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ָ

ּפעריאדיש בלעטל פֿאַר ייִדיש-לערנערס
ָ
ַא

נַײע ביכער

די מעדעם-ביבליאָטעק האָט לעצטנס
ארויסגעגעבן צוויי וויכטיקע ביכער.
ַ
פֿאַר אַלע ייִדישּ-תלמידים וואָס מאַטערן 1זיך איבער די
העברעיזמען אין די ייִדישע טעקסטן האָבן מיר אַ גוטע
ִ
בׂשורה - 2יצחק ניבאָרסקי האָט צונויפֿגעשטעלט דאָס
ווערטערבוך פֿון לשון-קודש-שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש.
רמאגט  6000ווערטער .צו יעדן וואָרט איז דאָ ַא
ער פֿאַ ָ
דערקלערונג אויף ייִדיש און דער אַרויסרעד געשריבן מיט
ִיידישע אותיות.

אויך די ייִנגסטע צווישן די ייִדיש-לערנערס האָבן פֿון איצט
דיש-מעטאדע ,סּפעציעל פֿאַר זיי צוגעמאָסטן
ָ
ָאן אַן אייגענע ייִ
 מיט שיינע בילדער און גוטע געניטונגען .דאָס בוך הייסטהוליעט קינדערלעך ! און איז געמאַכט געוואָרן פֿון אַניק
ּפרים-מארגוליס .ביידע ביכער קען מען ניצן אָדער קויפֿן אין
ַ
דער מעדעם-ביבליאָטעק.
1. torment themselves; 2. PSURE piece of news
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אין ייִדיש אויף דער קרואַזעט
מיט אַ צַײט צוריק איז אַרויס אין ּפאַריז ַ
א
דאם זשאַק סיר ַ
לא
מא ַ
פֿראַנצייזישער קורצפֿילםַ ,
קרואזעט ,רעזשיסירט פֿון עמאַנועל פֿינקיעל.
ַ
אויף דער קרואַזעט אין קאַן טרעפֿן זיך אַלטע אשּכנזישעִ 1יידן,
ּפענסיאנערן ,וואָס קענען זיך פֿאַרגינען 2צו געניסן 3פֿון דער זון
ָ
פֿון דרום-4פֿראַנקרַײך .ס'איז פֿרילינג ,די זון שַײנט ,דער וועטער
איז מילד .זיי זיצן און שמועסן ,האַלב אויף ייִדיש ,האַלב אויף
פֿראַנצייזיש .זיי דערציילן זיך וויצן און לאַכן זיך אָן .זיי זענען
פֿריילעך ,כאָטש דאָס לעבן איז געווען שווער און די האָר זענען
שוין גרוי .זיי האָבן אַ סך געליטן ,איבערגעלעבט די מלחמה 5און
שטענדיק שווער געאַרבעט.
דאם זשאַקס אָנקום
הַײנט וואַרט מאָריס מיט אומגעדולד אויף מאַ ַ
אין קאַן .ער איז אַן אלמן .6אויפֿן אָרעם טראָגט ער דעם נומער
ציע-לאגער .אַ ָ
ַ
ַ
נצענטרא
פֿונעם קאָ
מאל איז ער געווען אַ שנַײדער 1
מיט אַ גרויס געשעפֿט ,וואָס איצט פֿירט עס זַײן זון .פֿון
נאדל אינעם לאַץ .7ער
געוווינהייט גייט ער נאָך אַלץ אַרום מיט אַ ָ
דאם זשאַק ווערט ער
איז שוין אַלט ,אָבער ווען ער זעט מאַ ַ
גערירט 8ווי אַ יונגער מאַן .זי איז נאָך אַזוי שיין ,אַזוי חנעוודיק! 9
כאטש אויך זי
אירע אויגן גלאַנצן און אירע האָר זענען ווי זַײדָ 10
איז שוין גרוי .זי איז אויך אַן אלמנה 11און לעבט אין יׂשראל .איר
גאנצע משּפחה איז אומגעקומען 12אינעם חורבן .13איר טאָכטער
ַ
וווינט אין פֿראַנקרַײך ,דערפֿאַר איז זי געקומען קיין קאַן .יעדן
כמיטאג טרעפֿן זיי זיך אויף דער קרואַזעט ווי יונגע פֿאַרליבטע.
ָ
ָ
נא
זי איז איידל און גיט אַכט אויף אים .זי באַקט פֿאַר אים אַ קוכן
וואס ער האָט ליב ,און ווען ער שלאָפֿט אַײן אויפֿן בענקל
ָ
באשירעמט 14זי אים פֿאַר דער זון מיט זַײן צַײטונג .ווען זי מיינט
ַ
15
ַאז ער איז ברוגז  ,אַז ער וויל זי נישט מער זען ,טראַכט זי אויס
ַא מיידלש פֿאָרטל 16און רייסט אָּפ מיט די ציין אַ קנעּפל פֿון איר
בלוזקע ּכדי ער זאָל עס צונייען .זיי רעדן צווישן זיך ייִדיש און
איר ייִדיש קלינגט אַזוי שיין .ער איז אַײנגעליבט און וויל וווינען
מיט איר ,אָבער זי מוז נאָך איבערקלערן .זי האָט מורא פֿאַר דער
אינטימקייט ,שעמט זיך אָּפצודעקן דעם גוף וואָס וועלקט 17מיט די
יארן .פֿאַר זיי ליגט דער אָנגרענעצדיקער ים .זי גיט אַ קוק אויף
ָ
דער לעבעדיקער ּפלאַזשע פֿול מיט קינדער ,יונגע לַײט און
זקנים.18
דער פֿילם האָט געקראָגן דעם צעזאַר  1997פֿאַרן בעסטן
קורצפֿילם .מען קען אים איצט זען אין ּפאַריזער קינאָס.
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

די געשיכטע פֿון אַ ִיידישער ביכער-זאַמלונג
לעקסאנדריע קומט אָן אַ ביכער-אוצר אין דער מעדעם-ביבליאָטעק
ַ
פֿון ּתל-אָבֿיבֿ איבער אַ

ּפאריזער קעלער איז יאָרן לאַנג געלעגן
אין אַ ַ
ַאן אמתער אוצר .1נישט קיין גאָלד איז עס
געווען און נישט קיין זילבער ,נאָר עּפעס פֿיל
זעלטענערס  :אַלטע ייִדישע ביכער .זיי זענען
2
געווען איבער אַכט הונדערט ,דאָס רובֿ
ַארויסגעגעבן פֿאַר דער ערשטער וועלט-
מלחמה )און מע מוז וויסן ,אַז די ייִדישע
רמאגן הַײנט נאָר ווייניק
ביבליאטעקן פֿאַ ָ
ָ
3
ביכער פֿון דער ּתקופֿה ( .מע האָט דאָרטן
4
געקענט געפֿינען ביכער פֿון ּכל-המינים
ּפראקטישער
זשאנערס  :העלפֿביכער) 5ווי ַ
ַ
רלאטין און די מיטלען
שקא ַ
ַ
מיליען-דאקטער,
ָ
פֿאַ
6
זי צו פֿאַרהיטן ,גוטע זיטן און שיינע מאַנירן(,
באַארבעטונג פֿון
איבערזעצונגען )ווי למשל אַ ַ
בינסאן קרוזאָ פֿון יאָר  1894וואָס טראָגט
ָ
ָ
רא
בינזאהן מיט שבת( ,סידורים,7
ָ
דעם טיטל ָ
רא
ּפתרון-חלומות-ביכער ,8אַלטע ייִדישע אָּפרַײס-
לענדארן ,און ,דער עיקר ,די שונד-
ַ
ַ
קא
9
ַ
מעלאניע אָדער אונטער דעם
ַ
ליטעראטור )ווי
טויטס הערשאַפֿט  -דער טראַגישער שיקזאַל פֿון
וואס איבער איר האָבן זיך
איין יונגער מוטער ָ
טויזענטער יונגע מיידלעך געמוזט אויסוויינען
די אויגן ; נאָר מיינט נישט ,אַז דעריבער ,וואָס
מע האָט דעם זשאַנער אָנגערופֿן „שונד“ ,קען
ער שוין אויסגעמעקט ווערן פֿון דער געשיכטע
פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור  -ערשטנס איז
די גרענעץ צווישן דער „אמתער“ ליטעראַטור
און שונד נישט שטענדיק בולט 10און צווייטנס
מאנען און נאָוועלעס מיט
האבן אָט די ראָ ַ
ָ
נישט-געשטויגענע-נישט-געפֿלויגענעָ 11אבער
רכאּפנדיקעַ 12אווענטורעס
דערפֿאַר פֿאַ ַ
צוגעצויגן דעם ברייטן עולם צו דעם בוך און
אַײנגעווארצלט אין אים די געוווינהייט צו
ָ
לייענען ,וואָס אָן איר וואָלט מען זיך אפֿשר
נישט גענומען צו די ביכער פֿון שלום-עליכמען
צי מענדעלע מוכר ספֿרים(.
ווי אַזוי האָבן די אַלע ביכער ,וואָס אַ גרויסער

טייל פֿון זיי שטאַמט פֿון מיזרח-אייראָּפע,
ּפאריזער קעלער ? דאָס איז אַ
געטראפֿן צוםַ 13
ָ
לאנגע געשיכטע ,וואָס הייבט זיך אָן אין אַ
ַ
שטעטל אין רַײסן .14אַרום דעם 1880סטן יאָר
15
איז דאָרט געבוירן געוואָרן אַ ִיינגל ,בצלאל
פֿרענקעל .אַז ער האָט דערגרייכט דעם עלטער
פֿונעם מיליטער-דינסט ,אין יאָר  ,1905איז ער,
ּכדי נישט צו גיין דינען אין דער צאַרישער
ַארמיי )און אויך ּכדי צו אַנטלויפֿן פֿאַר די
גראמען( אַוועקגעפֿאָרן קיין ארץ-יׂשראל.
ּפא ָ
ָ
16
ער האָט זיך באַזעצט אין יפֿו  ,ווּו ער האָט
געעפֿנט אַ ביכער-געשעפֿט פֿאַרן ייִדישן
ִיישובֿ .17ער האָט רעגלמעסיק באַשטעלט
רלאגן .ער איז
ּפעישע פֿאַ ַ
ביכער בַײ די אייראָ ִ
מצליח 18געווען מיטן געשעפֿט ,נאָר ווען אין
 1914האָט זיך אָנגעהויבן די ערשטע וועלט-
רלאזן דאָס לאַנד.
מלחמה ,האָט ער געמוזט פֿאַ ָ

ער איז נאָך אַלץ געווען אַ רוסישער בירגער,
און טערקַײ און רוסלאַנד זַײנען געווען
ׂשונאים .19מיט זַײן משּפחה און מיט זַײן
ביכער-זאמלונג איז ער געפֿאָרן קיין מצרים,
ַ
לעקסאנדריע .דאָרטן האָט ער געמוזט
ַ
קיין אַ
זיך אויסזוכן אַ ּפרנסה .20טאָ צו וואָס נעמט מען
זיך ? צו דער ּפראָדוקציע פֿון כינעזישע
לאקירטע מעבל ! און דאָס האָט געהאַט אַ
ַ
21
געוואלדיקע הצלחה  .נאָר אַז עס האָבן זיך אין
ַ
נימאציע-פֿילמען
מצרים באַוויזן די ערשטע אַ ַ
פֿון וואַלט דיסנעי ,האָט זיך אין בצלאל
לַײדנשאפֿט 22פֿאַר
ַ
פֿרענקעלן אויפֿגעוועקט אַ
דעם זשאַנער  -און ער האָט באַוויזן 23צו מאַכן
נימאציע-פֿילם אין דער גאַנצער
דעם ערשטן אַ ַ
ראבישער וועלט ! אין די פֿופֿציקער יאָרן
ַא ַ
האט ער אָבער שוין ווידער געביטן דאָס
ָ
וווינארט ,עמיגרירט קיין פֿראַנקרַײך און זיך
ָ
באזעצט אין ּפאַריז .אויך דאָס מאָל האָט ער
ַ
מיטגענומען זַײנע ביכער און זיי לאַנגע יאָרן
אויסגעבארגט די ּפאַריזער ייִדיש-לייענערס.
ָ
נאך זַײן טויט האָט מען די ביכער ,וואָס קיינער
ָ
ּפגעטראגן
ָ
האט זיי מער נישט געדאַרפֿט ,אַ ָ
רא
ָ
אינעם קעלער .און דאָרטן וואָלטן זיי אפֿשר
געבליבן ביז הַײנטיקן טאָג .נאָר דידיע
פֿרענקעל ,בצלאלס אייניקל ,האָט זיך
דערווּוסט ,אַז ס'איז דאָ אין ּפאַריז די מעדעם-
ביבליאטעק .האָט ער די גאַנצע זאַמלונג
ָ
געשענקט דער ביבליאָטעק אין נאָמען פֿון זַײן
זיידן.
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
 ; 15. Betsalel ; 16. Yafoווַײסרוסלַאנד 14.
מצליח זַײן 17. yishev settlement; 18. matsliekh
;succeed; 19. sonim sing. soyne enemy
;20. parnose a living ; 21. hatslokhe success
22. passion; 23. succeeded in
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אין דער ביכער-זאַמלונג וואָס די
משּפחה פֿרענקעל האָט לעצטנס
איבערגעגעבן דער מעדעם-ביבליאָטעק
לענדארן און
ַ
ראן קאַ
זענען פֿאַ ַ
נאכן ,אַרויסגעגעבענע דורך
למא ַ
ַא ַ
ניזאציעס ,וואָס
רגא ַ
פֿאַרשיידענע אָ ַ
שּפיגלען גוט אָּפ דעם לעבנסשטייגער
פֿונעם ייִדישן ייִשובֿ 1אין מיזרח-2
ָ
אייראּפע פֿאַרן חורבן.3

לאמיר אַ קוק טאָן אין איינעם פֿון די-אָ
ָ
לענדארן .פֿון נַײנצעטן יאָרהונדערט
ַ
ַ
קא
איז דערגאַנגען צו אונדז אַן
לענדאר ,רעדאַגירט
ַ
אילוסטרירטער קאַ
דורך העשל עּפלבערג )(1927 - 1861
אין וואַרשע אין  .1899דער
היסטאריש
ָ
אונטערטיטל איז ַא
ליטעראריש בוך מיט פֿיל אילוסטראַציעס
ַ
נאנסן .די ערשטע זַײטן זענען
און אַ ָ

געווידמעט פֿאַרשיידענע קאָמערציעלע
נאנסן אויף רוסישּ ,פויליש ,דַײטשיש
ַא ָ
נאנס פֿאַר דער
און ייִדיש ,ווי למשל אַן אַ ָ
ַ
ַא
קציעס-געזעלשאפֿט 4פֿון דער באַוול-5
מאנופֿאַקטור פֿון קאַרל שַײבלער אין
ַ
דער אינדוסטריעלער שטאָט לאָדזש ,צי
נאנס פֿאַר דער „קראָם
ַאן אַ ָ
;1. yishev settlers, population; 2. mizrekh Eastern
3. khurbn Shoah ; 4. stock company; 5. cotton

אויפֿן אָרט פֿון אונדזער געוויינטלעכער ליטעראַרישער רובריק דרוקן מיר דאָס מאָל אַ קורצע
 און אַן אמתע  -געשיכטע געשריבן פֿון אונדזערס אַ נַײער מיטאַרבעטעריןַא מעׂשה 1פֿון ניו-דזשערזיי
ּפנחס 2איז געווען אַ קרויט-סוחר.3
גאנצע  25יאָר האָט ער געקויפֿט און
ַ
פֿאַרקויפֿט קרויט .נאָר דאָס איז אים
4
קיין מאָל נישט געפֿעלן .ס'איז אפֿשר
ַא ּפרנסה ,5מע קען מאַכן אַ לעבן פֿון
קרויט ,אָבער ס'איז נישט קיין לעבן
פֿאַר אַ מענטש ווי ּפנחס .צען יאָר לאַנג
האט מַײן עלטער-פֿעטער )דער באָבעס
ָ
ברודער( שמעון 6געקויפֿט קרויט בַײ
ּפנחסן .אָפֿט האָבן זיי געשמועסט גלאַט
אין דער וועלט אַרַײן .7און ּפנחס האָט
איין מאָל אַנטּפלעקט 8זַײן חלום ,9דאָס
וואס ס'גייט אים אין לעבן : 10זַײן אַ
ָ

קאל ,אַ מין
כטלא ַ
ָ
בעל-הבית 11פֿון אַ ַ
נא
בארע .סוףּ-כל-סוף ,12אין די
קא ַ
ַ
13
ּפגעשּפארט
ָ
פֿופֿציקער יאָרן ,האָט ער אָ
ַא היּפש ּפעקל 14און האָט געעפֿנט זַײן
15
קאל ,אין ניו-דזשערזיי .אַוודאי
כטלא ַ
ָ
ַ
נא
זַײנען מַײן עלטער-פֿעטער שמעון און
זַײן ווַײב ,מַײן עלטער-מומע בלומע,
געגאנגען אויף דער דערעפֿענונג .מיט זיי
ַ
איז געגאַנגען די באָבע ,חנה.16
קאל איז געווען זייער אַ
כטלא ַ
ָ
ּפנחסעס נאַ
17
שיין און געצאַצקעט ָארט .און די
סּפעקטאקל אין ניו-
ַ
שּפיל ? גלַײך ווי אַ
יארק ! נאָך דעם סּפעקטאַקל איז ּפנחס
ָ

געקומען צו זייער טיש הערן זייער
מיינונג .דער סּפעקטאַקל איז זייער
18
געפֿעלן שמעונען און בלומען ,בפֿרט
איינע פֿון די טענצערינס ,אַ שיין ,הויך
האר,
מיידל ,מיט שיינע געלעָ 19
ָאנגעּפוצט 20מיט שמינקע ,21מיט פֿעדערן
און פֿליטערלעך 22און ּפערל .נאָר די
באבע ,חנה ,איז געווען ּפריטשמעליעט.23
ָ
 צי האָט איר געזען ?  -זאָגט זי זיי מיטברייט צעעפֿנטע אויגן און הייבט אויף
די האַנט ביז צום האַלדז  -די דאָזיקע
טענצערין איז געווען באָרוועס 24ביז
ַאהער.

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

ַ

סוף פֿון זַײט 2

פֿון ּפערפֿומערַײ-אַרטיקלען“ פֿון
פֿרידריך ּפולס וואָס האָט זיך געפֿונען
אין וואַרשע אויפֿן אַדרעס „טעאַטער-
ּפלאץ נומער .“11
ַ
6
לענדאר גופֿא -
ַ
ווַײטער קומט דער קאַ
קטאר
פֿאַר יעדן חודש האָט דער רעדאַ ָ
צוגעגעבן ,צוזאַמען מיט די דאַטעס לויטן
ריאנישן און
ִיידישן און לויטן גרעגאָ ַ
7
לענדארּ ,פרטים וועגן די
ַ
יוליאנישן קאַ
ַ
ִיידישע יום-טובֿים און אויך וועגן די
מזלות .8מע באַקומט אויך
רמאציעס וועגן דער שעה פֿון זון-
אינפֿאָ ַ
אונטערגאנג אין וואַרשע ,ווילנע,
ַ
מאליעוו 9און אָדעס.
ָ
די דריטע סעקציע באַשטייט פֿון
בילדער .מע זעט אַזעלכע
ּפערזענלעכקייטן ווי די ייִדישע
רא הירש און דעם
ראנעסע קלאַ ַ
בא ָ
ַ
10
ִיידישן הׂשּכלה -שרַײבער אבֿרהם-בער
ציאנעלסטע
טלאבער .די סענסאַ ָ
גא ָ
ָ
גראפֿיעס אַרום
טא ַ
בילדער זַײנען די פֿאָ ָ
ביליטאציע פֿון אַלפֿרעד
ַ
דער רעהאַ
דרַײפֿוס.
ליטערארישע סעקציע
ַ
ס'איז דאָ אויך אַ

שונד-אּפערעטע אין  5אַקטן
ָ
מיט אַ
אונטער דעם דַײטשמערישן טיטל „דער
ענגעל“ )דער מלאך( געשריבן דורך
לענדאר.
ַ
דעם אַרויסגעבער פֿון קאַ
נעקדאטן,
ָ
נאך דעם קען מען אַנטדעקן אַ
ָ
ַאפֿאָריזמען און וויצן ווי צום בַײשּפיל :
 גיסטו ווירקלעך נישט דַײן ווַײב קייןמאל קיין געשאַנק ?
ָ
 ניין ...נאָר איין מאָל אין מַײן לעבןהאב איך איר יאָ געגעבן ,טוט מיר נאָך
ָ
11
ביז הַײנט באַנג !

 ווי אַזוי דען ? אַ קידושין-פֿינגערל אונטער דערחוּפה !
בַײם סוף ווערן אַרומגענומען ּכל-
12
רמאציעס -
ּפראקטישע אינפֿאָ ַ
ַ
המינים
טאבעלע מיט די דיסטאַנצן צווישן די
ַא ַ
גרויסע שטעט און די קליינע שטעטלעך
פֿון דער צאַרישער אימּפעריע ,דער
שעהען-לוח 13פֿון דער באַן )מיט טאַריף(
און אַן אַדרעסן-ביכל פֿון דער ייִדישער
ווארשע  -אַזוי ווייסט מען אַז אַ
ַ
לצמאן האָט געוווינט
ַ
געוויסער מ .האָ
גראדער גאַס נומער  29און
ווא ָ
אויף נאָ ָ
פֿ .ליפֿשיץ אויף דזשיקע-גאַס נומער .40
לענדאר איז דעמאָלט
ַ
עּפלבערגס קאַ
געווען אַן אוצר 14פֿאַרן ייִדישן
לעבאס און הַײנט קען ער צו הילף
ָ
ַ
בא
קומען די היסטאָריקערס.
;6. gufe proper, itself; 7. protim details sing. prat
„‡8. mazoles, sing. ÏÊÓ Ò
À
;mazl sign of zodiac
;9. Mogilev; 10. haskole Jewish Enlightenment
11. ‚Ã‡· ¯ÈÓ ËÂË ÒÚ it pains me; 12. kolaminim
all sorts; 13. shoen-luakh timetable; 14. oytser
treasure

3

פֿאַר די אָנהייבערס

זומער קומט

4

די לאַנגע זומערטעג זַײנען שוין
דא .די גאָלדענע זון שַײנט אין אַ
ָ
בלויען הימל .קינדער שּפילן
אינעם גרינעם גראָז .פֿייגעלעך
זינגען אויף די ביימער .אין
ּפאריז שטייען די גרויסע
ַ
1
קעסטנביימער
שטאלץ 2מיט
ָ
זייערע הויכע ווַײסע בלומען.
4
האט מיך פֿאַרבעטן
מַײן חבֿרָ 3
אין זַײן דאַטשע 5אין
7
ָ
הינטערשטאט 6צו קלַײבן
קארשן 8פֿון זַײן אַלטן
ַ
קארשנבוים .אָבער קען איך גיין
ַ
? אַוודאי 9נישט ! איך טאָר
נישט .איך בין אַ סטודענט .איך
10
גרייט צו
עקזאמענס .איך מוז
ַ

בלַײבן אין דער היים ,אין מַײן
קליינעם צימער ,און אַרויסקוקן
צום שיינעם בלויען הימל דורך
12
מַײן שמאָלן 11שמוציקן
פֿענצטער .אוי ! אַ סטודענטס
לעבן איז טאַקע 13שווער ,און מע
געניסט 14ווייניק פֿון דער נאַטור.
קאציעס.
נאר באַלד קומען די וואַ ַ
ָ
מיר וועלן פֿאַרגעסן די קורסן און
די ביכער און מיר וועלן פֿאָרן
אין די פֿיר עקן פֿון דער וועלט,15
ווער 16אין דאָרף , 17ווער אין די
בערג ,18ווער צום ברעג 19פֿון
ים .20מיר וועלן צוריקקומען
ָאּפגערוט 21און אָּפגעברענט 22און
גרייט אָנצוהייבן אַ נַײ שוליאָר.

איו דעם נומער האָבן מיטגעאַרבעט :

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

ַא

ניק

ניד
ברו

זשיל
יצחק
מלּכה

ר

ובי

ניקי

נאַט
אַליאַ

גאלד.
 .1שיין ווי ָ
גאל.
 .2ביטער ווי ַ
 .3רַײך ווי קורח.
 .4שיּכור ווי לוט.
 .5מיאוס ווי דער טויט.
 .6לאַנג ווי דער ייִדישער גלות.

וועגן דער מעדעם-ביבליאָטעק ,געפֿי”ל
און דעם טעם-טעם
Bibliothèque Medem
אויף אינטערנעט :
52, rue René-Boulanger 75010 Paris
http://www.yiddishweb.org/tamtam.htm
E-mail : medem@club-internet.fr

און ווען מיר וועלן אַרַײנגיין
אויף אונדזערע שּפראַכקורסן —
וואס וועלן זאָגן דער ענגליש-
ָ
לערער און דער דַײטשיש-לערער
און אַפֿילו 23דער ייִדיש-לערער ?
 גוט מאָרגןּ ,תלמידים ! זַײטַאזוי גוט ,זאָגט מיר ,וואָס האָט
איר געטאָן זומער ?
1. chestnut trees; 2. proud; 3. khaver
friend; 4. invited; 5. country house; 6. in
the suburbs; 7. pick; 8. cherries; 9. avade
; to prepareצוגרייטן of course; 10.
11. narrow; 12. dirty; 13. indeed; 14. take
advantage of; 15. expression : four corners
of the earth; 16. here: some; 17. to the
;דער באַרג country; 18. to the mountains sing.
; 19. edge; 20. yam sea; 21. rested
22. suntanned; 23. afile even

 .7גוט ווי די וועלט.
 .8שוואַרץ ווי ּפעך.
 .9ווייך ווי ּפוטער.
 .10קלוג ווי דער טאָג.
 .11ריין ווי ַא טעלער.
וואסער.
 .12קלאָר ווי ַ
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