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דיש-לערנערסִר ייַדיש בלעטל פֿאָ ּפעריאַא

דן,ִ יי1לטע אשּכנזישעַן טרעפֿן זיך אַזעט אין קאַאויף דער קרוא
 פֿון דער זון3 צו געניסן2רגינעןַס קענען זיך פֿאָנערן, וואָּפענסיא

נקרַײך. ס'איז פֿרילינג, די זון שַײנט, דער וועטערַ-פֿרא4פֿון דרום
לב אויףַדיש, האִלב אויף ייַאיז מילד. זיי זיצן און שמועסן, הא

ן. זיי זענעןָכן זיך אַנצייזיש. זיי דערציילן זיך וויצן און לאַפֿרא
ר זענעןָס לעבן איז געווען שווער און די האָטש דאָפֿריילעך, כא

 און5 סך געליטן, איבערגעלעבט די מלחמהַבן אָשוין גרוי. זיי הא
רבעט.ַשטענדיק שווער געא

נקוםָקס אַם זשאַדאַריס מיט אומגעדולד אויף מאָרט מאַהַײנט ווא
גט ער דעם נומערָרעם טראָ. אויפֿן א6ן אלמןַן. ער איז אַאין קא

 שנַײדערַל איז ער געווען אָ מאַגער.  אַציע-לאַנצענטראָפֿונעם קא
ס איצט פֿירט עס זַײן זון. פֿוןָ גרויס געשעפֿט, וואַמיט א

. ער7ַץדל אינעם לאָ נאַרום מיט אַלץ אַך אָגעוווינהייט גייט ער נא
ק ווערט ערַם זשאַדאַבער ווען ער זעט מאָלט, אַאיז שוין א

 !9זוי חנעוודיקַזוי שיין, אַך אָן. זי איז נאַ יונגער מאַ ווי א8גערירט
טש אויך זיָ כא10ר זענען ווי זַײדָנצן און אירע האַאירע אויגן גלא

 און לעבט אין יׂשראל. איר11ן אלמנהַאיז שוין גרוי. זי איז אויך א
כטערָ. איר טא13 אינעם חורבן12נצע משּפחה איז אומגעקומעןַגא

ן. יעדןַר איז זי געקומען קיין קאַנקרַײך, דערפֿאַוווינט אין פֿרא
רליבטע.ַזעט ווי יונגע פֿאַג טרעפֿן זיי זיך אויף דער קרואָכמיטאָנא

 קוכןַר אים אַקט פֿאַכט אויף אים. זי באַזי איז איידל און גיט א
פֿט אַײן אויפֿן בענקלָט ליב, און ווען ער שלאָס ער האָווא
ר דער זון מיט זַײן צַײטונג. ווען זי מיינטַ זי אים פֿא14שירעמטַבא
כט זי אויסַז ער וויל זי נישט מער זען, טראַ, א15ז ער איז ברוגזַא
 קנעּפל פֿון אירַּפ מיט די ציין אָ און רייסט א16רטלָ מיידלש פֿאַא

דיש אוןִל עס צונייען. זיי רעדן צווישן זיך ייָבלוזקע ּכדי ער זא
זוי שיין. ער איז אַײנגעליבט און וויל וווינעןַדיש קלינגט אִאיר יי

ר דערַט מורא פֿאָך איבערקלערן. זי האָבער זי מוז נאָמיט איר, א
 מיט די17ס וועלקטָּפצודעקן דעם גוף וואָאינטימקייט, שעמט זיך א

 קוק אויףַנגרענעצדיקער ים. זי גיט אָר זיי ליגט דער אַרן. פֿאָיא
זשע פֿול מיט קינדער, יונגע לַײט אוןַדער לעבעדיקער ּפלא

.18זקנים
רן בעסטןַר 1997 פֿאַגן דעם צעזאָט געקראָדער פֿילם הא

ס.ָריזער קינאַקורצפֿילם. מען קען אים איצט זען אין ּפא

1. ashkenazishe; 2. indulge themselves; 3. enjoy; 4. dorem

south; 5. milkhome war; 6. almen widower; 7. lapel; 8. moved;
9. kheynevdik charming; 10. silk; 11. almone widow;
12. perished; 13. khurbn Shoah; 14. protects; 15. broyges

angry; 16. trickª 17. fading; 18. skeynim  old people sing. zokn

נַײע ביכער

 זיך איבער די1טערןַס מאָדיש-ּתלמידים וואִלע ייַר אַפֿא
 גוטעַבן מיר אָדישע טעקסטן האִזמען אין די ייִהעברעי
ָסט צונויפֿגעשטעלט דאָרסקי האָ - יצחק ניבא2בׂשורה

.דישִמיקע ווערטער אין ייַווערטערבוך פֿון לשון-קודש-שטא
ַ אָרט איז דאָגט 6000 ווערטער. צו יעדן וואָרמאַער פֿא

רויסרעד געשריבן מיטַדיש און דער אִדערקלערונג אויף יי
דישע אותיות.ִיי

בן פֿון איצטָדיש-לערנערס האִנגסטע צווישן די ייִאויך די יי
סטןָר זיי צוגעמאַדע, סּפעציעל פֿאָדיש-מעטאִן אייגענע ייַן אָא

ס בוך הייסטָ- מיט שיינע בילדער און גוטע געניטונגען. דא
ניקַרן פֿון אָכט געוואַ און איז געמאהוליעט קינדערלעך !

דער קויפֿן איןָרגוליס. ביידע ביכער קען מען ניצן אַּפרים-מא

טעק.ָדער מעדעם-ביבליא
1. torment themselves; 2. PSURE piece of news

זעטַדיש אויף דער קרואִאין יי
ט לעצטנסָטעק האָדי מעדעם-ביבליא

רויסגעגעבן צוויי וויכטיקע ביכער.ַא
ַריז אַרויס אין ּפאַ צַײט צוריק איז אַמיט א

ַק סיר לאַם זשאַדאַמאנצייזישער קורצפֿילם, ַפֿרא
נועל פֿינקיעל.ַ, רעזשיסירט פֿון עמאזעטַקרוא



מלונגַדישער ביכער-זאִ ייַדי געשיכטע פֿון א
טעקָ ביכער-אוצר אין דער מעדעם-ביבליאַן אָנדריע קומט אַלעקסאַבֿיבֿ איבער אָפֿון ּתל-א

נג געלעגןַרן לאָריזער קעלער איז יאַ ּפאַאין א
לד איז עסָ. נישט קיין גא1ן אמתער אוצרַא

ר עּפעס פֿילָגעווען און נישט קיין זילבער, נא
דישע ביכער. זיי זענעןִלטע ייַזעלטענערס : א
2ס רובָֿכט הונדערט, דאַגעווען איבער א

ר דער ערשטער וועלט-ַרויסגעגעבן פֿאַא
דישעִז די ייַמלחמה (און מע מוז וויסן, א

ר ווייניקָגן הַײנט נאָרמאַטעקן פֿאָביבליא
רטןָט דאָ).  מע הא3ביכער פֿון דער ּתקופֿה

4געקענט געפֿינען ביכער פֿון ּכל-המינים

קטישערַּפרא (ווי 5נערס : העלפֿביכערַזשא
טין און די מיטלעןַרלאַשקא, קטערָמיליען-דאַפֿא

),נירןַ און שיינע מא6גוטע זיטן, רהיטןַזי צו פֿא
רבעטונג פֿוןַאַ באַאיבערזעצונגען (ווי למשל א

גטָס טראָר 1894 וואָ פֿון יאָן קרוזאָבינסאָרא
,7), סידוריםשבת הן מיטָבינזאָראדעם טיטל 

ּפרַײס-ָדישע אִלטע ייַ, א8ּפתרון-חלומות-ביכער
רן, און, דער עיקר, די שונד-ַלענדאַקא

אונטער דעם דערָניע אַמעלא (ווי 9טורַליטערא
ל פֿוןַגישער שיקזאַפֿט - דער טראַטויטס הערשא

בן זיךָס איבער איר האָ וואאיין יונגער מוטער
טויזענטער יונגע מיידלעך געמוזט אויסוויינען

סָז דעריבער, וואַר מיינט נישט, אָדי אויגן ; נא
נגערופֿן „שונד“, קעןָנער אַט דעם זשאָמע הא

ער שוין אויסגעמעקט ווערן פֿון דער געשיכטע
טור - ערשטנס איזַדישער ליטעראִפֿון דער יי

טורַדי גרענעץ צווישן דער „אמתער“ ליטערא
 און צווייטנס10און שונד נישט שטענדיק בולט

וועלעס מיטָנען און נאַמאָט די ראָבן אָהא
בערָ א11נישט-געשטויגענע-נישט-געפֿלויגענע

ווענטורעסַ א12ּפנדיקעַרכאַר פֿאַדערפֿא
צוגעצויגן דעם ברייטן עולם צו דעם בוך און

רצלט אין אים די געוווינהייט צוָאַײנגעווא
לט מען זיך אפֿשרָן איר וואָס אָלייענען, ווא

נישט גענומען צו די ביכער פֿון שלום-עליכמען
צי מענדעלע מוכר ספֿרים).

 גרויסערַס אָלע ביכער, וואַבן די אָזוי האַווי א
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ּפע,ָמט פֿון מיזרח-אייראַטייל פֿון זיי שטא
ַס איז אָריזער קעלער ? דאַ ּפא13פֿן צוםָגעטרא

ַן אין אָס הייבט זיך אָנגע געשיכטע, וואַלא
ָררום דעם 1880סטן יאַ. א14שטעטל אין רַײסן

15נגל, בצלאלִ ייַרן אָרט געבוירן געוואָאיז דא

ט דערגרייכט דעם עלטערָז ער האַפֿרענקעל. א
ר 1905, איז ער,ָפֿונעם מיליטער-דינסט, אין יא

רישערַּכדי נישט צו גיין דינען אין דער צא
ר דיַנטלויפֿן פֿאַרמיי (און אויך ּכדי צו אַא

רן קיין ארץ-יׂשראל.ָוועקגעפֿאַמען) אָגראָּפא
ָט, ווּו ער הא16זעצט אין יפֿוַט זיך באָער הא

דישןִרן ייַ ביכער-געשעפֿט פֿאַגעעפֿנט א
שטעלטַט רעגלמעסיק באָ. ער הא17שובִֿיי

גן. ער איזַרלאַשע פֿאִּפעיָביכער בַײ די איירא
ר ווען איןָ געווען מיטן געשעפֿט, נא18מצליח

נגעהויבן די ערשטע וועלט-ָט זיך א1914ָ הא
נד.ַס לאָזן דאָרלאַט ער געמוזט פֿאָמלחמה, הא

 רוסישער בירגער,ַלץ געווען אַך אָער איז נא
נד זַײנען געוועןַאון טערקַײ און רוסלא

. מיט זַײן משּפחה און מיט זַײן19ׂשונאים
רן קיין מצרים,ָמלונג איז ער געפֿאַביכער-זא

ט ער געמוזטָרטן האָנדריע. דאַלעקסאַקיין א
ס נעמט מעןָ צו וואָ. טא20 ּפרנסהַזיך אויסזוכן א

דוקציע פֿון כינעזישעָזיך ? צו דער ּפרא
ַט אַט געהאָס האָקירטע מעבל ! און דאַלא

בן זיך איןָז עס האַר אָ. נא21לדיקע הצלחהַגעווא
ציע-פֿילמעןַנימאַוויזן די ערשטע אַמצרים בא

ט זיך אין בצלאלָלט דיסנעי, האַפֿון ווא
ַר פֿא22פֿטַ לַײדנשאַפֿרענקעלן אויפֿגעוועקט א

כןַ צו מא23וויזןַט  באָנער - און ער האַדעם זשא
נצערַציע-פֿילם אין דער גאַנימאַדעם ערשטן א

רןָבישער וועלט ! אין די פֿופֿציקער יאַראַא
ָסבער שוין ווידער געביטן דאָט ער אָהא

נקרַײך און זיךַרט, עמיגרירט קיין פֿראָוווינא
ט ערָל האָס מאָריז. אויך דאַזעצט אין ּפאַבא

רןָנגע יאַמיטגענומען זַײנע ביכער און זיי לא
דיש-לייענערס.ִריזער ייַרגט די ּפאָאויסגעבא

ס קיינערָט מען די ביכער, וואָך זַײן טויט האָנא
גןָּפגעטראָראַרפֿט, אַט זיי מער נישט געדאָהא

לטן זיי אפֿשרָרטן וואָאינעם קעלער. און דא
ר דידיעָג. נאָגעבליבן ביז הַײנטיקן טא

ט זיךָפֿרענקעל, בצלאלס אייניקל, הא
ריז די מעדעם-ַ אין ּפאָז ס'איז דאַדערווּוסט, א

מלונגַנצע זאַט ער די גאָטעק. האָביבליא
מען פֿון זַײןָטעק אין נאָגעשענקט דער ביבליא

זיידן.

מערציעלעָרשיידענע קאַגעווידמעט פֿא
נסן אויף רוסיש, ּפויליש, דַײטשישָנאַא

ר דערַנס פֿאָנאַן אַדיש, ווי למשל אִאון יי
-5וולַ פֿון דער בא4פֿטַקציעס-געזעלשאַא

רל שַײבלער איןַקטור פֿון קאַנופֿאַמא
דזש, ציָט לאָדער אינדוסטריעלער שטא

ָםר דער „קראַנס פֿאָנאַן אַא

ָן אין איינעם פֿון די-אָ קוק טאַמיר אָלא
רהונדערטָרן. פֿון נַײנצעטן יאַלענדאַקא

ןַנגען צו אונדז אַאיז דערגא
גירטַר, רעדאַלענדאַאילוסטרירטער קא

דורך העשל עּפלבערג (1861 - 1927)
רשע אין 1899. דערַאין ווא

רישָהיסטאַ אאונטערטיטל איז 
ציעסַריש בוך מיט פֿיל אילוסטראַליטערא

. די ערשטע זַײטן זענעןנסןָנאַאון א

ס דיָמלונג וואַאין דער ביכער-זא
ט לעצטנסָמשּפחה פֿרענקעל הא

טעקָאיבערגעגעבן דער מעדעם-ביבליא
רן אוןַלענדאַן קאַראַזענען פֿא

רויסגעגעבענע דורךַכן, אַנאַלמאַא
ָסציעס, וואַניזאַרגאָרשיידענע אַפֿא

ּפ דעם לעבנסשטייגערָשּפיגלען גוט א
-2 אין מיזרח1שובִֿדישן ייִפֿונעם יי

.3רן חורבןַּפע פֿאָאיירא
1. yishev settlers, population; 2. mizrekh Eastern;
3. khurbn Shoah ; 4. stock company; 5. cotton

1. oytser treasure; 2. rov majority; 3. tkufe

epoch; 4. kolaminim all sorts; 5. practical
handbooks; 6. manners; 7. sidurim, sing. sider

prayer books; 8. pisren-khaloymes manuals for
the interpretation of dreams; 9. «trash» literature;
10. boylet clear; 11. farfetched, outlandish;
12. captivating, fascinating; 13. get to, arrive at;
Betsalel ; 16. Yafo .15 ;  דַנאלסורסַײוו .14

17. yishev settlement; 18. matsliekh  ןַײז חילצמ
succeed; 19. sonim sing. soyne enemy;
20. parnose a living ; 21. hatslokhe success;
22. passion; 23. succeeded in
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געקומען צו זייער טיש הערן זייער

קל איז זייערַמיינונג. דער סּפעקטא

18געפֿעלן שמעונען און בלומען, בפֿרט

 שיין, הויךַאיינע פֿון די טענצערינס, א

ר,ָהא19 מיידל, מיט שיינע געלע

, מיט פֿעדערן21 מיט שמינקע20נגעּפוצטָא

ר דיָ און ּפערל. נא22און פֿליטערלעך

.23בע, חנה, איז געווען ּפריטשמעליעטָבא

גט זי זיי מיטָט איר געזען ? - זאָ- צי הא

ברייט צעעפֿנטע אויגן און הייבט אויף

זיקעָלדז - די דאַנט ביז צום האַדי הא

 ביז24רוועסָטענצערין איז געווען בא

הער.ַא

 מיןַל, אַקאָכטלאַ נאַ פֿון א11בעל-הבית

, אין די12רע .סוף-ּכל-סוףַבאַקא

13רטָּפגעשּפאָט ער אָרן, האָפֿופֿציקער יא

ט געעפֿנט זַײןָ און הא14 היּפש ּפעקלַא

15וודאיַל, אין ניו-דזשערזיי. אַקאָכטלאַנא

זַײנען מַײן עלטער-פֿעטער שמעון און

זַײן ווַײב, מַײן עלטער-מומע בלומע,

נגען אויף דער דערעפֿענונג. מיט זייַגעגא

.16בע, חנהָנגען די באַאיז געגא

ַל איז געווען זייער אַקאָכטלאַּפנחסעס נא

רט. און דיָ א17צקעטַשיין און געצא

קל אין ניו-ַ סּפעקטאַשּפיל ? גלַײך ווי א

קל איז ּפנחסַך דעם סּפעקטאָרק ! נאָיא

.3 קרויט-סוחרַ איז געווען א2ּפנחס

ט ער געקויפֿט אוןָר האָנצע 25 יאַגא

ס איז איםָר דאָרקויפֿט קרויט. נאַפֿא

4ל נישט געפֿעלן. ס'איז אפֿשרָקיין מא

 לעבן פֿוןַכן אַ, מע קען מא5 ּפרנסהַא

בער ס'איז נישט קיין לעבןָקרויט, א

נגַר לאָ מענטש ווי ּפנחס. צען יאַר אַפֿא

בעסָט מַײן עלטער-פֿעטער (דער באָהא

 געקויפֿט קרויט בַײ6ברודער) שמעון

ַטבן זיי געשמועסט גלאָפֿט האָּפנחסן. א

ָט. און ּפנחס הא7רַײןַאין דער וועלט א

ָס, דא9 זַײן חלום8נטּפלעקטַל אָאיין מא

ַ : זַײן א10ס ס'גייט אים אין לעבןָווא

 פֿון ניו-דזשערזיי1 מעׂשהַא

 קורצעַל אָס מאָרישער רובריק דרוקן מיר דאַרט פֿון אונדזער געוויינטלעכער ליטעראָאויפֿן א

רבעטעריןַ נַײער מיטאַן אמתע - געשיכטע געשריבן פֿון אונדזערס אַ- און א

6. gufe proper, itself; 7. protim details sing. prat;

8. mazoles, sing. ‡„À ÏÊÓ Ò    mazl sign of zodiac;
9. Mogilev; 10. haskole Jewish Enlightenment;
11. ‡· ¯ÈÓ ËÂË ÒÚ Ã ‚  it pains me; 12. kolaminim

all sorts; 13. shoen-luakh timetable; 14. oytser

treasure

1. mayse story; 2. Pinkhes ; 3. ...-soykher cabbage seller; 4. efsher it may be; 5. parnose living; 6. Shimen ; 7. expression : about this
and that; 8. revealed; 9. kholem dream; 10. expression : his heart’s desire; 11. balebos owner; 12. sofkolsof at last; 13.  saved up;
14. a tidy sum; 15. avade of course; 16. Khane; 17. nicely done-up; 18. bifrat particularly; 19. here: red; 20. made-up; 21. lipstick;
22. sequins; 23. stunned; 24. barefoot

ַ

רטיקלען“ פֿוןַפֿון ּפערפֿומערַײ-א
ט זיך געפֿונעןָס האָפֿרידריך ּפולס ווא

טער-ַדרעס „טעאַרשע אויפֿן אַאין ווא
ץ נומער 11“.ַּפלא

 -6ר גופֿאַלענדאַווַײטער קומט דער קא
רָקטאַט דער רעדאָר יעדן חודש האַפֿא

טעס לויטןַמען מיט די דאַצוגעגעבן, צוזא
נישן אוןַריאָדישן און לויטן גרעגאִיי

 וועגן די7ר, ּפרטיםַלענדאַנישן קאַיוליא
דישע יום-טובֿים און אויך וועגן דיִיי

קומט אויךַ. מע בא8מזלות
ציעס וועגן דער שעה פֿון זון-ַרמאָאינפֿא

רשע, ווילנע,ַנג אין וואַאונטערגא
דעס.ָ און א9ליעווָמא

שטייט פֿוןַדי דריטע סעקציע בא
זעלכעַבילדער. מע זעט א

דישעִּפערזענלעכקייטן ווי די יי
 הירש און דעםַראַנעסע קלאָראַבא
-שרַײבער אבֿרהם-בער10דישן הׂשּכלהִיי

נעלסטעָציאַבער. די סענסאָטלאָגא
רוםַפֿיעס אַגראָטאָבילדער זַײנען די פֿא

לפֿרעדַציע פֿון אַביליטאַדער רעהא
דרַײפֿוס.
רישע סעקציעַ ליטעראַ אויך אָס'איז דא

זוי דען ?ַ- ווי א
 קידושין-פֿינגערל אונטער דערַ- א

חוּפה !
רומגענומען ּכל-ַבַײם סוף ווערן א

ציעס -ַרמאָקטישע אינפֿאַ ּפרא12המינים
נצן צווישן דיַבעלע מיט די דיסטאַ טאַא

גרויסע שטעט  און די קליינע שטעטלעך
רישער אימּפעריע, דערַפֿון דער צא
ריף)ַן (מיט טאַ פֿון דער בא13שעהען-לוח

דישערִדרעסן-ביכל פֿון דער ייַן אַאון א
ַז אַזוי ווייסט מען אַרשע - אַווא

ט געוווינטָן האַלצמאָגעוויסער מ. הא
ס נומער 29 אוןַדער גאָגראָוואָאויף נא

ס נומער 40.ַפֿ. ליפֿשיץ אויף דזשיקע-גא
לטָר איז דעמאַלענדאַ עּפלבערגס קא

דישןִרן ייַ פֿא14ן אוצרַגעווען א
ס און הַײנט קען ער צו הילףָלעבאַבא

ריקערס.ָקומען די היסטא

סוף פֿון זַײט 2

קטןַּפערעטע אין 5 אָ שונד-אַמיט א
אונטער דעם דַײטשמערישן טיטל „דער

ענגעל“ (דער מלאך) געשריבן דורך
ר.ַלענדאַרויסגעבער פֿון קאַדעם א

טן,ָנעקדאַנטדעקן אַך דעם קען מען אָנא
ריזמען און וויצן ווי צום בַײשּפיל :ָפֿאַא

- גיסטו ווירקלעך נישט דַײן ווַײב קיין
נק ?ַל קיין געשאָמא

ל אין מַײן לעבןָר איין מאָ- ניין... נא
ךָ געגעבן, טוט מיר נאָב איך איר יאָהא

 !11נגַביז הַײנט בא



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

טעק, געפֿי”לָוועגן דער מעדעם-ביבליא
און דעם טעם-טעם
אויף אינטערנעט :

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

נהייבערסָר די אַפֿא

זומער קומט
נגע זומערטעג זַײנען שויןַדי לא

ַלדענע זון שַײנט אין אָ. די גאָדא

בלויען הימל. קינדער שּפילן

ז. פֿייגעלעךָאינעם גרינעם גרא

זינגען אויף די ביימער. אין

ריז שטייען די גרויסעַּפא

 מיט2לץָ שטא1קעסטנביימער

זייערע הויכע ווַײסע בלומען.

4רבעטןַט מיך פֿאָ הא3מַײן חבֿר

 אין5טשעַאין זַײן דא

7 צו קלַײבן6טָהינטערשטא

לטןַ פֿון זַײן א8רשןַקא

בער קען איך גייןָרשנבוים. אַקא

ָר נישט !  איך טא9וודאיַ? א

 סטודענט. איךַנישט. איך בין א

מענס. איך מוזַ עקזא10גרייט צו

בלַײבן אין דער היים, אין מַײן

רויסקוקןַקליינעם צימער, און א

צום שיינעם בלויען הימל דורך

12 שמוציקן11לןָמַײן שמא

 סטודענטסַפֿענצטער.  אוי ! א

 שווער, און מע13קעַלעבן איז טא

טור.ַ ווייניק פֿון דער נא14געניסט

ציעס.ַקאַלד קומען די וואַר באָנא

רגעסן די קורסן אוןַמיר וועלן פֿא

רןָדי ביכער און מיר וועלן פֿא

,15אין די פֿיר עקן פֿון דער וועלט

, ווער אין די17 רףָ אין דא16ווער

 פֿון19, ווער צום ברעג18בערג

. מיר וועלן צוריקקומען20ים

 און22ּפגעברענטָ און א21ּפגערוטָא

ר.ָ נַײ שוליאַנצוהייבן אָגרייט א

‡ ÌÚ„ ÛÈÂ‡ ¯ÚÿÙËÚÃ∫ ¯ÚÓÂ ÔËˆÚÏ ÌÚÂÿÙ ÏÈt˘≠ÂÂÈË˜ÚÈ„

.לדָגא1. שיין ווי 

.לַ גא2. ביטער ווי

.קורח3. רַײך ווי 

.לוט4. שיּכור ווי 

.דער טויט5. מיאוס ווי 

.דישער גלותִדער יינג ווי 6ַ. לא

. די וועלט7. גוט ווי

. ּפעךרץ ווי8ַ. שווא

.ּפוטער9. ווייך ווי 

.גָדער טא10. קלוג ווי 

. טעלערַא11. ריין ווי 

.סערַוואר ווי 12ָ. קלא

מלּכה

ַא
ניק

ברוניד
זשיל

 יצחק

ַליאַטאַנא

ניקי

רובי

רבעט :ַבן מיטגעאָאיו דעם נומער הא

רַײנגייןַאון ווען מיר וועלן א

—כקורסן ַאויף אונדזערע שּפרא

גן דער ענגליש-ָס וועלן זאָווא

לערער און דער דַײטשיש-לערער

דיש-לערער ?ִ דער יי23פֿילוַאון א

רגן, ּתלמידים ! זַײטָ- גוט מא

טָס האָגט מיר, וואָזוי גוט, זאַא

ן זומער ?ָאיר געטא
1. chestnut trees; 2. proud; 3. khaver

friend;  4. invited; 5. country house; 6. in
the suburbs;  7. pick; 8. cherries; 9. avade

of course; 10. צוגרייטן to prepare;
11. narrow; 12. dirty; 13. indeed; 14. take
advantage of; 15. expression : four corners
of the earth; 16. here: some; 17. to the
country; 18. to the mountains sing. רגַדער בא ;
19. edge; 20. yam sea; 21. rested ;
22. suntanned;  23. afile even


