 
С. 297-304.

3128. .6. II .1941 שטערנ.־ דער // װעלט דער פונ אנטשטײוג די אונ רעליגיע די א. בראכמאנ  
Брохман А. Релігія і походження світу.

3129. Вайнштейн Д. Як інсценовано ритуальні процеси в царській Росії, [1836 р.] // 36. пр. євр. іст.-археогр. 
коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. - K., 1929. - Т. 2. - С. 183-198.

3130. Ванькевич К. Священна історія Старого завіту. - Проскурів, 1918. - 40 с.
3131. והיים קיידן דוד השתתפות שניאורסון פישל יהושע העורך .הריליגיה של ולמדע לפילוסופיה מוקרש מאסף :קדימה

עמ׳. 56 - תרי׳ף. ,פאלקס-פערלאג אידישער ק.: - גרינברג.
Вперед: 36., присвяч. реліг. філософії та науці.

3132. Талант И. Два ритуальных процесса по актам Киевского центрального архива. - 2-е изд. - K.: Киев- 
Печать, 1924. - 37, [3] с.

3133. פאו.-נאצ׳ע. פארש-ידענע מיט ז. 754 [.1927] פאלטאווא, באברויסק, - חחדש. אמת שפת סדור .יע.ח.( ]גינזגורג
[Гінзбург Є.Х.] Книга сучасною мовою: [Молитви].

3134. עמ׳. .74.- .*1929 צענטרפארל. כ.: יאנטוױױם.- יידישע ל. גאלדין
Голдін Л. Єврейські свята.

3135. כליו דנובוהרדק. הישיבות שדיבר הורוויץ מוהר׳׳י .אדמטר ממאמרי ,הבטחון בדרכי האדם מדרגת מאמר י. הװװיץ
 דפוס פאל-טאווא: בהומיל.- המרכזית האגודה ע״י נערך בהומל. שהיתה הרביעית באסיפה שנהקבלו ההחלטות לזה

עמ׳. [6] ,34,תרע״ט.- ראבינאוויץ, מ. עקאנאמיע״.א.”
Гурвіц І. Стаття про становище та поведінку людини на шляху до віри: [Моральні проблеми].

3136. Dan В. Pieśń nad pieśniami króla Salomona / Drzeworyty L.Lillego. - Lwów: Monsalvat, 1922 [antid. 1921]. - 
54, 2 s.
Дан Б. Пісня над піснями царя Соломона.

 3137. והושענות. לפסח גדה הוספנו גם ספרד. נוסח .אשכנז נוסח .השנה לכל תפלות כולל : השלם יהודה קיל סידור .תפלות
עמ׳. 164-127 [,1926] פטרובסקי, ע׳׳ש דפוס : פולטבה גינזבורג.- י. של ספ-רים מסחר בית בהוצ. בברויסק.

Єврейський молитовник.
3138. פין אברים רמ׳ח די געגען פערציג. און אכט חונ-דערט צוויי .ירושלים פון תהינות נייע נייטיגע יושר. מליץ תחנח: ש׳ט

.ברדיטשו םפרים מוכר עפשטיין מאיר בחוצת :]בערדיטשעוו[ ווילנא, מענשען.- א ז. [180] - .1927 ,
Жалобні молитви.

3139. Зельдов А. (Неманскій). Религія - дбло совЪсти / Пер. съ евр. Д.Биленкина. - К.: Бунд, 1917. - 16 с.
3140. Kahan Z. Zarys religii żydowskiej. - Warszawa: Gmina Wyzn. Żydowska, 1933. - 11, L s.

Каган 3. Нарис єврейської релігії.
3141. שכתב מה רמב״ם דברי העתקתי גם אסורים. דבורים שארי וכל הרע מלשון ולשוע פיו תמיד לשמור ה. ע. כהן



 ארי׳ ב״ר מאיר ישראל שבכהונה. הצעיר מאת חובר השמירה. במעלת המדברת רחבה פתיחה לזה חיברתי גם זה. בענין
 על מיוסד שמים, כבוד מאמר קונטרס : מכילים האחרונים הדפים .דף ח ־ ב יד. י[. - ]תרפי׳ , פאלטאווא ־ .הכהן זאב

• . ועוז. כבוד לדי הבו הפסוק
Каган І.М. Книга зобов'язань щодо точного дотримання звичаїв. [На основі праць Рамбама].

- ]תרפ״ ראבינאוויטץ, דפוס פולטאווא: - פרקים. שלשה ובו לישועה, צפית מאמר י.מ. כוזן עמי. 8 -
Каган І. Скатертина щастя з трьох розділів.

185 с. - .1924, Держполіграфоб'єднання Волині : זשיטאמיר ־ .ברורה שפה סדור
Книга-мол итовник.

 מנחם הרב בן עקב של ספרים מסחר פית .בהוצאת 135: פאלטאווא ,פאפרויסק ־ .זשיטאמיר ־ .ברורה שפה סדור
.ז [1,] 135 ־ . [1925] גינזבורג ז״ל הכהן מענדיל

Книга-молитовник.
 ?הרבה נכון :באור להדמב״ם תורה במשנה תבונה ספר י.א. קרסילשציקוב

 קראסילשציקאוו. בער דוב ב״ר ייזיק תורה. במשנה ההבנה קשה עמוקים מקומות
 חלק בפאלטאווא. וכעת האדיץ בעיר רב לפנים א יצחק לח׳י׳ הס׳׳ג שנת עד שחבר

דף. [1] כא [,2] תרפ׳׳ו.־ פטרובסקי, ע׳׳ש דפוס :פאלטאווא ראשון.־
Красильщиков І. Книга пояснень з Мішни та Тори за Рамбамом.

 ראשון[.שחבר ]חלק להדמב״ם תורד. במשנה תבונה. סבר י.א. קראסילשציקאוו
 שלי, בעד בעירחאדיויץ רב מלפרס יקאוו דוב ב׳׳ד א׳׳וק יצחק ח׳׳ן חסג שנת עד
ז. [2] ,42 [,4] -פאלטאווא.־ יציו. בפאלטאווא וכעת קראסילשצ סא

Красильщиков I. Книга пояснены Коментар Тори Рамбама.
Краткий библейский указатель / Вступ, ст. И.Моторина. - X.: 1-я гос. 
тип., 1927. - 64 с.

 :]אודיסה[ ־ שונים. מלורות פי על מעובד ובת-מלך. סוחר בבן מעשה ש. קריפץ
עמי.-)״ספרי״(. 18 ![.-]תרע״ז לעבען, נייע

Крифц Ш. Історія про торговця та дочку царя: Оброб. за різними 
джерелами.
Lädier S. Proces karny w tałmudzie: Z zagadnień stosunku prawa 
procesowego do prawa karnego materjalnego w tałmudzie. - Lwów, 1933.
- 118 s.
Ладьєр С. Карний процес в Талмуді.
Lädier S. Kilka uwag о prawie кагпет w Tałmudzie. - Lwów: Księg.
Lwowska, 1934. - 32 s.
Ладьєр С. Кілька зауважень про карне право в Талмуді.
Lando A.S. Sefer ,Ітис hanikur. Bo jebo’ar hilkot nikur...Hoben mir iber 
gizect dem seder hanikur ojf iwri tajcz...Hame’asef vehamesader 'Aharon 
Segal Lando meir Krisnopo’le. - Leboh [Lwów]: Hamoci le’or ‘A. M.
Altstadt, 5697 [1937]. - 22, 2 s.
Ландо A.C. Теорія ритуалу вживання м'яса.
Lilientałowa R. Kult ciał niebieskich u starożytnych Hebrajczyków i szczątki tego kultu u współczesnego ludu 
żydowskiego / Z zasiłku Ministr. Wyzn. Relig. i Oświeć. Publ. - Lwów; Warszawa: Książnica Polska Tow. 
Naucz. Szkół Wyższych., 1921. - 16 s. - (Tow. Nauk. Warszaw., Archiwum Nauk Antropologicznych; Т. I, 
№. 6).
Лілієнталова P. Культ небесних тіл у давніх євреїв і залишки цього культу у сучасного єврейського 
народу.
[Londyński В.] Księga о siedmiu pieczęciach: Pierwszy bezstronny opis tałmudu babilońskiego, 
sporządzony w najtreściwszym wykładzie z całkowitego tekstu, przełożonego na język niemiecki przez 
Łazarza Goldcshmidta. Dwie części tałmudu: Miszna i Gemara; Przysłowia w tałmudzie; Kobieta i 
małżeństwo; Tałmud i chrześcijaństwo i t. р.: Nadzwyczaj ciekawe dziełko, które każdy wykształcony człowiek 
poznać powinien. / Dla czytelników polskich oprać. M.Rościszewski. - Lwów; Poznań: Spółka Nakł. "Merkur", 
1920, 53 [3] s.
[Лондинський Б.] Книга за сімома печатками: Перший безсторонній опис вавілонського талмуду, 
упорядкований в найстислішому викладі повного тексту. 2 ч. Талмуду.

 פיעטרקוב- בברדיטשוב. ־ עפשטיין. מ. בהיצ׳ מאד. גדולות באותיות ספרד נוסח השלם. יעקב תפלת סדור .תפלות
.1927 שליאח, ראדיאנסקי ברדיצ׳ב:

Молитви: Книга-молитовник Якова про мир: Стиль сефардський: Великі букви.
[.1926] שליאח, ראדיאנסקי ברדיטשוב; .װילנא.- - בברדיטשוב עפשטיין מאיר בהוצ׳ תחינה. ש׳׳ס תחינות:

Молитовник.
 .־1926 הכהן, מענדיל מנחם הרב בן יעקב של ספרים מסחר פית בהוצאת פאלטאווא: , - בברויסק. יהודה.- קרל סדור
גינזבורג. ז׳׳ל ־ ז. [2] ,164

Молитовник - єврейський голос.
הדפוס בית בהוצאת :פאלטאווא בברויסק, - ז״ל. הארי הקדוש נוסח עייפ השנה. לכל הפלות בולל ברורה. שפה סדור

תכונה
 זצ*ל להרמב״פ תורה במשנה.

 וקשה עמוקים, מקומות בהרבה נכון באור
תורה. במשגה ההבנה/

ן חלק ־»ד

' איייק •צחק י וב י י ״*«־»• כעד ד  קיאם־לעזציקאי
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Рис.11. Красильщиков I. Книга 
пояснень з Мішни та Тори за 

Рамбамом
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ז. [10-2] ,128 .־1926,גינזבורג ל ז, הכחן מענדל מנחם הרפ בן יעקב של
Молитовник з молитвами ясною мовою на весь рік.

д [־290־] .1926 יחורח. קול םבמ מעלות יותר עס כסדרן. השנה לכל הפלות בולל חרשה: נהורא סדור  
Молитовник: 36. молитов на весь рік: 3 коментарями.

 ראבינאוויטש,שמואל אברהם וואלפסאן, יצחק רוחין, ליב השותפים בהוצאת :פאלטאווא ווילנא, ישראל.- תפלת סדור
ז. [1-4] ,128 ,1926 אקורסקין, רוב

Молитовник: Молитви єврейські.
.125 מאד. גדולות בארתיות ספר נוסח השנה לכל תפלות כולל ברורה שפח סדור

Молитовник: Молитви на весь рік ясною мовою, великими буквами сефардським стилем.
 של הספרים מסחר בית בהוצאת ברדיטשוב: - פיעטרקוב. מאד. גדולות באותיות ספרד. נוסח השלם: יעקב תפלת סדור

ז. [74] ,345 ־ .1927 - עפשטיין. מאיר
Молитовник: Молитви Якова про мир: Стиль сефардський.

 יעקב של הספרים מסחר בית בהוצאת פאלטאווא: ווילנא. האר.- הקרוש נוסח ע׳׳פ השלם תפלח חנוך או יעקב תפלת סדור
ז. [4.] - 1927 בברויסק, גינזבורג הכהן

Молитовник: Молитви Якова, або Ханох: Молитви про мир.
[ז.2] ,190 .-1926 ]בערדיטשעוו[:, - יהודה. קול מכס מעלות יותר עם כסדרן השנה לכל תפלות כולל חדשה נהורא סדור

Молитовник - новий світ: 36. молитв на весь рік з коментарями.
׳. עמ 232 .1919 זיטומיר, ספרד(.- נוסח )השלם זמרה שירי סדור סידור: תפלות.

Молитовник - пісенник про мир за сефардським обрядом.
׳. עמ 232.תרע״ה. עפשטיין, מ. בהוצ. -ברדיטשוב: ספרד. נוסח השלם. זמרה שירי סדור : תפלות

Молитовник - пісенник про мир за сефардським обрядом.
׳. עמ 232 .־1926 ליאח״, ״רא-דיאנסקי דפוס .בערמאן.-ברדיטשובױ ספרד. נוסח השלם. זמרה שירי סדור תפלות:

Молитовник - пісенник про мир за сефардським обрядом.
 גינזבורג. יעקב בהוצ׳ בברויסק האר״י. הקדוש נוסח עפ״י השנה לכל תפלות כולל החדש: ברורה שפה סדור תפלות:

׳. עמ 132 .1925 פטרובס-קי, ע״ש רפוס -פולטבה: ׳פ. תר׳
Молитовник ясною новою мовою: Молитви на весь рік.
Моторин И. Жизнь и деятельность Авраама: Библейский материал в хронологическом порядке. - [X.]: 
Харьк. обл. союз евангел. христиан, 1927. - 20 с.
Моторин И. Жизнь и деятельность Иоанна Крестителя: (Библ. материал в хронолог, порядке) - [X.]: 
Харьк. обл. союз евангел. христиан, 1927. - 10 с.

עמ׳. [2] ,93 .־1929 קולטור-ליגע, ק.: - ווארצלען. זייערע און מינהאגים ״הײליקע״ יאנטויווים: יידישע י. נאוואקאווסקי
Новаковський і. Єврейські свята.

עמ׳. [2] ,59 .־1928.קולטור-ליגע- ק.: - קלייקוידעש(. )סטראפטשעס: גאטס י. נאוואקאווסקי
Новаковський І. Служителі культу. - Те ж. - 2-ге вид. - 1930. - 62, 1 с.
Порат Г. Еврейское духовенство в СССР II Евр. трибуна. - Париж, 1924. - 24 июня.
Поссе В. Правда о евреяхъ и ихъ религіи, разсказанная евреемъ и христианиномъ: [Сб. ст.]. - К.: 
“Культура и знаніе”, 1919. - 56 с. - Из содерж.: Предисл. В.А.Поссе; Лессингь. Легенда о трьох 
кольцах; Н.С.Гуревич. Сущность еврейской религии; В.А.Поссе. Братское слово к евреям и 
христианам.
Про порядок внесення страхових внесків підприємствами і особами, що випікають мацу до 
єврейського Великодня II Вісн. обов'язкових постанов Київ, окрвиконкому. - 1926. - № 2. - Ч. 103. - 
С. 21-22; 1927. - № 7. - Ч. 182. - С. 1-2.

ז. [2] ,141 .־1926. - ז. גינזבורג תרה, יעקב מויה ברפוס בהוצאיתו :פאלטאווא באברויסק, ־ תהליס. ספר
Псалми Давида.

 אפאריזמען משלים, לעגענדען, זאגען, ערצעהלונגען, פאלקסטימלעכע :אגרות יודישע די ח.נ. י.ח.,ביאליק ראבניצקי
 נאכ׳ן גרופירט און בעארבייט האגדא״. ״ספר העבר. נאכ׳ן צדרשים און תלמוד פון געקליבען שפריכווערטער. און

עמי. 180 ־ צרעי׳ז. מוריה, :א. ־ באנד. ערשטער ח.נ.ביאליק. ראבניצקי, י.ח. דורך אינהאלט
Рабницький I., Бялик X. Єврейські притчі: Нар. оповідання, повісті, легенди, байки, афоризми та 
крилаті слова. Вибрано з Талмуду та Медрашу для гебрейської “Сефер Агади”. Т. 1.

עמ׳. 204־ תרע׳׳ט. מוריה, :א. ־ באנד. צווייטער ערצעהלונגען,״ פאלקסטינלעכע :אגדות יודישע די ח. ביאליק >., ראגניצקי
Рабницький I., Бялик X. Єврейські притчі: Нар. оповідання... Т. 2.

עמי. 150־ תרע״ט. מוריה, :א. ־ באנד. דריטער ערצעהלונגען,״ פאלקסטימלעכע :אגדות יודישע די ח. ביאליק ».,ראבניצקי
Рабницький I., Бялик X. Єврейські притчі: Нар. оповідання... Т.З.

 עם ביאליק. ח.נ. רבניצקי ח. י. על-ידי ומוגהים סדורים מקובצים, .קטנים מדרשים נ. ח. ביאליק י.ח.,. רבניצקי
עמ׳ 197,15,3-6,1 - תרע״ט. מוריה, אודיסה: ראשון.- כרך אסף. ש. מאת מבואות

Рабницький І.Х., Бялик Х.Н. Збірник священних молитов: Маленькі тлумачення.
 י.ח. ע״י ומפורשוח הענינים לפי סדורות ומדרשים. שבתלמוד האגדות מבחר האגדה: ספר כ. ח. גיאליק י.ח., רבניצקי
 ,147,132,14 - תרע׳׳ז. ו.-אודיסה:מוריה, - ה ספר ג. -ד:כרך ג ספר ב כרך ב: - א ספר א. כרך ביאליק. נ. וח. רבניצקי

ז. 236,215,183
Рабницький I., Бялик X. Книга Хагада: Вибр. казання. Зібрання питань та відповідей.

[.1926] שליאח, רדיאנסקי ספרד.-ברדיציב: כמנהג השנה מכל מחזור
Святковий молитовник на весь рік за сефардським обрядом.
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3182. Соломон, царь Ізраїльський: Із книги "Пісні Пісень" / Пер. О.Жихаренка. - Куп'янськ на Харківщині, 
1917,- 13 с.

3183. Sondheimer Н. Nauka religji па podstawie historji. Cz. II. Zesz. III. Od końca okresu biblijnego do wygnania 
żydów z Hiszpanji. / Tłum. z 8 wyd. niem. i oprać. I. Planer; Przejrzał i uzup. H. Zwecken Aprob. przez Min. 
W. R. I О. P., nadto przez b. Radę szkol. kraj. (K. O. S. ) we Lwowie i Przeł. Izr. Rady wyzn. we Lwowie. - 
9 wyd. poi. - Tarnów: Nakł. i własn. H. Zweckera, 1928. 96, 2 s.
Сондхеймер Г. Вивчення релігії на основі історії. Ч. 2., зош. 3: Від кінця біблійного періоду до вигнання 
євреїв з Іспанії.

3184. Сперанський П. Біблія і схід: (Огляд справи) // Сх. світ. - X., 1929. - № 1-2. - С. 295-316.
3185. Сухов A.A. Иудаизм и христианство. - X.; Одесса: Госиздат Украины. - 1926. - 255 с.
3186. Сьвяте письмо Старого і Нового завіту, мовою русько-українською / Пер. П.О.Куліша, І.С.Левицького і 

Пулюя. - Відень: Британське і заграничне Біблійне т-во, 1919.
3187. בפי השגורים וההלצות, והמליצות המשליים והדבורים המשלים. כל כולל ופתגמים: המשלים אוצר ח. .י טביוב

 התלמוד, שלאחרי ובספרות ובמדרשים בתלמודים בתג״ך. ושמקורם לכך( ראוים שהם בספרות)או ושהתאזרחו הבריות
עמ׳. 245 תרע׳יט.־ מוריה, אודיסה: - טביוב. ח. י. מבוא.מאת ועם והערות ביאורים עם ספרותי. מקור שום להם שאין או

Табієв І.Х. Збірник притч та прислів’їв з усіма повчальними притчами та бесідами. Звичайні притчі та 
обряди за здоров’я, взяті із літератури Танаха та Талмуда.

3188. [Talmud]: Mišnajot: Seder zerahim, moed. Helek I: maseket berakot/ - Va’rsah: Behoca’at, druk. Libeskinď 
[1937].- 2, 16, 10, 1 s.
Талмуд: Мішна: Трактат Берахот.

3189. Темкин В.И., раввин. К моим дорогим согражданам: [Раввин г.Елисаветграда]. - [Б.м.], 1917. - 8 с.
3190. Urban A., Fic Z.K. Syjon miasto Dawidowe w świetle tekstów i wykopalisk: Studjum archeologiczno-biblijne, 

75 rycin i 3 map. - Lwów: Wyd. O. Dominikan, 1933. - XII, 212 S.
Урбан A., Фіц З.К. Сіон - місто Давида в світлі текстів і розкопок: Студії археологічно-біблійні.

3191. Фишелев Д.М. Новое Еврейское пасхальное сказание. - K.: Типолитогр. М.Э.Заездного, 1917. - 7 с.
3192. מצב - על מבוא עם צעירה. לספרות ספרים הוצאת ׳׳הארץ״, חברת של התקנות אודיסה: ספרים. הוצאת- :,״האיץ׳
׳. עמ 14 - תרע״ט. ׳׳הגנה״, דפוס אודיסה: - בימינו. העברית הספרות

Ха-Арец: Постанови товариства "Ха-Арец": Реліг. кн.
3193. ׳• עמ -14תרע״ז. מוריה, אודיסה: חן.- מ. ע״י נוהמי פי על מעובד והדבורה: שלמה המלך מ. חן

Хен М. Цар Соломон і бджола.
3194. ׳. עמ 76 תרע״ח.- מוריה, אודיסה: טשארני.- ש. מאת הספר. בבית- המקרא דרכי יו. ש. צ׳רני

Чарні Ш. Шлях Танаха в школі.
3195. Чижевський Д. “Ожидовілі” // Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. - Прага: Укр. 

громад.видавничий фонд, 1931.
3196. Д [2],137, ן נהמן מוהירר בהוצאת -פאלטאווא, חכללי. תיקו  

Читання псалмів і молитов.
3197. ׳. עמ 55.־ 1931 צענטרפאר-לאג, כארקאוו: מילע טרייף, און קאשער )מיצוועס: היגיענישע מ. שיינגאלד

Шейнгольд М. Гігієнічні богоугодні вчинки: (Кошер і некошер).
3198. ׳• עמ [1] ,147 [.־1931] צענטרפארלאג, קיעוו: כארקאוו, נוראים[.- ]!=ימים יאמנויראים ». שיינגאלד

Шейнгольд М. Йомнойрам: [Релігійне свято. Важкі дні].
3199. ״אפיקױרעס״(. )ביבל.עמ.- [1,] 48 [.־1930] צענטרפארל., כ.: פײסעך.־ מ. שײנגאלד

Шейнгольд М. Песах.
 3200. מוריה, אודיסה: שלישית.- מהדורה ושני, ראשון ספר וספורים. הנעורים:אגדות לבני שטינברג יהודה כתבי י. שטינברג
עט. [148 205־] תרע״ט.

Штінберг І. Записки Єхуди Штінберга до молоді.
3201. לילדים. )ביבלױתיקה - עמ׳. [7-4] תרע״ט. מוריה, אודיסה: הפסחים.־ יום י. שטינגרג

Штінберг І. Песах.

3202. Aronson J. Album obrazkowy do nauki religji mojżeszowej.. przystosowany do podręcznika N.Szyper: 
Opowiadania i nauki z dziejów biblijnych dla młodzieży żydowskiej. [W 5 cz. ]. - Lwów: Warszawa: Nakł. 
Autora, 1935 [1934].

Cz. 1: ... w oddziale 11II szkoły powszechnej. - 20, [2] s.
Cz. 2:... na oddziale III szkoły powszechnej. - [1], 15, 2 s.
Cz. 3:... na oddziale IY szkoły powszechnej. - [1], 16 s. +2 tabl.
Cz. 4:... na oddziale Y (I półrocze) szkoły powszechnej. - [1], 8 s.
Cz. 5: ... w oddziale V (II półrocze) szkoły powszechnej. - [1], 10 s. + 2 tabl.

Аронсон Я. Альбом малюнків до вивчення мойсеєвої релігії, пристосований до підручника Н.Шипер. 
Оповідання й уроки з історії біблії для єврейської молоді.

Ч. 1:... в І і II відділі загальноосвітньої школи.
Ч. 2: ... в III відділі загальноосвітньої школи.
Ч. 3: ... в IV відділі загальноосвітньої школи.



Ч. 4:... в V відділі (І півріччя) загальноосвітньої школи.
Ч. 5: ... в V відділі (II півріччя) загальноосвітньої школи.

3203. Aronson J. Przewodnik metodyczny do nauczania religji mojżeszowej w szkole powszechnej. - Lwów; 
Warszawa: Nakł. Autora, 1935. - 64 s.
Аронсон Я, Методичний посібник для вивчення мойсеєвої релігії в загальноосвітній школі.

3204. Lebens=bjografie fun'm lubliner row rabi Meir Szapiro. - Lwów: Wyd. Org. Ort. "Ceirei i 
Pirchei=Agudas=lsroel" w Polsce, 1934. - [1] s.
Біографія рабина Мейера Шапіро.

3205. Bornstein J. O działalności żydowskich gmin wyznaniowych w Polsce // Sprawy Narodowościowe. - 1928. - 
№ 6. - S. 707-721.
Борнштейн Й. Про діяльність єврейських віросповідних громад у Польщі.

3206. Bornstein J. Struktura budżetów żydowskich gmin wyznaniowych w Polsce // Sprawy Narodowościowe. - 
1934,- №5-6.- s. 573-586.
Борнштейн Й. Структура бюджетів єврейських віросповідних громад у Польщі

3207. Briskman J.D. Purim gedanken. - [Luck], S697 - 1937. - 8 s.
Бріскман Є.Д. Думки пуримові.

3208. Ojfklerung in injon kaszrus fun flajsz un ojfes: Di ferwaltung fun der khile Lwow. - Lwów: Nakł.l.Ensera, 
10.ХІІ.1931,- 1 s.
В справі кошерності м'яса.

3209. Azhäräh Ґта^п qijüm hadät. [Podp.:] CharedTm lidewar [adönäj].: Lwów: Nakł. Benjamin Katz, [1931]. - 1 s. 
В справі ритуального забою.

3210. Wolfsberg i.L. Bejrur debarim veha’amadah al ha’emet. - [Lwów]: Nakł. Izrael Leib Wolfsberg. - [1937]. -
16 s.
Вольфсберг І.Л. В справі суперечки між рабином Мерсохнем і рабином Бабадем.

3211. Halter M. Sefer ‘Erelim итесикіт. Hesped... al harab Nahum... Aš [Asz]..., Tsenstohob, bejom 21...sivan 
5696,- В m.w.: Sklad D.Kopelman, Piotrków. - [1937].- 16 s.: tabl.
Гальтер M. Жалобна проповідь з приводу смерті Нахума Аша.

3212. Halter М. Sefer Šemolam. Hespedal... 'A.Hamburger. - В m.w.: Skład D.Kopelman, Piotrków. - [1937]. -
16 s.
Гальтер М. Проповідь над труною Абрахама Гамбургера.

3213. Hefter F. Przepisy о uboju rytualnym. - Stanisławów: Księg. Nakł. J.Bodek. Druk. "Grafika", [1937].-46,42 s. - 
Pol. i żyd.
Гефтер Ф. Правила ритуального забою.

3214. Hefter F. Rozporządzenie o gospodarce finansowej gmin wyznaniowych żydowskich. - Stanisławów: Druk. 
“Grafika”, [1931], 16 s. - Tekst pol. I żyd.
Гефтер Ф. Розпорядження про фінансове господарство єврейських віросповідних громад.

3215. Glass Š. Megilah hadašah. - Lwów: Druk. Rawer, 1937. - 14 s., 12 kart.
Гласс Ш. Коментарі до книги Естер.

3216. Gutman S. Qowec ma’ämarim me'et dr.....raw biLewow. Носі leor Cewi Karl, menahel hapedagogjon haiwri
biLewow. - Lwów: Druk. “Renoma”, 5692 [1931]. - 76 s.
Гутман C. Збірник статей.

3217. Guttmann S.W. Pośmiertny zbiór kazań. - Lwów: Nakł. Kom. (Druk. “Ruch”), 1936-5696. - LXY, [2], 6-160, 
[2] s. + 1 tabl.
Гутман C.B. Посмертне зібрання проповідей.

3218. Myśli z Tałmudu / Z wydania rabina J. Sterna; Wybr. i przetł. dla młodzieży szkol. Salomon Herzig nauczyciel 
religji. - Kołomyja: Druk. F. Dolińskiego, 1924. - 23, [1] s.
Думки з Талмуду.

3219. Zaderecki T. Tajemna wiedza żydowska. - [Lwów]: Nowa Druk. Lwowska, [1937]. - 173, 1 s.
Задерецький T. Таємне єврейське знання.

3220. [Ojfruf]. [Inc. ] “.. . Libe brider un szwester! Mir di forszlejer fun di grojse talmud-tojre.. . “ [Expl.] “..mit asach 
naches. Omejn”. Menahale hatfaimüd] t[öräh] depöh Drogobicz. Drogobicz. Stow. “Talmud Tora..” - 
Drogobycz, Nakł. Stow. “Talmud Tora", [1931]. - 1 s.
[Звернення]. Об'єднання "Талмуд Тора" в Дрогобичі звертається до єврейського населення з 
проханням про добровільні внески для зміцнення фонду цієї установи.

3221. Sprawozdanie z wyniku działalności Zarządu Gminy wyznaniowej Izraelickiej we Lwowie za czas od stycznia 
1919 do roku 1924. - Lwów: Nakł. Lwow. Gminy wyznaniowej izraelickiej, 1924. - 17, [1] s.
Звіт про результати діяльності Правління Громади ізраїльського віросповідання у Львові за час від 
січня 1919 до року 1924.

3222. Костельник Г. Розмови з Христом //Дзвони. - 1939. - Ч. 1/2. - Із змісту: Жиди. - С. 40—46.



3223. Leisner J.H. Quntras Szem=olam hanoten imre szefer, likewod haraw hagaon... rabi Meir Szapiro zecher 
cadiq liwerachah... Dewar J.H.Lajzner. -  Kołomyja: Druk. S.Teicher, [1934]. -  32 s.
Лейснер Й.Г. Спогади про рабина Меїра Шапіро.

3224. Лешко С. Рабини-політики: (Політичний з'їзд рабинів у Львові)/ / Пролетар, правда. -  1928.- 7 січ.
3225. Mieses L. Kazanie uroczyste z okoliczności imienin 1-go Marszałka Polski Jozefa Piłsudskiego w synagodzie 

głównej w Samborze wygłosił rabin. -  Sambor: [Druk. “Syrena”, Warszawa], 1934. -  7 s.
Micec Л. Урочиста проповідь з нагоди іменин першого маршала Польщі Йозефа Пілсудського.

3226. Obwieszczenie: Mojdoe! [Inc.:] "Mir machen bekant, dass [sic] dos bad..." [Expl.:]*. -  Drogobycz: Nakl. 
Gminy wyzn. żyd., [1931]. -  1 s.
Оповіщення Комітету лазневих справ при єврейській віросповідній громаді про ремонт ритуальної 
лазні.

3227. Polisiuk ‘A. Tehilah leDavid! Toldotav... šel... rab... David Menahem Ma’nis Ba’bad..., Tarnopol: Druk. Ch. 
Czaczkes, 5697 [1937]. -  6, [2], 4 s.
Полісюк А. Посмертні спогади, присвячені рабину Давиду Менахему Мунішові Бабадові.

3228. Ordynacja wyborcza do gmin wyznaniowych żydowskich wraz z rozporządzeniem Prezydenta 
Pzeczypospolitej o organizacji gmin wyznaniowych żydowskich / Oprać. D.Koch, adwokat we Lwowie. -  
[Lwów]: Nakł. Księg. Nowości, 1928. -  85, 3 s.
Положення про вибори до єврейських віросповідних громад разом з розпорядженням Президента 
Республіки про організацію єврейських віросповідних громад.

3229. Izraelicka Gmina Wyznaniowa // Kolomyjanin: Kalendarz i szematyzm Pokucia na rok Pański 1925. -  
Kolomyia, 1925.
Релігійна громада ізраїльського віросповідання.

3230. Св[яте] письмо Старого Завіту/ /Дзвони. -  1933.- Ч. 10. -  С. 486.
Про видання о.І.Левицьким перекладу Святого Письма Старого Заповіту з латинської “Вульгати".

3231. Sobieski W. Propaganda żydowska w 1530-1540 // Przegląd Narodowy. -  1921.- №21.
Собеський В. Єврейська пропаганда у 1530-1540 роках.

3232. Таблиці Мойсея: Новинки //Діло. -  Л., 1925. -  Ч. 250.
3233. Тайна Синайської гори: [Таблиці Мойсея]: Новинки //Діло. -  Л., 1925. -  Ч. 236.
3234. Taubeles S.A. “Trzeci maj": Mowa rabina em. Prof. Dr. Taubelesa do wygłoszenia lub odczytania w 

synagogach, szkołach, kahałach i żydowskich stowarzyszeniach. -  [Tarnopol]: Druk. I. Silberman, 1934]. -  
[4] s.
Таубелес С.А. “Третє травня".

3235. Nauczyciele religii Mojzeszowej // Kolomiyanin. -  1925.
Учителі релігії Мойсея.

30.1. ХАСИДИЗМ
3236. עמ׳.-)״ספרי״(. 19 תרע״ז.- מוריח, :-אודיסה בעל-שם-טוב( ישראל רבי )מאגדות :הצחוק .ש סקי - אנ

Ан-ський Ш. Сміх: (3 казок раві Ізраїля Баал-Шем-Това).
3237. •Р . מ על־ידי מעובדות אליהו. של כוסו ב( חסיד. באיש. מעשה א( :הנביא אליהו מאגדות מ. אליעזר גן-

Бен-Еліезер М. З історії про Еліяху [Іллю-пророка]: а) створених хасидами: б) про склянку Еліяху.
3238. בן-אליעזר.- מ. על-ידי מעובדות אליהו. של כוסו ב( חסיד. באיש. מעשה א( :הנביא אליהו מאגדות מ. אליעזר גן-

[ [,14 ]תרע״ח[.- מוריה, :אודיסה תמונות. .עמ׳. 2]
Бен-Епіезер М. Казання про вчення [хасидизм].

3239. №(. 33 )״ספדי״, עמ׳.: 11 תדע״ז. מודיה, אודיסה: ־ ת.נ.ביאליק. תדגום / תסידים שיהת משפולה: הסבא מ. -עמי נן
Бен-Емі М. Дід зі Шполи: Бесіди хасидів.

 3240. מליבאוויטש ]שניאורסון[ מענדל מנחם ורבנא מבנא אחריו השאיר אשר חב״ד ע״ד אור יהל פירוש עם תהלים ספר תנ״ך:
עמי. [4] ,492 [2] ־ תדפ׳׳ת. ,ראבינאוויץ והאחים האלמנה דפוס פלטבה: מליעפלי.- היילמאן מאיר חיים ע׳׳י והוגה נסדר

Біблія: (Псалми з тлумаченням) Хабат / Мендель Шнеєрсон з Любавичів.
3241. Талант І. До історії боротьби з цадикизмом [1840-1860 рр.]: До історії євреїв // 36. пр. євр. іст.-археогр. 

коміс. / ВУАН. Іст-філол. від. -  K., 1928. -  Кн. 1. -  С. 313-345.
3242. בעיר עבר שפת מורה דרוגוביצקי, אלתע ברי פנתס מאת ]שירים[: תדע״ה-תדע״ת: משיתא, עקבות פ. דרוגוגיצקי

עמי. 16 ־ תדע׳׳ת. קיוב, ־ סקווידה.
Дрогобицький П. Сліди месії, 1915-1918: (Вірші): Учитель мови минулого в м.Сквирі.

3243. Дубнов С. Історія хасидизму. В 3 т. -  Вільнюс, 1931. -  Євр.
3244. Марек П.С. Внутренняя борьба в еврействе в XVIII веке // Евр. старина. -  Л., 1928,- Т. 12- C. 102-178.
3245. Марек П.С. Кризис еврейского самоуправления и хасидизм // Евр. старина. -  Л., 1928. -  Т. 12. -  

С. 45-101.
 3246. י.ל.פערעצ[ געשט^רבנ ס׳איז זינט יארטץג, ־טנ25 ]צומ געשיכטנ״: ״פ^לקסטימלעכע צו ״כסידיש״ .פונמ מיזשיריצקי

. Х.20 ־ .1940 ־ שטערנ. דער //



Міжирицький М. Від "хасидизму" до "фольклорних переказів": [До 25-річчя з дня смерті І.-Л.Переца].
צ ר 4 ־ )תד״פ(. קולטור־ליגע, )ק.(:־ בעל־שם. פון .מעשױתי פ עמ׳. 7

Перец І. Практичність сумнівів Баал-Шема.
ן .מוהד׳׳ן. בלקוטי ..כמבואד הבדית. תקון הוא הכללי. תיקון מברסלב. שמתה בן נתמ  לומד ה״ו לילה למקדה תיקון והוא .
.ארמו׳׳ד. ה״ה הגילוי אל מהעלם הוציאו ״ תהלים. מזממודי העשדה אלו .]מבדסלב[. נתמן .  לביה פעם עור הובא וכעה .

־הרפוס. עמ׳. 37 ־ תדפ׳׳ז. פטדובסקי, ע׳׳ש רפוס פולטבה: ..
Раббі Нахман з Брацпава: Установлення союзу з богом.

ן .הכללי. תקון מברסלב. שמתה בן בתמ .לילה. למקרה תקון והוא . .הגילוי. אל מההעלם הוציאו .  נתמן מוהד׳׳ד .
עמ׳. [1] לו, תדפ׳׳ת. ,,טרסט׳ ׳׳פפוליגרף רפוס ברדיטשוב: ..־מברסלב.

Раббі Нахман з Брацлава: Установлення союзу 3 богом.
Staszewski G.I.H. Sefer G®dulat Mordechaj ugedulat hacadiqim. Sipurim nora’im wechiduszim nifla’im... [‘al 
odot] kerech tisze(im cadiqim... (mimeni hame(asef wehamechaber...). -  Warsza (Warszawa), [1934]: 110,(8!s. 
Сташевський Г.І.Х. Хасидські легенди і притчі.
Sefer Ir weqadisz, bo ne'esfu chidusze torot, w8’imrot tehorot, wesipurim nifla’im w0nora’im. [me’et]. Isra'el 
Beszt. Kol eleh he'etaqti wesidarti. Mordehaj Brakman. -  Pjetrqow [Piotrków]: Druk. Sz.Sikora i I.Milner, 
Warszawa, [1931]. -  34 s.
Твори Ізраеля Бешта і розповідь про нього.
Nifla’ot harab hacadik mipolna’h. -  Va’rsa’: Behoca’at bet=defus Libeskind, [1937]. -  [3], od. 16-23, [1] s. 
Хасидські легенди. № 2.
Nifla’ot: Me(ndelle( miVite(psk, r[abi] Š[elomoh] Nahum Dob. -  Va’rsa’: Behoca’at bet-defus Libeskind, 
[1937].- [3], 25-36 s.
Хасидські легенди. № 3.
Nifla’ot: hamagid miMe(zritš, 'Aharon Ka'rline(r. -  Va’rša’: Behoca’at bet=defus Libeskind, [1937].-2,37-46s. 
Хасидські легенди. № 4.
Nifla’ot: Jonatan ‘Ajbe(šic; Jehudah Cebi meRa’dzil. -  Va’rsa’: Behoca’at bet=hadefus Libeskind, [1937]. -
2, 13-23 s.
Хасидські легенди. № 6
Nifla’ot: Me’ir Jehi’el miMo'gelnice‘ mehaga’on miVilnah. -  Va’rša’: Behoca’at bet=defus Libeskind, [1937].
-  [1], 23-32 s.
Хасидські легенди. № 7-8.
Nifla’ot: I) hamagid miKozšnic; 2) hakadoš miKo’ck; 3) mehaga’on; (Akiba’ Ejger. -  Va’rša’: Hoca'at 
bet=defus Libeskind, [1937]. -  13 s.
Хасидські легенди. № 9-10.
Sznejurson J.J. Ma’amar šel... ‘admur... miLjuba’vitš lilemod berabim bejom 2 nisan. 5697. -  Va’rša’: 
Hutner. (Druk. "Grafia”). [1937]. -  25, [2], 5 s.
Шнеєрсон Й.Й. Проповідь.

30.2. АНТИРЕЛІГІЙНА ПРОПАГАНДА
Альфа-Омега: Христианские и еврейские праздники, их языческое происхождение и история / Пер. с 
нем. -  М., Л.: ГИЗ, 1924. -  177 с.
Антирелігійний рух серед трудящих євреїв // Безвірник. -  1929.- № 23-24.- C. 58-59.

/ קרעמענטשוק וועריטע. מ. פונ פארשריבנ / מאכארטשניק( אלטנ אנ פונ )דערצײלט געשטארבנ: איז גאט  שטערנ. דער /
־1938 ־ .6. X.

.Бог помер
י ורגאנסק עמ׳. 23 ־ .1929 צענטרפארל., כ.: ־ שול. אין דערצױנג אנטירעליגיעזערפאר פ. ב

Бурганський П. Для антирелігійного виховання в школі.
.9.Х אפיקוירעס אלטנ אנ מיט געשפרעכ א / ־ .1940 ־ שטערנ. דער / . a נ יסמא י  װ

Вайсман Б. Бесіда з старим безбожником. 
. 24.ІХ נ יסמא / שנײדער אלטנ אנ פונ דערצײלט אפיקוירעס: אנ געװארנ בינ איכ .װיאזוי 3 וױ .־1938 ־ שטערנ. דער /  

Вайсман Б. Як я став безвірником: Розповідає старий кравець.
Вев'юрко А. Ин мидбор-политише антирелигиэзе ун дерикер историше буфонадэ // Юнгвальд. -  1925.
-  № 3.-Євр.
Вев'юрко А. Антирелігійна історико-політична буфонада.

מירמ מעויטע עמ׳. [2] ,73 .־1932 אוקרמעלנאצמינדפארך., ק.: כ.; ־ שמועסנ(. )אנטירעליגיעזע אפיקארסימ: קריגערישע .
Беріте М. Ми -  бойові безбожники: (Антиреліг. бесіди).

 כ.: ־ בריוו. מעטאדישע שטופע: ־טער1 דער פון שול יידישער דער אין דערציונג .אנטירעליגיעועא וויגדאראוו
עמ׳. 30 ־ .1929 צענטרפארל.,

Вигдоров А. Антирелігійне виховання в єврейській школі 1-го ступеня: Метод, листи.
Вікторія: Єврейська пасха // Безвірник. -  1925. -  №. 1. -  С. 5.
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3262.
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3268.



3269. Вінницький С. Рабинський з'їзд у Коростені // Безвірник. -  1926. -  № 11-12. -  С. 32-35.
3270. Гервіц І. Смерть немовляти від обрізання // Безвірник. -  1930. -  № 8. -  С. 21.

3271. עמ׳• 16 ־ .1929 צענטרפארל.; כ.: ־ )פעליעטאנען(. גאט: א ]דאי[ דאס איז א.טאמער הינדעס
Гіндес А. Може, це Бог: (Фейлетони).

3272. .26.IV פעליעטאנ קלײנער !מויפעס רעבנס א.דעמ הימ־עס / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Гіндес А. Чудо рабина.

3273. Годишевич. Шул-арбет арум дер антипейсах-компание // Аф ди вегн цу дер найер шул. -  1927. -  
№ 1 ,-  С. 44.
Годишевич. Робота в школі з антипасхальної кампанії.

3274. Goldin L. Idische iontoiwim. -  Zentralverl., 1929. -  74 s. -  (B-k "Apikoires").
Голдін Л. Єврейські свята.

3275. Гулько. Єврейський клерикалізм пристосовується: (З'їзд єврейських рабинів у Львові) // Пролетар, 
правда. -  1928.- 22 берез.

3276. Гурєв Г. Казка про Юду-зрадника: (Християнство й антисемітизм). -  X.: Пролетар, 1931. -  74, [2] с.
א גוטיאנסקי 3277. תצונות. עמ׳.: [12] ־ .1930 קולטור־ליגע, ק.: ־ אזוי. קומט רעבן ג.

Гутянський Б. Рабину так і треба.
3278. Дубов В. Шкідливість і реакційність осінніх іудейських свят // Безбожник. -  1939. -  3 верес.
3279. • עמ׳ 22 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל.,  s. ק ־ )זאמלונג(. ראל: קלאטעווע איר את רעליגיע יידישע די  

Єврейська релігія та її класова роль: (Збірник).
3280. Земляк І. Огидна розбещеність учителя релігійника: [Проти іудаїзму] // Глобус. -  K., 1931. -  № 23-24. -  

С. 18.
3281. Ісаєв Г. Іудейська пасха// Безбожник. -  1939. -  3 квіт.
3282. Ісаєв Г. Казка про Мойсея/ / Безбожник. -  1938.-17 лип.
3283. Ісаєв Г. Пурім/ / Безбожник. -  1938. -  17 берез.

Про походження єврейського релігійного свята.
3284. Іудаїзм та його реакційна роль: Консультація // Безбожник. -  1939,- 11 верес.
3285. К-і. Фун ванвн от зих генумен пейсах // Зоря [Дер штерн]. -  1926. -  № 72.

К-і. Про походження пасхи.
3286. Кампанія проти єврейських релігійних свят: Хроніка по Україні // Безвірник. -  1933.- №15.- С. 29-30.

3287. עמ׳• 8 ־ .1930 צענטרפארל., כ.;מנ.: מ.; ־ פריוואט־זאך. קיין ניט רעליגיעאיז .מ קאץ
Кац М. Релігія - не особиста справа.

3288. Квітко Й. Про пасху божу, про казку негожу: (Походження і шовіністська суть євр. релігійних свят) // 
Чорномор. комуна. -  1938. -2 1  квіт.

 3289. •1930 צענטרפארל., כ.: ־ סוויווע. יידישער דער אין קולטבויוע די און קולטור־מארש אנטירעליגיעזער .דערמ קיפער
עמ׳. 48 ־

Кіпер М. Антирелігійний культурний марш і культурне будівництво в єврейському середовищі.
3290. LejtškoverX. Кедп religie, кедп pejsex. -  Centrfarlag, 1931. -  120 z.

Лейчковер X. Проти релігії, проти пасхи.
3291. .,עמ 46 ־ .1924 פראטוועשטשעניע, פוט כ.: ־ פייסאך. ה. לוויע

Лур'є Г. Песах.
3292. .107 עמ׳ 8 ־ .1924 װעגן, די אף כ.: ־ שאבעט. ה. לוייע

Лур'є Г. Субота.
 3293. אדעט:מעל.־פארל., ־ גענומען. עמעסן דער אין זיך האט ער וואנען פון און אים וועגן זאגט מען וואס שאבעס: ה. לוריע
עמ׳. 24 - .1922

Лур'є Г. Субота: Що про неї розповідають і її справжнє походження.
3294. עמ׳• 48 ־ .1923,פראסװעשטשעני פוט כ.: ־ פראפאגאנדיסטן. פאר הילפסבוך קיפור: ה.יאם לוריע

Лур'є Г. Судний день: На допомогу пропагандисту.
 3295. וואט און טראדיציע די דעם וועגן מיינט וואט געווארן. געשאפן זי איז ווען און ווי ,אנטוויקלונג איר ה.טוירע: לוויע
עמי. 57 ־ .1923 פראסוועשטשעניע, פוט כ.: ־ וויסנשאפט. דעםדי וועגן זאגט

Лур'є Г. Тора, її розвиток, історія створення: Що думає про це традиція і що говорить про це йаука.
3296. .23.IV ־ .1940 ־ שטערנ. דער // פײטעכ פונעמ טאכ רעאקציאנערער ס.דער לװאװ  

Львов С. Реакційна суть Пейсах.
3297. Мардерштейн И.Г., Соловьев П. Пасха: (Христианская и еврейская). -  [Сталино]: Сталин, окрсовет 

союза безбожников, 1928. -  26, [2] с. -  То же. -  1929.
3298. Мардерштейн І. Про походження осінніх єврейських свят // Безвірник. -  № 8-9. -  C. 60-64.
3299. Материал фар агитаторн цу дер антипейсах компание // Эмес. -  1923. -  № 54, 55, 56; Дос 

Комуністіше Фун. -  1923.- № 45,46,47,49.
Матеріал для агітаторів антипасхальної кампанії.

3300. ז. 40 .־1940 אוקרמעלנאצמינרפארל., -ק.: אנטאגאניזמ.־ נאציאנאלער את רעליגיע פ. מעגרוזשאנ
Мегружан Ф. Релігія та національна ворожнеча.



ד ו מ א ל ע : ־ מעטאדיק. און פראקטיק שול: אין ארבעט .אנטירעליגיעזעח מ . 1 צענטרפארל., כ 9 3 3. עמ׳• 34 ־ .0 3 0 1

Меламуд X. Антирелігійна робота в школі.
3302. . ד ו מ א ל ע אכ מ מארט׳׳ ־טער8״ קאלװירט פונעמ קלוב קאלװירטישנ אינ אװנט ]אנטירעליגיעזער : דערשײנונג פרײדיקע .

.4.V דאיאנ[ נײ-זלאטאפאליער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Меламуд X. Радісне явище: [Антиреліг. вечір в колгоспному клубі колгоспу “8 березня” Ново- 
Златопільського р-ну].

3303. Михайловський. Про манну небесну/ / Безвірник. -  1931,- № 2 .-  С. 12-18.
3304. Моїсеєнко Я. Релігія та антисемітизм // Безвірник. -  1927. -  № 3. -  С. 23-32.
3305. .22.Х י ק ס נ י ש ט נ א ־ .1940 ־ שטערנ. דער געגכט// אדעסער אינ ארבעט אנטירעליגיעזע די פ. מ  

Мончинський Ф. Антирелігійна робота в Одеській області.
3306. Н.Х. Б'ються за рабинів [м.Чугуїв]/ / Безвірник. -  1927,- № 4 .-  С. 53.
3307. Наумов 3. Весняні єврейські свята "пурим" і "пейсах"/ / Безвірник. -  1930.- № 6 ,-  С. 43-48.
3308. Наумов 3. Єврейське осіннє свято "Сукойс" або кущі та його значення // Безвірник. -  1929. -  № 19. -  

С. 9-14.
3309. Наумов 3. Єврейські релігійні свята: Екон. основа їх та експлуататорська роль в минулому й 

сучасному. -  [X.]: Пролетар, 1930. -  68, [4] с.
3310. Наумов 3. Імперіалістична війна та єврейське духівництво//Безвірник. -  1929,- № 13 .- С. 26-29.
3311. Наумов 3. Кооперація не повинна торгувати ',кошерним" м'ясом // Безвірник. -  1929. -  № 11-12. -  

С. 92-97.
3312. Наумов 3. Рош-Гашоно та йом-кіпур - свята єврейської буржуазії// Безвірник. -  1928.- №18.- С. 24-29.
3313. Nowakowski І. Idische iontoiwim: "Heilike", minhogim un seere worzlen. -  K.: Kultur-lige, 1929. -  96 s. 

Новаковський І. Єврейські свята: "Святі" обряди та їх коріння. -  Те саме. -  2-ге вид. -  1930. -  92 с.
3314. Олещук Ф. Лице єврейського духівництва: ("Спутник агитатора". -  1937. -  № 10) // Церковники на 

службі у контрреволюції. -  K., 1937. -  С. 58-62.
3315. Ольшанецький. Геть обрізання//Безвірник. -  1930.- № 21-22,- С. 33-36.
3316. Осінні єврейські свята - свята безсилля, рабської покори // Безбожник. -  1937. -  31 серп.
3317. .з.ХІІ נ א מ ל ע ר ע א. פ / מאבל ביבלישנ דעמ װעגנ װיסנשאפט די זאגט װאס י ־ .1938־ שטערנ. דטר /  

Перельман Я. Що каже наука про біблейський потоп.
3318. Про організацію участі єврейських к/0 [культурно-освітніх] установ в антирелігійному поході: 

[Постанова Раднацмен, 5 квіт. 1929 р.] // Бюл. НКО УСРР. -  1929. -  № 15. -  С. 21.
3319. Проти осінніх єврейських релігійних свят: Хроніка по СРСР // Безвірник. -  1933. -  № 15. -  С. 31-32.
3320. Проти осінніх іудейських свят: Хроніка по Україні // Безвірник. -  1933. -  № 16. -  С. 35.
3321. Кедп Pejsex: Materjaln far propagandistu un fortreger cu der antipejsex-kampanie. -  Centrfarl., 1930. -  86, 

[2] z.
Проти пасхи: Матеріал для пропагандистів та доповідачів до антипасхальної кампанії.

ש ט י ו ו א נ א , ר . ק א ו ש ט ש ע ל 3322. עמ׳• 22־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל., ־ק.: ר^ליע. קלאסעווע איראונ רעליגיע יידישע די פ. א
Ранович A., Олещук Ф. Єврейська релігія та її класова роль.

3323. Ранович А. Походження і суть єврейської пасхи // Безвірник. -  1931. -  № 4. -  С. 11-16.
3324. Резолюція методичної секції і Всесоюзної наради про роботу серед євреїв (6-8.III.31 року): 

Антирелігійна робота серед нац. меншостей // Безвірник. -  1931. -  № 11-12. -  С. 44-48.
3325. Рош-гашоно \ йом-кіпур - свята експлуататорів: [Передова]/ / Безбожник. -  1938.- 23 верес.

א ר ט ס י ל א , ס . ט ש א ר ד ל א 3326. עמ׳• 39 ־ .1929 קולטור־ליגע, ק.: ־ פייסעך. וועגן אפיקורסים ה. ה
Салістра Ш., Гольдрат І. Безбожникам про Пейсах.

3327. Саянський Я. Як рабин поховав кооператора // Безвірник. -  1929. -  № 11-12. -  С. 62.
3328. Скрилниченко Ю. Талмуд і його соціальна суть // Безбожник. -  1940. -  28 верес.
3329. Тези доповіді на тему "Класова сущність єврейської пасхи" // Уваров С. Пасха -  свято експлуататорів. -  

[Б.м.], 1930,- C. 28-32.
3330. Тим С. Обрізання та його значення/ / Безвірник. -  1927,- № 1 1 ,- С. 31-36.
3330 Традиційна “міква" - вогнище зарази, релігійних забобонів, джерело наживи релігійників // Робітник 

а. Кременчуччини. -  1929.- 1 листоп.
3331. Фашистський антисемітизм під прапором релігії//Безвірник. -  1935. -  № 4 ,-  С. 40-41.
3332. Фрумкина М. (Эстер). Долой раввинов! - М.: Красная новь, 1923.

וו א ט י י ; מ.; ־ מילע. מינהעג ווילדער דער ל.כ . 1]צענטרפארל., :מג. כ 9 3 3333. עמ׳• 32 ־ בוויניצה. נדפט ?[.0
Хаїтов Л. Дикий обряд - обрізання.

3334. Хаскелевич С. Єврейська пасха та її реакційна суть/ / Більшовик Полтавщини. -  1939.- 6 квіт.
3335. Xaskilewič C. Di antipejsex-kampanie [wiazoj durzxfirn di apikorseše antipejsex-kampanie in šul] // 

Ratnbildung. -  1930. -  № 3. -  Z. 48-52.
Хаскілевич С. Антипасхальна кампанія: (Як провести антипасхальну кампанію в школі).

3336. Хейфець 3. Релігія та єврейка/ / Безвірник. -  1926.- № 2 ,-  С. 11.



3337. Hodosewiz K., Senker M. Antipejsech-smucs in 1-tn klas // Ratnbildung. -  1930. -  № 3. -  Z. 63-65. 
Ходосевич K., Сенкер M. Антипасхальна пропаганда в 1-му класі.

3338. Ціновий І.З. Пасха ־ свято експлуататорів.'(Про євр. пасху). -  [X.]: Пролетар, 1933. -  48 с.
3339. Чучмарьов В. Проблема походження релігії в освітленні Спінози та сучасної науки // Прапор 

марксизму. -  1929.- № 1 .-  С. 5-21.
3340. .14.ll שול אינ ארבעט אנטירעליגיעזע די אי. שאדעומאנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Шадерман І. Антирелігійна робота в школі.
3341. Шейнгольд М. Про єврейську пасху: [Походження і суть релігійних свят] // Безбожник. -  1938. -  

17 квіт.
3342. .12.IV פרוי די פארשקלאפט רעליגיע מ. שייגגאלד / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Шейнгольд М. Релігія пригноблює жінку.
3343. Шойхет Л.Я. Реакционная сущность религиозных осенних еврейских праздников // Большевист. знамя.

-  1940,- 25 сент.
3344. .6.II אבערגלויבעריי קעגנ קאמפ א. יודיצקי / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Юдицький А. Боротьба з забобонами.
/ פורימ פונ אפשטאמ געצנדינערישער דער א. יודיצקי 3345. .13.111 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

Юдицький А. Ідолопоклонницьке походження пурима.
3346. .26.XII ״כאנעקע-ליכטלעכ״ פונ אפשטאמ געצנדינערישער דער א. יח־יצקי / ־ .1940 ־ שטעת. דער /  

Юдицький А. Ідолопоклонницьке походження "ханукальних свічок".
3347. . 29. III שמועסנ אנטױעליגיעזע :אנשפרעכונגענ אונ כאלוימעס א. יודיצקי/ ־שטעמ דעו־/ ־ 1941 .  

Юдицький А. Сни і наговори.
3348. .8. V ־ .1941 ־ שטערנ. דער // שמועסנ אנטירעליגיעזע באשאפנ: האט װעמענ װער א. יודיצקי  

Юдицький А. Хто кого створив.

30.3. ЗНИЩЕННЯ КУЛЬТОВИХ СПОРУД
3349. Антирелігійний рух на Кременчуччині // Кременчуччина: Зап. Т-ва краєзнавства педтехнікуму. -  

Кременчук, 1929. -  С. 52.
Виступи проти синагог.

3350. "Великодні дарунки" республіці: (Євр. трудящі здають релігійні предмети на індустріалізацію) // 
Глобус. -  1930. -  № 7. -  С. 109.

3351. Вилка. Дайош синагогу під клуб!/ / Безвірник. -  1925.- № 3-4 ,- С. 12.
3352. Добрий. Чорну біржу - синагогу під робітничий клуб/ / Безвірник. -  1930.- № 3 .-  С. 27.
3353. Д-ський М. Кубло погромників у церкві: [Селище Клочківка на Дніпропетровщині] // Безвірник. -  1928. -  

№ 14. -  С. 29.
Ображання єврейських віруючих.

3354. Закрито 33 синагоги [у Києві в 1929 р.]/ / Безвірник. -  1930.- № 4 ,-  С. 34.
3355. Замість синагог -  культурні заклади/ / Соціяліст. борозна. -  1930.- № 2 .-  С. 31.
3356. Кальманович М. Миколаївське єврейство, культробота і синагога/ / Безвірник. -  1929,- № 1 ,-  С. 42.
3357. Кисленко В. З синагоги клуб [в Прилуках]/ / Безвірник. -  1928.- № 5 ,-  С. 62.
3358. Кривохатський М. Робітництво штурмує синагоги/ / Безвірник. -  1929.- №6 -  С. 46-48.
3359. Перемога трудящих євреїв//Безвірник. -  1929. -  № 2 2 .- С. 37.

Про відкриття будинку єврейської пролетарської культури в хоральній синагозі в м істі Миколаїв.
3360. Юлевич. Трудящі євреї вимагають закрити синагогу// Безвірник. -  1928. -  № 14. -  С. 49.
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3361. Akosta Uriel. Wizerunek własny żywota / Przeł. K. Dresdner. -  Lwów, 1933. -  63 s. -  (Parnassos, N9 5). 
Акоста Уріель. Власне зображення життя.

3362. Вирок мракобісів: (Акт відлучення Спінози)/ / Безвірник. -  1932,- № 23 .- С. 13.
3363. Гнєзділов М. Атеїзм Бенедикта Спінози / Пр. Полтав. пед. ін-т. Педолого-пед. кафедра. Кафедра 

діамату; Вип. № 11. -  Полтава, 1934. -  44 с.
 3364. החחברה :אודיסא ־ הקודם(. למאמר העברי)מלואים הרעיון לתחית :קלוזנר יוסף .עברית פילוסופית חברה י. יונוביץ

עמ׳. [1] ,13 ־ תרע״ט. העברית, הפילוסופית
Іонувець І. Єврейське філософське товариство. Клознер І. Заради єврейської ідеї.

3365. Kastein J. Uriel da Akosta oder die Tragödie der Gesinnung. -  Wien: Löwit, 1935. -  362 р.: 12 tab.
Каштайн Й. Уріель Акоста або трагедія свідомості.

3366. Мітін М. Спіноза і марксизм/ / Безвірник. -  1932,- № 2 3 .- С.6-13.
3367. Мотузко Г. Бенедікт Спіноза (1632-1677): [Матеріаліст і безбожник XVII сторіччя] // Безбожник. -  1938. -



23 лип.
3368. Огородник Я. Григорій Сковорода та Benedictus de Spinoza II Пр. Укр. високого пед. ін-ту 

ім.М.Драгоманова у Празі. Наук. 36. -  Прага, 1934. -  Т. 2. -  С. 204-230.
3369. Рем С. Бенедікт Спіноза: (До 300-ліття 3 дня народж.) // Глобус. -  К., 1932. -  № 23-24. -  С. 10-11.
3370. Sprawozdanie roczne Wydziału Towarzystwa Żydowskich Studentów Filozofji Uniwersytetu Jana Kazymyra 

we Lwowie za r. 1930/31 :(Dziesięciolecie). -  Lwów: [B. m. ], 1931. -  37 s.
Річний звіт відділу товариства єврейських студентів філософії Університету Яна Казимира у Львові за 
1930-1931 р.

3371. Ruppin A. Soziologie der Juden. -  Berlin: Jüd. Verl. -  1930/31. -  Рецензія: Szukiewicz W. // Sprawy 
narodowościowe. -  1933,- № 4. -  S. 301-305.
Руппін A. Соціологія євреїв.
Євреїв Польщі, в т . ч .  в Україні.

3372. Федчишин. Пам'яті великого шліфовщика й атеїста: (Про Спінозу)/ / Безвірник. -  1927,- № 4 .-  С. 6- 
7.

3373. Чучмарів В. Атеїзм Спінози // Червон. шлях. -  1927,- № 9-10.- С. 91-115; № 12. -  С. 95-116.
3374. Чучмарів В. Атеїзм Спінози: Розділ з історії атеїзму. -  [X.]: Держвидав України, 1930. -  140, [4] с.
3375. Чучмарів В. Кілька уваг з приводу роботи Л.І.Аксельрод-Ортодокс про Спінозу й матеріалізм // Червон. 

шлях. -  X., 1926,- № 5-6 ,- С. 156-164.
3376. Чучмарів В.І. Спіноза як матеріаліст: До переоцінки ідеалістичної традиції // Червон. шлях. -  X., 1926.

-  № 1 .-С . 131-153; № 2 ,-  С. 94-120.
 3377. ב־ וויטנשאפט. ־ )פאפ.־ ז. 100 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ אופירונג[, מענטשנם פונם ]מעכאניק :אונזער־נעשאמע יאן.

. №( 16;ק
Ян. Наша душа: [Механіка людського мислення].

32. ФОЛЬКЛОР
3378. Вінер М. Роль фольклорного елементу в стилі Менделе // Євр. мова. -  1927. -  № 7. -  Євр.

3379. .21.1 ־ .1938 ־ שטעת. //דער טשערניאק ל. לענינענ//ייד. װעגנ לעגענדע איידיש־טאטישע
Єврейсько-татська легенда про Леніна.

3380. І.М. Про збирання фольклору/ / Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. -  1929,- № 2 ,-  Євр.
3381. Insler A. Legendy і fakty. -  Lwów: Nowa druk. Lwowska, 1937. -  92, 8 s. -  ("Cofirn" Źyd. Tow-wo 

Wydawnicze; T. 1).
Інслер А. Легенди і факти.

/ בישראל ולפולקלור לאתנוגרפיה ,זכרוגות לדברי מאסך : ושמות  3382. ו.ת. בהשתתפות ,.דרױאנוכא .ערוךעל־ידיא כרך /
- עמ׳. 483 ־ תרע׳׳ת. ,מוריה : אודיסה ־ .לזמן מזמן יוצא נ.ביאליק. ות רבניצקי

Нариси: Літературний альманах спогадів з етнографії та фольклору в Ізраїлі. Т. 1.
3383. Problemes fun folkloristik = Проблеми фолькльористики. 36. 1 / За ред. М.Вінера. -  X.; K.: 

Укрдержнацменвидав, 1932. -  192, [1] с. -  Із змісту: Від редакції. -  С. 5-10; Вінер М. Фолькльоризм та 
фолькльористика. -  С. 11-93; Береговський М. До завдань єврейської музичної фолькльористики. -  
С. 94-144; Скудицький 3. Про фолькльоричну робітничу пісню. -  С. 145-192.

3384. Свічка: (Оповідання старого єврея) / Записав В.Дубов // Безбожник. -  1939. -  22 верес.
3385. Черняк І. Мова єврейської народної пісні в порівнянні з звичайною мовою // Євр. мова. -  1929. -  № 2.

-  Євр.
3386. .28.V װארטקונסט פונ אנהײב דער ־ פאלקלאר י• טשעוניאק / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Черняк I. Фольклор - початок словесного мистецтва.

33. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
 3387. ביד, ערשטער פסר״ר. אין ליטעראטור־באוועגונג יידישער דער פון געשיכטע דער צו מאטעריאלן און עטיודן א. אגטשוק

עמ׳. [2] ,289 ־ .1934 קונטט, און ליטעראטור :כ. ־ .1917-1927
Абчук А. Етюди і матеріали до історії єврейського літературознавства в СРСР. Кн. 1, 1917-1927.

3388. עמ׳. 47 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ פראזע. אונדזער װעגנ א. אבטשוק
Абчук А. Про нашу прозу.

3389. .18.V ליטעראטור־אנפירוע אונ ליטעראטור װעגנ באמערקועענ אײניקע פ. אלטמאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Альтман П. Деякі зауваження про літературу та керівництво літературою.

3390. Альтман П. Єврейська молодняцька проза: Доп. на 1-й Всеукр. нараді євр. комосомольських 
письменників/ / Червон. шлях. -  1932,- № З, -  С. 95-103.

3391. Aronski М.А. Sof тахп си der nitderedkajt: (Vegn der organizacie fun junge šrajber) // Prolit. -  1930. -  
№ 10-11.- S. 136-139.
Аронський M.A. Кінчайте з недомовками: (Про організацію молодих письменників).



3392. Баал-Дімйон. Гуманізм у староєврейській літературі: Розд. з історії л-ри. -  K.: Культур-ліга, 1919. -  
64 с. -  Євр.

3393. Баптер Л. Молодая еврейская поэзия*//'Зори грядущего. -  1922,- № 1.-C . 109-112.
3394. Bfstrizky N. Geschichte der hebräischen Literatur. -  Praha: Zionistische Propagandastelle, S.Goldelman, 

[193?]. -  85 S. -  (Kleine zionistische Bücherei: 1 Folge; H. 19).
Бистрицький H. Історія єврейської літератури.

3395. .30.III 3 / ױגנט סאװעטישער דער װעגנ װערק געבנ ה. ל*שטימ ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  
Блоштейн Г. Дати твори про радянську молодь.

3396. .22.IX נאטיצנ( )ליטערארישע :געגנט באפרייטע די װעגנ נאװעלנ ה. בלאשטײנ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Блоштейн Г. Новели про звільнені області: (Літ. нотатки).

/אוקראינע פונ שרײבער סאװעטישע פונדי,יידישע בױרא דער פונ ארבעט דער װעגנ ה. גלאשטײנ 1939■ .3397 ־ שטערנ. דער/
.5.VI ־

Блоштейн Г. Про роботу Бюро єврейських радянських письменників України.
3398. ״פרײדל ־ ברעגמאנ ש. לאנד״, צו לאנד ״פונ * ]נ.זאבארא :לײענער( א פונ )נאטאצנ :ביכער צװײ װעגנ ל. בואװארניק

.132-130 ז. ־ №. 5 ־ .1939 ־ //סאװ.ליט. חעלמאנ״[
Броварник Л. Про дві книжки: (Нотатки читача): [Н.Забара. "Від країни до країни", Ш.Брегман. "Фрейдл 
Гельман"].

3399. Bronštain І. Stiln-kamf (sof) // Prolit. -  1930.- № 7 . -  S. 66-70.
Бронштейн І. Боротьба за стиль.

3400. Bronštejn І. Der stiln-Kampf іпет period funem militerišn komunizm in jevsckišn "sektor" [kritiš-historiše 
skice]/ / Prolit. -  1930,- № 2 ,-  S. 66-77.
Бронштейн І. Боротьба за стиль в період військового комунізму в єврейському "секторі": (Критико- 
іст. нарис).

3401. В літературній секції//Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. -  1929.- № 1-2 ,- Євр.
3402. .8.VI :־ .1939־ שרײבער־אנפאעער[//דערשטערנ. די מיט ארבעט דער ]װעגנ אוויכטיקערגעביטפארדערליטעראטור  

Важлива галузь для літератури: [Про роботу з письменниками-початківцями].
3403. п מיט באגעגעניש־אװנטנ די )אפ :ליטעראטור סאװעטישער מדישער דער פונ יאנטעװ גרויסער א .3 װייטמאג   

־טנ23 אונ ־טנ22 דעמ קולטור־הויז יידישנ אינ אונ שרײבער־הויז קיעװער אינ שרײבער סאװעטישע יידישע מאסקװער
.26.ХІІ )דעקאבער / ־ .1938 * שטערנ. דער /  

Вайсман Б. Велике свято єврейської радянської літератури: (На вечорі-зустрічі з моск. євр. рад. 
письменниками в Київ, будинку письменника та Будинку євр. культури 22-го та 23-го грудня).

3404. ,148 ־ .1932 אוקו־מעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ טעאטער(. אונ ליטעראטור װעגנ )ארטיקלענ :שטורעמ אינ א. מעוױארקע
עמ׳. [2]

Вев’юрко А. В атаку: (Ст. про л-ру і театр).
3405. עמ׳. [1] ,62 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ ליטעראטור. פראלעטארישער דער פת סטיל דער א. וועוויארקע

Вев'юрко А. Стиль пролетарської літератури.
3406. Вечір єврейської літератури (м.Харків)/ / Молодняк. -  X., 1928. -  № 1 1 .- С. 72.

3407. ־ק.: עטױדנאונמאטעריאלנ. :־טניארהונדערט19דערגעשיכטעפונדעריידישערליטעראטוראינצו מ.וױגער
עמ׳. [2] ,454 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Вінер М. До історії єврейської літератури в XIX ст.: (Етюди та матеріали).
3408. Вінер М. Роль мовного фольклору в єврейській літературі // Schriften (Записки) / Кафедра євр. культури 

при ВУАН,- K., 1928,- Т. 1 , - Євр.
/ ליטעראטור־קריטיק דער פונ צילנ די מ. וױנעו 3409. .29.1 ־ .1941 ־ שטעו־נ. דעו־ /

Вінер М. Цілі літературної критики.
/ ארבעט[ שעפערישע פאר סטימולנ געהעריקע די שרײבער יידישע די פאר שאפנ ]װעגנ :גערעדט אפנ א. װאלמער 3410. דער /
.ll.15 - .1938 .־שטערנ

Волинер А. Відверто кажучи: [Про створення для євр. письменників належних стимулів для творчої
[.роботи

3411. .125-115 ז. ־ №.7־ .1939 ־ וועגנאונדזערפראזע//סאוו.ליט. שמועס л װאלקענשטײנ
.Волкенштейн Д. Бесіда про нашу прозу

3412. י• פעפער, אי. האפשטיע, ד. קוויטקא, ל. מארקיש, ]פ. עטיוד: שרייבער־ארדענטרעגער. זעקס וואלקענשטיינד.
ז. 40 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ האלקע[. ש. דאברושע,

Волкенштейн Д. Шість письменників-орденоносців. Етюд: [П.Маркіш, Л.Квітко, Д.Гофштейн, І.Фефер, 
І.Добрушин, Ш.Галкін].

/לקענשטיינד.זעקסשרייבער־ארדענטרעגער:עטיוד2ו̂ו ־1939סאוו.ליט.־/ 3413. .132-114־ז. №. 12.
Волкенштейн Д. Шість письменників-орденоносців: Етюд.

די אויפנ עכט־קינסטלערישנ אנ אפ )אפשפיגלענ :ליטעראטור סאװעטישער דער פאר פראבלעמ װיכטיקע א א. היגדעט .3414
.1.VI מענטש( היינטצײטיקנ פונעמ געשטאלט פאזיטיװע / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Гіндес А. Важлива проблема для радянської літератури: (Справжнє худ. відображення позитив, образу 
сучас. людини).



Горелик Ш. Силуэты еврейских писателей. -  Берлин: Рус. универс. изд-во, 1923. -  105, [2] с. -  
(Всеобщая б-ка; N2 43-44).

X .: ־ סטיל. און ריטמ פון עלעמענטן טייל ־טער1 ־ )פאעטיק(. :ליטעראטור-קענטעניש פ. שאמעס ד., האפשטיין
ז 88 ־ . .Центрвидав, 1928 

Гофштейн Д., Шамес Ф. Літературознавство. Ч. 1. Поетика: Елементи ритму і стилю.
 און װערק קינסטלערישן פון געבוי פאעטיק. :טייל. ־טע2 ־ ליטעראטור־קענטעניש. פ. שאמעס ד., האפשטײנ

ז. [2] ,110 ־ [,1928] צענטרפארל., :מ. ־ זשאנרען. ליטערארישע
Гофштейн Д., Шамес Ф. Літературознавство. Ч. 2. Поетика: Побудова худ. творів та літературні жанри. 
Hofštein D. Teorie fun literatur: Poetik. -  Mel.farl. fun Ukraine, 1930. -  222, [10] z.
Гофштейн Д. Теорія літератури: Поетика.

/ /  [ מ י ט ש ר ו . ג בלעטלעכ״ ׳׳פארגעסענע כ.נאדעל אונ י.מיטעלמאנ פונ בוכ פונעמ אויסגאבע דער נװעגנ :פוס אײנ אפ א
.3.VIII ־ .1939 ־ שטערנ. דער  

Гурштейн А. Нашвидку: [Про видання кн. І.МІтельмана і Х.Наделя "Забуті сторінки"].
Gurštein A. Der bagrif "stil" // Prolit. -  1930. -  № 6. -  S. 47-59; № 7. -  S. 67-77.
Гурштейн A. Поняття "стиль".
Gurštein A. Di problem fun proletarišer literatur // Di rojte weit. -  1930. -  № 10. -  Z. 103-116.
Гурштейн A. Проблеми пролетарської літератури.
Дельман. Совещание еврейских писателей/ /Лит. газ. -  1937,- 15 марта.
Про зустріч єврейських поетів і письменників України, Білорусії, Росії в Москві 11 березня 1937 р.

ר ע ג ד ע  / ליטעראטור( פראלעטארישער יידישער דער אין מענשעװיזם און בונדיזם קעגן )קאמף :פאראט פון װ
עמ׳. [2] ,150 ־ .1932 צענטרפארל., :מינסק ;כ. ; מ. ־ ראבין. י. און קושניראװ א. צונויפגעשטעלט

Дорога зради: (Боротьба проти бундизму і меншовизму в євр. пролетарській л-рі).
Cvejte cvišnfelkerlexe konferenc fun revoljucioner-proletariše šrajber der jidišer literatur II Di rojte weit. -  
1930,- № 11-12,- S. 250-251.
Друга міжнародна конференція про революційно-пролетарських письменників єврейської літератури.

ר ע ק ו ר י. ד / דיכטוע סאװעטישער יידישער דער אינ שפאניע א .100-89ז. ־ №. 2 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. /
Друкер І. Іспанія в єврейській радянській поезії.

.1 0 .V I ט ע ל י ב ו . ד / יאר פארגאנגענעמ פארנ פראזע סאװעטישע יידישע די מ 19 ־ שטערנ. דער / ־ .40  
Дубілет М. Єврейська радянська проза за минулий рік.

ט ע ל י ב ו . ד עמ׳. 144 ־ .1939 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ ארטיקלענ. קריטישע מ
Дубілет М. Критичні статті.

.10.VII י ק צ י װ א ס ו / בוקאװינע פונ שרײבער די נ. ד ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Дусавицький Н. Письменники Буковини.
Dušen W. Konferenz iber kinder-literatur un špilzeig/ / Ratnbildung. -  1930.- № 2 , -  S. 84-87.
Душен В. Конференція з дитячої літератури та іграшок.

ו ו ע ש א י ל י. ע עמ׳. [1] ,126 ־ (.1920)קולטור־ליגע, :ק. ־ קריטיק. א
Еляшев І. Критика.
Epštein Š. Di jidiše proletariše literatur un di proletariše šrajber - organizazies: [cu der alfarbandišer baratung 
fun jidiše proletariše šrajber]/ / Di rojte weit. -  1930.- № 3 . -  S. 112-124.
Епштейн Ш. Єврейська пролетарська література і пролетарські письменницькі організації.

ן י י ט ש פ . ע  מעל.־פארל., :ק. ־ עפשטיין. ש. פון רעד. פארטיי־^נפירונג. די און ליטעראטור קינסטלערישע יידישע די ש
־1929 עמי. 124 .

Епштейн Ш. Єврейська художня література і партійне керівництво.
Епштейн Ш. На світанку єврейської радянської літератури // Критика. -  1930. -  № 10. -  С. 69-83.
Ерік М. "В'язка листів" про стару єврейську літературу // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. -  М.; X.; Мінськ, 
1930. -  С. 198-214. -  Євр., корот. зміст укр.

ק י ו , ע . ג מ י ױ ו צ נ ע ז א . ר  :כ. ;ק. ־ .1881-1800 בוכ. ערשטער יארהונדערט. *טנ19 אינ ליטעראטור יידישע די א
עמ׳. [1] ,259 ־ .1935 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Ерік М., РозенцвейгА. Єврейська література в XIX ст. Кн. 1. 1800-1881.
ק י ר . ע . ראזענצווייג ׳מ  צװײטע ־ .1881-1800 בוכ, ערשטער יארהונדערט. ־טנ19 אינ ליטעראטור יידישע די א

עמ׳. [1] ,299 ־ .1935 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. ; ק. ־ אופלאגע. אומפארענדערלעכע
Ерік М., РозенцвейгА. Єврейська література в XIX ст. Кн. 1. 1800-1881.
Di idische literatur un di partei-onfirung / Red. fun Š.Epschtein. -  Mel.-farl. fun Ukraine, 1929. -  124, [4] s. 
Єврейська література і партійне керівництво.
Єврейські письменники українською мовою/ / Молодняк. -  1928.- № 1 1 ,- С. 72.

י ק ס ו ו א ק ו ש . ז  .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;־כ. לעװיטאנ. מ. רעד./ קריטיק קאנקרעטע זאמלונג א פרוות: ס
עמי. [1] ,229 ־

Жуковський С. Випробування: 36. конкретної критики.
 קיעװער די פונ פארזאמלונג )אלגעמײנע :ליטעראטור סאװעטישער יידישער דער פונ אופבלי װײטעודיקג א פאר

/ שרײבער( יידישע .26.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
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За дальший розквіт єврейської радянської літератури: (Заг. збори київ. євр. письменників).
3441. (.1932 אפרעל 30-25 ליטסעקציע דער פונ פלענומ פונעמ )באריכט :קריטיק ליטעראטור דער אינ עטאפ לענינישג פאוג

 :ק. ;כ. ־ קולטור. פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט אקאדעמיע. וויסנשאפטלעכע אוקראינישע ־
עמי. 187 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

За ленінський етап в літературній критиці: (Звіт пленуму літературної секції Інституту єврейської 
пролетарської культури Української академії наук).

/ ״דאניע״ רעזניק ל. ן אסטראפאליער״ ״הערשעלע גערשענזאנ מ. :פיעסע צװײ ש. זײדענגערג 3442. ־ שטערנ. דער /
.21.V-.1939

Зайденберг Ш. Дві п'єси: М.Гершензон "Гершеле Острополєр"; Л.Рєзник "Донія".
3443. Schriftn. Erschter band / Katedře far. id. kultur ba der alukr. wisnschaftlecher akademie literarische un 

filologische sekzies / Red. I.Liberberg. -  K.: Kultur-lige, 1928. -  342, [2] s.
Записки. T. 1 / Кафедра євр. культури при ВУАН. (Літ. та філолог, секції).

3444. Kabanov N. Di šul fun klaskampf: [Wegn jidišer ojslendišer proletarišer literatur. -  Blostejus роете 
"Arbsurlog". Buenos-Ajres (Argentine) 1928 Arojsgeg. fun der arbeter suborganizacie]. // Prolit. -  1930. -  
№ 2. -  S. 82-83.
Кабанов H. Школа класової боротьби: [Про євр. іноземну пролетарську літературу: Аргентина].

3445. Kaganovič N. Folksšprax ип literariše šprax // Di jid. šprax. -  1930. -  № 2-3. -  Z. 39-47.
Каганович H. Народна мова і літературна мова.

3446. .5.II .דיכטער־ארדענטרעגער די מיט באגעגעניש פײערלעכע קאצנעלסאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Кацнельсон. Тепла зустріч з поетами-орденоносцями.

3447. Kiper М. А wort си der ordenung: (Vegn der literarišer diskusie) // Di rojte weit. -  1930,- № 5 .-S . 94-113. 
Кіпер M. Слова до порядку: (До літ. дискусії).

3448. Клаузнер И.Л. Древнееврейская литература новейших времен, (1785-1917). -  Одесса: Я.Х.Шерман, 
[1917].-32 с.

3449. Kovalenko В. Di prolitariše literatur fun FSR’R in kamf far der leninišer nacionaler kulturbojung: Fortrag 
gelejnt afn plenum fun der sekcie far literatur un kritik bem ln-tut far jid. prolet, kultur dem 29 dekabr 1931 j. -  
Ukrderžnacmenvydav, 1932.
Коваленко Б. Пролетарська література СРСР у боротьбі за ленінське національне культбудівництво.

3450. Козачков Э.З. Еврейская женщина в литературе, науке и искусстве. -  Никополь: Тип. “Работник", 
[1917].-30 с.

3451. Kulik I. Fun bux "Di Švarce epopeje" // Prolit. -  1930.- № 2 . -  Z. 46-49.
Кулик І. Про книгу "Чорна епопея".

3452. Курдидик А. Агасвер: (Звідки взялося оповідання про жида, вічного мандрівника) // Життя і знання. -  
Л., 1935. -  Рік VIII, ч. 5. -  С. 153-154.

3453. Lewitan В. Di literariše Wox in Staline [Di jidiše arbeter in Staline un di jidiše literatur] // Prolit. -  1930. -  
№ 3-4. -  S. 63-64.
Левітан Б. Літературний тиждень в Сталіно: [Євр. робітники міста Сталіно та євр. л-ра].

3454. Левман [С.] Эпос гражданской войны // Лит. газ. -  1936.- № 5 9 ,- С. 4.
3455. Леонтьев А., Таганський Я. Оздоровити Єврейську секцію Спілки радянських письменників України: 

(Засміченість секції буржуазно-націоналістичними і троцькіст.-авербахівськими елементами) // Вісті. -  
1937,- 24 листоп.

צוו לעדנער / יארהונדערט ־טנ19 אנהײב שפראכ ליטערארישער דער פונ געשיכטע דער . ־שפראכפראנט אפנ / . 1939 • .3456
. 190-165.ז ־ . № 3 ־

Лернер Р. До історії літературної мови на початку XIX сторіччя.
3457. .8.VI אנפאנגער פונ נריװ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Листи початківців.
3458. עמ׳• [3] ,174 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ; כ. ; מ. ־ ארטיקלען. זאמלונג :פראנטן צוויי אף מ. ליטװאקאמ

Литваков М. На двох фронтах: 36. статей.
/ יידיש( אינ )פושקינ :איבערזעצונג דיכטערישער פונ פראגעס כ. לויצקער 3459. .70-21.ז ־ №. 3 ־ .1939 ־ שפראכפראנט. אפנ /

Лойцкер X. Питання поетичного перекладу: (Пушкін євр. мовою).
3460. Лучицький М. Вплив жидів на сучасне письменство й культуру/ /Дзвони. -  1933.-4.11/12- С. 514-519. 

Про “теоріГ 3.Фрейда, А.Ейнштейна, С.Райнаха, К.Маркса т а  ін., які суперечать християнським 
ідеалам.

3461. .4.II ־ .1939 ־ שטערנ. דער // האפשטײנ דאװיד אונ פעפער איציק ארדענטרעגער די בא צוגאסט אי. לױמקיס  
Люмкіс І. В гостях у орденоносців Іцика Фефера і Давида Гофштейна.

/ )נאטיצנ( :דאר קאמױגישנ פונ שרײבער מאימ. 3462. .147-132 ז. ־ №. 10 ־ .1938 ־ ליט. סאוו. /
Май М. Письменники комсомольського покоління: (Нотатки).

3463. ז. 160 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ עטיודנ. ליטעראריש־קריטישע מ. מיזשיריצקי
Міжирицький М. Літературно-критичні етюди.

/ קריטיק הויב־פרינציפיעלער את כאווערישער א פאר גרופלעריי, רעשטלעכ די קעגנ מ. מיזשיויצקי 3464. ־ שטערנ. דער /



.6.IV 19 3 8 ־ .
Міжирицький М. Проти решток групівщини, за товариську і високо-принципову критику.

.29.V ב. :אונטערשריפט ־ קריטיק. װעגנ אװנט אנ / ־ .1939 ־ שטעת. דער /
На вечорі про критику.
На творчій конференції єврейських прозаїків [Києва: Обговорення творів, які вийшли в 1941 р.: 
Доповіді і виступи] // Літ. газета. -  1941. -  6 черв.
Наша робота над перекладами творів Т.Г.Шевченка / Д.Гофштейн, Я.О.Городський // Літ. критика. -  
1939.- Кн. 4. -  С. 114-117.
Nusinov І. А briv in redakcie // Di rojte weit. -  1930. -  № 9. -  Z. 130-159.
Нусінов I. Лист до редакції.
Njusinow J. Problemen fun marksistijšer literaturkentnis // Di rojte weit. -  1930. -  № 7-8. -  Z. 119-175; 
№ 11-12,- Z. 198-225.
Нусінов І. Проблеми марксистського літературознавства.

עמ׳. [2] ,204 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ ליטעראטור. פראלעטארישער דער פונ פראבלעמענ י. נוסינאוו
Нусінов І. Проблеми пролетарської літератури.

і ר ע ד נ ע ל ס י ו קונסט־פראגן ־)קולטור־און עמי. 152 ־ תר״פ. פארל., קיעוו. :ק. ־ רעאליזם. מדישן פון גרונד־שטריכן די נ. א
.(№  3

Ойслендер Н. Основні риси єврейського реалізму.
Oršanski В. Masn-arbet fun di proletariše literariše organizacies // Prolit. -  1930. -  № 3-4. -  S. 89-96. 
Оршанський Б. Масова робота для пролетарських літературних організацій.
Перший Всеукраїнський з'їзд пролетарських письменників, 25-28 січня 1927 р.: Стеногр. звіт. -  X.: 
Держвидав України, 1927. -  1 2 с .-  Із змісту: Гільдій. Доповідь. -  С. 75-81.

ע די ט ש ר  באוושאווער(. יויסעף עדעלשטאט, דאוויד ראזענפעלד, מאריס ווינטשעווסקי, )מאריס :ארבעטער־דיכטער ע
 128 ־ .1931 צענטרפארל., :מינסק ; כ. י, מ. ־ קורלאנד. י.ד. אריינפיר אכ געגעבנ אונ צונויפגעשטעלט

№(. 1;שול״ דער פאר ־)״ליטעראטור עמ׳.
Перші єврейські робітничі поети: (Морис Вінчевський, Морис Розенфельд, Давид Едельштат, Йосип 
Бовшовер).

.2 3 . II י ק ס מ ע ש ט נ י / ]פארצייכענתג[ געפאלענעהעלדנ: רומ־די :גיבוירימ פת עפאס דער ».פ 19 ־ שטערנ. דער / 3 ־ .8  
Пінчевський М. Епос богатирів: Слава загиблим героям: [Нотатки].
План роботи Літературної секції на 1929-30 р. // Бюл. Ін-ту євр. культури при ВУАН. -  K., 1930. -  № 3-4.
-  Євр.
Положення про премію ім. єврейського письменника Менделя Мойхер-Сфорим: [Постанова Упрнауки 
від 26 лют. 1929 р .]//Бюл. НКО УСРР, -  1929,- № 1 0 ,- С. 12.
Поляк Л.М., Тагер Е.Б. Литература XX века. Эпоха империализма и пролетарских революций: Учеб. 
для сред. шк. 10 год обучения. -  X.: Рад. шк., 1934. -  232, [4] с.
Про єврейську літературу - в розділі “Л ітература народів СРСР". Склав ИІ.М.Клетенник.

ר ע ק נ א י ל א . פ / ליטעראטור[ סאװעטישער יידישער דער נװעגנ :דיסקוסיע שעפערישער פרינציפיעלער א פאר ה דער /
.29.VI .־ .1939 ־ שטערנ

Полянкер Г. За принципову творчу дискусію: [Про євр. рад. л-ру].
ר 24.111. ע ק נ א י ל / שרײבער־פארבאנד[ פונ ארבעט דער ]װעגנ :ארבעט שעפערישער פאר ה. א ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  а 

Полянкер Г. За творчу роботу: [Про роботу Спілки письменників].
.14.IV ע די ש י ט ק א ר / ש. :אונטערשריפט ־ קריטיק. סאוועטישער יידישער דער פת אופגאבעס פ ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Практичні завдання єврейської радянської критики.
Про поширення та популяризацію серед єврейської пролетарської суспільності бібліотеки "Єврейські 
письменники" / Раднацмен // Бюл. НКО УСРР. -  1928. -  № 50. -  Ст. 754. -  С. 12-13.

מ ע ע ק ש י ט ס י ס ק ו א מ י ט נ  26 ליטסעקציע, דער פונ פלענומ אפנ )דיסקוםיע :ליטעראטור־פארשונג דער אינ טעאריעס א
 פראלעטארישער ײדישער פאר אינסטיטוט אקאדעמיע. װיסנשאפטלעכע אוקראינישע / (1932 מארט 3 ־ פעװראל
עמ׳. [2] ,125 ־ .1932 װוציק, פונ פרעזידױמ באמ מעל.נאצמינדפארל. :כ. ־ קולטור.

Проти антимарксистської теорії в дослідженні літератури: (Дискусія на пленумі літсекції, 26 лют. -  З 
берез. 1932 р.).
Rabin І. Cu der baratung: Wegn di ufgabn fun der proletariše literatur (jidišer) un šrajber (proletariše jidiše) // 
Prolit. -  1930,- № 3 , -  S. 84-89.
Рабин І. До наради: Про завдання пролетарської літератури (єврейської) і письменників 
(пролетарських єврейських).
Резолюция секретариата ВОАПП о ходе дискуссии в еврейской литературе [накануне Первого 
всесоюзного съезда еврейских писателей]/ / Лит. газ. -  1931.- № 63(162).- С. 3.

ו א ו טע נ א  :שרייבער סאװעטישע די פססר פונ ארדענס מיט באלוינוע דער ]וועגנ :ליטעראטור סאוועטישער דער פת י
/ לייטארט.[ .ІІ.4 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Свято радянської літератури: [Про нагородження орденами СРСР радянських письменників:
[.Передовиця
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Севєров П. Замітки про новелу [євр. письменників] //Літ. критика. -  1940. -  Кн. 3. -  С. 91-102.
.24.V ארטיקל אלטטאנס כ׳ צומ באמערקועענ פאר א פ. סיטא / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Сіто Ф. Декілька зауважень до статті т. Альтмана.
.27.XI י ק צ ו ל / יידיש אע קינדער־ליטעראטור אונדזער ג. ס ־ .1939 ־ שטעת. דער /  

Слуцький Б. Наша дитяча література єврейською мовою.
פונ קעדער־ליטעראטור אונדזער איבער איבערבליק )אנ :ײדיש אינ קינדער־ליטעראטור סאװעטישע די  л י  ק צ ו ל ס

. 129-121. /יאר( עטלעכע לעצטע די ־ז №. 11 .־ 1939 ־ סאװ.ליט./
Слуцький Б. Радянська дитяча література єврейською мовою: (Огляд нашої дит. л-ри за останні кілька 
років).

.6.VI י ק ט װ ע י א ל א ל א . ט / ליטעראטור[ סאװעטישער דער אינ קריטיק דער ]װעגנ :ליידנשאפט מער מ .־1940 ־ שטערנ. דער /  
Талалаєвський М. Більше вболівати за справу: [Про критику в рад. л-рі].

.14. IV י ק ס מ ע י א ל א ל א / קריטיקער[ די ]וועגנ :שטילשטאנד גענוג מ. ט ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Талалаєвський М. Досить мовчати: [Про критиків].

.8.VI ט אינ ע נ י ג א / אוקרמעלוכענאצמינדפארלאג באמ שרייבער־אנפאנגער פונ ק ־ .1939 ־ שטעת. דער /  
У кабінеті письменників-початківців при Укрдержнацменвидаві.
Fefer І. Мегег zelbtskritik // Prolit. -  1930.- № 6 . -  S. 38-47.
Фефер І. Більше самокритики.

ו ע פ ע עמי. [1,]107 ־ .1933 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. !כ. ־ לענדער. קאפיטאליסטישע די אע ליטעראטור יידישע די אי. פ
Фефер І. Єврейська література в капіталістичних країнах.
Фефер І. З промови тов. Фефера [на зборах київських письменників] // Літ. газ. -  1937. -  17 серп.

ו ע פ ע י. פ  פת סטענאגראמע :פעריאד קאנסטרוקטיװנ אינ ליטעראטור פראלעטארישער יידישער דער פונ אופגאבעס די א
 סטנ28 דעמ שרײבער, פראלעטארישע יידישע די פונ קאנפערענצ אלוקראינישער ־טער2 דער אפ געלײענט פארטראג א

עמ׳. [1] ,55 ־ .1932 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ;כ. ־ .1931 אפרעל
Фефер І. Завдання єврейської пролетарської літератури в конструктивний період: Стенограма доп., 
виголошеної на 2-й Всеукр. конф. євр. пролетар, письменників 28 квіт. 1931 р.
Фефер І. Ідеологічна боротьба в єврейській літературі/ / Критика. -  1930.- № 1 2 .- С. 59-67.
Fefer І. Di litęrariśe situacie ип undzere ufgaber: (Cu der I alfarbandišer baratung fun proletariše šrajber) // 
Prolit.- 1930,- № 3-4 ,- S. 65-77.
Фефер І. Літературна ситуація та наші завдання.

.№ з ו ע פ ע י. פ / באמערקונגענ[ פארצײכענונגענ, ]נאטיצנ, :דיכטומ אונדזער פונ װעגנ די אפ א ־ .1938 ־ סאוגליט. /
ז. 147-116.

Фефер І. На шляхах нашої поезії: [Нотатки, записки, зауваження].
ו ע פ ע י. פ / דיכטונג אונדזער פונ וװקס דעמ װעגנ אונ סקעפטיקער לימענע־קריטיקער, טײ־מיט װעגנ א  שטערנ. דער /

־1938־ . 24.111.
Фефер І. Про чай-з-лимоном-критиків, скептиків і про зростання нашої поезії.

ו ע פ ע י. פ / הענט ווי בעסער ־ מארגנ נעכטנ, ווי בעסער שרייבנ הענט א .4.11 ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Фефер і. Сьогодні писати краще, ніж учора, завтра -  краще, ніж сьогодні.
Фінкель А. Сучасна єврейська література на Україні // Червон. шлях. -  1930. -  № 2. -  С. 123-133.

ס ע נ א . כ  ]קיעוו[ אי.פעפער. אונ ד.האפשטײנ דיכטער־ארדענסטרעגער די פונ שאפונג דער געװידמעט אוונט, גרויסער א א
.II .14 ־ .1939 ־ שטערנ. //דער

[.Ханес і. Великий вечір, присвячений творчості поетів-орденоносців Д.Гофштейна та І.Фефера. [Київ
ס ע נ א י. כ  דער // שרײבער[ יידישע קיעװער די פונ פארזאמלתג דער ]אפ :צײט גרויסער אונדזער װעגנ װערק שאפנ א
.IV.5 ־ .1941 ־ שטערנ.

[.Ханес і. Створити твори про наш великий час: [На зборах київських євр. письменників
י ק צ א װ ע ש ט ש א . כ / באמערקונגענ את נאטיצנ :קלאסיק די איבערזעצנ פת פראגנ מ 1 ־ סאוגליט. / 9 3 2.ז ־ №. 7 ־ .8 0 0 - 1 8 3.

Хащевацький М. Питання про переклади класиків: Нотатки та зауваження.
.9.VI י ק צ א ו ו ע ש ט ש א / ליטעראטור צו ליבע װעגנ מ. כ ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Хащевацький М. Про любов до літератури.
Xaštševacki M. Vegn der politišer lid // Prolit. -  1930. -  № 8-9. -  S. 37-41.
Хащевацький М. Про політичну пісню.
Xaštševacki М. Far principieler konsolidacie (А entfer dem xaver Nusinown) // Di rojte weit. -  1930. -  № 9.
-  Z. 113-123.
Хащевацький M. Про принципову консолідацію: (Відповідь тов. Нусінову).
Xaštševacki М. Кедп formalistiše recedivn // Prolit. -  1930.- № 7 , -  Z. 51-61.
Хащевацький M. Проти формалістичних рецидивів.
Цинберг С.Л. История еврейской литературы европейского периода. Кн. 1. Средние века / О-во для 
распространения просвещения между евреями в России. -  К., 1919. -  2, VIII, 104 с.
Ein viertel-jahrhundert jüdischer literatur,1900-1925: Anlässlich des XIV zionisten-kongresses in Wien. 
Hrsg. v. d. buchhand B. Löwit. -  Wien: R. Löwit, [1925]. -  72 s.
Чверть століття єврейської літератури, 1900-1925!
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Черняк Б.Х. Дети в еврейской литературе: По произведениям Менделе Мойхер-Сфорима, Шолом- 
Алейхема, Бергельсона и Квитко. -  М.: Радиоиздат, 1936. -  13 с. -  (На правах рукописи).
Škarowski I. Di ufgabn fun der kritik in rekonstruktiwn period // Prolit. -  1930. -  № 3-4. -  Z. 78-84. 
Шкаровський І. Завдання критики в реконструктивний період.

י וסק ו עמי. 174 ־ .1938 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ )זאמלונג(. :קריטיק י. שקארא
Шкаровський Ш. Критика: (Збірник).

.28.Х י ואמסק )קאמיוגיסט א שרייבער א ש. שקא / קאמױג( לעניניש־סטאלינישער יאר 20: ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Шкаровський Ш. Письменник-комсомолець: (20 років ленін.-сталін. комсомолу).
Шкаровський І. Шляхи й етапи єврейської літератури //Життя й революція. -  1928.- № 11.-С. 135-144.

יף  קולטור־ליגע, :ק. ־ ליטעראטור־געשיכטע. קאפיטעל א ליטעראטור: יידישער עלטערער דער אין הומאניזם נ. שט
עמי. 64 ־ [.1920]

Штіф Н. Гуманізм в старій єврейській літературі: (Розділ історії л-ри).
Šturman М. Far naje šrajber kadren // Prolit. -  1930. -  № 3-4. -  S. 105-122.
Штурман M. Про нові письменницькі кадри.

33.1. ПЕРСОНАЛИ ЄВРЕЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
АКСЕНФЕЛЬД І.

І.М. Академічне видання творів Аксенфельда // Бюл. кафедри євр. культури при ВУАН. -  1928. -  № 1. -  
8 с . -  (1 груд. 1928 р.).

АРОНСЬКИЙ М.

נ י י / ״ורערע״( רײזע״, ערשטע ״די ־ )מ.אר*!נסקי דערצײלונגענ: צװײ װעגנ ה. גלאשט  ־ №. 5 ־ .1939־ ליט. סאוו. /
.136-133 ז.

Блоштейн Г. Про два оповідання: (М.Аронський - "Перша подорож", "Віра").
Holdes О. Aronski ־ "Nine un Majortšik". Mel.-farl. fun Ukraine. -  X., 1930, z. 299 // Di rojte weit. -  1930. -  
№ 9 .-S . 152-155.
Гольдес О. Аронський - "Ніна і Майорчик": [Рецензія].
Žukovski S. Der geburt fun der "Heldin". . . (Vegn Aronskis román "Nina un Majorcik") II Prolit. -  1930. -  
№ 10-11.- Z. 115-126.
Жуковський C. Про народження "Героїні": (Про роман Аронського “Ніна і Майорчик”).

БАГРИЦЬКИЙ Е.Г.

.16.II ־ .1939 ־ שטערנ. דער באגריצקע// מיט באגעגעניש א יא. זעלדינ
Зелдін Я. Зустріч з Багрицьким.

БЕРГЕЛЬСОН Д.
י נסק יא ו . ב  אקאדעמיע, װיסנשאפטלעכע אלוקראינישע :ק. ־ .1932-1909 קריטיק דער פת שפיגל אע ד.בערגעלסאנ ש

עמ׳. [2נ ,77 ־ .1934 קולטיר, פראלעטארישער יידישער פאר אינסטיטוט
Брянський Ш. Д.Бергельсон в дзеркалі критики, 1909-1932.

ימ נשט / בערגעלסאנ דאןויד װעגנ ווארט א ד. װ^לקע . 7 ־ .1940 ־ ליט. ס*!וו. / .138-132 ז. ־ №
Волкенштейн Д. Слово про Давида Бергельсона.
Гольдес О. Давид Бергельсон: (К 30-летию лит. деятельности) II Красное знамя. -  1940. -  23 мая.

ומ נ30 צ יק יאר  א. קאהאנ, א. לוריע, נ. האפשטיע, ]ד. :טעטיקײט ליטערארישע בערגעלסאנס דאװיד פונ ױבילײ ־
/ וועלעדניצקי[ .151־147ז. ־ №. 5 ־ .1940 ־ סאוו.ליט. /

До 30-річного ювілею творчості Бергельсона: [Д.Гофштейн, Н.Лур'є, А.Каган, А.Веледницький].
Дубілет М. Давид Бергельсон: (До 30־річчя літ. діяльності) II Літ. газ. -  1940. -  22 квіт.

ילעט וב . ד ]העלד פונעמ טראנספארמאציע די מ / בערגעלסאנ[ דאװיד פונ טעטיקײט ליטערארישע יאר 30: דער /  
.24.IV .־ .1940 ־ שטערנ

Дубілет М. Трансформація героя: [До 30-річчя літ. діяльності Давида Бергельсона].
Каменецький С. Д.Бергельсон: 3 приводу 20-річчя письменницької діяльності // Зоря. -  1930. -  № 2. -  
С. 27-28.

י יצק ו י זש י . מ ז. [2] ,164 ־ .1935 אוסר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :כ. ; ק. ־ בערגעלסאנ. דאוויד מ
Міжирицький М. Давид Бергельсон.

י יצק ו י זש י . מ ]שרײבער גרויסנ א פונ װעג דער מ / בערגעלסאנ[ דאװיד פונ טעטיקײט ליטערארישע יאר 30:  דער /
.IV.24 ־ .1940 ־ שטערנ.

[.Міжирицький М. Шлях великого письменника: [ЗО років літературної діяльності Д.Бергельсона
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3535. Сухов А. Давид Бергельсон: [Предисловие] // Бергельсон Д. Избранные сочинения. -  Одесса: Культура 
и труд, 1930. -  С. 7-10.

3536. Сухов А. Передмова // Бергельсон Д.,Бурхливі дні. -  О.: Культура і труд, 1930. -  С. 5-7.

БОВШОВЕР Й.

3538. Agurski Š (S.). lojsef Bowšower un zajn cajt (cu zajn 15-tn jorzajt) // Di rojte weit. -  1930. -  № 3 ,-Z 132-150. 
Агурський С. Йосип Бовшовер і його час.

ט.־(1915-1873)ױיסעפבאװשאװערבילאווש. לי אװ. ס ־1940 // 3539. .148-131.ז־ №. 1 .
Білов Ш. Йосип Бовшовер (1873-1915).

3540. Про відзначення 15-річчя з дня смерті єврейського письменника Й.Бовшовера: [Постанова Раднацмен 
від 20жовт. 1930 р.]//Бюл. НКО УСРР.-1 9 3 0 .-  № 4 5 ,-  С. 10-11.

3541. Швайц А.Р. Про мову письменника Бовшовера: (До 15-річчя смерті) // Євр. мова. -  1930,- № 4 -5 ,- 
С. 1-6. -  Євр.

3542. .25.XII טויט( זײנ פונ יאו־טאג טנ25- )צומ :יאסיפ באװשאװער ש. שקאראװסקי / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Шкаровський Ш. Бовшовер Йосип: (До 25-ї річниці смерті).

БЯЛИК Х.-Н.

3543. Клаузнер И.Л. Х.-Н. Бялики трагедия галута. -  [Одесса]: Кинерет, [1917]. -  32 с.
3544. עמ׳. 48 ־ [,1917] קיעוו.פארל., :ק. ־ שאפונג(. זיין פון וועגן )די :ח.כ.ביאליק נ. מייזיל

Майзил Н. Х.-Н.Бялик: (Шляхи його творчості).

ВАЙНЕРМАН X.

3545. Žukovski S. "In baheftung": (Vegn Vajnermans dixtung) // Prolit. -  1930.- № 8 -9 .- S. 42-50.
Жуковський C. В згуртуванні: (Про поезію Вайнермана).

ВІНЧЕВСЬКИЙ М.
3546. עמ׳• 20 ־ .1924 קולטור־ליגע, :ק. ־ (.1924 דעקאבער 7 קיעוו. קײן קומען מ.ווינטשעווסקיס )צו :וױנטשעװסקי מאריס

Моріс Вінчевський: (До приїзду М.ВІнчевського до Києва 7 груд. 1924 р.).
3547. Моріс Вінчевський: (Поет-революціонер єврейського пролетаріату) // Глобус. -  1924. -  № 27. -  С. 6.

ГАЛКІН Ш.

3548. .18.IV האלקינ[ ש. ־ דיכטער סאװעטישנ ײדישנ דעמ געװידמעט אװנט ]אנ :האלקינ־אומט אפנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
На вечорі Галкіна: [На вечорі, присвяченому євр. рад. поетові Ш.Галкіну].

ГІЛЬДІЙ X.

3549. Епштейн Ш. Хаїм Гільдій: Передмова // Гільдій X. Криниці: Оповідання. -  [Б.м.]: Книгоспілка, 1930. -  
С. 3-8.

3550. Х.Гільдін: Труднощі росту/ / Червон. шлях. -  1934.- № 4 , -  С. 153-156: портр.
Про творчий шлях єврейського письменника.

ГІНДЕС А.

3551. .1.VI פעליעטאניסט דער ־ הינדעס ש. זיידענבעוג / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Зайденберг Ш. Фейлетоніст Гіндес.

ł
ГОДИНЕР Ш.

3552. A.F. Š.Godiner "Figurn afn rand". 1929: [Bibliografiš-kritišer baricht] // Di rojte weit. -  1930. -  № 1-2. -  3. 
193-196.
А.Ф. Ш.Годинер. Фігури на околиці. 1929.

3553. Цукер Б. Годинер: [Про творчість євр. письменника]/ / Червон. шлях. -  1931. -  № 5 . -  С. 114-116.

ГОЛЬДФАДЕН А.

3554. Білов Ш., Веледницький А. Аврам Гольдфаден: [Аналіз творчості драматурга] // Театр. -  1939. -  № 5.
-  С. 35-39.



.24.VII גאלדפאדענ[ דיכטער אעעזעענער אנ .0 דובילעט[ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Дубілет N1. Видатний поет [Гольдфаден].
Реміник І. До історії "Мите Sossje" Гольдфадена // Записки / Кафедра євр. культури при ВУАН. -  K., 
1928,- Т. 1 . -  Євр.

ГОФШТЕЙН Д.

.13.XII נדעס י . ה /האפשטײנ דאוױז־ פונ אװנט שעפערישנ אפנ א ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Гіндес А. На творчому вечорі Давида Гофштейна.

. זײדענבערג / האפשטײנ[ דאװיד דיכטער פונעמ געבורטסטאג ־טער50] :װעג שעפערישער גרויסער א ש דער /
.30. V I .־ 1939 שטערנ.־

Зайденберг Ш. Великий творчий шлях: [50-річчя від дня народж. поета Д.Гофштейна].
Міжирицький М. "Вибрані поезії" Давида Гофштейна // Літ. критика. -  1939,- Кн. 1, січ. -  С. 100-107.

י יצק יר זש י . מ / יאו־)שטריכנ( צענ לעצטע די פאר ליריק האפשטײנס דאוױד װעגנ מ  №.־11־ .1938 ־ ליט. סאוו. /
.142-131.ז

Міжирицький М. Про лірику Д.Гофштейна за останні 10 років.
/ ד.ב. אונטערשריפט ־ האפשטיע. ד. דיכטער־ארדענטרעגעו־ פונעמ יוביליי-אוונט VIІ.14 . ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Ювілейний вечір письменника-орденоносця Д.Гофштейна.

ГРІН Р.

ישער /שרײבער[]לוואוועריידישער :אװנטפונראכמיעלגרינשעפער Х1І.19. ־ .1940־ דערשטערנ./
Творчий вечір Рахміеля Гріна: [Львівський євр. письменник.]

.ДАНІЕЛЬ М

נ נשטײ / עטױדנ( )קריטישע :שרײבער דער אונ מענטש דער ־ דאניעל ד.מ. װאלקע .8.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Волкенштейн Д. М.Даніель - людина й письменник: (Критич. етюди).
Žukovski S. Vegn Daniels "Julis": [Kritübe ophandlung] // Prolit. -  1930. -  № 12.- S. 72-79.
Жуковський C. Про "Юліуса" Даніеля.
Makogon A. "lulis" M.Daniel: [Kritiše ophandlung] // Di rojte weit. -  1930. -  № 9. -  S. 145-151.
Макогон A. "Юліус" M.Даніеля.

י יצק ו י זש י . מ / דאניעל( מ. פונ אנדענק )צומ :װעג שעפערישער גרויסער א מ .8.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Міжирицький М. Великий творчий шлях: (На спомин про М.Даніеля).
Міжирицький М. Оповідання та новели М.Даніеля //Літ. критика. -  № 3. -  С. 97-110.

ДІНЕЗОН Я.

נ יטעלמא / דינעזאנ יאקאװ פונ בריװ צװײ י. מ .129-123.ז ־ №. 2 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. /
Мітельман і. Два листи Якова Дінезона.

ЕТІНГЕР Ш.

Вінер М. Видання творів Етінгера // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. -  М.; X.; Мінськ, - С. 115-163. -  Євр., 
корот. зміст укр.

ЗБАРЖЕР В.
ינלעז . װי / זבארזשער( װעלװל פאלקס־דיכטער דעמ )װעגנ זינגער. בראדער די צװישנ אנגעזעענסטער דער ס  סאורליט. /

.132-120ז. ־ №. 3 ־ .1940 ־
Вайнлез С. Найвидатніший серед бродських співаків: [Про народного поета Велвла Збаржера].

ЙОФЕ Ю.

Hirš S. Vegn Judl Jofe: [Literariše xarakteristik] // Prolit. -  1930. -  № 34. -  S. 129-135.
Гірш Ш. Про Юдла Йофе: [Літ. характеристика].
Oršanski В. Judl Jofes ewolucie: ["In grojsn nep-hojf; "in keslgrub";"A dire”: Literariš-kritiše skice] // Di rojte 
weit. -  1930.- № 3 . -  S. 125-131.
Оршанський Б. Еволюція Юдла Йофе: ["У великому домі непмана"; "У вирі"; "Квартира": Літ.-критичні 
нариси].
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КАМРАШ В.

3573. Юдицький А. Про зміст п'єси Вольф. Кавдраша "Kahal in stetl" // Записки / Кафедра євр. культури при 
ВУАН. -  K., 1928. -  Т. 1. -  Євр.

КАЦНЕЛЬСОН А.

3574. Гольденштейн Б. Зокрема і в цілому: [Огляд творчості поета А.Кацнельсона] // Молод, більшовик. -  
1941,- Кн. 2. -  С. 113-115.

КВІТКО л.м.
/ (1917*1919 ”מייסעס אונ ״לידער בוכ קוױטקאס ל. )װעגנ לערער. א פונ נאטיצנ מײסטערשאפט. הויכע א. בלאנדער / .3575 

.120-116ז. ־ №. 8 ־ .1938 ־ סאװ.ליט.
Блондер А. Висока майстерність: Нотатки вчителя. (Про кн. Л.Квітко "Вірші і казки", 1917-1919).

3576. .18.III ש. :אונטערשריפט ־ ל.קוויטקא. פונ אװנט שעפערישג אפנ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
На творчому вечорі Л.Квітко.

кіп н іс  і.н.

3577. .18.V קינדער־שרײבער דער קיפניס ב. סלוצקי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Слуцький Б. Дитячий письменник Кіпніс.

КОПШТЕЙН А.

3578. Гончаренко І. Пам'яті поета [А.Копштейна: Вірші]/ / Літ. газ. -  1941,- 7 берез.
3579. Кац 3. Поет-боєць: [До річниці з дня смерті А.Копштейна] // Соціаліст. Харківщина. -  1941. -  4 берез.
3580. Крижанівський С. Товариш: [Пам'яті поета А.Копштейна] // Літ. газ. -  1940. -  ЗО серп.
3581. Масенко Т. Арон Копштейн: [До річниці з дня смерті поета]/ /Літ. газ. -  1941,- 7 берез.
3582. Первомайський Л. Поет, боєць, патріот: До 1-ї річниці з дня смерті А.Копштейна // Комсомолець 

України. -  1941,- 4 берез.
3583. Савченко Я. Творче дозрівання: [До вид. 36. віршів А.Копштейна "Джерело"] // Літ. газ. -  1937. -  29 

лип.
3584. .4.III ־ .1941 ־ שטערנ. דער// פאעטעסטױט[ יארטאגפונדעמ דעמ]צו :קאפשטיינ אראנמ. טאלאלאיעװסקי  

Талалаєвський М. Арон Копштейн: [До річниці смерті поета].
3585. Торин В. Дорогой доблести и геройства: К годовщине со дня смерти А.Копштейна // Сталин, племя. -  

1941. -  4 марта.
3586. Цуркин Г. Смерть поэта: [Памяти А.Копштейна, погибшего в боях с белофиннами] // Красное знамя. -  

1941. -  4 марта.

КОТЛЯР й.с.
/ דיכטונג קאטליארס י. װעגנ מ. מיזשיריצקי 3587. .14.1 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Міжирицький М. Про поезію Й.Котляра.

ЛЕВІНА Х.М.

3588. .8.VIII קינדער־שרײבערנ די ־ לעװינ כאנע א. גלאנדער/ ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Блондер А. Дитяча письменниця -  Хана Левіна.

/ קינדער־לידער לעװינס פאנע װעגנ א. האלדעס 3589. .127-119.ז ־ №. 9 ־ .1939 ־ סאוגליט. /
Гольдес О. Про дитячі вірші Х.Левіної. >

3590. Damesek А. Хапе Lewin. "Cuštajer": Mel.-farl. fun Ukraine, 1929. [Kritik] // Prolit. -  1930. -  № 2. -  S. 83-86. 
Дамесек А. Хана Левіна. "Внесок": [Критика].

ЛЕВІТІ.

3591. Штіф Н. Нові матеріали до Hamawdil-lid Іллі Левіта // Записки / Кафедра євр. культури при ВУАН. -  K., 
1928. -  Т. 1 , -  Євр.

ЛІНЕЦЬКИЙ І.-Й.

3592. Боровий С. Невідомий переклад "Дос пойліше інгл" Лінецького // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. -  M.; X.;



Менск, 1930. -  С. 520-521. -  Євр., корот. зміст укр.
יק / אנד. אונ י. דאברושינ א., גורשטײנ ש., באראװי אװטארנ: / ױבילײ לינעצקיס באצײכענענ װױד  ־ שטערנ. דער /

.VI.23 ־ .1939
.Гідно відзначити ювілей Лінецького

 פארל., קיעוו. :]ק.[ ־ השכלה־עפאכע. דער פון שטריכן קולטור־היסטארישע :לינעצקי יצחק־יואל א. ליטוואק
№(. 2 ;פראגן קונסט־ ־)קולטור־און עמ׳. 55 ־ )תרע״ט(.

Литвак А. І.-Й.Лінецький: Культ.-іст. штрихи до його епохи.
וױטש , נאטא יק מ.  ־יאריקנ100 זײנ מיט פארבינדונג )אינ שאפנ: לינעצקיס י. פונ אפשאצונג דער צו ה. רעמינ

/ ױפילײ( .VIII.8 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
(.Нотович М., Реміник Г. До оцінки творчості І.ЛІнецького: (У зв’язку з 100-річним ювілеєм

יטש ו / געבוירנ( זײנ פת ױבילײ ־יאריקנ100 )צומ אופקלערער: דעמאקראטישער דער ־ לינעצקי מ. נאטאו  סאװ.ליט. /
־1939־ .124-110־ז. №. 10.

Нотович М. Лінецький - демократичний просвітник: (До 100-річного ювілею від дня народж.).
יטש ] (1939-1839)י.י.לינעצקי. פאלקס־שרײבער דער מ. נאטאװ דער // י.י.לינעצקי[ פונ געבורטס־טאג ־טנ100 צומ :

.30.Х . ־ .1939 ־ שטערנ
Нотович М. Народний письменник І.-Й.Лінецький (1839-1939): [До 100-річчя від дня народж.].

 :עמ׳. 64 ־ .1931 ב-ק, װיסנשאפטלעכע װיניצער :װיניצע ־ שאפנ. זײנ אונ לעבנ זײנ :י.י.לינעצקי ש. ארטעגגערג
פורטרט. תמונות,

Ортенберг Ш. І.-Й.Лінецький: Його життя і творчість.
.23.VI ױבילײ[ ־יאריקנ100 י.י.לינעצקיס ]צו שרייבער־אופקלערער: א א. כיטערמאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Хітерман А. Письменник-просвітник: [До 100-річного ювілею І.-Й.Лінецького].

МАРГОЛІС Є.
/ ״פױערימ״( בוכ מארגאליסעס יעדידע )װעגנ :אמאל פארשאלטענעמ פונ בלעטל א א. האלדעס  .1939 ־ שטערנ. דער /

.VI1.6 ־
Гольдес О. Сторінка проклятого минулого: (Про кн. Є.Марголіса "Селяни.)"

.МАРКІШ П.Д

.14.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער // מארקיש[ פערעצ ]װעגנ :פראבלעמאטיק טיפע אונ שװונג הויכקינסטלערישער א. הינדעס
Гіндес А. Високохудожнє піднесення і глибока проблематика: [Про Переца Маркіша].

ישג אפנ ו / ש. :אונטערשריפט ־ מארקיש. פערעצ פת אוונט שעפע .24.111 ־ .1938 ־ שטעת. דער /
На творчому вечорі Переца Маркіша.

ישע / ג.ס. :אונטערשריפט ־ שטערנ״. ״דער רעדאקציע דער אינ מארקיש פערעצ מיט באגעגעניש שעפער  שטערנ. דער /
־1941־ . 18.1.

Творча зустріч з Перецем Маркішем у редакції "Дер штерн".

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ 
(АБРАМОВИЧ Ш.-Я.)

וק  אונטער אויסגאבע, פאפולערע ווערק. זיינע און לעבן זיין :אבראמאוויטש( )ש.י.ספארימ מויכער מענדעלע א. אבטש
ז. 48 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ אויסלענדער. נ. פון רעד. דער

Абчук А. Менделе Мойхер-Сфорим (Ш.-Я.Абрамович): Його життя і твори.
Абчук А. Менделе Мойхер Сфорім [Ш.-Я.Абрамович]: Його життя і творчість. -  [X.]: Держвидав 
України, 1928. -  48 с.: портр.
Вейнгер М. Про соціальний зміст мови Менделе // Євр. мова. -  1927. -  № 7. -  Євр.
Гурштейн А. Молодий Менделе в контексті 60-х років // Записки / Кафедра євр. культури при ВУАН. -  
K., 1928,- Т. 1 , -  Євр.

 ־ ארבעט־שולן(. פאר )סכעמע יארצייט. ־טן10 צומ :אבראמאוויטש( )ש.י.ספארימ מויכער מענדעלע טעמע דער צו
עמ׳. 14 ־ .1927 מעטאד־ביורא, קרייזישע אדעסער :אדעס

До теми про Менделе Мойхер-Сфорима (Ш.-Я.Абрамовича): До 10-Ї річниці смерті. (Схема для робітн.
шк.).

.134-123.ז ־ №. 1 ־ .1938 ־ ליט. )שטריכנ(//סאוו. רעאליזמ: מענדעלעס מ. דובילעט
Дубілет М. Реалізм Менделе: (Штрихи).
Ерік М. Що ми цінимо в Менделе: (Менделе Мойхер-Сфорим) // Літ. критика. -  1936. -  № 2. -  С. 33- 
47.
Життя і творчість Менделе Мойхер-Сфорима: (До 20 річниці смерті) II Чорномср. комуна. -  1937. -  4 
ФУД■
Зарецький А. До порядку слів у Менделе/ / Євр. мова. -  1927,- № 7 .-  Євр.

־ .1937 קינד.־פארל., :]כ.[ ־ לעבנ(. מױכער-ספארימס מענדעלע פונ עפיזאד )אנ גנילאפיאטקע: טײכ באמ א. קאהאנ
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193[ תמונות. [עמ׳.:1,
Каган А. Біля річки Гнилоп'ятки: (Епізод з життя Менделе Мойхер-Сфорима.)

 р■ : .3614 ־ לעבנ(• מױכער־ספארימס מענדעלע פונ עפיזאד )אנ :גנילאפיאטקע טײכ באמ א. קאהאנ
עמ׳. [2] ,140 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Каган А. Біля річки Гнилоп'ятки: (Епізод з життя Менделе Мойхер-Сфорима).
3615. Квітний І. Гебраїзми в Менделе//Євр. мова. -  1928,- № 3 .-  Євр.
3616. Квітний І. Славізми в Менделе/ / Євр. мова. -  1927,- № 7 ,-  Євр.

3617. וויסנשאפטלעכער מעל. ־ שול. דער פאר קאמפלעקס :יארצײט( ־טן10 )צומ :עפאכע״ זיין און ״מענדעלע
עמי. 15 ־ .1927 קולטור־ליגע, :ק. ־ ביורא. יידישע צענטראלע או.ס.ר.ר. פון פאלקאמבילד באס מעטאדקאם

Менделе та його епоха: (До 10-ї річниці смерті).
3618. אדעסער־שטאט־ראט, :אדעס ־ טויט. זײן פון יארטאג ־טן10 צום נאטיצן ביאגראפישע :מויכער־ספאריס מענדעלע

־1928 עמ׳. 32 .
Менделе Мойхер-Сфорим: (Біогр. нотатки до 10-ї річниці смерті).

3619. מאריס פת א.נ. מעל.־ב-ק יידישע צענטראלע ־ .1936-1836 אבראמאוויטש(, )ש.י.מויכער־ספארימ מענדעלע
ז. [2] ,12 ־ .1935 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ יוביליי. הונדערטיאריקנ מענדעלעס צו קיעוו. ווינטשעווסקי.

Менделе Мойхер-Сфорим (Ш.-Я.Абрамович), 1836-1936.
3620. Менделе Мойхер-Сфорім. Листування / Передм. та примітки Н.Штіфа // Schriften (Записки) / Кафедра 

євр. культури при ВУАН. -  K., 1928. -  Т. 1. -  Євр.
3621. Mižiricki M. An enfter. dem х. Gurštejn: [Wegn Gurštejns artikl in moskwer Wisnšaftlixe jorbixer. "Anajer 

Wend punkt in der Mendele-foršung”] / / Prolit. -  1930,- № 3 -4 .- S. 136-140.
Міжирицький M. Відповідь т. Гурштейну: [Про ст. Гурштейна в московському науковому щорічнику 
"Новий поворотний пункт в дослідженні Менделе"].

3622. Ойслендер Н. Замітки про стиль Менделе/ / Євр. мова. -  1927,- № 7.-Євр.
3623. Ойслендер Н. Творчість Менделе Мойхер-Сфорима: (До 10-річчя з дня смерті) // Червон. шлях. -  

1928,- № 3 .-С . 72-77.
3624. Перель-Горовіц Б. Вузька та розгорнута конструкція в "Подорожах" Менделе (Абрамович) //Євр. мова. 

-1 9 3 0 ,-  № 2 -3 ,- С. 65-72,- Євр.
3625. Про план відзначення 10-річчя з дня смерті єврейського письменника Менделе: Постанова Колегії НКО 

по доп. т.Мишковського // Бюл. НКО УСРР. -  1927. -  № 46. -  С. 6-7.
3626. תולדוציו על מאמרים קובץ :אבראמוביץ( משה־חיים בן יעקב ספרים)שלום מוכר מנדלי ח. ביאליק י., רגגיצקי

 מוריה, :אודיסה ־ ביאליק. וח.נ. רבניצקי י.ח. על־ידי סדורים כתב־ידו(. ועם תמומותױ )בץירוףוהספרותי האיישי וערכו
פקסימילים. פורטרטים, עמי. 242 [,12] ־ תרע״ט.

Рабницький I., Бялик X. Менделе Мойхер-Сфорим: 36. ст. про життя і літ. значення з ілюстраціями та 
його рукописами.

3627. Слуцький Б. Про Менделе як перекладача/ / Євр. мова. -  1927,- № 7 . -  Євр.
3628. Цвейг Р. "Як то мовиться" в Менделе/ / Євр. мова. -  1928.- N5 1-2 .- Євр.
3629. .8.XII מויכער־ספארימ[ ]מענדעלע טויט. מענדעלעס פת יארטאג ־טנ21 צומ ש. שקאואווסקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Шкаровський Ш. До 21-річчя з дня смерті Менделе [Мойхер-Сфорима].
3630. Штіф Н. Про деякі сполучення речень у Менделе// Євр. мова. -  1927. -  № 7. -  Євр.

ДЕР НІСТЕР (П.М.КАГАНОВИЧ)

3631. .24. V ־ .1939 ־ שטערנ. דער // מאשבער״ מישפאכע ״די ראמאנ היסטארישער ניסטערס י. דאקמאנ  
Докман І. Історичний роман Ністера "Родина Машбер".

3632. Зарецький A. "Un" у Ністера // Записки / Кафедра євр. культури при ВУАН.. -  K., 1928. -  Т. 1. -  Євр.
3633. Хащевацький М. Творчий шлях письменника [Дер Ністера / П.М.Кагановича] // Соціаліст. Харківщина. -  

1941. -  7 січ.

ОРЛАНД Г.

3634. Berson І. Untern cejxn fun ufboj: [Wegn H.Orlands "Hreblejs": Literariš-kritiše skice] // Di rojte weit. -  1930. -  
№ 1-2.- S .  146-155.
Берсон Й. Під знаком відбудови: [Про "Греблю" Г.Орлянда: Літ.-критич. нарис].

3635. Міжирицький М. Від "Греблі" до "Агломерату": [Творчий шлях євр. письменника Г.Орлянда] // Літ. 
критика, -  1936,- № 8 . -  С. 8-30.

ОРШАНСЬКИЙ Б.

3636. HejmišerA. B.Oršanski "Blut": In 4 aktn// Prolit.- 1930,- № 2 , -  S. 86-87.
Гаймишер A. Б.Оршанський "Кров": П'єса на 4 д.: [Критич. нарис].



ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Л.С.

Адельгейм Є. Ворожі впливи // Літ. газ. -  1937. -  6 серп.
Критичний огляд творчості Л.Первомайського.
Гайве П., Самое М. Чому відмовчується поет Первомайський?: (До перевид. контрреволюц. і 
наклепницьких творів Л.Первомайського "Маузер Фіногена Борового" і "Дванадцять") // Комсомолець
України. -  1937. -  29 лип.

ПЕРЕЦ І.-Л.

IV.18. ־ .1940 ־ שטערנ. דער // קלעריקאליזמ אונ רעאקציע קעגנ קאמפ זײנ אונ פערעצ י.ל. ג. װייסמאנ
Вайсман Б. І.-Л.Перец і його боротьба проти реакції й клерикалізму.
ГильдинХ. И.-Л.Перец//Одес. коммунист. -  1920.- 10 апр.

/ פערעצ[ י.ל. געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג ־טנ25 ]צומ :טרוימ פערעץעס א. הינדעס Х.13 ■ ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Гіндес А. Мрія Переца: (До 25-річчя з дня смерті.)

/ פערעצ[ י.ל. געשטארבנ סיאיז זינט יארטאג ־טנ25 ]צומ :בינע דער אפ פערעצ מ. גאלדבלאט Х.13. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
(.Гольдблат М. Перец на сцені: (До 25-ї річниці смерті 

 נסתר, דער : תפיסлהמש ־ עמ׳. 10 ־ תרע״ז. ווארט[, פרײע ]דאס :ק. ־ זאמלתג. :פרץ י.ל. פון יאהר־צײט צווייטען צום
שמעוני. בערגעלסאן, ד. מעזיל, נ. דאברושין, י. ליטוואקאוו, מ.

До 2-ї річниці [смерті] І.-Л.Переца: Збірник.
/ טויט( זײנ נאכ יארטאג פינפ־את־צװאנציקסטנ )צומ :פערעצ ייצכאק־לײבוש ש. עפשטײנ ־ .1940 ־ ליט. סאוו. /

.122-94Л 10 №. ־
Епштейн Ш. Іцхок-Лейбуш Перец: (До 25-ї річниці смерті).
Епштейн Ш. Іцхок-Лейбуш Перец: До 25-річчя з дня смерті // Літ. критика. -  1940. -  Кн. 10. -  С. 48-60.

/ געװארנ געבוירנ איז ער זינט יארטאג, ־טער90 :דענקער אונ קינסטלער גרויסער דער ־ פערעצ ש. עפשטײנ  שטערנ. דער /
.V.24 ־ .1941 ־

(. Епштейн Ш. Перец - великий художник і мислитель: (Присвяч. 90-річчю від дня народж
פורטרט. :עמ׳. 71 ־ .1918 וועלט, די :יעקאטערינאסלאוו ־ ווערק. פרץ׳ס י.ל. אין ארבייטס־פאלק דאס ש. עפשטיין

Епштейн Ш. Трудящий люд у творах І.-Л.Переца.
עמ׳. 24־ .1921 מלוכהדרוק,־טעװאלינער10 זשיטאמיר, ־ .1921-1915)יארצײט זעקסטן צומ :)זאמלונג( פרץ: י.ל.

І.-Л.Перец: (Збірник): До 6-ї річниці від дня смерті (1915-1921).
עמי. [1] ,63 ־ .1922 קולטור־ליגע, :ק. ־ יארצייט. ־טן7 זיין צו זאמלונג :י.ל.פעועץ

І.-Л.Перец: Збірник до 7-ї річниці його смерті.
К годовщине смерти Переца // Одес. коммунист. -  1920. -  16 апр.

.з.ІІ פערעצ־ױבילײ( פארשטײענדיקנ )צומ :שול די אונ פערעצ ש. קופערשמיד / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Купершмід Ш. Перец і школа: (До близького ювілею Переца).

132-,126. / װערק פערעצעס אינ סױזשעטנ לעגענדארע װעגנ פראגע דער צו ז ־ №. 10 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. /  л  קװלאנד 
Курлянд Д. До питання про легендарні сюжети в творах Переца.

/ פערעצ[ י.־ל. ]װעגנ ווערטער: עטלעכע נ. לוריע .125-123.ז ־ №. 10 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. /
Лур'є Н. Декілька слів: [Про Й.-Л.Переца].

/ ס.ל. אונטערשריפט ־ טויט[. זײנ זינט יארטאג ־טנ25 דעמ ]געווידמעט :פערעצ־סעסיע דעו אפ .1940 ־ שטערנ. דער /
■30.Х-

На сесії, [присвяченій 25-річчю від дня смерті] Переца.
 .1920 סעקציע, אידישע גובנאראבראז, :אדעס ־ זאמלונג. :יארצײט( פינפ־יאריגן זיין )צו :פרץ י.ל. פון אנדענק צום

עמי. 32 ־
На спомин про І.-Л.Переца: (До його 5-ї річниці): Збірник.

/ פאלקלאר־זאמלער דער ־ פערעצ .3 גאדעל .151-145 ז. ־ №. 10 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. /
Надель X. Перец - збирач фольклору.
Ойслендер Н. Про дві течії в художній мові Переца 90-х років // Євр. мова. -  1930. -  № 4-5. -  С. 15-29.
-  Євр.
Ортенберг С. Исаак Перец: (К 25-летию со дня смерти) / /Днепров. правда. -  1940. -  3 апр.

געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג, ־טנ25 דעמ פײערנ צו ]יוביליי־קאמיטעט :פערעצ־קאמיטעט פונעמ זיצונג ערשטע
.9.ІІ .פערעצ[ י.־ל / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  

Перше засідання Комітету Переца: [Ювілейний комітет для відзначення 25- ї річниці від дня смерті]. 
Пятилетняя годовщина: Вечер памяти евр. писателя (l.-Л.Переца) // Одес. коммунист. -  1920. -  7 апр.

.13.Х פערעצ[ י.ל. פונ מאטעריאלנ די לויט ]״שװעסטער״ :פיעסע דער איבער ארבעט מײנ ל. ועזניק / .־1940 ־ שטערנ. דער /  
Резник Л. Моя робота над п'єсою: ["Сестри", висвітл. за матеріалами І.-Л.Переца].

 אונ טעקסט־אויסװאל יאנטעװ־בלעטלעכ[. שאפנ)די פערעצעס פונ פעריאד ראדיקאלער דער א. ראזענצװײג
 * עמי. [1] ,186 ־ .1934 אוקרמעלנאצמינדפארל., ־ ק. !כ. ־ ראזענצוועג. א. פת אריינפיר ליטעראטור־היסטארישער

הויכשול(. דער פאר )טעקסטנ־ב-ק
РозенцвейгА. Радикальний період в творчості Переца: (Святкові сторінки).
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/ פערעצ ייצכאק־לייבוש ג. סלוצקי .30-25ז. ־ №. 4 ־ .1940 ־ גרויט. זײ /
Слуцький Б. Іцхок-Лейбуш Перец.

/ שרייבער יונגע די אונ פערעצ ג. סלוצקי ־10־ .1940 ־ ליט. סאוו. / . .139-133.■ז №
Слуцький Б. Перец і молоді письменники.

עמ׳.פורטרט. 80 ־ .1919 ליטעראטור, :אדעס ־ בילד[, מיטן ביאגראפיע זיין ]און פעסטונג אין פרץ י.ל. מיט מ. ספעקטאר
Спектор М. З І.-Л.Перецем у фортеці [та його біографія з портретом].

. 25. Х יװאק / שפראכ יידישע די אונ ע.פערעצ ספ ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Співак Е. Перец і єврейська мова.
Токарев. Памяти еврейского народного поэта (И.-Л.Переца) // Одес. коммунист. -  1920. -  10 апр. 
Фефер І. Класик єврейської літератури: (До 25-річчя з дня смерті І.Переца) // Комуніст. -  1940. -  3 квіт.

.3.IV ײ.ל.פערעצ[ געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג ־טנ25 ]צומ :פערעצ אונדזער אי. פעפער / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Фефер I. Наш Перец: [До 25-ї річниці від дня смерті].

.27.Х - .1940 דערינערונגענ( בלעטל )א :װעגװײזער אונ לערער מײנ ־ פערעצ י.ל. ס. פיביכ / ־ שטערנ. דער /  
Фібіх С. I.-Л.Перец - мій вчитель і проводир: (Сторінки спогадів).
Чествование памяти И.-Л.Переца // Одес. коммунист. -  1920. -  10 апр.

.3.IV טויט( פערעצעס י.ל. פונ יארטאג 23 )צומ :פערעצ־פראבלעמ דער צו ש. שקאראװסקי / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Шкаровський Ш. До проблеми Переца: (До 23-ї річниці від дня смерті).

.26.Х קריטיקער בורזשואזע זײנע אונ פערעצ י.ל. ש. שקאראװסקי / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Шкаровський Ш. I.-Л.Перец і його буржуазні критики.
Шкаровский И. Художник-новатор: (К 25-летию со дня смерти И.-Л.Переца) // Совет. Украина. -  1940.
-  З апр.

/ זיכרוינעס( בלעטל )א :פערעצ ש. שנייפאל .144-140 ז. ־ №. 10 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. /
Шнейфал Ш. Перец: (Сторінки мемуарів).

/ קײט גאלדענע ״די פערעצעס פת וואריאנט ערשטער דער א. יודיצקי ־10־ .1940 ־ ליט. סאוו. / . .6־4ז. №
Юдицький А. Перший варіант "Золотого ланцюга” Переца.

ПІНЧЕВСЬКИЙ М.

/ בוכ נײעמ מ.פינטשעװסקיס װעגנ מ. מיזשיריצקי .216-201.ז ־ №. 7 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. /
Міжирицький М. Про нову книгу М.Пінчевського.

ПОЛЯНКЕР Г.

Шкаровський І. Про роман Г.Полянкера "Друга зустріч" //Літ. газ. -1937. -  17 верес.

РЕЙЗЕН А.

Аврум Рейзен - поет праці та бідноти // Глобус. -  X., 1929. -  № 4. -  С. 54.
Про приїзд до Києва американського поета українського походження.

 - עמ׳. 329 ־ .1929 קולטור־ליגע, :ק. ־ ליטוואקאוו(. מ. פון שאפן רייזינס א. וועגן )אפהאנדלונג :דערציילונגען א. רייזין
בער(. שריי יידישע )ב-ק

Рейзен А. Оповідання: (Аналіз М.Литваковим творчості А.Рейзена).

РЄЗНИКЛ.
/ רעזניק[ ליפע דיכטער־דראמאטורג יידישנ פונעמ געבורטסטאג ־טער50] :װעג פרוכטבארער א ש. שקאראװסקי  דער /

.14.11 ־ .1941 ־ שטערג
Шкаровський Ш. Плодотворний шлях: (50-річчя від дня народж. євр. поета-драматурга Ліпе Рєзника).

і

РІЗНИК А.

Рогальський Л. Аврум Різник: [Оповідання] // Червон. шлях. -  1926.- №7-3, -  С. 7-12.

СВІРСЬКИЙ О.

.8.x סווירסקי א. פת געבורטסטאג ־טנ75 צומ :לעבנ פונ עמעס דער ש. הירש / ־ .1940 ־ שטערנ. דער/  
Гірш Ш. Правда життя: До 75-річчя від дня народж. О.Свірського.
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УТКІН І.

Музиченко Ю. Про "зрозуміле і незрозуміле" [у творчості І.Уткіна] // Нова генерація. -  1930. -  № 3. -  
С. 26-30.

ФЕФЕР І.

Holdes О. Си ahexern etap: (Vegn Icik Fefers bux "Gevetn") // Di rojte weit. -  1930.-№11-12-Z 226-242. 
Гольдес O. До вищого етапу: (Про кн. Іцика Фефера "Змагання").

 ;ק. ־ ווינטשעווסקי. מאריס א.נ. מעלוכע־ביבליאטעק יידישע צענטראלע / ביבליאגראפיע[ שאפונג, ]לעבנ, :פעפער איציק
ז. 16 ־ .1936 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ.

Іцик Фефер: [Життя, творчість, бібліографія].
Finkei A. Icik Fefer: (Zein tematik, kompozicie un stil) // Di rojte weit. -  1930. -  № 1-2. -  S. 156-169. 
Фінкель О. Іцик Фефер: (Його тематика, композиція і стиль).
Фінкель О. Іцик Фефер - поет комсомолу: (Сторінка євр. пролетар, поезії־) // Червон. шлях. -  1930. -  
№ 7-8 ,- С. 114-125.

ХОФС д.

Šames F. Der volkland in Dovid Hofs fains lid // Di rojte weit. -  1930. -  № 6. -  S. 131-144.
Шамес Ф. Вітчизна у віршах Давида Хофса.

ЧЕРНІХОВСЬКИЙ С.

Клаузнер И.Л. Саул Черниховский -  поэт возрождения: [Очерк]. -  Одесса: Кинерет, [1918]. -  32 с.

ШАПІРО М.

.10.V טויט[ זײנ פונ יארטאג ־טנ10 ]צומ :שאפירא מ. א. װעלעדכיצקי / ־ .1941 ־ שטעוע. דער /  
Веледницький А. М.Шапіро: [До 10-ї річниці від дня смерті].

ШВАРЦМАН О.
. שטערנ דער // שװאו־צמאנ[ אשעו־ געשטארבנ ס׳איז זינט יאר ־טנ20 ]צומ :לאנד פונעמ װאכ דער אפ  л בערגעלסאנ 

.5.Х ־ .1938 ־
Бергельсон Д. На варті країни: [До 20-ї річниці з дня смерті О.Шварцмана].

געשטארבנ ס׳איז זינט יאו־ 20]:דיכטונג סאװעטישער יידישער דער פונ אנהײב ליכטיקער דער  л נ  האפשטײ
.28.VIII ־ .1939 ־ שטעו־נ. דעו־ // שװארצמאנ[ אשעו־  

Гофштейн Д. Блискучий почин єврейської радянської поезії: [20 років від дня смерті О.Шварцмана].
.10-8. ז ־ .8 ־ .1939 ־ //סאוו.ליט.0)נאטיצ :לעבנ ]שווארצמאג[ אשערס פת  л נ  י י  האפשט

Гофштейн Д. Про життя Ошера [Шварцмана]: (Нотатки).
נ י ר., האפשטײ נסק  פונ יארטאג ־טנ30- אונ געבורטסטאג ־טנ50 ]צומ :שװארצמאנ איבער ארבעט טיטשינעס מ. מײדא

/ טיטשינא[ פ.ג. פונ ליטעראר.טעטיקײט דער .28.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Гофштейн Д., Майданський М. Робота Тичини над [творами] Шварцмана: (До 50-річчя від дня народж. 
та 30-річчя літ. діяльності П.Г.Тичини).
Гофштейн Д. Спогади про поета [Ошера Шварцмана] // Літ. критика. -  1939. -  Кн. 10. -  С. 84-85.

נ י עמי. 105 ־ .1929 מעל.־פארל., :]כ.[ ־ )מאנאגראפיע(. שװארצמאנ: אשער ש. עפשטי
Епштейн Ш. Ошер Шварцман: (Монографія).

/ דיכטוכג־שפראכ שווארצמאנס פת שטריכנ נ. לויצקער 167-149ז. ־ №. 2 ־ .1940 ־ סאוגליט. /
Лойцкер X. Риси поетичної мови Шварцмана.

•30.x ליד ניט־פובליקיו־טע שווארצמאנס אשער כ. נאדעל / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Надель X. Неопублікований вірш Ошера Шварцмана.

 מ. א.נ.פונ מעלדב-ק ייד. אוססר. פאלקאמבילד / אומקומ העלדישנ זײנ פונ יארטאג ־טנ20 צומ :שװארצמאנ אשער
ז. 32 ־ .1939 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ װינטשעװסקי.

Ошер Шварцман: До 20-ї річниці його героїчної загибелі.
Oscher Schwarzman: Zu sein 10-tn iorzeit / Ch.: Zentrfarl., 1929. -  60, [4] s.: 1 araingescht. boign mit а 
portret / Folkskomisariat far bildung USRR id. biuro.
Ошер Шварцман: До 10-річчя з дня смерті.

.28.VIII נא י יטש / װערק שװארצמאנס אשער איבער ארבעטנדיק פ. ט ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Тичина П. Працюючи над творами Ошера Шварцмана.

י / שװארצמאנ[ אשער געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 20] לעבנ: אינהאלטרײכ אנ מ. כאשטשעװאצק  .1939 ־ שטערנ. דער /
.VIII.28 ־
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Хащевацький М. Змістовне життя: [20 років від дня смерті О.Шварцмана].
י  :עמ׳. [2] ,173 ־ .1940 אוקרמעלנאצממדפארל., :ק. ־ שאפנ(. את לעבנ )זײנ שװארצמאנ: אשער מ. כאשטשעװאצק

• ■ פורטרט.
Хащевацький М. Ошер Шварцман: (Його життя та творчість).

.28.VIII שװארצמאנ[ אשער געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 20]:פעלקער־פרײנטשאפט ד. כאלאדענקא / ־ .1939 ־ שטעת. דער /  
Холоденко Д. Дружба народів: [20 років від дня смерті Ошера Шварцмана]. 

/ שװארצמאנ אשער פ. שװארצמאנ 24-22.ז ־ №. 5 ־ .1939 ־ גרייט. זײ / .
Шварцман Ф. Ошер Шварцман.

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ 
(Ш.Я.РАБИНОВИЧ)

.30.IX . יטש / מענדעלענ מיט באגעגעניש ערע\טע שאלעמ־אלײכעמס אבראמאװ ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Абрамович. Перша зустріч Шолом-Алейхема з Менделем.
Абрамович Н.С. Шолом-Алейхем и Менделе Мойхер-Сфорим: [Воспоминания о дружбе евр. 
писателей] // Большее, знамя. -  1939. -  27 февр.

.5.III ודאװ / רוסלאנד שאלעמ־אלייכעמס וו. א ־ .1939 * שטערנ. דער /
Ардов В. Росія за часів Шолом-Алейхема.

.15.IV נשאלעמ־אלײכעמ[ :דעמאקראט שטאלצער את הומאניסט גרויסער דער ד. בערגעלסאנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Бергельсон Д. Великий гуманіст і гордий демократ: [Шолом-Алейхем].
Бергельсон Д. Великий народний письменник: [До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема] // 
Соціаліст. Харківщина. -  1 9 3 9 . 1 5 ־   квіт.

.78-65. ־אלײכעמ / געבורנ( זײנ פונ יאר אכציקסטנ )צומ :שאלעמ ז ־ №. 3-4 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. /  л  בערגעלסאג 
Бергельсон Д. Шолом-Алейхем: (До 80-річчя від дня народж.).
Бергельсон Д. Шолом-Алейхем: [До 80-річчя з дня народж.] // Більшовик Полтавщини. -  1939. -  
26 квіт.
Бергельсон, Д. Шолом-Алейхем: [К 80-летию со дня рождения] / /Днепров. правда. -  1939. -  15 апр. 
Бергельсон Д. Шолом-Алейхем: [Огляд літ. творчості] // Молод, більшовик. -  1939. -  Кн. 4. -  С. 70-77.

.28.II פארגעניגנ גרויסער א איז שאלעמ־אלײכעמענ לײענענ ס.ס. בערעזינ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Березін С.С. Читати Шолом-Алейхема велика насолода. 

זײנ פונ כאראקטעריסטיק דער צו שטריכנ )אײניקע :שאלעמ־אלײכעמ פאלקס־שרײבער גרויסער דער ש. בילאװ  
/ געבורטס־טאג ־טנ79 שאלעמ־אלײכעמס צו שאפנ(. 4.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער / .

Білов Ш. Великий народний письменник Шолом-Алейхем: (Деякі штрихи до характеристики його 
творчості): До 79-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема.

.15.IV (1916-1859)]שאלעמ־אלײכעמ[ פאלקס־שרײבער גרויסער דער ש. בילאװ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Білов Ш. Великий народний письменник [Шолом-Апейхем].
Білов Ш. Любимий народом: [До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема] // Комуніст. -  1939. -  15 квіт.

/ שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבורטסטאג ־טנ80 צומ זיכ גרײטנ ]װעגנ :פארשלאגנ מײנע ש. בילאװ ־ שטערנ. דער /  
.12.IX 1938.־

Білов Ш. Мої пропозиції: (Про підготовку до 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема).
Билов Ш., Друкер И. Последние годы писателя [Шолом-Алейхема] // Большее, знамя. -  1939. -  3 апр.

/ שאפנ( זײנ פונ כאראקטעריסטיק דער צו )שטריכנ :שאלעמ־אלײכעמ ש. בילאוו  ז. ־ №. 6 ־ .1938 ־ סאוגליט. /
.158-142

Білов Ш. Шолом-Алейхем: (Штрихи до характеристики творчості).
. דמקער ׳ש. בילאוו / ביאגראפיע[ ]קורצע :שאלעמ־אלײכעמ אי .21,20,17.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Білов Ш., Друкер І. Шолом-Алейхем: [Коротка біографія].
.׳ש. גילאוו י וקערא  אינאוססר, נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. ק.: ־ )ביאגראפישעפארצייכענונג(. :שאלעמ־אלײכעמ דר
1939* ז. 84 .

Білов Ш., Друкер І. Шолом-Алейхем: (Біогр. нарис).
Билов LU., Друкер И. Шолом-Алейхем: Биогр. очерк и критич. этюцы: Юбил. изд., 1859-1Ö39. -  К.: 
Укргоснацмениздат, 1939. -  171 с.: портр.
Білов Ш., Друкер I. Шолом-Алейхем: Біогр. нарис: [Ювіл. вид., 1859-1939]. -  K.: Держлітвидав, 1939. -  
56 с.: портр.
Білов Ш., Друкер і. Шолом-Алейхем. (1859-1939): [Біографія] II Літ. газ. -  1939. -  28 лют.
Блондер А. Шолом-Апейхем в Білій Церкві [Київ, обл.] // Пролетар, правда. -  1939. -  12 квіт.

 שאלעמ־אלײכעמ[ פת געבורטסטאג ־טנ80 ]צומ :דאר סאװעטישער ױנגער דער אונ שאלעמ־אלײכעמ א. בלאנדער
.XII.9 ־ .1938 ־ שטערנ. //דער

Блондер А. Шолом-Алейхем і молоде радянське покоління: [До 80-річчя від дня народж.].
Х.18 • ־ .1938 ־ שטערנ. //דער איכבעלאצערקאװ שאלעמ־אלײכעמ פ. סיטא ׳א. בלאנדעד

.Блондер A., Сіто Ф. Шолом-Алейхем у Білій Церкві
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]געפילנ מענטשלעכע פונ דיכטער גרויסער דער ה. בלאשטײנ דער // שאלעמ־אלײכעמ[ געשטארבנ ס׳איז זינט יאר, 25:
.13.V .־ .1941 ־ שטערנ

Блоштейн Г. Великий поет людських почувань: [25 років від дня смерті Шолом-Алейхема]. 
Брусиловський Р. В останні дні [життя великого єврейського письменника Шолом-Алейхема]: Біогр. 
нарис // Комуніст. -  1939. -  17 лют.

.зо.ІХ דראמאטורג גרויסער דער ־ שאלעמ־אלײכעמ ל.אי. בוגאװע / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Бугова Л.І. Шолом-Алейхем - великий драматург.
Бюлетень сесії Відділу суспільних наук АН УРСР, присвяченої творчості класика єврейської літератури 
Шолом-Алейхема (24-26 квітня 1939 р. ) / АН УРСР, Каб. євр. рад. л-ри, мови і фольклору. Лінгвіст, 
секція; Відп. ред. І.Г.Співак. -  K., 1939. -  39 с. -  Із змісту: І.Г.Співак. Шолом-Алейхем і єврейська 
літературна мова. -  С. 4-5; Волкенштейн Д.І. Центральні образи Шолом-Алейхема. -  С. 6-9; 
Береговський М.Я. Шолом-Алейхем і фольклор. -  С. 10-12; Веледницький А.М. Тематично-ідейні лінії 
драматургії Шолом-Алейхема. -  С. 13-15; Лойцкер Х.Б. Мовні засоби гумору Шолом-Алейхема. -  С. 
16-21; LUanipo М.А. Синтаксичні особливості єврейської народної мови за мовою персонажів Шолом- 
Алейхема. -  С. 21-24; Лернер Р.Я. Інтонаційно-стилістичні особливості мови Шолом-Алейхема. -  С. 
25-27; Міжирицький М.Є. Максим Горький і Шолом-Алейхем. -  С. 28-29; Дубілет М.І. Як працював 
Шолом-Алейхем. -  С. 30-32; Майданський М.Н. Про епітет у Шолом-Алейхема. -  С. 33-34; Мітельман 
І.Г., Надель Х.С. Епістолярна спадщина Шолом-Алейхема. -  С. 35-36.

/ קאמיטעט שאלעמ־אלײכעמ געגנטלעכנ אדעסעו־ פונעמ זיצונג כ. װיינערמאנ .22.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Вайнерман X. Засідання Одеського обласного комітету Шолом-Алейхема [з приводу святкування
ювілею.]

/ ]שאלעמ־אלײכעמ[ שרײבער. גרויסנ פונעמ אנדענק דעמ באערט מע .a װײנשטימ IV.8. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
[.Вайнштейн Б. Вшановують пам'ять великого письменника [Шолом-Алейхема

-קולטור סאװעטישער דער פונ יאנטעװ גרויסער א ג. װײסמאנ [ שאלעמ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג ־טער80 :
.6.IV ]־אלײכעמ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Вайсман Б. Велике свято радянської культури: [80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема].
Вайсман Б. З листування великого письменника [Шолом-Алейхема] // Пролетар, правда. -  1939. -  
15 квіт.

װיסנשאפט־אקאדעמיע דער אינ ױבילײ שאלעמ־אלײכעמ דעמ געװידמעט זיצונג, פײערלעכער דער אפ  .a װײסמאנ
.26.IV אוססר פונ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Вайсман Б. На урочистому засіданні, присвяченому ювілею Шолом-Алейхема, в Академії наук УРСР. 
Вайсман Б., Лейпцігер М. Улюблений народний письменник: До 80-річчя з дня народж. Шолом- 
Алейхема/ / Вісті. -  1939.- З берез.

.28.XI ־ .1938 ־ שטערנ. דער רובעשטיע// מישפאכע דער בא שאלעמ־אלײכעמ מ. ציקער9לײ  , .a מייסמאנ 
Вайсман Б., Лейпцікер М. Шолом-Алейхем у родині Рубінштейн.

.260-251. ז ־  .Ns 3-4 שאלעמ־אלייכעמ / ־ .1939 ־ סאוו.ליט. /  .a ע3װאל
Вальбе Б. Шолом-Алейхем.

.17.IV דראמאטורגיע שאלעמ־אלייכעמס א. װעלעדניצקי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Веледницький А. Драматургія Шолом-Алейхема.
Веледницький А. Основні лінії драматургії Шолом-Алейхема // Літ. критика. -  1940. -  Кн. 7. -  С. 38-47.

 :שאלעמ־אלײכעמענ( װעגנ זיכרוינעס פת )זײטלעכ :װארשע אינ באזוכ לעצטער שאלעמ־אלײכעמס ז. װענדראפ
/ שאלעמ־אלײכעמ[ געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג ־טער80] .6.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Вендров 3. Останнє відвідування Варшави Шолом-Алейхемом: (Сторінки спогадів про Шолом-
Алейхема): [3 нагоди 80-річчя від дня народж.].

/ כ.וו. אונטערשריפט: ־ אדעס. אינ שאלעמ־אלײכעמ-אװנט IV.3. ־ .1939 ־ שטערג דעו־ /
Вечір Шолом-Алейхема в Одесі.

/ א.כ. :אונטערשריפט ־ טשערקאס. את שאלעמ־אלייכעמ־אוונט IV.8. ־ .1939 ־ שטעו־נ. דער /
Вечір Шолом-Алейхема в Черкасах.

зо.ІХ. ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמענ[? ]פת ימײלײ דעמ באצײכענענ איכ װעל װאס מיט л ממאגראדסקי
Виноградський Д. Чим я відзначу ювілей [Шолом-Алейхема?]

IV.15. ־ .1939 ־ שטעת. דער // שאלעמ־אלײכעמ־ױבילײ צומ וױגיצע
.Вінниця до ювілею Шолом-Алейхема

 שאלעמ־אלײכעמ( געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג ־טער80] :שרײבער זײנ ליב האט פאלק דאס א. װאלינער
.6.1 ־ .1939־ //דערשטערנ.

Волинер А. Народ любить свого письменника: [3 нагоди 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема]. 
Волкенштейн Д. Гениальный художник: [К 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема] // Сталин, 
племя. -  1939.- 15 апр.
Волкенштейн Д. Класик єврейської літератури: До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема // 
Комсомолець України. -  1939.- 1 берез.
Волкенштейн Д. Творчість Шолом-Алейхема: (До 80-річчя з дня народж.) // Молод, більшовик. -  1938.
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-  Кн. 12, -  С. 148-153.
Волкенштейн Д. Шевченко і Шолом-Алейхем // Молод, більшовик. -  1939. -  Кн. 4. -  С. 91-98. -  Те ж.
-  Пролетар, правда. -  1939.- 15квіГ •

נ נשטײ /פיאנערכ די בא גאסט צו שאלעמ־אלײכעמ ד. װאלקע .7-5.ז ־ №. 4 ־ .1939 ־ אקטיאבערל./
Волкенштейн Д. Шолом-Алейхем в гостях у піонерів.
Волкенштейн Д. Шолом-Алейхем і молодь // Комсомолець України. -  1939. -  15 квіт.
Волкенштейн Д. Шолом-Алейхем: (К 80-летию со дня рождения) // Совет. Украина. -  1939. -  1 марта. 
Волкенштейн Д. Шолом-Алейхем: (Коротка характеристика життя і творчості) // Пролетар, правда. -  
1939,- 27, 28 лют.
Воркель М. Мої зустрічі з Шолом-Алейхемом: [Спогади] // Соціаліст. Харківщина. -  1939. -  22 квіт. 
Воробейчик А. Шолом-Алейхем и царская цензура // Большее, знамя. -  1939. -  2 февр.

. 23,22.ХІ יטשיק י ואראג / אדעס פת צענזאר צארישער דער את שאלעמ־אלײכעמ א. ו ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Воробейчик А. Шолом-Алейхем та царський цензор Одеси.

.30. IX . / ױבילײ שאלעמ־אלײכעמ צומ צ גרײטנ אנהײבנ שוינ זיכ גאלמסקי ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Галінський. Почати готуватися до ювілею Шолом-Апейхема.

. נ־גארײנאװ / שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבװ־טסטאג ־טנ80 ]צומ :הומאריסט גלענצנדיקער א ב.א. גארי שטערנ דער /
.9.XII ־ .1938־

Гарін-Горейнов Б.А. Блискучий гуморист: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема]. 
Гельфандбейн Г. Шолом-Алейхем: (80 років з дня народж. ) // Соціаліст. Харківщина. -  1939. -  
З берез.

.10.ІХ געבורטס־טאג אכציקסטנ שאלעמ־אלײכעמס באצײכענענ וױרדיק / ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /  
Гідно відзначити 80 річницю з дня народж. Шолом-Алейхема.

.18.VI שאלעמ־אלײכעמ אונ גארקי צװישנמאקסימ באצױנגענ פרײנטלעכע די א. הינדעס / ־ .1939 ־ שטערנ. דעו־ /  
Гіндес А. Дружні стосунки Максима Горького 3 Шолом-Алейхемом.

/ גאו־קי[ א.מ. געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יאר 70]:שאלעמ־אלײכעמ אונ גאו־קי מאקסימ א. הינדעס  שטערנ. דער /
־1938־ . 28.111.

Гіндес А. Максим Горький і Шолом-Алейхем: [3 нагоди 70-річчя від дня народж. О.М.Горького].
 װעגנ דערצײלט פאלק דאס װאס :קאנקע בערדיטשעװער אינ שאלעמ־אלײכעמענ מיט ״רייזע״ א א. הינדעס

/ פאלקס־שרײבער באליבטנ  .ХІІ.3 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Гіндес А. "Подорож" з Шолом-Алейхемом у бердичівській конці: Що народ розповідає про улюбленого

,народного письменника
]לעבנ שרײבערס דעמ אינ קאפיטל פײנפול א א. המדעס / שאלעמ־אלײכעמ[ געשטארבנ סיאיז זינט יאר, 25:  דער /
.V.13 ־ .1941 ־ שטערנ.

Гіндес А. Страдницький період у житті письменника: [До 25-річчя смерті Шолом-Алейхема.]
/ מישפאכע זײנ אונ שאלעמ־אלײכעמ א. הינדעס Х.22. ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /

.Гіндес А. Шолом-Алейхем і його родина
/ שעװטשענקא[ ט.ג. געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג ־טער80] :שעװטשענקאנ װעגנ שאלעמ־אלײכעמ א. הינדעס  דער /
.9.111 ־ .1941 ־ שטערנ.

Гіндес А. Шолом-Алейхем про Шевченка: [До 80-річчя смерті Т.Г.Шевченка].
/ אװנט אלײכעמ שאלעמ־ שאלעמ־אלײכעמדיקער א א. הינדעס .18.111 ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /

Гіндес А. Шолом-алейхемівський вечір Шолом-Алейхема.
/ קרעמענטשוק אינ יובילײ שאלעמ־אלײכעמ צומ צוגרײטונג די מ. גיצינ IV.6. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Гіцін М. Підготовка до ювілею Шолом-Алейхема у Кременчуці.
/ לײענער רוסישנ צומ װענדתג א שאלעמ־אלײכעמס א. האלדעס Х.16• ־ .1938 ־ שטעו־נ. דעו־ /

.Гольдес О. Звернення Шолом-Алейхема до російського читача
/ מעכאברימ די אפ סאטירע א שאלעמ־אלײכעמ א. האלדעס .123-118.ז ־ №. 12 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. /

Гольдес О. Сатира Шолом-Алейхема на письменників.
. גאלדמאכער שאלעמ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 דעמ ]ערעוו :פאלקס־מענטש גרויסער דער ־ שאלעמ־אלײכעמ ײ

.10.Х ]־ .1938 ־ שטערנ. //*דער ־אלײכעמ  
Гольдмахер І. Шолом-Алейхем - велика людина з народу: [Напередодні 80-річчя від дня народж.].

שאלעמ פת געבורטסטאג ־טנ80 צומ צוגרײטומ דער ]װעגנ :קולטור־לעבנ אונדזער אינ דאטע װיכטיקע א  л נ  האפשטײ
.12.IX ]־אלײכעמ / ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /  

Гофштейн Д. Важлива дата у нашому культурному житті: [Про підготовку до 80-річчя від дня народж. 
Шолом-Алейхема].
Гофштейн Д. До ювілею Шолом-Алейхема//Літ. журн. -  1939.- № 4 , -  С. 93-96.

געווידמעט אוונט, פײערלעכנ ]אפנ :האפשטײנ דאװיד כאװי פאעט־ארדענטרעגער פונעמ פארטראג  л האפשטײג 
.16.IV געבורטס־טאג[ ־טנ80 שאלעמ־אלײכעמס / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Гофштейн Д. Доповідь поета-орденоносця т. Давида Гофштейна: (На урочистому вечорі, присвяч.80- 
річчю від дня народж. Шолом-Алейхема).
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Гофштейн Д. Народный писатель: К 25-летию со дня смерти Шолом-Алейхема // Совет. Украина. -  
1941. -  13 мая.

.28.II שאלעמ־אלײכעמענ[ נורעגנ :פאלקט־שרײבער עכטער אנ ס.אי. גראטשאװא / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Грачова С.І. Справжній народний письменник: [Про Шолом-Алейхема].
Гринзайд И. Шолом-Алейхем: [Жизнь и творчество] // Придунайская правда. -  1941. -  27 апр. 
Грінзайд І. Шолом-Алейхем: До 25-річчя з дня смерті // Більшовик Полтавщини; Більшов. зброя; 
Більшов. шлях; Зоря; Рад. Буковина; Червоне Запоріжжя; Червон. кордон. -  1941. -  13 трав.

.4.Х ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמענ[ פונ פערזענלעכקײט גרױסע די באלויכטנ א. הובערמאנ  
Губерман А. Висвітлювати велику особистість Шолом-Алейхема.
Гурштейн А. Великий письменник єврейського народу: [До 80-річного ювілею Шолом-Алейхема] // Літ. 
газ.-1938. -  17 груд.

.188ז. ־ №. 3-4 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. שאפנ// אונ לעבנ שאלעמ־אלײכעמס א. גוושטיינ
Гурштейн А. Життя і творчість Шолом-Алейхема.
Гурштейн А. Шолом-Алейхем: (До 80-річчя з дня народж.) // Більшов. зброя. -  1939. -  14 квіт.; 1939. -  
15 квіт.
Гурштейн А. Шолом-Алейхем: (До 80-річчя з дня народж.) // Соціаліст. Молдавія. -  1939. -  15 квіт. 
Гурштейн А. Шолом-Алейхем: К 80-летию со дня рождения // Ворошиловград, правда. -  1939.-15 апр.

 ײד. מאטקװער אינ מילכיקער״ דער נ״טעװיע :ערשטער דער טעװיע אונ ־ דריטער דער ביניאמינ מ. דאניעל
/ מעלוכע־טעאטער[ .XII.12 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Даніель М. Веньямін третій і Тевьє перший: [“Тев’є-молочар” у Моск. євр. держ. театрі.]
/ ]שאלעמ־אלײכעמ[ שרייבער: טאלאנטפולער דער נ. דערזשאוױנ IV .15. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

[.Державін Н. Талановитий письменник [Шолом-Алейхем
 באם אידבױרא צענטראלע / ארבעט־שול( דער פאר יארצײט)סכעמע ־טען10 צום שאלעם-אלײכעמען װעגן טעמע דער צו

ז. [2] ,14 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ או.ס.ר.ר. פון פאלקאמבילד
До теми про Шолом-Алейхема: До 10-ї річниці смерті: (Схема для робітн. шк.).

 שאלעם־אלײכענט פון )קאפיטלען :יאוץ איעלשע און קינדערשע זײנע :שאלעם־אלײכעם ל. ש.,ועזניק דאבין
עמי. [2] ,94 ־ .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ רעזניק. ל. דאבין, ש. פון רעד. / אווטאביאגראפיע(

Добін Ш., Рєзник Л. Шолом-Алейхем: Його дитячі та юнацькі роки: (Розділи з автобіографії).
־טנ80 דעמ געווידמעט אוונט, פײערלעכנ ]אפנ דאברושינ י. שרײבער־ארדענטרעגער פונעמ ארױטטרעטתג י. דאברושמ

.20.IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבורטס־טאג  
Добрушин І. Виступ письменника-орденоносця І.Добрушина [на урочистому вечорі, присвяченому 80- 
річчю від дня народження Шолом-Алейхема].

.27.V רעאליזמ פאר קאמפ שאלעמ־אלייכעמס אי. דרוקער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Друкер І. Боротьба Шолом-Алейхема за реалізм.
Друкер И. Великий друг народа: [К 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема] // Большее, знамя. -  
1939. -  15 апр.
Друкер И. Великий народный писатель: К 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема // Большев. 
знамя. -  1938. -  4 дек.
Друкер I. Великий народний письменник: [Шолом-Алейхем] // Чорномор. комуна. -  1939. -  15 квіт.

/ װערק שאלעמ־אלײכעמט אינ געשטאלטנ רעוואליוציאנערע אי. דרוקער .4,3.11 ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Друкер І. Образи революціонерів у творах Шолом-Алейхема.
Друкер І. Сатира в творах Шолом-Алейхема // Чорномор. комуна. -  1939. -  4 квіт.
Друкер И. Шолом-Алейхем и русская литература: (К 80-летию со дня рождения) // Совет. Украина. -  
1939. -  26февр.
Друкер И. Шолом-Алейхем и русские писатели: [К 22-летию со дня смерти Шолом-Алейхема] // 
Большев. знамя. -  1938.- 12 мая.

עמי. 99 ־ .1939 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ עטױדנ(. )קריטישע :שאלעמ־אלײכעמ אי. דרוקער
Друкер І. Шолом-Алейхем: (Критич. етюди).

.зо.ІХ אונדז געהער שאלעמ־אלײכעמ אי. דרוקער / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Друкер І. Шолом-Алейхем належить нам.

/ שאלעמ־אלײכעמענ װעגנ לעגענדעט מ. דוגילעט .3.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Дубілет М. Легенди про Шолом-Алейхема.

/ מאבילקײט טעמאטישע :רעאליזמ שאלעמ־אלײכעמס פונ גרונט־שטריכנ מ. דובילעט  ־ .1939 ־ טאוו.ליט. /
.124ז. ־ №. 1

Дубілет М. Основні риси реалізму Шолом-Алейхема: Тематична мобільність.
.15.IV ראמאכיטט דער שאלעמ־אלײכעמ מ. דוגילעט / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Дубілет М. Шолом-Алейхем-романіст.
/ געארבעט שאלעמ־אלײכעמ האט וויאזוי מ. דוגילעט .106-90ז. ־ №. 6 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. /

Дубілет М. Як працював Шолом-Алейхем.
/ ]לייטארט.[ :שאלעמ־אלײכעמ־ױבילײ צומ גרײטנ זיכ ענערגישעו X.23• ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
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Енергійніше готуватися до ювілею Шолом-Алейхема: [Передовиця].
שאלעמ־אלייכעמס פת יארטאג ־טער23] וו-ער. א. :אונטערשריפט ־ שאלעמ־אלייכעמענ. דענקמאל לעבעדיקער א

., י • .12 V /טויט[ נדער/ ־.1939.־שטער  
Живий пам'ятник Шолом-Алейхему: [23-тя річниця смерті].
Зарецький А. Порядок слів у Шолом-Алейхема // Євр. мова. -  1927. -  № 1. -  Євр.

. שאלעמ־אלײכעמ געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג, ־טנ80 דעמ פײערנ צו אפ ױבילײ־קאמיטעט פונעמ זיצונג
.22.XII ־ .1938 ־ שטערנ. דער  // 

Засідання Ювілейного комітету з приводу святкування 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема. 
Злобінський С. Мої зустрічі з письменником: [Спогади про Шолом-Алейхема] // Зоря. -  1939. -  1 берез. 
Зоров А. Народний письменник: [Шолом-Алейхем] // Рад. Волинь. -  1941, -  13 трав.

.4.IV לײענער זײנע אונ שאלעמ־אלײכעמ .3 זוסקינ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Зускін Б. Шолом-Алейхем і його читачі.

 אוונט, פײערלעכנ ]אפנ איוואנאוו. װסעװאלאד שרײבער־ארדענטרעגער פונעמ ארויסטרעטונג װ. איװאנאװ
.IV.20 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 דעמ געװידמעט

Іванов В. Виступ письменника-орденоносця Всеволода Іванова [на урочистому вечорі, присвяченому
(.80-річчю від дня народж. Шолом-Алейхема

/ לק פא יידישע דאס געלעבט האט עס ווי מיר, דערצײלט שאלעמ־אלײכעמ א.פ. קאלמיקאוו .28.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Калмиков А.Ф. Шолом-Алейхем розповідає мені, як жив єврейський народ.

 געבורטס־טאג[ ־טנ80 שאלעמ־אלייכעמס ]צו :װערק שאלעמ־אלייכעמס צו אינטערעס קאלאסאלער א ע. קאמינקע
.ХІ.18 ־ .1938 ־ שטערנ. דער //

Камінка Е. Величезний інтерес до творів Шолом-Алейхема: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-
[.Алейхема

/ אוקרינע[ אפ שאלעמ־אלײכעמ־ױבילײ צומ צוגרײטונג ]די סאכאקלענ: פרײדיקע אי. קאמטשאטאװ  שטערנ. דער /
.IV. 14 ־ .1939־

[.Камчатов І. Радісні підсумки: [Підготовка до ювілею Шолом-Алейхема в Україні
/ שאלעמ־אלײכעמענ פונ יארטאג ־טנ80 דעמ באצײכענענ צו אפ מאסמיטלענ װיכטיקע קאצנעלטאנ. ־ שטערנ. דער /

.ХІ.17 ־ .1938
.Кацнельсон. Важливі заходи для відзначення 80-річчя від дня народження Шолом-Алейхема
/ ]מאסקווע[ ארמיי, רויטער דער פונ צענטראל־הויז אינ שאלעמ־אלייכעמ־אותט א אי. קאצנעלסאנ ־ שטערג. דער /

־1939 . 18.IV.
[.Кацнельсон І. Вечір Шолом-Алейхема в Центральному домі Червоної Армії, [Москва

/ שאלעמ־אלײכעמ־קאמיטעט אלפארבאנדישנ פונ זיצונג פלענארער דער אפ אי. קאצנעלסאנ .24.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Кацнельсон І. На пленарному засіданні Всесоюзного комітету Шолом-Алейхема.

מיטנ שמועס לאנד. אונדזער פונ מאסנ ברײטסטע די פונ אײגנס אנ ־ שאפונג שאלעמ־אלײכעמס אי. קאצנעלסאצ  
.12.XII לאזאװסקי ס.א. כ. ״גאסליטיזדאט״ פונ דירעקטאר / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Кацнельсон І. Творчість Шолом-Алейхема - здобуток широких мас нашої країни. Бесіда з директором 
“Держлітвидаву” тов. С.А.Лозовським.
Квітко Й. Шолом-Алейхем і Одеса/ / Чорномор. комуна. -  1939.- 16 квіт.
Колбовский Я. Шолом-Алейхем: [К 80-летию со дня рождения писателя] // Днепров. правда. -  1938. -
14 дек.

אינ שאלעמ־אלײכעמ־ױבילײ דעמ געװידמעט זיצוע, פײערלעכער דער ]אפ רעדע קארנײטשוקס א.יע. קאונייטשוק
.26.IV אוססר[ פונ װיסנשאפט־אקאדעמיע דער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Корнійчук О.Є. Промова т.О.Є.Корнійчука [на урочистому засіданні, присвяченому ювілею Шолом- 
Алейхема в Академії наук УРСР].
Кричевский Н. Великий еврейский писатель: [К 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема] // Южная 
правда. -  1939.- 9 февр.

/ שאלעמ־אלײכעמ[ געשטארבנ סיאיז זינט יאר, 25]:מיטינג אימפראװיזירטער אנ ש. קופערשמיד  ־ שטערנ. דער /
.V.13 ־ .1941

[.Купершмід Ш. Імпровізований мітинг: [25 років з дня смерті Шолом-Алейхема
/ נשאלעמ־אלײכעמ[ פראטעסטאנט א ־ שרייבער א א.יא. לאומאנ .28.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Ларман А.Я. Письменник-бунтар [Шолом-Алейхем].
Лейпцігер М., Надель X. Шість листів [Шолом-Алейхема]//Театр. -  1940.- № 7 . -  С. 23-25.
Лейтес А. Шолом-Алейхем серед гумористів/ / Культура і побут. -  1926,- № 19. -  С. 3-4.

/ פאליט־פארלאג[ מעל. קיעװער פונ דרוקערײ שאלעמ־אלײכעמ. ]פונ ױבילײ צומ מאטאנע א י. לענגארד  שטערנ. דער /
־1939־ .11.IV.

Ленгард І. Подарунок до ювілею [Шолом-Алейхема від друкарні Київського державного політичного
(.видавництва

־ פראנט. שפראכ אפנ // שפראכ שאלעמ־אלײכעמס פונ באזונדערקײטנ אינטאנאציאנעל־סטיליסטישע ו. לעונער
.126-101.ז ־ №. 4 ־ .1939

Лернер Р. Інтонаційно-стилістичні особливості мови Шолом-Алейхема.
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Лист Менделе до Шолом-Алейхема/ / Євр. мова. -  1927,- № 7 , -  Євр.
.15.IV שאלעמ־אלײכעמ[ שרײבער באליבטע מײנ ג.מ. ליטוױנענקא[: / ־ .1939 ־ שטערג דער /  

Литвиненко Г.М. Мій улюблений письменник: [Шолом-Алейхем]. 
.12.IV שאלעמ־אלײכעמענ געװידמעט אלמאנאכ ליטערארישעד / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Літературний альманах, присвячений Шолом-Алейхему.
Лойцкер X. Великий єврейський народний письменник: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема] 
/ / Вісті АН УРСР. -  1939,- № 5 , -  С. 43-54.

.15.IV שאלעמ־אלײכעמ[ נעשאמעס קינדערשע פונ אינזשענער גרויסער דער נ. לויצקער[: / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Лойцкер X. Великий інженер дитячих душ: [Шолом-Алейхем]. 

65־17ז. ־ №. 4 ־ .1939 ־ פראנט. שפראכ אפנ // שפראכ שאלעמ־אלײכעמס אע הומאר נ. לױצקער .
Лойцкер X. Гумор у мові Шолом-Алейхема.
Лойцкер X. Шолом-Алейхем і діти // За комуніст, виховання дошкільника. -  1939. -  № 5. -  С. 20-25.

.14.IV שאלעמ־אלײכעמ־דעו־צײלונג( )א :פאטערלאנד צומ אפגעשװומענ איז שיפ די נ. לוויע / ־ .1939 ־ שטעת. דער /  
Лурье Н. Пароплав відплив до батьківщини: (Оповідання Шолом-Алейхема). 

( קאמינקע עמאנויל פארלײענער קינסטלערישנ רוסישנ פונעמ אװנט )שאלעמ־אלײכעמ :געלעכטער געזונטער אי. לױמקיס  
.17.V ־ .1938 ־ שטערנ. דער //

Люмкіс І. Здоровий сміх: (Вечір Шолом-Алейхема, підготовлений рос. майстром худ. слова Емануїлом 
Камінкою).

 געבורטס ־טנ80 שאלעמ־אלייכעמס ]צו :שרייבער באליבטע מיינע פונ אײנער איז שאלעמ־אלײכעמ א. לאפידעװסקי
/ ־טאג[ .XI.18 ־ .1938 ־ שטעו־נ. דער /

Ляпідевський А. Шолом-Алейхем один з моїх найулюбленіших письменників: [До 80-річчя від дня
[.народж

/שאלעמ־אלײכעמענ בא עפיטעט דעמ װעגנ מ. מיידאנסקי .80-67ז. ־ №. 4 ־ .1939 ־ פראנט. שפראכ אפנ /
Майданський М. Про епітет у Шолом-Алейхема.
Маркиш П. Шолом-Алейхем: К 25-летию со дня смерти // Совет. Украина. -  1941. -  9 мая.
Маркіш П. Шолом-Алейхем: До 25-річчя з дня смерті / Пер. з євр. Шамбадал // Більшовик; Більшов. 
правда (Вінниця); Комсомолець України; Рад. Україна; Червоне Полісся, Чорномор. комуна. -  1941. -  
13 трав. -  Те ж. -  Большевик Запорожья; Большее, знамя; Ворошиловград, правда; Красное знамя; 
Южная правда. -  1941,- 13 мая.
Маркіш П. Шолом-Алейхем: До 25-річчя з дня смерті // Рад. освіта. -  1941. -  9 трав.

 ־טער80נ :שפאס״ בלוטיקער ״א ראמאנ דעמ װעגנ ברױו ניטפארעפנטלעכטע שאלעמ־אלײכעמס מ. מאכארינסקי
/ שאלעמ־אלײכעמ[ געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג .6.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Махоринський М. Неопублікований лист Шолом-Алейхема про роман "Кривавий жарт": [3 нагоди 80- 
річчя від дня народж.].

/ צענזור צארישע די אונ שאלעמ־אלײכעמ מ. מאבארינסקי .283-279.ז ־ №. 3-4 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. /
Махоринський М. Шолом-Алейхем та царська цензура.

 שטעו־נ. דער // שאלעמ־אלײכעמ( פונ װערק די )װעגכ :פארגאנגענהײט ביטעו־ע די אונדז דערמאנט ער ג.ד. מײעופעלד
־1939־ . 28.11.

Меєрфельд Н.Д. Він нам розповідає про гірке минуле: (Про твори Шолом-Алейхема).
Міжирицький М.М. Горький та Шолом-Алейхем //Літ. газ. -  1939. -  28 лют.

.28.II װערק שאלעמ־אלײכעמס אפ נאכפרעג גרויסער א מ. מינצעכאװסקאיא / ־ .1939 ־ שטעו־נ. דעו־ /  
Мінцеховська М. Великий попит на твори Шолом-Алейхема. 

געבורטס ־טנ80 שאלעמ־אלײכעמס געווידמעט אוונט, פײערלעכנ )אפ סטאלינ: י.װ. כאװער דעמ ־ קרעמל מאסקװע.  
16 ־ .1939־ שטערנ. ־טאג(//דער .IV.

Москва, Кремль - товаришу І.В.Сталіну: (На урочистому вечорі, присвяч. 80-річчю від дня народж.
(.Шолом-Алейхема

/ געבורטס־טאג[ ־טנ80 שאלעמ־אלייכעמס ]צו :שרייבער־הומאניסט פילבארער א כ.־מ. מומיעיו  ־ שטעת. דעו־ /
.18.XI-.1939

Мугоєв Х.-М. Чуйний письменник - гуманіст: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема].
.14. IV שאלעמ־אלײכעמ־קאמיטעט געגנטלעכנ אדעסער פונעמ זיצמג דעו אפ / ־ .1939 ־ שטעת. דעו־ /  

На засіданні Одеського обласного комітету Шолом-Алейхема.
Надання назви ім. Шолом-Алейхема єврейським установам у зв'язку з 10-річчям його смерті: 
Постанова Колегії НКО від 9/VI 1926 р. // Бюл. Наркомосвіти. -  1926. -  № 9. -  Ст. 35.

/ לײטארט.[ שאלעמ־אלײכעמ. געװארנ געבוירנ סיאיז זינט יארטאג ־טער80] :ױבילײ גרויסנ דעמ ערעװ  שטערג. דעו־ /
־1939־ . 6.1.

Напередодні великого ювілею: [Передовиця з нагоди 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема]. 
Nepomnjašci S. Naje materjaln Wegn: Šolem-Alejxemen (1908-1909) // Di rojte weit. -  1930,- № 1-2,- 
S. 170-192.
Непомнящий C. Нові матеріали про Шолом-Алейхема (1908-1909).
Ніколаєв-Бергін Н. Шолом-Алейхем і царська цензура: За новими арх. матеріалами // Вісті. -  1941. -
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13 трав.
3861. . 18.ХІ געבורטס־טאג[ ־טנ80 שאלעמ־אלײכעמס ]צו :לעבט געני שאלעמ־אלײכעמס ל.װ. ציקולינ / ־שטערנ דער / .־ 1938 .  

Нікулін Л.В. Геній Шолом-Алейхема живе: [До 80-річчя від дня народж.].
3862. Ойслендер Н. Відміни слів та форм у варіантах Шолом-Алейхемівського "Стемпеню" // Євр. мова. -  

1927,- № 2 . -  Євр.
3863. Ойслендер Н. Молодий Шолом-Алейхем та його роман "Стемпеню" // Записки / Кафедра євр. культури 

при ВУАН. -  K.: Культур-ліга, 1928. -  Т. 1. -  Євр.
3864. .9.IV אונטערשריפט:ה. ־ ענגליש. אינ דערצײלונגענ שאלעמ־אלייכעמס / ־ .1939 ־ שטעת. דעו־ /  

Оповідання Шолом-Алейхема англійською мовою.
3865. Ортенберг С.П. Народный писатель Шолом-Алейхем//Днепров. правда. -  1939.- 1 марта.
3866. Ортенберг С.П. Шолом-Алейхем и русская литература//Днепров. правда. -  1939,- 15 апр.
3867. Охранка и Шолом-Алейхем // Евр. вестник: Науч.-лит. сб. -  Л.: 2-я тип. Транспечати, 1928.
3868. Пам'яті Шолом-Алейхема: Збірник / Ред. І.Цінберг, Ш.Нігер. -  Вид. І.Л.Перец-фонд, 1917. -  78 с.
3869. .12.IV שאלעמ־אלײכעמ[ שרייבער גרויסנ דעמ דענקמאל א[ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Пам'ятник великому письменнику [Шолом-Алейхему].
3870. Панч П. Він належить всім народам: [До 80-річчя 3 дня народж. Шолом-Алейхема] // Зоря. -  1939. -

15 квіт.
געווידמעט אוונט, פײערלעכנ אפנ פאנטש כאװ.פעטרא שרייבער־ארדענטרעגער פונעמ אריינפיר־רעדע פ. פאנטש .3871

.17. IV געבורטס־טאג ־טנ80 שאלעמ־אלײכעמס / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Панч П. Вступна промова письменника-орденоносця т. Петра Панча [на урочистому вечорі, 
присвяченому 80-річчю від дня народження Шолом-Алейхема].

3872. Письма Шолом-Алейхема // Евр. мир: Лит. сб. -  М., 1918.
3873. פונ סאציאלע פאר אפטײל פונעמ שאלעמ־אלײכעמ־סעסיע דער פונ בױלעטענ :שאפונג שאלעמ־אלײכעמס פונ פראגעס

 נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ (.1939 אפרעל 26־24) אוססר. פונ װיזנשאפט־אקאדעמיע דער וױסנשאפטנ
פאלקלאר(. אונ שפראכ ליט., סאוו. ייד. פאר קאב. אוססר. פונ )װיסנשאפט־אקאדעמיע־ איל. :ז. 54 ־ .1939 אוטסר. אינ

Питання творчості Шолом-Алейхема: Бюл. сесії, присвяч. Шолом-Алейхему, у відділі суспільство- 
знавства Академії наук УРСР (24-26 квіт. 1939 р.).

3874. דער // שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 ]צומ :לופט דער פונ העלדנ אונ ׳׳לופט־מענטשנ״ ג. פיװענשטימ
.XI.18 ־ .1938 ־ שטערנ.

Півенштейн Б. "Люди повітря" і герої повітря: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема.]
IV.11. .3875 ־ .1939 ־ שטערנ. אינביראבידזשאנ//דער שאלעמ־אלײכעמ־ױבילײ צומ צוגרייטונג די

.Підготовка до ювілею Шолом-Алейхема у Біробіджані
/ געבורטס־טאג[ ־טנ80 שאלעמ־אלייכעמס ]צו :טרוימענ בעסטע די געװארנ פארװירקלעכט זײנענ עס ג. פלאטקינ .3876 דער /

.18.XI .־ .1938 ־ שטערנ
Плоткін Г. Здійснені кращі мрії: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема].

־טכ80 צומ זיכ גרײטנ )װעגנ :ארגאניזאציעס סאװעטישע אונ פארטײישע אלע פאר אופגאבע ערנ אנ ה. פאליאנקעו .3877
.12.IX ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שאילעמ־אלײכעמ( פת געבורטסטאג

Полянкер Г. Почесне завдання для всіх партійних і радянських організацій: (Підготовка до 80-річчя з 
дня народж. Шолом-Алейхема).

3878. Полянкер Г. Шолом-Алейхем: До 25-річчя від дня смерті // Літ. газ. -  1941,- 16 трав.
/קינדער־יארנ שאלעמ־אלײכעמס פונ וו. ראבינאוױטש 3879. .11.ז ־ №. 4 ־ .1939 ־ אקטיאבערל. /

Рабинович В. Дитячі роки Шолом-Алейхема.
/ שאלעמ־אלײכעמ לעבעדיקער דער )װאלפ(. װ. ראנינאוױטש 3880. .13-12.ז ־ №. 4 ־ .1938 ־ אקטיאבערל. /

Рабинович В. Живий Шолом-Алейхем.
3881. Рабинович В. З Шолом-Алейхемом по Дніпру: 3 спогадів брата/ / Більшов. правда. -  1939.- 12 квіт.
3882. .зо.ХІІ ;18.XI ;24 ,з.Х שאלעמ־אלײכעמ ברודער מײנ )װעוױק(. װ. ראבינאװיטש / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  

Рабинович В. Мій брат Шолом-Алейхем.
3883. ־ •1939 אעאוססר, נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ זיכרוינעס. >וויטשוו.מיינברודערשאלעמ־אלייכעמ:1ראנמ

(.12-7)ז.ראבינאװיטש״ ״װעװיק א. הינדעס ־ איל. :ז. 235
Рабинович В. Мій брат Шолом-Алейхем: Спогади.

3884. .6.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שעװטשענקאנ װעגנ שאלעמ־אלײכעמ וו. ראבינאװיטש
Рабинович В Шолом-Алейхем про Шевченка.

שאלעמ פונ געבורטסטאג ־טנ80 צומ צוגרײטונג דער ]װעגנ :אונדזערער אינגאנצנ איז שאלעמ־אלײכעמ װ. ואבמאוױטש .3885
.12.IX ]־אלײכעמ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Рабинович В. Шолом-Алейхем цілком наш: (Про підготовку до 80-річчя з дня народж.).
3886. Рабинович В. Як змальовував персонажі своїх творів Шолом-Алейхем: [Уривок з спогадів брата 

письменника] / Пер. з євр. А.Прізант//Червоне Полісся. -  1938.- 1 квіт.
3887. Райцин Е. Шолом-Алейхем: [До 80-річчя з дня народж. письменника] // Жовтеня. -  1939. -  № 4. -  С. 5.
3888. Ранній Г. Художник-реаліст: До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема // Соціаліст. Молдавія. -  1939.

-  З лют.



/ נאװעליסט דער שאלעמ־אלײכעמ י. רעמיגיק ז.־ № 3-4 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. / .250-218.
Реміник І. Шолом-Алейхем - новеліст.

.14. IV ־ .1939 ־ שטעת. דער // שאלעמ־אלײכעמ־אװנטנ גרויסע ל.מ. רעזציק  
Резник Л.М. Великі вечори Шолом-Алейхема.
Рімен Є. Животворна єдність: [Шолом-Алейхем і рос. л-ра] // Зоря. -  1939. -  15 квіт.
Рімен Є. Народний письменник: [До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема] // Зоря. -  1939. -  17 
лют.

.28.IV ״אואנ״ פונ שאלעמ־אלײכעמ־סעסיע דער פונ אובעט די / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Робота Сесії "УАН" до ювілею Шолом-Алейхема.
Самойлов А. На батьківщині Шолом-Алейхема: [Спогади земляків] // Червоне Полісся. -  1939. -  3 квіт.

/ יוביליי שאלעמ־אלײכעמס פונ פייערונגענ .2ז. ־ №. 4 ־ .1939 ־ אקטיאבערל. /
Святкування ювілею Шолом-Алейхема.

/ אדעס אינ שאלעמ־אלײכעמ־פײערונגענ די IV .18. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Святкування ювілею Шолом-Алейхема в Одесі.

/ קרימ אינ אונ אוקראינע אינ שאלעמ־אלײכעמ־פייערומענ די IV.24. ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Святкування ювілею Шолом-Алейхема в Україні та в Криму.

/ כארקאװ אינ שאלעמ־אלייפעמ־פייערונגענ די IV.20. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Святкування ювілею Шолом-Алейхема у Харкові.

/ שאלעמ־אלײכעמ־ױבילײ צומ ־ אומאנ ל. סיגאל IV.14. ־ .1939 ־ שטעו־נ. דער /
Сігал Л. Умань до ювілею Шолом-Алейхема.
Спектор X. Класик єврейської літератури: До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема // Червоне
Полісся, -  1939,- 6 лют.

/ פראזעאלאגיע שאלעמ־אלײכעמס אינ װערטל אוכ אידיאמ ע. ספיװאק г.100-81. №. 4 ־ .1939 ־ פראנט. שפראכ אפנ /
.Співак Е. Ідіоми та прислів’я у фразеології Шолом-Алейхема

עמ׳. 167 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ עטױדנ. :סטיל אונ שפראכ שאלעמ־אלײכעמס א. ספױואק
Співак А. Мова і стиль Шолом-Алейхема: Етюди.

/ סינטאקס שאלעמ־אלײכעמס װעגנ נאטיצנ ע. ספױואק .164-150.ז ־ №. 1 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. /
Співак Е. Нотатки про синтаксис Шолом-Алейхема.
Співак І. Шолом-Алейхем: До 25-рІччя з дня смерті // Комуніст. -  1941. -  13 трав.

.16-5.ז * №. 4 ־ .1939 ־ פראנט. שפראכ אפנ // שפראכ ליטערארישע יידישע אונדי שאלעמ־אלײכעמ ע. ספױואק
Співак Е. Шолом-Алейхем та єврейська літературна мова.
Співак І.Г. Шолом-Алейхем і єврейська літературна мова // Бюл. Сесії Відділу суспільних наук АН 
УРСР, присвяч. творчості класика євр. л-ри Шолом-Алейхема. -  K., 1939. -  С. 4-6.

.15.IV 100 ,א.כ. :אונטערשריפט ־ שאלעמ־אלייכעמענ. געווידמעט אוונטנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
100 вечорів, присвячених Шолом-Алейхему.

.30.ІХ ־1938 ־ שטעת. //דעו־ שאלעמ־אלײכעמענ[ ]װעגנ טאלאנטנ: פונ שילדערער טאלאנטפולער דער פ.ט. סטאליארסקי.  
Столярський Ф.С. Талановитий зображувач талантів: [Про Шолом-Алейхема].

.3.IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער // פאלטאװע אינ שאלעמ־אלײכעמ־אװנט אי. טעפליצ  
Тепліц і. Вечір Шолом-Алейхема у Полтаві.

. / געבורטס־טאג( ־טכ80 שאלעמ־אלײכעמס געװידמעט אװנט, )פײערלעכער :כרושטשאװ נאװער דע» שטערנ דער /
.16.IV ־1939־ .

Товаришу Хрущову: (Урочист. вечір, присвяч. 80-річчю від дня народж. Шолом-Алейхема).
Токар X. Великий класик єврейської літератури: 80-річчя з дня народж, Шолом-Алейхема // Театр. -  
1939,- № 1 ,-  С. 29.
Токарь X. Великий народный писатель: (К 80-летию со дня рождения Шолом-Алейхема) // Совет. 
Украина, -  1939,- 15 апр.
Токарь X. Классик еврейской литературы [Шолом-Алейхем] // Сталин, племя. -  1941. -  13 мая.

.9.IX ־ .1938 ־ שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמענ צו בריוו טאלסטאיס ל. טאלסטאי  
Толстой Л. Листи Толстого до Шолом-Алейхема.

/ ]שאלעמ־אלײכעמ[ הומאניסט. גרויסער א י.ט. טאמגארג .28.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Томбарг I.Т. Великий гуманіст [Шолом-Алейхем].

.15. IV ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שאפונג[ שאלעמ־אלײכעמס ]װעגנ :פאלקס־הומאר פונ פערלענ ד.ק. טרעטיאקאמ  
Третяков Д.К. Перлини народного гумору: [Про творчість Шолом-Алейхема].
Трояновський А. Великий народний письменник: (До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема) // 
Більшовик, -  1939.- 1 берез.

.12.IV שאלעמ־אלײכעמ[ ]פונ ױביליי צומ זיכ גרײט אוקואיניש־װיסנשאפט־אקאדעמיע די / ־ .1935 ־ שטערנ. דער /  
Українська Академія наук готується до ювілею [Шолом-Алейхема].

•30.Х שאלעמ־אלײכעמ[ פונ יארטאג ־טנ80 ]צומ :פאלקס־שרײבער גאליגטער דעו / ־ .1938 ־ שטעת. דעו־ /  
Улюблений народний письменник: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема].
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/ ]שאלעמ־אלײכעמ:לײטאו־ט[. מיליאנענ פונ שרײבער באליבטער דער .ll.17 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
[.Улюблений письменник мільйонів [Шолом-Алейхем: Передовиця

שאלעמ־אלײכעמ פאלקס־שרײבער יידישנ גרויסענ פונעמ געבורטס־טאג ־טנ80 דעמ געװידמעט אװנט, פײעולעכעד  
.20.IV מאסקװע אינ פו־אפארײנענ־־הויז פונ קאלאנענ־זאל אינ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Урочистий вечір, присвячений 80-річчю від дня народж. великого єврейського народного письменника 
Шолом-Алейхема у Колонному залі Будинку Рад у Москві.
Ухмилова Т. Максим Горький і Шолом-Алейхем // Пролетар, правда. -  1938. -  27 груд.

יעװ  געווידמעט אוונט, פײערלעכנ ]אפנ פאדײעװ א.א. שרײבער־ארדענטרעגער פונעמ ארײנפיר־רעדע א.א. פאדי
.IV.20 ־ .1939 ־ שטערנ. דער // שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 דעמ

Фадеев 0 .0 . Вступна промова письменника-орденоносця О.О.Фадєєва [на урочистому вечорі,
присвяченому 80-річчю від дня народж. Шолом-Алейхема.]

/ װיניצע אינ שאלעמ-אלײכעמענ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 צומ צוגרײטומ די י. פאליקמאנ XII.16. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
.Фалікман І. Підготовка у Вінниці до 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема

/ װיניצע אינ ױבילײ שאלעמ־אלײכעמ צומ צוגרײטתג די א. כיטערמאנ ל., פעלדגלױמ .30.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Фельдблюм Л., Хітерман А. Підготовка до ювілею Шолом-Алейхема у Вінниці.

.9.V פײערונגענ שאלעמ־אלײכעמ די ארומ א>. פעפער / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Фефер І. Навколо святкування ювілею Шолом-Алейхема.
Фефер І. Шолом-Алейхем і радянська єврейська література // Комуніст. -  1939. -  15 квіт.

 שאלעמ פונ ױבילײ־פײערונגענ די צוגרײטנ אפ ]קאמיטעט :ניט ארבעט וואס יוביליי־קאמיטעט, א װעגנ א. נאלאט
/ סטאלעדארפ[ אינ ־אלייכעמענ .14.1 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Халат А. Про ювілейний комітет, який не працює: [Комітет для підготовки святкування ювілею Шолом- 
Алейхема у Сталіндорфі].

נ / געגנטויספירקאמ קיעװער באמ שאלעמ־אלײכעמ־קאמיטעט געגנטלעכנ קיעװער פונעמ זיצו» ערשטע א. כאנטשי  דער /
.4.1 .־ 1939 שטערנ.־

Ханчін А. Перше засідання Київського обласного комітету Шолом-Апейхема при Київському 
облвиконкомі.

[ יטש ילעװ שאלעמ־אלײכעמענ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 דעמ ]ערעוו :קינדער־שרײבער באליבטסטער דער ס. כאסק
.10.Х ־ .1938 ־ שטערנ. דער  //

Хаскілевич С. Найулюбленіший дитячий письменник: [Напередодні 80-річчя від дня народж. Шолом- 
Алейхема].
Хаскілевич С.Д. Шолом-Алейхем: (До 80-річчя з дня народж.) // Більшовик Полтавщини. -  1939. -  
1 берез.
Хащевацький М.І. Великий класик єврейської літератури: До 80-річчя з дня народж. Шолом-Алейхема 
// Більшов. зброя. -  1939. -  3 берез.

י / ״כאלוימעס״ פיעסע פונדער :שאלעמ־אלײכעמ ױנגער דער .0 נאשטשעװאצק .28.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Хащевацький М. Молодий Шолом-Алейхем: 3 п’єси “Сновидіння’’.
Хащевацький М. Шолом-Алейхем: Нарис: [До 80-річчя від дня народж. письменника] // Піонерія. -  
1 9 3 9 . 4 ־ №  , -  С. 20-21.

.зо.ІХ שאלעמ־אלײכעמענ[ נוועגנ :לעבנ יידישנ רעכטלאזנ פונעמ אנענציקלאפעדיע א.א. נענקמ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער/  
Хенкін А.А. Енциклопедія безправного єврейського життя.
Про творчість Шолом-Алейхема.
Хітерман A.C. До ювілею Шолом-Алейхема: [80-річчя від дня народж.] // Більшов. правда. -  1939. -  1 
берез.

.286-284.ז ־ №. 3-4 ־ .1939 ־ //סאוו.ליט. ױבילײ שאלעמ־אלײכעמענ צומ כראמק
Хроніка до ювілею Шолом-Алейхема.

.( סטרעלטקאיא אקטריסע דער פונ )דערציילט מאגילעוו. אינ שאלעמ־אלײכעמענ מיט פאל אינטעועטאנטער אנ  
.18.XI שאלעמ־אלײכעמענ[ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 ]צומ :לײפציקער מ. פארשריבנ / ־ .1937 ־ שטערנ. דער /  

Цікавий випадок з Шолом-Апейхемом у Могилеві: (Розповідає актриса Стрельська). Записав 
М.Лейпцикер: (До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема).
Чаговец В. Интервью: (Из воспоминаний о Шолом-Алейхеме) // Совет. Украина. -  1939. -  6 апр. 
Чаговець В. Шолом-Алейхем: Бесіди і зустрічі / Пер. з рос. А.Новоселецький // Рад. л-ра. -  1939. -  
Кн. 2 , -  С. 85-160.

/ שאלעמ־אלײכעמענ[ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 ]צומ :שרײבער דעמ דענקמאל א שטעלנ צײט שוינ י. טשייקאװ / 
.XI.18 ־ .1938 ־ שטערנ. דער
[.Чайков І. Уже час поставити пам'ятник письменникові: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема

/ װערק[ שאלעמ־אלײכעמס ]װעגנ קאנטראסטנ: װ.פ. טשערגעצקא .28.11 ־ .1939 ־ שטערנ. דעו־ /
Черненко В.П. Контрасти [у творах Шолом-Алейхема].

 שאלעמ־אלײכעמס פונ שפראכ דער לויט פאלקס־שפראכ יידישער דער אינ זאצבוי פונעמ באזונדערקײטנ מ. שאפירא
שנ//юפערסא .148-127.ז ־ №. 4 ־ .1939 ־ פראכט. שפראכ אפנ ז

.Шапіро М. Синтаксичні особливості єврейської народної мови за мовою персонажів Шолом-Алейхема
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3944. .18. IV .־ .1939 ־ שטערנ. //דער אינבערדיטשעװ שאלעמ־אלײכעמ־אותט א שיפא  
Шиф А. Вечір Шолом-Алейхема в Бердичеві.

3945. Шкаровський І. Дитячі оповідання Шолом-Алейхема: [До 80-річчя від дня народж.] // Молод, 
більшовик. -  1939,- Кн. 2. -  С. 128-133.

3946. Шкаровський І. До наступного ювілею Шолом-Алейхема: [80-річчя від дня народж. євр. письменника] // 
Літ. газ. -  1938.- 18 верес.

3947. Шкаровський І. Класик єврейської літератури [Шолом-Алейхем] // Вісті. -  1939. -  15 квіт.
3948. Шкаровський І. Народний характер творчості Шолом-Алейхема: (До 80-річчя від дня народж.) // Нар. 

творчість. -  1939,- № 1 . -С .  41-50.
3949. .9.ХІІ ^1938שט^ינ־w/ l шקדטאגטנשאלגלאלייכо т шטנw г^׳:]צומ ׳שאמערסמישפ50ואווסקיש. יאר ^

.9.XII 1938. ־
Шкаровський Ш. 50 років твору "Суд над Шомером": [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема].

3950. Шкаровский И. Творческий путь Шолом-Алейхема: (К 80-летию со дня рождения) // Южная правда. -  
1939,- 3 марта.

3951. Шкаровський І. Шолом-Алейхем: [Аналіз творчості письменника] // Комуніст. -  1939. -  1 берез.
3952. Шкаровський І. Шолом-Алейхем: До 25-річчя з дня смерті письменника // Пролетар, правда. -  1941. -  

13 трав.
3953. Шкаровський І. Шолом-Алейхем: До 80-річчя з дня народж. // Рад. л-ра. -  1939. -  Кн. 4. -  С. 119-130.
3954. Шкаровський І. Шолом-Апейхем-драматург// Театр. -  1939.- № 1 .-  С. 30-32.
3955. Шкаровський І. Шолом-Алейхем і Україна/ / Зоря. -  1939.- 1 берез.

/ שאלעמ־אלײכעמ[ פונ געבורטס־טאג ־טנ80 ]צומ :װעװיקס נאכעמ שאלעמ ש. שקאראװסקי 3956. .15.1 ־ .1939־ שטערנ. דער /
Шкаровський Ш. Шолом Нохем Вевікс: [До 80-річчя від дня народж. Шолом-Алейхема].

3957 אוססר, אינ נאצ.מינד. שי פאר מעל.־פארל. :ק. ־ שרייבער. סאװעטישע פונ אלמאנאכ : 1939־1859 שאלעמ־אלייכעמ,
־1939 איל. ז.: 238 .

Шолом-Алейхем, 1859-1939: Альманах радянських письменників.
3958. . 15. I V גמ ־אלײמ / לײטארט.[ געבורט. זײנ זינט יארטאג ־טער80] :שאלעמ ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Шолом-Алейхем: [80-річчя від дня народж.: Передовиця].
/ דאטעס( ביאגראפישע שאלעמ־אלײכעמ)אײניקע 3959. .5-3ז. ־ №. 4 ־ .1939 ־ אקטיאבערל. /

Шолом-Алейхем: (Деякі біографічні дати).
3960. עמ׳• [1] ,297 ־ .1940 אוקרמעלנאצמינדפארל., :ק. ־ מאטעריאלנ. אונ ארטיקלענ קריטישע פונ זאמלונג :שאלעמ־אלײכעמ

Шолом-Алейхем: 36. критич. статей і матеріалів.
3961. רעד / אווטאביאגראפיע( שאלעמ־אלייכעמס פון )קאפיטלען :יאוץ איעלשע און קינדערשע זײנע :שאלעס-אלײכעס

№(. 14 ;פיאנעך_ב-ק און ־)שול־ עמ׳. 96 * .1926 קולטור־ליגע, :ק. ־ רעזניק. ל. און דאבין ש. פון
Шолом-Алейхем: Його дитячі і юнацькі роки: (Розділи з автобіографії Шолом-Алейхема).

/ יידיש פת פארשונג פאנעטיש־דיאלעקטאלאגישע דער שאלעמ־אלײכעמ גיט וואס מ. שולמאג 3962. פראנט. שפראכ אפנ /
.160-149Л ־ №. 4 ־ .1939 ־

.Шульман М. Що дає Шолом-Алейхем для фонетико-діалектологічного дослідження їдиш

БІБЛІОГРАФІЯ
/ שאלעמ־אלײכעמענ װעגנ העפט גיגליאגראפישער 3963. .1939־ שטערנ. דער /

.15.IV-
Бібліографічна збірка про Шолом-Алейхема.

3964. . / שאלעמ־אלײכעמענ װעגנ אונ שאלעמ־אלײכעמענ פונ ביכער שטערנ דער /
. l l . IV ־1939־ .

Книжки Шолом-Алейхема і про Шолом-Алейхема.
3965. אינ װערק )שאלעמ־אלײכעמס :דענקמאל בעסטער דער נ. )אדעל

 זאמלונגפונקריטישע שאלעמ־אלײכעמ, )בתוך: ראטנפארבאנד(.
(.222-199 עמ׳ ־ .1940 ק., ־ מאטעריאלנ. ארטיקלענאת

Надель X. Кращий пам'ятник: (Твори Шолом-Алейхема в 
СРСР) // Шолом-Алейхем: 36. критич. ст. і матеріалів.

 3966. ־1917 יארנ די פאר ראטנפארבאנד אינ װערק שאלעמ־אלײכעמס כ. נאדעל
,7 ־ מסי 1936 כ., ן ק. ־ :פארמעסט.)בתוך רעשימע(. )ביבליאגראפישע : 1936
(.161-153 עמ׳

Надель X. Твори Шолом-Алейхема в Радянському Союзі за 
роки 1917-1936: (Бібліогр. список).

איז זינט יארטאג, ־טנ80 צומ שאלעמ־אלײפעמ:  3967. דער געװארנ געבוירנ ס׳
 צונויפ /. מאטעריאלנ פאלקס־שרײבער:ביבליאגראפישע יידישער גרויסער

מ.מ. פונ רעד. דער אתטער !דעכטיאר ד.ל. סטארטשענקא, א.א. :,געשטעלט
Рис.12. Шолом-Алейхем. До 80-ї річниці від .אוססר פונ ביכער־פאלאטע דער פונ דרוק. אונ פארל. :כ. ־ פעלדשטײנ 

1939 дня народження. Бібліогр.матеріали. אוססר(. פונ ביכער־פאלאטע אוססר. ־)פאלקאמבילד ז. 20 ־

® *־«ססר ןיקןמגייד
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Шолом-Алейхем: До 80-ї річниці від дня народж. великого євр. нар. письменника: Бібліогр. матеріали / 
Уклад. А.А.Старченко, Д.Л.Дехтяр. > ־ •

פון א.נ. מעלוכע־ביבליאטעק יידישע צענטראלע / טויט זײנ פונ יארטאג סטנ צװאנציק צומ שאלעמ־אלײכעמ, .3968
עמ׳ [1] ,21 ־ .1936 אוקרמעלנאצמינדפארל., :כ. ; ק. ־ װינטשעװסקי.קיעװ. מ. .

Шолом-Алейхем: До 20-ї річниці його смерті.
i עמ׳• .3969 i] ־ .1939 ק., ־ געבוירנ. זײנ פונ יארטאג ־טנ80 צומ : (1916-1859)שאלעמ־אליינעמ 45,   

Шолом-Алейхем (1859-1916): До 80-ї річниці від дня народж.
3970. Шолом-Алейхем (Ш.Н.Рабинович), 1859-1916: [Бібліогр. огляд] / Склав Х.Надель. -  K.: Друк. НКО, 

1937,- 12 с.
3971. Шолом-Алейхем, 1859-1916: До 80-річчя з дня народж. великого євр. нар. письменника: Метод, і 

бібліогр. матеріали для мас. б-к / Склав Х.Надель; Ред. Д.Альохін. -  X.: Вид. і друк. Кн. палати УРСР, 
1939. -  26 с.: іл.

ШТЕИНБАРГ Е.

/ נאטיצנ ליטערארישע :רומעניע[ פוכ נשרײבער :שטײנבארג עליעזער .0 סיטא 3972. .31.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Сіто Ф. Еліезер Штейнбарг: [Письменник з Румунії]: Літ. нотатки.

33.2. ДОСЛІДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
3973. Kowalenko В. Draj jor “Molodnjak" // Prolit. -  1930. -  № 1 ,-  Z. 66-69.

Коваленко Б. Три роки "Молодняка".
3974. Korjak W. Di grinder fun der ukrainišer proletarišer literatur // Di rojte weit. -  1930.- № 1-2. -  Z. 134-135. 

Коряк В. Основоположники української пролетарської літератури.
3975. Pilipenko S. Ukrainiše poieriše literatur//Di rojte weit. -  1930.- № 4 , -  S. 179-187.

Пилипенко С. Українська селянська література.
3976. פארװאלטונג דער פונ פלענומ אפנ רעדע :ליטעראטור סאװעטישער אוקראינישער דער פונ װעגנ די פ.פ. פאסטישעװ

ז. [2,]38 ־ .1935 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעצ־פארל. :כ. ;ק. ־ אוקראינע. פונ שרײבער סאװעטישע פארבאנד פונעמ
Постишев П.П. Шляхи української радянської літератури: Промова на пленумі правління Спілки 
письменників України.

3977. Far hegemonie fun proletarišen literatur: (Rezoljucie fun komfrakcie VUSPP) // Prolit. -  1930.- № 12.- Z .  
79-88.
Про гегемонію пролетарської літератури.

/ כאיעל״[ איגארא װעגנ געזאנג ״דאס פאעמע דער ]װעגנ :פאלק רוסישנ פונעמ פאעמע העראישע די ג. שטארמ .3978 דער /
.26.V .־ .1938 ־ שטערנ

Шторм Г. Героїчна поема російського народу: [Про поему “Слово о полку Ігоревім”].

33.2.1. ПЕРСОНАЛИ 
ВАСИЛЕВСЬКА В.

3979. .27.IX ־ .1940 ־ שטערנ. דעו־ // שאפונג[ קינסטלערישער איר פת ]כאראקטעריסטיק :וואסילעווסקאיא וואנדא מ. זשיוואוו  
Живов М. Ванда Василевська: [Характеристика художньої творчості].

3980. מײרעװ די פונ אוסטר אונ פססר פונ אויבער־ראט אינ דעפוטאט א פאר ]קאנדידאט :װאסילעװסקע װאנדע א. קאהאנ
/ אוקראינע[ פונ ־געגנטנ .V.24 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Каган А. Ванда Василевська: [Кандидат в депутати на перевиборах до рад СРСР та УРСР від західних
областей України.]

КОБИЛЯНСЬКА О. і
/ ]א.קאביליאנסקא[ פאלקס־שרײבערנ. עכטע אנ ג. בארוכ ХІ.27. .3981 ־ .1940 ־ שטעת. דער /

Борух Г. Справжня народна письменниця [О.Кобилянська.]

КОРНІЙЧУК О.Є.

/ דראמאטורגיע קארנייטשוקס א. טריפאלסקי VIII.14. .3982 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
.Трипольський А. Драматургія Корнійчука

/ קארנייטשוק[ א.יע. לאורעאט ]סטאלינישער :באלשעוויק א דראמאטורג, א י. פאליקמאג 3983. .21.111 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Фалікман І. Драматург, більшовик: [Сталін, лауреат О.Є.Корнійчук].



КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І.П.

.9.IX געבורטס־טאג[ ־טנ170 ]צומ :קאטליאו־עװסקי ה.אי.פ. מאצקינ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Мацкін Г. І.П.Котляревський: [До 170-річчя від дня народж.].

КОЦЮБИНСЬКИЙ М.М.
 מ.מ. פונ געבורטס־טאג ־טער75] :)דערינערונגענ( :ױגנט־יארנ קינדער־אונ קאצױבינסקיס .מ.כ.מ קאצױגינסקי
.IX .17 ־ .1939 ־ שטערנ. //דער קאצױבינסקי[

.[.Коцюбинський Х.М. Дитячі та юнацькі роки М.Коцюбинського: (Спогади): [75 років від дня народж
־10־ .1939 ־ //סאװ.ליט. געבוירנ( זײנ פונ ־יארטאג75 )צומ קאציובינסקי: מ.מ. ל. פידהייכי .142-136ז. №.

Підгайний Л. М.М.Коцюбинський: (75 років від дня народж.).
.24.1V קאצױבעסקי מיכײלא אי. אי. טטעבונ / ־ .1938 ־ שטערנ. ז־ער /

Стебун 1.1. Михайло Коцюбинський.
 קאצױבינסקי[ מ.מ. פונ געבורטס־טאג ־טער75] :שאפונג קאצױבינסקיס אינ מאטױונ אינטעו־נאציאנאלע ג. פעדוג

.IX.17 ־ .1939 ־ שטערנ. דער //
Федун Б. Інтернаціональні мотиви в творчості Коцюбинського: [75 років від дня народж.].

/ קאציובינסקי[ מ.מ. פונ געבורטס־טאג ־טער75] :קאציובינסקי מ. ש. שקאראווסקי IX.17. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Шкаровський Ш. М.Коцюбинський: [75 років від дня народж.].

.КРИМСЬКИЙ А.Ю
 וויסנשאפט. דער פונ יארטאג ־טער50 אונ געבורטסטאג ־טער70] :געלערנטנ גרויסנ מיטנ שמועסנדיק ב. װייסמאג

/ קרימסקי[ א.יע. אקאדעמיקער טעטיקײט.פונעמ .15.1 ־ .1941 ־ שטעו־נ. דער /
Вайсман Б. Розмовляючи з великим ученим: [70 років від дня народж. та 50 років наук, діяльності 
академіка А.Ю.Кримського].

/ קרימסקי[ א.יע. אקאדעמיקער פונעמ געבורטסטאג ־טער70] װעלט־נאמענ: א מיט פילאלאג א ג. נאזאוענקא  דעו־ /
.15.1 ־ .1941 ־ שטעוע.

Назаренко Н. Філолог з світовим іменем: [70 років від дня народж. академіка А.Ю.Кримського].

МИКИТЕНКО І.

Hirš Š. Vegn Ivan Mikitenkos šafung: (Literariše xarakteristik) II Prolit. -  1930,- № 8-9,- S. 65-70.
Гірш Ш. Про творчість Івана Микитенка: (Літ. характеристика).

РИЛЬСЬКИЙ М.Т.
[ ]פאלק פונעמ דיכטער דער .0 אנדויאנאװ מ.רילסקי דיכטער־ארדענטרעגעו־ פונעמ טעטיקײט ליטערארישע יאו־ 30:

.10. IV ־ .1940 ־ שטעו־נ. דער  // 
Андріанов П. Поет з народу: [ЗО років літературної діяльності поета-орденоносця М.Рильського].

/ )נאטיצנ( :רילסקי מאקסימ ג. לוריע .151-146.ז ־ №. 4 ־ .1940 ־ סאוגליט./
Лур'є Н. Максим Рильський: (Нотатки).

/ קולטור סאװעטישער אוקראינישער דער פונ מײסטערס :רילסקי מאקסימ מ. טאלאלאיעװסקי  .1940 ־ שטערנ. דער /
.14.11־

Талалаєвський М. Максим Рильський: Майстри укр. рад. культури.

СОСЮРА В.
/ קולטור[ סאװעטישער אוקראינישער דער פונ טוער ]אנגעזעענער :סאסױרא װלאדימיר א. טריפאלסקי  שטעו־נ. דער /

־1940־ . 29.11.
Трипольський А. Володимир Сосюра: [Видатний діяч укр. рад. культури].

5.Х סאסױרא װלאדימיר א. טריפאלסקי[ / טעטיקײט[ ליטערארישע יאר 20: ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Трипольський А. Володимир Сосюра: [20 років літературної діяльності].

ТИЧИНА П.Г.
 דיכטער־ארדענטרעגער אוקראינישענ פונעמ געבורטסטאג ־טנ50 צומ :קולטור יידישע די אונ טיטשינא פ.ג. א. קאהאנ
/ טיטשינא פאװלא .22.1 ־ .1941 ־ שטעו־נ. דער /

Каган А. П.Г.Тичина та єврейська культура: До 50-річчя від дня народж. укр. поета.
 דיכטער־ארדענטרעגער אוקראינישנ פונעמ געבורטסטאג ־טנ50 צומ :צײט אונדזער פונ העלדנ־עפאס צומ נ. ליריע

/ פ.ג.טיטשינא .26.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /
Лур'є Н. Про героїчний епос нашого часу: До 50-річчя від дня народж. укр. поета П.Г.Тичини.

3984.
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3987.

3988.

3989.

3990.
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3994.

3995.

3996.
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א ק נ ע ר א ז א  ליטעראר. דער פונ יארטאג ־טנ30 אונ געבורטסטאג ־טנ50 ]צומ :שילער טאלאנטפולער גארקיס ג. נ
.28.1 ־ .1941 ־ שטערנ. //דער טיטשינא[ פונפ.ג. טעטיקײט.

Назаренко Г. Талановитий учень Горького: [До 50-річчя від дня народж. та 30-річчя літ. діяльності 
П.Г.Тичини].

א ק נ ע ש ט ױ ו א  ליטעראר. דער פונ יארטאג ־טנ30 אונ געבורטסטאג ־טנ50 נצומ :דיכטער גרויסנ א פונ געזאע דאס ל• נ
/ טיטשינא[ פ.ג. פונ טעטיקײט .28.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

Новиченко Л. Спів великого поета: Що 50-річчя від дня народж. та 30-річчя літ. діяльності П.Г.Тичини].
ר ע ו ד ע ט ב י ל א / לײטארט.[ :]פ.ג.טיטשינא אוקראינע סאװעטישער דער פונ דיכטער ג .28.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער /

Улюблений поет Радянської України [П.Г.Тичина: Передовиця].

УКРАЇНКА ЛЕСЯ

א 25.11. ו ו א נ א ר / געבורטסטאג ־טנ70 איר צו :אוקראינקא לעסיא ב. א 1 ־ שטערנ. דער / 9 4 ־ .1  
Аронова Б. Леся Українка: До 70־річчя від дня народж.

ФРАНКО І.Я.

Білецький Л. До історії тексту поеми Ів.Франка "Мойсей"; Varia et supplementa: Vůli1 N. L'histoire et la 
geographie // Ювіл. 36. на пошану акад. М.С.Груииевського: 3 нагоди 60 річниці життя та 40 роковин 
наук, діяльності. -  K., 1928. -  Т. 2. -  С. 346-362.
Гольденштейн Б. Іван Франко // Комсомолець України. -  1939. -  26 листоп.
Гордієвський М. Мойсей - поема Ів.Франка: (Спроба характеристики). -  О.: Т-во "Станок", 1926. -  15,
[1] с.

נ א ו ױ / זײנביאגראפיע[ ]פת :פראנק*! א .13-12.ז ־ №. 12 ־ .1940 ־ גרייט. זי! /
Іван Франко: [3 біографії].

■24.Х פראנקא אױואנ אונ קראװטשענקא אוליאנא ר. קאונ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Корн Р. Уляна Кравченко й Іван Франко.
Кудрявцев П. Єврейство, євреї та єврейська справа в творах Івана Франка // 36. пр. євр. іст.-археогр. 
коміс. / ВУАН. Іст.-філол. від. -  K., 1929. -  Т. 2. -  C. 1-81.

ל ע ד א נ ׳כ. נ א מ ל ע ט י דער געשטארבנ סיאיז זינט יארטאג, ־טער25 :ליטעראטור יידישע די אונ פראנקא אױואנ י. מ
.28.V פראנקא אױואנ שרעבער אוקראינישער גרויסער / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Надель X., Мітельман І. Іван Франкой єврейська література: 25-та річниця від дня смерті великого укр. 
письменника.

.30.VII א ק ל ע װ א / פאלק יידישנ פונעמ פרײנט גרויסער דער ־ פראנקא אױואנ .3 פ ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Павелко П. Іван Франко -  великий друг єврейського народу.

/ אי.יא.פראנקא( פונ געבורטסטאג ־טנ85 )צומ :ליטעראטור רוסישע די אונ פראנקא אױואנ דער /  .a א  ק ל ע װ א פ

.15.IX .־ .1940 ־ שטערנ
Павелко П. Іван Франко і російська література: (85 років від дня народж.).
Романюк І. Маса і провід: (3 нагоди трицятьліття появи Франкового “Мойсея”) // Життя і знання. -  Л., 
1935,- Рік VIII, ч. 5 , -  С. 133.
Чехович К. Постать Мойсея в творчості Івана Франка //Дзвони. -  1936. -  Ч. 5. -  С. 199-204; Ч. 6/7. -  
С. 267-276.

ШЕВЧЕНКО Т.Г.
צ א מ ט ל  ט.ג.שעװטשענקא[ געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג ־טער80] :פאלק אוקראינישנ פונעמ דיכטער גרויסער דער .0 א

.III.9 ־ .1941 ־ שטערנ. //דער
[.Альтман П. Великий поет українського народу: [80 років з дня смерті Т.Г.Шевченка

נ א מ ט ל  געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג ־טנ125 ]צומ :שאפונג שעװטשענקאס ט.ג. אינ מאטױונ אינטערנאציאנאלע .3 א
/ שעװטשענקא[ ט.ג, געװארנ .XII.24 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

Апьтман П. Інтернаціональні мотиви у творчості Шевченка: [3 нагоди 125-річчя від дня народж.].
XI.26. ־ .1938 ־ שטערנ. שאפונג[//דער גרונט־מאטױונאינט.שעװטשענקאס ]די האס: ליבעאונ .a אלטמאנ

[.Апьтман П. Любов і ненависть: [Провідні мотиви у творчості Т.Г.Шевченка 
נ א מ ט ל / שעווטשענקא גריגאראוויטש טאראס פ. א 1 ־ אקטיאבערל. / 9 3 .7-4ז. ־ №. з ־ .9

.Альтман П. Тарас Григорович Шевченко
ג א מ ט ל  ד.האפשטײנ. פונ איבערז. דער אינ ־ טעקסט אונ לידער / פארצייכענונג( )ביאגראפישע :שעווטשענקא ט.ג. .3 א

19 אוססר, אע נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ 3 ז. 72 ־ .9
Альтман П. Т.Г.Шевченко: (Біографічні записки).

נ א מ ט ל .213-184ז. ־ №. 2 ־ .1939 ־ //סאוו.ליט. פארצייכענוע( )ביאגראפישע :ט.ג. שעווטשענקא .3 א
Альтман П. Т.Г.Шевченко: (Біографічні записки).
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ג א מ ט ל / שעװטשענקא( ט.ג. געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג ־טנ125 )צומ :שעװטשענקא ט.ג. .э א  שטערנ. דער /
־1939־ . 15,14.11.

Альтман П. Шевченко Т.Г.: (3 нагоди 125-річчя від дня народж.).
.6.III ג א מ ט ל / מענטש דער ־ שעווטשענקא פ. א ־ .1939 ־ שטערנ. דעו־ /

Альтман П. Шевченко - людина.
ר א ד י י / פעלקער אונטערדריקטע אלע פת קאבזאר דער איז שעווטשענקא ע. ג .6.111 ־ .1939 ־ שטעו־נ. דער /

Бейдар Е. Шевченко - кобзар всіх пригнічених народів.
.248-214. / שעװטשענקא טאראס ז ־ №. 2 ־ .1939 ־ סאוגליט. /  л נ  י י ט ש נ ע ק ל א װ

Волкенштейн Д. Тарас Шевченко.
.4 .IX נ זיכ  ט ײ ר / ]לייטארט.[ :שעווטשענקא ט.ג. פונ ױבילײ ־יאריקנ125 צומ ג 1 ־ שטערנ. דעו־ / ־ .938  

Готуватисядо 125-річного ювілею Т.Г.Шевченка: [Передовиця].
Гофштейн Д.Н. Выступление Д.Н.Гофштейна [на VI пленуме 
Правления Союза советских писателей СССР] // VI пленум 
Правл. Союза Совет, писателей СССР, посвящ. 125-летию со 
дня рождения Т.Г.Шевченко. -  Бюл. № 4. -  К., 1939. -  С. 79- 
179.
Гофштейн Д. Шевченко єврейською мовою: [Автор про свої пе- 
реклади] // Літ. газ. -  1938. -  15 берез.

מ ו ט צ י י צ ר א  פון פארל. :ק. ־ ב.ארשאנסקי. רעד. / שעווטשענקא טאראס פון י
.1920 נאראבראז, ביים ״קניגא״ סובאפטייל. דער פון סעקצ. פארלעג. דער

עמ<. 8 ־
До річниці Т.Г.Шевченка.

 טעקסט און לידער ;ראבינאוויטש ב. ־ איד. / שעווטשענקא טאראס וו. דרונין
 מיט ז. 78 ־ . 1927,קולטור־ליגע :ק. ־ האפשטיינ. ד. אוקר. פון ־

:סער. ב-ק. ־)פאפ.־וויסנשאפטלעכע ז. [2] פאטאגראפי'ע+ שעווטשענקא׳ס
)הילף צו טאלמיד דע□ ;2) 22 .)№

Друнін В. Тарас Шевченко.
י ק צ י מ א ס ו  זינט יארטאג ־טער80] :פעלקער־פרײנטשאפט פונ זינגער דער נ. ד

.9.111 ־ .1941 ־ שטערנ. //דער שעווטשענקא[ געשטארבנט.ג. ס׳איז
Дусавицький Н. Співець дружби народів: [80-річчя з дня смерті 
Т.Г.Шевченка].

/ שעװטשענקא־ױבילײ דעמ דורכפירנ פאר רעגירונגס־קאמיטעט פונעמ זיצונג /
151-148.ז ־ 9 № ־ .1938 ־ ליט. סאוו.

Засідання Державного комітету про проведення ювілею Шевчен-
ка.

/ לײטארט.[ :שעווטשענקא ]ט.ג. :פעלקער פונ הערצער די אינ לעבט נאמענ זיינ .6.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Його ім’я живе в серцях народів: [Т.Г.Шевченко: Передовиця].

נ א ס ל ע נ צ א י. ק / מאסקװע אינ שעװטשענקאנ פונ ױבילײ־פײערונגענ די צו א .28.1 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Кацнельсон І. Святкування ювілею Шевченка у Москві.

ק ױ ט ס א / שעװטשענקא באפרײטער דער י. ק .10.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Костюк І. Звільнений Шевченко.

נ. א מ ט כ י ו / הארעפאשניקעס יידישע די פת פריינט בעסטער דער ־ שעװטשענקא ל 1 ־ שטעת. דער / 9 3 .6.111 ־ .9
Лойхтман. Шевченко - кращий друг єврейських трудящих.

י ק ס נ א ד י י . מ / יידיש אינ דיכטוע שעווטשענקאס ט.ג. מ VI.30. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
.Майданський М. Поезія Т.Г.Шевченка мовою їдиш

/ פעלקער סאװעטישע אלע פאר אײגענער אנ יידיש אינ דיכטתג שעװטשענקאס ט.ג. מ. מײדאנסקי  פראנט. שפראכ אפנ /
.206-163.ז " №. 4 ' .1939 ־

Майданський М. Шевченкова поезія на їдиш як рідна для всіх радянських народів.
י ק ס ג י ר א כ א . מ  שטערנ. דער // שעװטשענקא[ ט.ג. פונ יארטאג ־יאריקנ125 ]צומ צענזור: צארישע די את שעווטשענקא מ

-1938 ־ .18.X.
.[.Махаринський М. Шевченко і царська цензура: [До 125-річчя від дня народж

ק א ג י  סיטא פ. ייד. / שעווטשענקא[ ט.ג. געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג ־טנ125 ]צומ :דיכטער פונעמ טױט דער נ. ו
/ .93-85.ז ־ №. 2 ־ .1939 ־ ליט. סאװ. /

Рибак Н. Смерть поета: [3 нагоди 125-річчя від дня народж. Т.Г.Шевченка].
.6.III . ט א ל ג ט ױ / יידיש אינ ״קאבזאר״ פולנ דעמ ארויסגעבנ ו ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Ройтблат. Видати повний "Кобзар" мовою їдиш.
ס א ר א  אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ שרעבער. סאוועטישע פת אלמאנאכ : 1939-1814 שעווטשענקא, ט

־1939 ז. 160 .
Тарас Шевченко, 1914-1939: Альманах рад. письменників.

.14.Х לעבט שעווטשענקא מ. טארדאװ / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

^ ■ ■ ר ב נ ^ ו פ א וױםנשאפטנעבעם
װ ע ט א י נ ב י ב

т שעװטשענקא טאראס

г.״ ׳ ;

У/22
פארנאג טראטיװער3יזאא
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Рис. 13. Друнін В. Тарас Шевченко
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Тардов М. Шевченко живе.
/ טיטשינא פאװלא אקאדעמיקער פונעמ רעדע פ. טיטשינא  V.6. .4043 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Тичина П. Промова академіка Павла Тичини [на пленумі правління Союза радянських письменників.] 
/ טאלסטאי א. פונ ארײנפיר־רעדע א.נ. טאלסטאי  V.6. .4044 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

[.Толстой О.М. Вступне слово О.М.Толстого [на пленумі правління Союза радянських письменників
/ מוזע שעווטשענקאס אי. פעפעו 4045. .6.111 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Фефер І. Муза Шевченка.
4046. פונ ]איבערג. / דיכטעו־־רעװאלױציאנער דער דעמאקראט גרויסער דער שעווטשענקא, טאראס א. א. כװיליא

 דער פונ פארל. :ק. ־ קריטיק. אונ ליטעראטור פאר סעקצ. קולטור, פראלעט. ײד. פאר אינ־ט / האפשטײנ[ л מאנוסקריפט
ז. 144 ־ .1935 אקאדעמיע, וויסנשאפט. אוקר.

Хвиля А.А. Тарас Шевченко -  великий демократ і поет-революціонер.
/ שעווטשענקא[ .ג.:]ט פילבארקייט מערקווירדיקער פת דיכטער א ס. טשיקאוואני 4047. .6.111 ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

Чіковані С. Поет надзвичайної чутливості: [Т.Г.Шевченко].
/ ]לייטארט.[ פעלקער: אלע פת דיכטער דער ־ שעווטשענקא 4048. .14.11 ־ .1939 ־ שטעת. דעו־ /

Шевченко - поет всіх народів: [Передовиця].
/ קולטור רוסישע די את שעווטשענקא טאראס ל. שוג 4049. .11.111 ־ .1939 ־ שטעת. דער /

Шуб Л. Тарас Шевченко і російська культура.

33.3. ДОСЛІДЖЕННЯ З ЛІТЕРАТУРИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
4050. עמ׳• [2,]65 ־ .1934 וויזנשאפר־אקאדעמיע, אוקר. :ק. ־ )עטױדנ(. ענגעלסנ: אונ מארקסנ בא ליטעראטור־פראגעס ש. בילאװ

Білов Ш. Літературні питання у Маркса та Енгельса: (Етюди).
4051. .8.IX סאסונסקי״[ ]״דאװיד :פאלק ארמענישנ פונעמ װערק עפישע גרויסע דאס / ־ .1939 ־ שטעו־נ. דעו־ /  

Великий епічний твір вірменського народу: [“Давид Сасунський”].
4052. Hirš Š. Di jugnt-problem in der nojster rusišer literatur: [In Wiktor Kin's "По ту сторону" un Gorbatow's 

"Ячейка"] // Prolit. -  1930. -  № 1. -  S. 70-76.
Гірш Ш. Молодіжні проблеми в новітній російській літературі: [У “По ту сторону” Віктора Кінса та 
“Ячейка” Горбатова].

4053. Hirš Š. Der dixter fun milionen/ / Prolit. -  1930.- № 7 . -  Z. 7-16.
Гірш Ш. Поет для мільйонів.

אונ שעקספירנ פונ טויט פונעמ יארטאג ־טנ325 צומ :װעלט־ליטעראטור דער פונ טיטאנענ .0 זאבלודאװסקי .4054
.23.IV ־ .1941 ־ שטעו־ג סערװאנטעסנ//דער

Заблудовський М. Титани світової літератури: До 325-річчя смерті Шекспіра та Сервантеса.
/ בענאװידעס דאמינגעס מאנועל :שפאניע פונ שרײבער רעװאלױציאנערע די פ. קעלינ 4055. .115-101ז. ־ №. 8 ־ .1938 ־ ליט. סאוו. /

Кейлін Ф. Революційні письменники Іспанії: Мануель-Домінго Бенавідес.
4056. Кігіїепко І. Untern cejxn fun kamfs-einikajtn: (Saxaklen fun der cvejter cvišnfelkerlexer konferenc fun 

proletariše šrajber)/ / Di rojte weit. -  1930.- № 11-12.- S. 143-249.
Кириленко І. Під прапором єдиної боротьби: (Підсумки другої міжнар. конф. пролетар, письменників).

4057. Literarisze problemen: Maksim Gorki. Wegn sowjetiszer literatur; Karl Radek. Di hajntcajtike weit literatur; 
Romen Rolan. Majn weg. Di junge szrajber. -  [B.m.], 1934: (Wyd. M.Hahn. Druk. "Alfa", Lwów, 1934. -  40 s.
-  (Di artiklen zenen ibergedrikt fun di "Literarisze bleter" numer: 36-39 fun dem 7, 14, 21, 28.IX. 1934). 
Літературні проблеми: 36. статей / М.Горький, К.Радек, Р.Роллан.

/ סטאלינענ בא געשטאלטנ את בילדער ליטערארישע יע. מאקאואווא 4058. .113-101.ז ־ №. 12 ־ .1939 ־ סאוו.ליט. /
Макарова Є. Літературні картини та образи у Сталіна.

4059. Mikitenko І. Saxaklen fun der alveltiexer konferenc fun proletarišer literatur // Prolit. -  1930. -  № 12. -  
Z. 57-63.
Микитенко І. Підсумки всесоюзної конференції пролетарської літератури.

4060. ש צונויפג. / ליטעראטור( קינסטלערישער דער פון אפשפיגלונג דער אין שלאכטן )רעוואליוציאנערע :באריקאדן אף
עמי. [3] ,300 ־ .1930 צענטרפארל., :כ. ־ ראגינאוויטש. י. גאדינער,

На барикадах: (Революц. битви у відображенні художньої л-ри).
4061. Namoradze G. Di gruziniše literatur // Di rojte weit. -  1930.- № 9 , -  S. 136-144.

Наморадзе Г. Грузинська література.
4062. Nusinov І. V.M.Fritše//Prolit.-1 9 3 0 ,-  № 7 , -  S. 51-56.

Нусінов І. В.М.Фріче.
4063. Nusinov і. V.M. Fritše ип di problemen fun proletarišer literatur // Di rojte weit. -  1930. -  № 8-9. -  S. 73-78. 

Нусінов І. В.М.Фріче і проблеми пролетарської літератури.
4064. עמ׳• [1] ,207 ־ .1930 צענטרפארל., :מינסק !כ. ; מ. ־ טשעכאוו. א. גארקי, מ. ל.טאלסטאי, י. גוסינאוו

Нусінов I. Л.Толстой, М.Горький, А.Чехов.
4065. Ойслендер Н. Варшавські автори в 50-60 роках // Бібліол. 36. / Бібліол. коміс. -  М.; X.; Мінськ, 1930. -



С. 164-197. -  Євр., корот. зміст укр.
Oršanski В. Di jidiše proze in Vajsrusland nox der Oktjabr-revoljucie // Di rojte weit. -  1930,- № 10. -  
S. 127-147.
Оршанський Б. Єврейська проза в Білорусії після Жовтневої революції.

 פראלעטארישער פאר קאמפ דעמ פונ געשיכטע דער צו מאטעריאלנ אונ עטױדנ :פראלעטפענ א. פאמעראנצ
 ליטעראטור פאר סעקציע קולטור. פראלעטארישער ײדישער פאר אינסטיטוט / אמעריקע)פ.ש.א.( אינ ליטעראטור

ז. 248 ־ .1935 :ק. ־ קריטיק. אונ
Померанц А. Пролетпен: [Пролетарське перо]: Етюди і матеріали до історії боротьби за пролетар, л-ру 
в Америці (США).

.6.IX פאלק קאלמיקישנ פונעמ עפאס העראישער דער ־ ״דזשאנגאר״ יע. סיקאו / ־ .1940 ־ שטעת. דער /  
Сікар Є. "Джангар" - героїчний епос калмицького народу.

 פונ אויסג. ערשטער דער פונ יארטאג ־טנ105 נצומ :לק פא פינישנ דעמ פונ עפאס העראישער דער ש. שקאראווסקי
/ ׳׳קאלעוואלא״[ .29.11 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /

Шкаровський Ш. Героїчний епос фінського народу: (До 105-ї річниці першого видання “Калевали”).

33.3.1. ПЕРСОНАЛ»
АКОПЯН А.

]ליטעראטור ארמענישער דער פונ קלאסיקער א װ. קירפאטמ אקאפ געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג 75:
.30.V ]אקאפיאנ / ־ .1941 ־ שטערנ. דער /  

Кірпотін В. Класик вірменської літератури: [3 нагоди 75-річчя від дня народж. Акопа Акопяна].

БАЙРОН ДЖ.Н.Г.

/ שאפונג[ אונ ]לעבנ בײראנ: ג. דזש. ש. בילאמ .25.1 ־ .1938 ־ שטעת. דער /
Білов Ш. Дж.Г.Байрон: [Життя і творчість.]

БАЛЬЗАК ОНОРЕ де

/ געבורט[ זײנ פונ יארטאג ־טנ140 ]צומ :באלזאק דע אנארע ב. צ*װ0גרי V.20. ־ .1939 ־ שטעת. דער /
Гріфцов Б. Оноре де Бальзак: [До 140-річчя від дня народж.].

БАРБЮС А.

/ טויט[ זײנ פונ יארטאג ־טנ5 ]צומ :בארבױס אנרי יע. גאלפערינא VIII.29. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Гальперіна Є. Анрі Барбюс: [До 5-ї річниці смерті.]

/ טויט( בארביוס אנרי פת יארטאג דריטע )צומ בארביוס. אנרי ש. הירש VIII.29. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Гірш Ш. Анрі Барбюс: (До 3 річниці смерті.)

/ בארביוס[ ]אנרי :קעמפער א בער שריי א V .17. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Письменник-борець: [Анрі Барбюс.]

БЕЛІНСЬКИЙ В.Г.

/ טויט[ בעלינסקיס וו.ג. פונ יארטאג ־טנ90 מ1]צ :קריטיקער רוסישער גרויסער דער א. איסאיעוו VI.10. .־1938שטערנ.־ דער /
Ісаєв А. Великий російський критик: [До 90-річчя смерті В.Г.Белінського.]

.БЛОК О.О
״ליריק״(. ב־ק ־)קלײנע עמ׳. [2] ,28 ־ .1921 מלכ.־פארל., :ק. ־ )עטיוד(. :ק בלא אלעקסאנדער י. דאברושין

Добрушин І. Олександр Блок: (Етюд).

БРЮСОВ В.Я.

•9.X טויט( זײנ פונ יארטאג ־טנ15 )צומ :ברױסאװ װאלערי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Валерій Брюсов: (До 15-річчя смерті).

ВОЛЬТЕР

.2.VI געשטארבנ( איז עד זינט יארטאג ־טנ160 )צומ :וואלטער ך. אסיפאוו / ־ .1938 ־ שטעת. דער /  
Осіпов Д. Вольтер: (До 160-річчя дня смерті).

4066.

4067.

4068.

4069.

4070.

4071.

4072.

4073.

4074.

4075.

4076.

4077.

4078.

4079.



ГАРШИН В.М.

/ טױט( גארשינס וו. פונ יארטאג ־טנ50 )צומ :אומבאהאלפנקײט פונ טראגעדיע די ש. הירש IV.5. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Гірш Ш. Трагедія безпорадності: (До 50-річчя смерті В.Гаршина.)

.ГОРЬКИЙ о .м

]גארקי אונ לענינ פ. אלטמאנ / גארקי[ א.מ. געװארנ געבוירנ סיאיז זינט יאר 70: .28.111 ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Альтман П. Ленін і Горький: [3 нагоди 70-річчя від дня народж. О.М.Горького.]

/ טויט( גארקיס א.מ. פונ יארטאג ־טנ 2 )צומ :פאלק גרויסנ פונעמ שרײבער גרױסער דער VI.18. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Великий письменник великого народу: (До 2-ї річниці смерті О.М.Горького.)

/ גארקי[ ]א.מ. הומאניסט גרויסער א װ. װלאדימיראװ VI.18. ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Владимиров В. Великий гуманіст [О.М.Горький.]

/ גארקי[ ]א.מ. קאמוניזמ פארנ קעמפער אומשטערבלעכער דער א. װאיטמסקאיא VI.18. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
[.Войтинська О. Безсмертний борець за комунізм [О.М.Горький

/ גארקי אונדזער ך. װאלקענשטיינ .168-159ז. ־ №. 6 ־ .1938 ־ סאוו.ליט. /
Волкенштейн Д. Наш Горький.

/ ליטעראטור סאװעטישער דער פאר קאמפ אינ גארקי מ. גוסטאװצעװ VI .18. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
Густовцев М. Горький у боротьбі за радянську літературу.

/ ליטעראטור ײדישער דער פאר אינטערעס גארקיס מאקסימ אי. דווקער VI.18. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
.Друкер І. Інтерес Максима Горького до єврейської літератури

/ לייטארט.( :גארקי א.מ. געװארנ געבוית ס׳איז זינט יאר 70] גארקי. אונדזעו .28.111 ־ .1938 ־ שטערג. דער /
Наш Горький: [3 нагоди 70-річчя від дня народж.: Передовиця].

.18.VI גארקי[ / לײטארט.[ :גארקי א.מ. פונ אומקומ דעמ זינט יאר 3: ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Наш Горький: [3 роки з дня смерті: Передовиця].

/ גארקי מאקסימאװיטש אלעמסיי .8־6ז. ־ №. 6 ־ .1938 ־ אקטיאבערל. /
Олексій Максимович Горький.

/ לעבנ גארקיס מאקסימ א. ראסקינ  ־ [1] ז., 104 ־ [.1937] אוקרמעלנאצמינדפארל., :]ק.( ־ בלאשטיע. ה. ־ ייד. /
№(. 55-53 ,י״גרײט ״זײ )ב־ק־ פארטר.

Роскін А. Життя М.Горького.
Фефер І. Борець за людське щастя: [Спогади про О.М.Горького] // Комуніст. -  1938. -  28 берез.

.28.III מענטש װונדערלעכער א אי. פעפער[ / גארקי[ א.מ. געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יאר 70: ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Фефер I. Чудова людина: [3 нагоди 70-річчя від дня народж. О.М.Горького].
Фефер І. Чудова людина: [О.М.Горький]: (Сторінки з щоденника) //Літ. газ. -  1938. -  ЗО берез.

/ הומאניסט פראלעטארישער דער ־ גארקי ש. שקאראווסקי .153-143ז. ־ №. 4-3 ־ .1938 ־ ליט. סאוו. /
Шкаровський Ш. Горький - пролетарський гуманіст.

]מיליאנענ פונ געװיסנ דאס ־ גארקי ש. שקאראײסקי / גארקי[ א.מ. געװארנ געבוירנ ס׳איז זינט יאר 70:  שטערנ. דער /
-1938 ־ .28.111.

Шкаровський Ш. Горький - сумління мільйонів: [3 нагоди 70-річчя від дня народж.].
.18.VI פובליציסטיק רעװאלױציאנערער פרייקער גארקיס װעגנ ש. שקאראװסקי / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

Шкаровський Ш. Про ранню революційну публіцистику Горького.

ГРИБОЄДОВ О.С.
 גריבאיעדאװס פונ יארטאג ־טנ145 )צומ :קאמעדיע אומשטערבלעכער גריבאיעדאװס װעגנ ש. שקאראװסקי

/ טויט( .15.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Шкаровський І. Про безсмертну комедію Грибоедова: (До 145-річчя смерті).

ДЖАМБУЛ

.20.V טעטיקײט( שעפערישער זײנ פונ יארטאג ־טנ75 )צומ :דןשאמבול א. אדאליס / ־ .1938 ־ שטערנ. דער /  
Адаліс А. Джамбул: (До 75-річчя творчої діяльності).

ДІККЕНС Ч.

-9.VI טויט( זײנ פונ יארטאג ־טנ70 )צומ :דיקענס טשארלז ג. מינטשינ / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Мінчин Б. Чарльз Діккенс: (До 70-річчя смерті).

ДОБРОЛЮБОВ M.O.

/ געבורט זײנ פון יארטאג ־טנ102 צומ :דאבראליובאוו נ.א. ש. הירש .5.11 ־ .1938 ־ שטעת. דער /
Гірш Ш. М.О.Добролюбов: До 102-ї річниці від дня народж.
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ЗОЛЯ E.
.2.IV (1902-1840)זאליא עמיל ש. גילאוו / ־ .1938 ־ שטעת. דער /

Білов Ш. Еміль Золя (1840-1902).
.2.IV ־ .1940 ־ שטערג. //דער י.י.( 1940-1840)זאליא עמיל ט. מאטילעווא

Мотилева Т. Еміль Золя (1840-1940 рр.).

КОРОЛЕНКО В.Г.
Вермель С.С. В.Г.Короленко и евреи: (Воспоминания, письма). -  М.: Авт., 1924. -  24 с.

КРИЛОВ I.A.

.21.XI טויט( זײנ פונ יארטאג ־טנ95 )צומ :קרילאװ אי.א. ש. הירש / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Гірш Ш. І.А.Крилов: (До 95-річчя з дня смерті).

ЛЕРМОНТОВ М.Ю.
• 14.Х זײנגעבורט[ פונ יארטאג ־טנ125 ]צומ לעבנ: לערמאנטאװס / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  л  גלאגוי 

Благой Д. Життя Лєрмонтова: [До 125-річчя від дня народж.].
.14.Х יידיש( אינ לערמאנטאװ־אויסגאבע דעמ )צו :איבערזעצונגענ װעגנ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  л  האפשטײנ 

Гофштейн Д. Про переклади: (До видання Лєрмонтова мовою їдиш).
 :]ק.[ * לאנדאו. וו. ייד. / ביאגראפיע[ לערמאנטאווס ]פונ פאלק. טענגינער פונ פארוטשיק דער ב.מ. אײכענגאומ

)גרײט״ ״זײ ־)ב-ק ז. [2] ,62 ־ .1937 אוקרמעלנאצמינדפארל., ;59-58) 38-37) .)№
Ейхенбаум Б.М. Поручик Тенгінського полку: [3 біографії Лєрмонтова].

 דיכטער רוסישער גרויסער דער אומגעקומענ ס׳איז זינט יארטאג, ־טנ100 צומ :דיכטער פונעמ טויט דער ס.וו. איוואנאוו
/לערמאנטאוו מ.יו. .V.16 ־ .1941 ־ שטערנ. דער/

Іванов С.В. Смерть поета: До 100-річчя загибелі великого рос. поета М.Ю.Лермонтова.
/ לערמאנטאוו מ.יו. פריד. VII.26. ־ .1938 ־ שטעת. דער /

Фрід. М.Ю.Лермонтов.

.ЛОНДОН дж
/געבורטסטאג ־טנ65זײנ צו לאנדאנ: דזשעק ר. אראנאװ .12.1 ־ .1941 ־ שטערנ. דער/

Аронов Р. Джек Лондон.

МАЯКОВСЬКИЙ В.В.
/ מאיאקאווסקי( וו. געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג, ־טנ10 )צומ :געווער באליבטע דאס ל. ווישעסלאווסקי דער /

.9.IV .־ .1940 ־ שטערג
Вишеславський Л. Улюблена зброя: (До 10-ї річниці смерті В.Маяковського).
Epštein Š. Bagegenišn mit Vladimir Majakovski // Di rojte weit. -  1930. -  № 4. -  Z. 187-201.
ЕпштейнШ. Зустрічі з Володимиром Маяковським.

 :]ק.[ האלדעס.־ א. פונ פארווארט א מיט ייד. אינ באארבעט יומט. אונ קינדהײט מאיאקאװסקיס ל. מאיאקאװסקאיא
№(. 64-63;גרייט״ ״זיי )ב-ק־ ז.70 ־ [.1937] אוקרמעלנאצמינדפארל.,

Маяковська Л. Дитинство та юнацтво В.Маяковського.
]פעלקער פונ זינגער דער ל. מאיאקאװטקאיא / מאיאקאװסקי[ װ.װ. געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 10: ־ שטערנ. דער /

.IV.14־ .1940
[.Маяковська Л. Співець народів: [10 років від дня смерті В.В.Маяковського

]דיכטער גרויסנ פונעמ לעבנ דאס וו. פערצאוו / מאיאקאװסקי[ װ.װ. געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 10: ־ שטערנ. דער /
.IV.14־ .1940

Перцов В. Життя великого поета: [10 років віддня смерті В.В.Маяковського.]
IV.15. ־ .1941 ־ שטערנ. דער // פאטערלאנד סאציאליסטישנ פונ פאטריאט דער ־ מאיאקאװסקי װ. פערצאװ

.Перцов В. Маяковський - патріот соціалістичної вітчизни
/ מאיאקאװסקי( װ.װ. פונ געבורטס־טאג ־טנ45 )צומ :מיליאנענ פונ דיכטער דער מ. סערעבריאנסקי ־ שטערנ. דעו־ /
.18.VII-.1938

Серебрянський М. Поет мільйонів: (До 45-річчя віддня народж. В.В.Маяковського).
 סיאיז זינט יארטאג ־טנ10 צומ :שאפונג מאיאקאװסקיס אינ קיעװ אונ קיעװ אינ מאיאקאװסקי אי. טעלמאנ

/ מאיאקאװסקי װ. געשטארבנ .IV.6 ־ .1940 ־ שטעו־נ. דער /
.Тельман I. Маяковський у Києві і Київ у творчості Маяковського: До 10-. ї річниці віддня смерті

װ. געשטארבנ ס׳איז זינט יארטאג, ־טנ10 ]צומ :געדאנק דיכטערישנ רעװאלױציאנערנ פונעמ טיטאנ דער
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.14. IV לײטארט.[ :מאיאקאװסקי / ־ .1940 ־ שטעוע. דער /  
Титан революційної поетичної думки: Що 10-ї річниці від дня смерті В.Маяковського: Передовиця].

.14.IV פרײנטשאפט אונ ליבע א. טריפאלסקי[ / וגוױמאיאקאװסקי[ געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 10: ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Трипольський А. Любов і дружба: [10 років з дня смерті В.В.Маяковського].

. 14. I V יטש יעװ וס / מאיאקאווסקי וולאדימיר יע. א ־1938־ שטערנ. דער / .
Усієвич Є. Володимир Маяковський.
Finkei A. Vladimir Majakovski un zain šafn // Di rojte weit. -  1930. -  № 6. -  Z. 113-131.
Фінкель О. Володимир Маяковський і його творчість.

/ װעג שעפערישער מאיאקאװסקיס װלאדימיר ש. שקאראװסקי .144-130.ז ־ №. 4 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. /
Шкаровський Ш. Творчий шлях Володимира Маяковського.

МІЦКЕВИЧ А.

.26.XI דיכטער פוילישער גרויסער דער י. גאריישא[ / מיצקעוויטש[ א. געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 85: .־1940 ־ שטעת. דער /  
Борейша Ю. Великий польський письменник: [85 років з дня смерті А.МІцкевича].

НЕКРАСОВ М.О.

/ נעקראסאוו[ ]נ.א. צאת. אונ ליבע זינגער דער ש. הירש .8.1 ־ .1938 ־ שטעת. דער /
[.Гірш Ш. Співець любові й горя: [М.О.Некрасов 

 נעקראסאוו[ ]נ.א. :ביבליאגראפיע( אונ )קריטיק :דעמאקראטיע רעװאלױציאנערער דער פונ פאעט דער .a גײמאנ
.122-118 ז. ־ №. 1 ־ .1938־ ליט. //סאװ.

Нейман Б. Поет революційної демократії: (Критика та бібліографія): [М.О.Некрасов].
/ טויט נעקראסאװס נ.א. פונ יארטאג ־טנ60 צומ דיכטער־דעמאקראט. רוסישער גרויסער דער א. סורקאװ  שטערנ. דער /

־1938 ־ . 8.1.
Сурков О. Великий російський поет-демократ: До 60-ї річниці смерті М.О.Некрасова.

.ОГАРЬОВ М.П

/ ש.ש. :אונטערשריפט ־ געבורטס־טאג(. ־טנ125 )צומ ג.פ.: אגארעוו .5 ־ •XII ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
Огарьов М.П.: (До 125-річчя від дня народж.).

ОСТРОВСЬКИЙ М.О.

/ טויט( זײנ פונ יארטאג ־טנ2 )צומ אסטראװסקי. ניקאלײ ש. הירש XII.22. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
(.Гірш Ш. Микола Островський: (До 2-ї річниці смерті

]שלאכטמאנ א ־ שרייבער א אי. רומער / אסטראווסקי[ נ.א. שרײבער דער געשטארבנ ס׳איז זינט יאר, 4:  שטערנ. דער /
-1940־ .22.X ll.

Румер І. Письменник-боєць: [4 роки смерті письменника М.О.Островського.]
/ אסטראװסקי( ־טנגעבורטס־טאגפוננ.א.35 )צומ לעבנ: װונדערלעכ א ש. שקאראװסקי IX.29.־ .1939־ שטערנ. דער /

Шкаровський Ш. Чудесне життя: (До 35-річчя від дня народж. М.О.Островського.)

.ОСТРОВСЬКИЙ о .м
/ אסטראװסקי( .נ.א פונ געבורטס־טאג ־טנ115 )צומ :דראמאטורג רוסישער גרויסער דער ש. הירש  ־ שטערנ. דער /
־1938 .12.IV.

Гірш Ш. Великий російський драматург: (До 115-річчя від дня народж. О.М.Островського.)

ПИСАРЄВ Д.І.

/ טויט( זײנ פונ יארטאג ־טנ70 )צומ :פיסארעװ ד.אי. ש. הירש VII.16. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /
(.Гірш Ш. Д.І.Писарєв: (До 70-річчя смерті

/ פיסארעוו( ד.אי. געבוירנ ס׳איז זינט יארטאג, ־טנ100 )צומ :קריטיקער־דעמאקראט א וו. זשדאנאוו ־ שטעת. דער /
.13.X-.1940

Жданов В. Критик-демократ: (3 нагоди 100-річчя від дня народж. Д.І.Писарєва).

ПУШКІН о.с.

.6.VI פושקינ[ א.ס. פונ געבורטס־טאג ־טער140] :פססר אינ פושקינ ל. גלאגוי / ־ .1939 ־ שטעת. דעו־ /  
Благой Д. Пушкін в СРСР: [140-річчя з дня народж.].

ז. 172 ־ .1938 אוססר, כאצ.מינד.אע די פאר מעצ־פארל. :ק. ־ .לעבנ פושקינס וו.וו. ווערעסאיעוו
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Вересаев В. Життя Пушкіна.
VII.11. ־ .1940 ־ שטערנ. דער // מאטעריאלנ( היסטארישע )לויט פושקינאינבעסאראביע: ש. הירש

Гірш Ш. Пушкін у Бесарабії: (За іст. Матеріалами.)
/ פושקינ[ א.ס. פונ געבורטס־טאג ־טער140] :פאלקס־געני דער פ.א. קאריקאלאוו VI.6. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /

[.Карикалов П.А. Народний геній: [140-річчя від дня народж. О.С.Пушкіна
 נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ טויט. זײנ פונ יארטאג הונדערטסטנ צומ פושקינ: סערגײעװיטש אלעקסאצדעו

־1937 אינאוססר, ז. 20 .
Олександр Сергійович Пушкін: До сторіччя смерті.
Рыльский М., Резник Л. Слово переводчиков: [Пер. произведений A.C.Пушкина на укр. и евр. языки] // 
Совет, лит. -  1937,- № 1 . -  С. 164-170.

־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעל.־פארל. :ק. ־ פושקינענ. װעגנ דערצײלונגענ וו. סמירנאווא л 68 ־)ב־ק
ן ״זייגרויט״ 17-16 №).

Смирнова В. Оповідання про Пушкіна.
.6.VI פושקינ[ א.ס. פונ געבורטס־טאג ־טער140] שפו־אכנ: 66 אפ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  

66 мовами: [140-річчя від дня народж. О.С.Пушкіна].
.93-78.ז ־ №. 10 ־ .1940 ־ ליט. סאוו. // בעסאראביע אינ פושקינ ש. שקאואװסקי

Шкаровський Ш. Пушкін в Бесарабії.

РАЙНІС Я.

.11.IX רײניס( יאניס פונ געבורטסטאג ־טנ75 )צומ :דיכטער לעטישער גרויסער דער ר. פעלשע / ־ .1940 ־ שטערנ. דער /  
Пельше Р. Великий латиський поет: (До 75-річчя від дня народж. Яніса Райніса).

РУСТАВЕЛІ ШОТА

. 138-132. г / רוסטאװעלי[ שאטא ]װעגנ :פאלק גרוזינישנ פונעמ זינגער געניאלער דער ש. היוש 12 №.  ־ .1937 ־ פארמעסט. /  
Гірш Ш. Геніальний співець грузинського народу: [Про Шота Руставелі].

САЛТИКОВ-ЩЕДРІН М.Є.

.10.V קינסטלער־סאטיריקער גרויסער דער ־ סאלטיקאװ־שטשעדרינ װ. קירפאטינ / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Кірпотін В. Салтиков-Щедрін ־ великий художник-сатирик.

ТВЕН МАРК
/ טויט( טװענס מארק פונ יארטאג ־טנ30 )צומ :גליק מענטשלעכנ פוכ זוכער דער ש. שקאראװסקי  .1940 ־ שטערנ. דער /

.IV.21־
Шкаровський Ш. Шукач людського щастя: (До 30-річчя смерті Марка Твена.)

.ТОЛСТОЙ Л.М
איל. :ז. 82 ־ .1937 אוססר, אינ נאצ.מינד. די פאר מעצ־פארל. :ק. ־ ד.וו. ייד. / טאלסטוי לעוו מאקטימ. גארקי

Горький М. Лев Толстой.
/ טאלסטאי[ ל.נ. געװארנ געבוירנ סיאיז זיכט יאר 110]:װארט קינסטלערישנ פונעמ געני דער וו. זשדאנאוו  דער /
־1938 שטעת.־ .9.ІХ.

Жданов В. Геній художнього слова: [3 нагоди 110-ї річниці від дня народж. Л.М.Толстого.]
/ יערושע ליטערארישע טאלסטאיס וו. אױואנאװ IX.9. ־ .1938 ־ שטערנ. דער /

.Іванов В. Літературна спадщина Толстого
.1938 אינאוססר, נאצ.מינד. די פאר מעצ־פארל. :ק. ־ טאלסטוי. ל.נ. װעגנ וו.אי. לענינ

Ленін В.І. Про Л.М.Толстого.
דער // טאלסטוי( ל.נ. געשטארבנ סיאיז זינט יארטאג, ־טנ30 )צומ :טאלסטוי ל.נ. פונ טעג לעצטע די אי. ראדיג

. 1.ХІ .־ .1940 ־ שטערנ
Родін І. Останні дні Л.М.Толстого: (До 30-річчя смерті).
Слабченко М. Невідоме про Л.М.Толстого: [Про відношення до євреїв] // Зап. Одес. наук т-ва при УАН.
-  1929,- № 2 , -  С. 35-38.

ФРАНС А.

• 12.Х טויט( פונ יארטאג ־טנ15 )צומ :פראנס אנאטאל / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Анатоль Франс: (До 15-ї річниці смерті).
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ФУРМАНОВ Д.А.

.15.HI טויט פונ יארטאג ־טנ15 צומ פורמאנאוו. דמיטרי מ. סערעבריאנסקי / ־ .1941 ־ ש.טערנ. דעל /  
Серебрянський М. Дмитро Фурманов: (До 15-ї річниці смерті).

ХЕТАГУРОВ К.
פאלקס־דיכטער אסעטינישנ פונעמ געבורטסטאג ־טנ80] :פאלק אסעטינישנ פונעמ זינגער באליבטער דער ס. יעװיצ

.15.Х כעטאגוראװ[ קאסטא / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Євін С. Найулюбленіший співець осетинського народу: [80-річчя від дня народж. осетин, нар. поета 
Коста Хетагурова].

ЦЕРЕТЕЛІ А.Р.
/ צערעטעלי[ אקאקי פונ געבורטסטאג ־טער100] :פאלקס־דיכטער גרוזינישער דער ־ שטערנ. דער /  л האפשטייג 

.21.VI 1940. ־
Гофштейн Д. Грузинський народний поет: [100-річчя від дня народж. Акакія Церетелі].

/ צערעטעלי[ אקאקי פונ געבורטסטאג ־טער100] :פאלק גרוזינישנ פונעמ זינגער גרויסער דער יע. פאמינ  דער /
.VI.21 ־ .1940 ־ שטערנ.

Фомін Є. Великий співець грузинського народу: [100-річчя від дня народж. Акакія Церетелі.]

ЧЕРНИШЕВСЬКИЙ М.Г.

/ פרינציפנ( עסטעטישע טשערנישעװסקיס )װעגנ :לעבנ״ דאס איז ־ שײנע ״דאס ש. הירש Х.29. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
це життя": (Про естетичні принципи Чернишевського.) ־ Гірш Ш. "Прекрасне 

/ ג.ל. :אונטערשריפט ־ .טשערנישעווסקי[ נ.ג. געשטארבג ס׳איז זינט יאר, 58 עשאפאט: אפנ Х.29. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
[.На ешафоті: [50 років від дня смерті М.Г.Чернишевського

]שרײבער־רעװאלױציאנער א פונ לעבנ דאס א. ראגאזינ  // טשערנישעװסקי[ נ.ג. געשטארבנ סיאיז זינט יאר, 50:
.X.29 ־ .1939 ־ שטערנ. דער

[.Рагозін А. Життя письменника-революціонера: [50 років з дня смерті М.Г.Чернишевського
 :געבורט( זײנ פונ יארטאג ־טנ110 )צומ :דעמאקראט־רעװאלױמיאנער גרויסער דער יע. יאראסלאװסקי

.VII .24 ־ .1938 ־ שטערנ. //דער ]טשערנישעװסקי[
Ярославський Є. Великий демократ-революціонер: (До 110-річчя від дня народж. Чернишевського.)

.ЧЕХОВ А.П

/ דרײפוס־פראצעס דער אונ טשעכאוו א. הינדעס .29.1 ־ .1940 ־ שטערנ. דער /
Гіндес А. Чехов і процес Дрейфуса.

/ טויט( פונ יארטאג ־טנ34 )צומ טשעכאוו. א.פ. ש. הירש VII.15. ־ .1938 ־ שטעת. דער /
Гірш Ш. А.П.Чехов: (До 34-ї річниці смерті.)

/ טשעכאוו[ א.פ. געשטארבנ ס׳איז זינט יאר 35]:טשעכאוו את גארקי ל. מישקאווסקאיא VII.15. ־ .1939 ־ שטערנ. דער /
[.Мишковська Л. Горький і Чехов: [35 років від дня смерті А.П.Чехова

/ געבורטסטאג( ־טנ80 )צומ טשעכאוו. פאװלאװיטש אנטאנ ש. שקאראמסקי .133ז. ־ №. 2 ־ .1940 ־ סאורליט. /
Шкаровський Ш. Антон Павлович Чехов: (До 80-річчя від дня народж.).

.29.1 ־ .1940 ־ שטערנ. //דער ]א.פ.טשעכאוו[ שרײבער־הומאניסט א ש. שקאראװסקי
Шкаровський Ш. Письменник-гуманіст [А.П.Чехов].

ШЕКСПІР В.

.23.IV געבורטס־טאג( 375 זײנ )צו :שעקספיר װיליאמ א. אניקסט / ־ .1939 ־ שטערנ. דער /  
Анікст О. Вільям Шекспір: (До 375-річчя від дня народж.). !

ШИЛЛЕР Ф.

.9.V טויט( פונ יארטאג ־טנ135 )צומ שילער. פרידריכ / ־ .1940 ־ שטעמ. דער /  .a מינטשינ 
Мінчин Б. Фрідріх Шиллер: (До 135-річчя смерті).

ЯСЕНСЬКИЙ Б.

Damesek A. Bruno Jasenski "Ix cind Pariz". Fari. "Emes" num. 3 roman b-k / Jid. A.Goldenberg // Di rojte 
weit.-1 9 3 0 ,-  № 1-2 ,- Z. 199-201.
Дамесек A. Бруно Ясенський "Я запалюю Париж".
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Скульптурні рельєфи мацев (надмогильних плит) 
— з матеріалів З.С.Чечика



Синагоги в Україні

5. Гусятин, Тернопільська обл., 1654 р.
(Фото Р.Островської. 1993 р.)

6 Луцк, 1626-1628 рр.
7. Жовква. Львівська обл., 1692р.

1. Погребище, Київська обл., A I 7/ ст.
2. Белз, Львівська обл., XVIIст.
3. Броди, Львівська обл., 1742р.
4. Ходоров. Львівська обл.. XII I I  ст.

8. Ссітанов, Хмельницька обл, XI I I  ст.



Синагога в Шаргороді В інницької обл., 1589 р.


