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דיש-לערנערסִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

 !1וועסַ טשיקאַ מעׂשה, אַ ביסל אַר אָהערט נא

ג,ָלאָ ביאַרשער, אָן אירלענדישן פֿאַז אַר אָשטעלט אַײך פֿא

ַן דער הילף פֿון אָ שעּפסל אַפֿן אַשאַ צו בא2איז געלונגען

רשערָן“. דער פֿאָ „קלאַ רופֿט מען א4 בריאהַזאַ. א3ןַראַבא

לי !ָ דאָלי“ : העלאָמען „דאָ נאַט עס געגעבן אָהא

ַס איז אָז דאַקע געמיינט אַלט מען טאָנג צוריק וואַנישט לא

ַ א6זיע. איצט איז עס באמתַנטאַפֿטלעכע פֿאַ וויסנשאַ, א5חלום

גןָבער וויכטיק צו זאָווירקלעכקייט. אויף פֿיר פֿיס. עס איז א

.7ר נקבֿותָ מיטל קענען דערווַײל געבוירן ווערן נאַזאַז מיט אַא

מע מיט דיַנצן די מאַר אין גאָ „זי“, גאַקע אַלי איז טאָדא

נצןַמע. אין גאַ ווי די מא10פֿילוַ א9 ! זי מעקעט8ביינער

.12 ממשותַ אין איר. א11טןָגערא

 ביסל. מיטַזירן אַנטאַמיר פֿאָבער לאָא

לי זַײנען מיר שויןָדא

ָטאויף א

דעם וועג, און

ס נישט,ָרוואַפֿא

רשערסָאפֿשר וועלן די פֿא

זויַענטער צוקונפֿט אָ נאַאין א

לן קענעןָז די פֿרויען זאַן אָטא

 ?13 זכרַן אָקינדלען א

ר דער מין-ָזוי נאַרַײן, וועט אויב אַכט אַז מע טראַבער אָא

 ביין איןַגע איז ווי אַ בלַײבן אויף דער וועלט. די פֿרא14נקבֿה

ס לעבן נישט זַײן קיין לעבן.ָן מענער וועט דאָ ! א15לדזַהא

 ?16ן אינטערעס ! ווּו וועט זַײן דער טעם גן-עדןָנט, אַאומּפיקא

לן זייָ ביסל, זאַּפרוען אָרשערס זיך אָלן די פֿאָ, זא17ניין, מוחל

לי אין פֿעלד.ָזיך שּפילן מיט דער שיינער דא

1. curiosity; 2. succeeded; 3. ram; 4. brie creature; 5. kholem dream;
6. beemes truly; 7. nekeyves females; 8. express. spitting image; 9. bleat;
10. afile even; 11. takes after; 12. mamoshes reality; 13. zokher male;
14. min-nekeyve female sex; 15. express. like a thorn in one’s side;
16. tam gan-eydn taste of Paradise; 17. moykhl pardon ;  ניין, מוחל  no,
thanks.

זוכן דיַטעק געקענט באָט מען אין דער מעדעם-ביבליאָר האַאין פֿעברוא

דישעִר ייָאייגן בלוט און טינט - צַײט און צַײטונגען. 100 יאאויסשטעלונג 

 פֿון דרַײ1זוכט - אין משךַקע באַט טאָ און מע האנקרַײך.ַּפרעסע אין פֿרא

כן זענען געקומען איבער צוויי טויזנט מענטשן.ָווא

רט אויף וועלכע מעָרום מער ווי די צַײט און אַ די אויסשטעלונג נעמט א

וולען (מיטָנציק טאַ לויט דעם טיטל. אויף צווא2ט זיך געקענט ריכטןָהא

נצעּפציע פֿון מרים בויער) ווערןָפֿישער קאַ געלונגענער גראַזייער א

נטוויקלונג פֿון דערַ אין דער א3ּפלעןַַרגעשטעלט די וויכטיקסטע שטאָפֿא

ן מיט דער ערשטערָדיש-ּפרעסע אויף דער וועלט. עס הייבט זיך אִיי

ם אין דערַמסטערדאַ) דערשינען אין אנטןַקוראדיש (ִצַײטשריפֿט אין יי

נט דיָרהונדערט. ווַײטער ווערן דערמאָצווייטער העלפֿט פֿון זיבעצנטן יא

גירט פֿון אייבַרק (רעדאָ פֿון ניו-יארווערטסָפֿאגרויסע צַײטונגען : 

ך דעם גייט וועגן דעםָרשע. נאַ פֿון וואמענטָמא און הַײנטן), ַהאַקא

ן) און דעםָרהונדערט אָנציקסטן יאַנהייב פֿון דעם צוואָ(פֿון א4 אויפֿבלי

דישער ּפרעסע איןִרן) פֿון דער ייָ (אין די לעצטע יא5נגַאונטערגא

ס גרעסטעָרשטייט זיך, דאַרנעמט, פֿאַנקרַײך. די לעצטע טייל פֿאַפֿרא

ריזערַּפאר דער מלחמה (מיט דעם ַרַײן די ּפרעסע פֿאַץ, און נעמט אַּפלא

), די אונטערערדישע6 בראשנַײע ּפרעסעמוניסטישער ָ און דער קאהַײנט

כמלחמדיקןָציע און דעם נאַקוּפאָ דער דַײטשער א7ּפרעסע בשעת

דישער ּפרעסע, מיט די דרַײ וויכטיקסטעִ פֿון דער יי8ווידעראויפֿקום

 אוןנַײע ּפרעסעמוניסטישער ָ, קאאונדזער שטימעצַײטונגען - בונדישער 

נעלע,ָפֿעסיאָ ּפרא9ליקעָ, ווי אויך מיט אומצארטָאונדזער וואציוניסטישן 

ס הַײנט איז פֿון זייָפֿטלעכע און קולטורעלע צַײטשריפֿטן, וואַגעזעלשא

10געבליבן בלויז איינע - די רעליגיעז-ציוניסטישע חודש-שריפֿט

ליסטן און ּכלל-ַ גרוּפע זשורנאַט אָר צוריק האָ יאַמיט אוועג.  אונדזער

 חודש-ַרויסצוגעבן אַנגעהויבן אָרשיידענע ריכטונגען אַ פֿון פֿא11טוערס

.העפֿטן דישעִיישריפֿט, 

רשיידענעַטן אויף פֿאַ ריי רעפֿעראַגלייט די אויסשטעלונג אַבן באָעס הא

נצער וועלט,ַדן אויף דער גאִטעמעס ווי למשל וועגן דער ּפרעסע בַײ יי

דישערִנטוויקלונג פֿון דעם צַײטונג-לשון צי וועגן דער ייַוועגן דער א

 דער מלחמה.12נקרַײך בעתַּפרעסע אין פֿרא

בן דיָך נישט געזען די אויסשטעלונג, וועט האָט נאָווער עס הא

דיש יום-טובֿ דעם 29סטן יוני איןִקוקן אויפֿן ייַמעגלעכקייט זי צו בא

.13רטושערי דע ווענסעןַדער קא
1. meshekh  אין משך פֿון for a period of; 2. expect; 3. phases; 4. growth;
5. decline; 6. bero’sh in first place; 7. besha’s during; 8. rebirth;
9. innumerable; 10. khoydesh-...  monthly magazine; 11. klal-... those
active in community life; 12. beys during;  13. Cartoucherie: theater
complex in the Bois de Vincennes

דישער ּפרעסע,ִדי אויסשטעלונג וועגן דער יי
טָטעק האָניזירט דורך דער מעדעם-ביבליאַרגאָא

לג.ָלדיקן דערפֿאַ געוואַט אַגעהא
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חיים קערבער (1909 - 1994)
 גוטַ און קולטור-טרעגער, א1 ּכלל-טוערַרבן חיים קערבער, אָר צוריק איז געשטאָר יאָ ּפאַמיט א

ָטדישקורסן, האִ ּתלמידה פֿון די ייַכטער, אָריז. זַײן טאַדישן ּפאִנטע ּפערזענלעכקייט פֿון ייַקאַבא
טן.ַ איר טא2רטיקל לזכרַן אַגעשריבן א

1. klal-... s.o. active in the Jewish community;
2. lezeykher in memory of; 3. khumesh
Pentateuch; 4. Baccalaureate (diploma of
secondary studies); 5. quota; 6. khaveyrim
friends (Pl. of  חבֿר khaver); 7. tfise prison;
8. parnose living; 9. Esperanto: artificial lan-
guage created by Polish Jewish philologist L. L.
Zamenhof in 1887; 10. melokhes trades;
11. Caen; 12. law; 13. yoyets adviser; 14. re-
cently; 15. devoted; 16. shokhn neighbor;
17. Resistance; 18. Cmdt. Charles, his nom de
guerre; 19. eyme horror; 20. became aware;
21. khurbn Shoah; 22. matsliakh מצליח זַײן
succeed; 23. real estate; 24. malki;
25. khoshever distinguished, important;
26. ...-askn s.o. active in cultural activities;
27. katsetnik

טע, חיים קערבער, איז געבוירןַמַײן טא
מבין אין ּפוילןָרן אין שטעטל גאָגעווא

אין 1909.
,3ט ער זיך געלערנט חומשָאין חדר הא

צקָזיע אין ּפלאַדישער גימנאִ ייַאין א
.4ַטווראַלאַקאַקומען דעם באַט ער באָהא
לטָלט געוואָפֿילו ווען ער וואַך דעם אָנא

לט ער נישטָגיין אין אוניווערסיטעט, ווא
 נומערוס-ַגעקענט - עס איז געווען א

דן. אויסער דעם איזִר ייַ פֿא5וזוסַקלא
צקיסט אוןָ טראַטע געווען אַמַײן טא

לט איז אין ּפוילן געוועןָדעמא
ַמוניסט און אָ קאַגעפֿערלעך צו זַײן א
 זענען געזעסן6סך פֿון זַײנע חבֿרים

 יונגערַ. ער איז געווען א7אין ּתפֿיסה
רן פֿון שטעטל צוָטוער און איז געפֿא

ר דערַלטן רעדעס פֿאַט צו האָשטא
ט ערָדזש האָדישער יוגנט. אין לאִיי

מען,ַזיך אַײנגעליבט אין מַײן מא
ׂשרה.

נגעקומעןָטע אַאין 1929 איז מַײן טא
ט ער זיךָריז. צום ערשטן האַאין ּפא

ך. צוַנצייזישע שּפראַגעלערנט די פֿרא
ט ערָ הא8רדינען אויף ּפרנסהַפֿא

-לעקציעס (די9ָנטאַגעגעבן עסּפערא
ט געלערנטַט ער זיך געהאָך האַשּפרא

רבעט בַײַאין ּפוילן) און געא
ך דעם איזָ. נא10רשיידענע מלאכותַפֿא

.12 שטודירן יורי11ןַרן אין קאָער געפֿא
מע איז אויך געקומען קייןַמַײן מא

נגעהויבן שטודירןָט אָריז. זי האַּפא
בן זיי חתונהָמעדיצין און אין 1932 הא

טע געוועןַט. צוערשט איז מַײן טאַגעהא
ַך דעם אָלטער און נאַ בוכהאַא

ט ער זיךָלט האָ. דעמא13יורידישער יועץ
ס זענעןָדן וואִרנומען מיט ייַ סך פֿאַא
ריז אוןַנגעקומען אין ּפאָ א14קערשטָא

בן נישט געקענט רעדן און נישטָס האָווא
נצייזיש. חיים קערבערַשרַײבן אויף פֿרא

לפֿן לייענען און אויספֿילןָט זיי געהאָהא
זויַן געלט. אָּפירן, מיינסטנס אַזייערע ּפא

ן איבער-ַטע, אַאיז געווען מַײן טא

 מענטש.15געגעבענער
כן די צווייטעָך איז אויסגעבראָדערנא

ך דעם איז דיָוועלט-מלחמה. קורץ נא
רעסטירן מַײןַ געקומען צו אָּפאַגעשטא

צקיסט.ָלס טראַד און אויך אִלס ייַטן אַטא
בן אים נישטָט מזל, זיי האַט געהאָער הא

16 שכןַ חבֿר זַײנער, אַבער אָגעפֿונען, א

רן.ָסן געוואָרעסטירט און דערשאַאיז א
וועק פֿוןַרן אָמע פֿאַטע-מאַמַײנע טא

לשעַכן פֿאַזן זיך מאָריז, זיי לאַּפא
ן איןָּפירן, און מיט מזל קומען זיי אַּפא

טע טרעטַנע. מַײן טאָדער פֿרַײער זא
ַ, ווערט א17נדַרַײן אין ווידערשטאַא

ך דעם ווערט ערָנער און נאַרטיזאַּפא
ר דערַ. פֿא18רלַנט שאַמענדאָדער קא

זעצןַלפֿן זיך באָט ער געהאָמלחמה הא
נקרַײך פֿיר שוועסטער און זַײןַאין פֿרא

בן איבערגעלעבט דיָס האָברודער ווא
מע און דיַטע-מאַבער זַײנע טאָמלחמה. א

ס זענען געבליבןָנגסטע שוועסטער וואִיי
אין ּפוילן זענען אומגעקומען, ווי אויך

נצע משּפחה.ַמעס גאַמַײן מא
נגעהויבןָבן זיך אָך דער מלחמה האָנא

 ווען מען איז20דער טרויער און די אימה

(סוף זַײט 4)

געצייכנט דורך ּפיער מערל

. איך21 פֿון דעם חורבן20רןָר געוואָגעווא
ס מַײןָדישע ביכער וואִן זיך די ייָדערמא

ט געלייענט און די שרעקלעכעָטע האַטא
לעַזיקע ביכער. ווי אָבילדער אין די דא

מע זייער פֿילַטע-מאַבן מַײנע טאָדן האִיי
ט דעם מוטַבן געהאָבער זיי האָגעליטן א

בןָנַײ. זיי הא’נצוהייבן פֿון סָא
דןִ סך ייַהיים אַרַײנגענומען צו זיך אַא

ס זַײנען געקומען פֿון ּפוילן.ָווא
ס לעבןָט זיך דאָצוביסלעך הא

22טע איז מצליחַרדנט. מַײן טאָאַײנגעא

וועגלעכןַנדל מיט אומבאַאינעם הא
 ציוניסט אוןַ. ער ווערט א23רמעגַפֿא

העלפֿט מדינת-יׂשראל.
 סך,ַט ּתמיד געלייענט אָטע האַמַײן טא

דיש אוןִש אי אויף ייִאי אויף העברעי
טן איזַר מַײן טאַנצייזיש. פֿאַפֿרא

קולטור געווען זייער וויכטיק און
דישע קולטור. חייםִאיבערהויּפט יי

לפֿן ארויסגעבןָט געהאָקערבער הא
דישעִריזער ייַ סך ּפאַביכער פֿון א
דער ּתלמוד און זַײנעשרַײבערס : 

בעל-, 24 פֿון דוד מלּכיּפערזענלעכקייטן
נדערעַטיוון און אָשם-טובֿ מא

 פֿון אבֿרהם ווייץ איןדערציילונגען
 פֿון משהָּפיראַ שאַבעלא1977, 

ן, און אויך ביכער פֿון ליליַלצמאַזא
ז חיים קערבערַגן אָלע זאַבערגער. א

 קולטור-25 חשובֿערַאיז געווען א
.26עסקן

לפֿןָט ער געהאָאין יׂשראל אין 1982 הא
נט מיטַקאַ, בא27דעם שרַײבער ק.צעטניק
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נהייבערסָר אַטור פֿאַ זַײט ליטעראַא
5טַסאּפ 4ַרֿאפרעד .ןבעל 3ןכעלגעטָגאט ןֿופ ןוא ןשטנעמ 2עטושּפ ןֿופ טָעאּפ רעד יוו 1טַנאַקאב זיא ַלאגיס .י.י

רע טָלאוו ,רעדילרעדניק ןֿופ רעבַײרשַ א ןוא ןלוש עשיִדיי יד ןיא רערעלַ א .סרעבייהָנא ַרֿאפ טוג רעייז רע

.סרענרעל-שיִדיי ַרֿאפ ֿטפירשטַײצַ א ןיא 6טקורדעג רעדיוו רעדיל ענַײז ןעז וצ ןדיֿרפוצ ןעוועג

. אין9רעמער משּפחהָן אַר אָ נא8 למדנישערַ שטעטל אין אוקרַײנע אין 1896, אין אַרן אין אָל איז געבוירן געוואַ סיגא7יצחק יעקבֿ

נהייבָט אין אָנץ לעבן. ער האַרק) זַײן גאָר אין ניו-יאָר יאָ ּפאַ א10 חוץַט געלעבט (אָדע, ווּו ער האַנאַוועק קיין קא1911ַ איז ער א

לקשולן.ָדישע פֿאִ לערער אין די ייַך דעם ווי אָ שנַײדער, נאַרבעט ווי אַגעא

ָטדיש. ער האִנגען אויף ייַריבערגעגאַש, שּפעטער איז ער אִט ער געשריבן לידער אויף רוסיש און העברעיָ הא11קינדווַײז

 לידער,13נדַרויסגעגעבן זַײן ערשטן באַט ער אָר האָרישע קריטיק. צו 20 יאַ לידער, עסייען און ליטערא12רשיידענעַגעשריבן פֿא

ַ א16לטָמעד-ּפרעמיע, דעמאַקומען די לאַט באָ (1945) הא15לידער און לויבן. זַײן בוך 14 גרויסן אַײנדרוקַכט אַט געמאָס האָווא

רויסַר, זַײנען אָיא  פֿון 1958ען עלטערִרבן אין 1954, אין פֿריָ. ווען ער איז געשטא18ַסדישער גאִ ּפרַײז אויף דער יי17וויכטיקער

נצער וועלט.ַדישער ּפרעסע פֿון דער גאִרטיקלען וועגן זַײנע ווערק אין דער ייַלויב-א
1. known; 2. poshete simple; 3. everyday; 4. therefore; 5. is suitable; 6. printed; 7. yitskhok yankev; 8. lamdonisher learned (dative case);
9. mishpokhe family; 10. akhuts except for; 11. as a child; 12. various; 13. volume; 14. impression; 15. praises; 16. at that time; 17. important;
18. express. in Jewish society; 19. at an early age

ט ער זיי גענומעןָהא
11ווי זיי שטייען און גייען

צו צווייען,
צו צווייען.

בן מיט זייערעָזיי הא
13 געקלונגען12גלעקלעך

בןָאון קינדערלעך הא
ם געזונגען.ַצום גרא

רַײןַמל אַ גראַא
רויסַמל אַ גראַא

.15 איז אויס14די מעׂשה

לץ לענגערַאון לענגער, א
ז,ָרן די נאָאיז געווא
זוי וויַפֿן אָאון געלא

ז.ָ האַך אָ נא5נגַ שלאַא

רַײןַז איז אָאון דער הא
7ָז גרא6ווַײט אין טיפֿ-טיפֿן

און דער בחור איז געבליבן
ז.ָנגער נאַ לאַמיט א

ווּו איז דער בחור
ז ?ָנגער נאַמיט דער לא

2זןָט זיך געלאָער הא

.4ָז האַ א3גןָדעריא

פֿןָז איז געלאָדער הא
ז,ָכן האָאון ער נא

פֿןָרויס איז געלאָאון פֿא
ז.ָנגע נאַנג-לאַזַײן לא

זָאנ ַא טימ 1רוחב ַַא

ר זיי זַײנעןָאון ווי נא
נגעקומען,ָ א6מיט מי

ט מען זיי זייערָהא
.7נגענומעןָנישט פַֿײן א

גטָט זיי געזאָמען הא
ז די הַײנטיקע לידערַא

מעןַזַײנען מיט גרא
.8נג קידער-ווידערַשוין לא

כטַרנאַל פֿאָר איין מאָנא
9פֿןָמען געטראַבן די גראָהא

כטַס מאָ ווא10 בחורלַצו א
פֿן ;ָקינדערישע סטרא

1. rhymes; 2. proper, respectable; 3.roosters (sing. ָןאה רעד ); 4. comb; 5. lodging; 6. effort, trouble; 7. gave a poor welcome; 8. express. : on bad terms ;
9. chanced upon; 10. bokherl dim.of רוחב  young boy; 11. express. just as they are; 12. bells dim.of ָקאלג רעד ; 13. rang; 14. mayse story; 15.here : done

1. bokher boy; 2. gone off; 3. run after; 4. hare; 5. snake; 6.  טיף deep, here: very tall; 7. grass

1מעןַגרא

נגעןַזַײנען געגא
מען,ַ גרא2צוויי לַײטישע

3זוי ווי די הענערַא

.4מעןַלדענע קאָמיט גא
נגעןַזיי זַײנען געגא
טריט בַײ טריט

5 וווינונגַזוכן א

 ליד.ַר זיך אין אַפֿא



4

AEDCY
Der Yidisher Tamtam

B.P. 3256
75122 Paris CEDEX 03

Bibliothèque Medem
52, rue René-Boulanger 75010 Paris

E-mail : medem@club-internet.fr

‡Ã‡ ÔÃÏÈt˘≠ÂÂÈË˜ÚÈ„
‡¯t˘ Ú„ÚÈÃ‡‰ ÍÀ‡¯ÿÙ ÛÈÂ‡ ÆÔ˜Â¯„ÒÈÂ‡ Ú¯È‡ ËÃ‡Ê ˘ÈÊÈÈˆÀ‡ ÈÂÂ ÔÈÈ˘¡ ÔÚÓ Ë‚Ã

‡‰Ã‡ ÈÂÂ ÔÈÈ˘¡ ˘ÈÏ‚Ú ÛÈÂ‡ ¨“ ı¯Ã‡t˘ ÛÈÂ‡ ¨“ „ÏÈ· ÃÆ“ ÔÂÊ È„ ÈÂÂ ÔÈÈ˘¡ ˘È

‡Ê ÈÂÂÀÈÈ ÛÈÂ‡ ÔÚÓ Ë‚œø ˘È„

ÆÆÆ ÈÂÂ ÔÈÈ˘ Æ±
ÆÆÆ ÈÂÂ ¯ÚËÈ· Æ≤

ÆÆÆ ÈÂÂ ÍÅ¯ Æ≥
¯ÂkÈ˘ Æ¥±ÆÆÆ ÈÂÂ 
ÒÂ‡ÈÓ Æµ≤ÆÆÆ ÈÂÂ 

‡Ï Æ∂ÃÆÆÆ ÈÂÂ ‚
ÆÆÆ ÈÂÂ ËÂ‚ Æ∑

‡ÂÂ˘ Æ∏ÃÆÆÆ ÈÂÂ ı¯
ÍÈÈÂÂ Æπ≥ÆÆÆ ÈÂÂ 

ÆÆÆ ÈÂÂ ‚ÂÏ˜ Æ±∞
ÆÆÆ ÈÂÂ ÔÈÈ¯ Æ±±

‡Ï˜ Æ±≤ÀÆÆÆ ÈÂÂ ¯

1. shiker drunk; 2. mies ugly; 3. soft; 4. tar; 5. goles exile; 6. lot  Lot (nephew of Abraham); 7. koyrekh Korah (Biblical character)

?

?

?

?

?

?

?

?

(המשך פֿון „חיים קערבער“)

טעק,ָוועגן דער מעדעם-ביבליא
געפֿי”ל און דעם טעם-טעם

אויף אינטערנעט :
 http://www.yiddishweb.com/tamtam.htm
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. צוויי פֿון זַײנע פֿרַײנד,28די שבֿועהס בוך ָרויסצוגעבן דאַאלקעס ַס הויז פֿון די ליאָדא
נגער-ּפרַײז :ַקומען דעם מאַבן אין 1975 באָלפֿן, האָט זיי געהאָס ער האָווא

ריקער אין ּתל-אבֿיבֿער אוניווערסיטעט) אוןָ היסטאַהלער (אַ מא29ר רפֿאלָפֿעסאָּפרא
די דיכטערין רייזל זשיכלינסקי.

שטעלט פֿוןַט באָטעק אין ּתל-אבֿיבֿ און האָדישע ביבליאִט געשטיצט די ייָער הא
 סך ביכער.ַרטן אָדא

נדערע מענטשןַר די אַן פֿאָט געטאָס ער האָ און ווא30שיידןַטע איז געווען באַמַײן טא
איז געווען מיט זַײן ווַײבס צושטימונג.

דישער שריפֿטָדישער ּפרעסע, דער ּפעריאִלפֿן דער ייָט אויך געהאָחיים קערבער הא
. ערריזער העפֿטןַּפאר פֿון דער צַײטשריפֿט ָקטאַ. ער איז געווען דער רעדאדישקייטִיי

רטָאונדזער וואריזער ַס ּפאָ און דארווערטסָפֿארקער צַײטונג ָנירט די ניו-יאָבאַט אָהא
ט געלייענט ביז זַײן טויט אין 1994.ָס ער האָווא

ט אויפֿגעהערטָ הארטָאונדזער ווא. די צַײטונג ָמע זענען מער נישטאַטע-מאַמַײנע טא
מע-לשוןַס זַײן מאָ דור, וואַרן, אָרשווּונדן געוואַ דור איז ּכמעט פֿאַרויסצוגיין. אַא

טעק און דערָטנס ביכער זענען אין דער מעדעם-ביבליאַדיש. מַײן טאִאיז געווען יי
לטן.ַהאַדישער קולטור איז אין זיי באִ פֿון דער יי31אוצר

ברוניד קערבער

 28. shvue oath; 29. refoel; 30. modest; 31. oytser treasure.


