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♦ שױן ךאןז טאגט ;ןם

.חבר ,ישוין ךאןל טאגט !м 
 • בײגאך אןבײט קום!
 און'שװערליכע פראצע, פמןל

<.לאנד דאס פאדערט ׳. т » V т ג ״

* *
. * -

/ ארכײט ךער הענד-צו ךי
,?ןראקט און קאפ-טהוזדער
אונאויפהעהליף אךבייט און

{ ״־־ т ,נאכט װי םײ טאנ



вארבײט דער בײ

 פראצע ךײן אז ,מײן ניט
 פערגעהן. װעט אומזיםט

 אז.קיינער ] דיןז ע{ךעק ניט
פעךשטעך׳ן... ניט וועטיךיך

* •«
*־

 נוצען מיט ארבײט נאר
כען אױפ׳ן ^לי  ׳ פעא־ מע

 ליכטיגער וואס געדאנהען
אהעלד♦ װי זײה׳

I

*
*

 זײן״ וזעט אוןךאךטװאס.עס
.ווייםט װאס.לם / זאל/ײן . , 

 נעהמען זיןדי לא׳מיר טא
ךךײםט; ארבײטען צו

* * *

 ;ארבײט ךער הענד-צו ךי
 , טראכט און כןאפ-טהו ךער
 אמאױפהע־וליןז ארביט און

נאכטי!׳ װי םײ טאג т - • ־־ :

אמולעװםקי.



ארכײט דער בײ

עזנײךער. אלטער ךער

 יאד׳רען׳זפ;עלע עוין נעסט און זיצט ןןר
ץט פנים קלײנערי זײן און  / קוו
 / געװאךען װיים ישוין איהם איז באךר די
 .גיצט וואס.ער פאךעם ךער ווי

ט נישטא ע מ т : — : •*אימײסטעו־/ ישטאדט אין י  : ) • -  : • т : •

 / געךיןןנט ניט האט וועלבען.ער
 טייקטער. סע;טאין האט.ער_קיין אוןידאןד
.קיגד און וױיב פאר ברויט און_קײן

 בעגיגען ישאפ אין ארײן קומט ;ןר
 ■ העני זײגע פערךינגטישױן און
 פעךךי־ענען איין אין אײנס האלטיפאר ער
 .םענט ־כןיק פעךהולטעוועט און

ט .עםי ווען ,?נר'שאפט'׳שוין  מאךגען דער ךוי
 נאכט. בײ ישפעט נאןז ישאפט און״ער

 בארגען צו װאו ;אוןישטענךיג-שטענדיג
.טךאכט און זיצט.ער'טרוױןר־יג

 ,צופךידען איהם מיט איז מײסטער ךער
 סןזי/ ניט״קײן טענלט ךען.ער

 ♦ ־ירידען ניט_קײז שאפ אין מאכט ;נר
.פאןז זײן ניט בעלײױנט און



ארבײט רער בײ8

 / שטילען אין אװעק געהט און קומט ;ןר
 / הוםט דער איהם פאר ךעךט רייךען

 / בךילען ךי איהם פעךדעכןען קןךער ךי
שמעוץ און .ןרוםט ךיי פעךדע^ןט דעם'

 קוכןען אךבײטס=לײט-זײ ךי
 װעדי./ א מיט ישװאכען אױףיךעם

ן אויף כףפןען זײ  ׳ מיעדען'ח,קעז ד
 גענעד«/ בײם זיןז וועלכער.קרימט

 - שװאךצען דעם טויט ךעם ײ.זעהעןישױן’ז
 שיטראףי. די דין.ערליככןײט פאו־

א4ר׳י הט'  הארצען־ אין ט;עף וועהטאג י
ף... זיױ$ר אויןז דין וועט ךאס ’ סו

ראזענפעלד♦ מאררים

♦ ^מיעד דער
 - ׳שעהן װעגיג איז ליעד מײן א,

!אליין כ׳וױס
 ,ליעד כןײן מיר פאר ניט גאר אםט ם׳ן

 ׳שמיעד: א צו איןז בין ;ןהנליןז
 נןאךק, פאסטימײן קוזניע דער פאר
!בין-־שטאךק איןז



9ארבײט רער גײ

 מיר, בײ ברוםט אין ברענט פײןך
 איהר! הויבען װעךטער-לןײלען

 שמיעד, און כ׳טוה האמער מיט׳ן
 ליעד מיין יף1א ?ןיר בלאןט און/עם

 I ישטום ם׳אומעט
ם׳פלאטטיאחם!

 זײן׳ גערען ליעבען אײןז כ׳װאלט
.г - זײן ניט מילד אבער איןז כןען

 י1לוםט’_קיין כ׳האב
 , טףעב זיינען קו׳שען מײנע

 ליעב לןײן ױארט געלזט_קיין אוןיעם
I ברולט דער פון

 • ״ישמיעד מיר: האלץ אין רוימט .עמיץ
 האךט׳' און ביזטו גראד צופיעל

 צאךט א יװאךט א אויסשמיעךען
1 ניט רן^יםטו

 ׳שװאךץ, וואס ,האנד אין נעם בעסער
 טךאג, און נעם ,א״האמער פלינק

- אײזען א נאר וואר און ףן או  ה
ז שלאג!״

סקיטאלעץ.



ארבײט דער בײ10

♦ פאבױק ךי
 #העגד הונדערטער הו;דערטער, ארבייטען ;יס
 ווענד ךי טרײםלען און מא׳שינעס פייפען ס׳

 דעריהויןז אין ארויף װאלכןענם זיןז ס׳שטויסען
.רריןד ביטעךען און שטויבליך פי;קטערע פוןי

 נאכט, ווי און טאג ווי ארבײט אךבײט,.עם .עס
 ,פאכט און ^הרע און רײכטהום זיך ם׳האמערט

 :פײן דוךןז און שווײם דוךך־ ,הו;גער דוךןל און מיה דוךן־
?״,י זיין דארף״עם אזוי צי ,פכײנד מײן מיר, זאג א

 ׳ קר״דט ווי בלאסע פנימער ראךט ישטעהען ןןס
ײט- יער פאר אוועק ארבײט’ פון שטארבען 'וואס  צ

 / חק א וױיטעו־ .קבר-איז’ א דאגה א
גענוג... נאןז.ערטער קברים אויף האט ךי.עךד

 צאד׳ל גיט_קײן ס׳האט אונ ארבײט, .עס / ארבײט
] מאל א מיט וועךט װאס ,ארבײט פאךטיגע ךי  

 ? װער געניםעןױי/ קויפען, וועטזײ װער נאר
ר׳ ע טד ט מיין ארבײט/ ,וועלכער ני ^ ני ױ׳ א ױ/ ךיי ךעת״ פ

קאסעל. דור



IIארבײט דער בײ

שנײדער♦ ךער
װאו־צע ד ק ענ ר ,װ ע פ ד מ א ט, ל ר ע כ חי ך ע  פ
ם טו ע מ ט או ם מי זי ץ; אי שמו  י און״

ק ךי אויף ענ ען די אויף אוןי ב ט ע  ב
שלאפען ר י ע ד ץ באילד - קינ טו  .א

רט ע ק ױ ה ע ײנג צט א ר זי ר דע ע ט א  פ
ט טייש אויפץ ב א ר ט ר ע ט פ ה ע ״נ  ;און

ט ץ װי ם ס/ א ר די כןינד, ד ע ט ♦; מו ♦ רעכצעט  ק
ר ש פ ט א ע ם זי ב א ם ד ע ט ך ’ י ? טוי

 ׳ לעטפעל ךאם צאנקט ,עם :וועךט דונקעל
 י / א״ןיישטוב דורןז מיעךט .עלקד

 у ניעךער אלץ פאלט פײעו־ ךער און
 איגרוב. אין ווי װערט, פינסטער

 אײן.קישען אויף ,כןינדער די מיט
 אײן: פאטער דער זיןד מיאשטשעט .

 ריעגען זיױןןט פון נאר רוהיג,
;иאוןפײן נויט’הונגער, ער לײךט .

ל^באראן. א״



12а» ארבײט דער

מאשינע♦ א
,מאישינען די ווילד אזיי פאבריק אין רוי^ט

ש, אין איןז פעךגעס אפטמאל אז  בין, איןז אז חי
 / פעךלארק טומעל שךעקליבען ךעם אין װער און

 ;מאישין א װער איף ,בטל דאךט ותזרט איןז מײן
 ,אך,ן.הי^בון ארבײט און ארבײט, און ארבײט, איןל
 צאהל״ אך״ן זיןז טהוט און דןז, טהוט און ׳ זיןז טהוט ;;ם

ט/ ווײס איף װעמעןף פאר און ? פאךוואם  ני
- / פרעגניט איןז

I מאל א דקכןען צו גאר מאשין א קו?ןט ווי

 גאו־/ פעןיקטא^ד כןיין געךאנק, ״קײן , געפיהל _קײן גיישטא
 ךערישלאגט; אךבײט בלוטיגע ,ביטערע ךי

 רײ?םטע׳ ךאם ,בעםטע און 'שעהנסטע ,דאס.עךעלסטע
 מאגט. פער לעבען וואס ,העבםטע דאס ,טױןפםטע ךאם
 ^טו^דען׳ און מינו^ען זעקןךען״ עזװץדען .עס
 •יטעג ךי מיט נעכט ךי לױפען זעגעל=שנעל גאר
 דעריאגען׳ זי וויל אין־ גלײןז־ מאישין, די טױיב איןז
ברעג. א אהן ;אג איף ׳שכל, א אהן יאגזאיף



13ארב״ט דעו כײ

ט וועךקשטוב.ער אין זײגער ךער ה ,אפילו ניט ח
 ;נאכאנא;ד וועכקט און אלץ, כןלאפט און ,אלץ װײזט

 בעדײטו;ג: ךי אמאל מיר גש;מע א האט געזאגט
 פערישטא^ד. א ליעןט װענןען-דארט און זיין.וױיזען

 חלום; פון ווי פונקט ;מיר זיןו געךנקט .עטוואס נאר
 ,זין אין לעבען מיו־ אין וועקט זייגער-ער ךער
 נןרעגט.עס, פערגעםען-ניט האב נאןז.עפעס-איןז און

מאשין... א בין איך ניט׳ װײס איןד איןז.וױיס.ניט,

 זייגעו־/ ךעם שױן הער ךער איןל װען צײטענוױיז און
ײן'^ראןל ווייזען, דין אנךעו־ס איןזגאנץ פעךשטעה  ן ז

 / או^רוה ךער דאךטען מיר נוקעט %ם אז ,דאכט מיר
 1 אםף ,מעהרער ארבײטען ארבײטען/ כ׳זאל

 בײזעו־/ װילדען העךס דעם נאר טאן זײן אין הער איןז
 ?וױי: ךי וױיזער ךי קוק-אין פינסטערער זײן

ט מיר ׳ גראבעלט ןןר ,זײגער ךער  מיןז טרײ?ט אז.ער ,דא;
״נעהו״... מיר: צו ׳קרײט און מאישין! ;מיןל רופט און

ואזענפעלר מארריס



ארבײט דער בײ14

אךבײט. ךער ליעד
 לעבען ךאם זיןז גיעםט טױזענדער'שטראמען אין
 ברעג... אײביגען יצום,אלטען צום קומטיפאךט און
 ,גאךטען בליהענךער א אינעם איזיפאר וועלט ך

7וועג אזומפינער טױזענד-א'שװערער, פאר

 ־ ארבײטו ךער און מיה דער געז_אנג אין לויב א,
 I הײס און ליעבענד הארצען׳ פין זײ גריסט ,זינגט

 ׳ מאזאאעם הענדימיט ךי זיין זאלען געזונד
ק, ךער ר ע ט שוױים!’ דער גיעסטיזיןז וועלכען.עס פון ^

 שפינךעל/ ךאס װעךכןשטאט, ךי זיק זאלען געבעניקזט
 !זעג ךי און םערפ סאכעלךער ך ,האפער ך־ער

 גאךטען, בליהענךער א אײנעם פאר װעלטיאיז ך־י
י .װעג זומפיגער א שוןערער מומענד-א פאר

 ׳ מאכלים דעם'שררר׳יש ,בךיךער ,זײנען גע׳שכאק
 ןרויט, אלעם-דאס'^טיכןעלע פדן’ געישםאכןער

 ^הךליכער״אך־בײט פוןיאײגענער, זיןד ציהט װאס
,נויט אהן גאר אבי מיה, מיט און ישווייס מיט



15אדבײט דער בײ

 ,אײזען האמער-פון דער שטאהל, פון א.*ז פײל ך
 שעהן/ איבעךיג ניט גלמאכט.און אײנפאןז גאנץ
 פאנצער׳ ךעם און ישװעךד דעם מען מאכט אבער ?ײ מיט
אלײין.י קױינען הײליגע טאכןעיך און

 !אךבײט דער און מיה דער זינגט און »ישע לויבט טא
 הײס, און ליעבענד הארצען פון זײ גךיםט זינגט,
 /. מאזאליעס מיט הענד ךי זײן יזאלען געזונד

שװײס דעו־ זיך ניעסט щ וועלכען פון / שטעךען ךערי

פרוג, ש♦

* *»■

פעלדעד׳ ךי אי לאנגןעס׳ ךי אי
 װעלדער פךיישע גריגע ךי אי

;פריי אט־מען
 שלוטער חךב׳ן פוי׳געל ךי אריןד
’ זומער אונזער בעזינגען זים

ךאסנייי; אױף
 אויבען פון זון ליעבע ךי אוין־

 שויבען אונז״רע אין אךײן קוקט
"טרער א מיט . . .



ארבײט דער בײ16

 פוןהי^על׳ זרן ליעבע, דו זון
 שימעל/ אומער חא^יש בעלײבט ניט

רי ע ט ^ ט ’ אוןני

 : פעךנומען מיר זײנען אלע
 קומען ניט פעילד אין װעט כךנער
צו״ךיר איצט
 לעבען קליגער מענישען מיר ווײל
 שטרעבען עטװאס'שטעגךיג צו און

ר,-‘ א אלזן עי ״ שי

 ברידער א^זרע קלוגע ךי און
 ארבײטס=ליעדער פון יאלץ וױיסען
- ׳מעהר

 גאסען אין און הײזער, אין און
 מאסען מענ־שען ווי נאר, מען זעךוט

*ישװער,. אקןדזמען .
У

♦ טייטש משה



ארבײט דער בײ

פאסען♦ צום
 בעזאכטי ישטיל/ הענד די געהען ;יס

 י בלאסען־ א פינים א זןצטימיט זי
 גאכטו די ישלאפען דער ניט םוז זי

!פאסעץ צום װעךען מוז;ןס טאג ביז

ע ניט העךט זי ביג שטו  רייד־- ךי
 לאכען״ און מענשעין זיצען טיש בײם

 קלײד׳ ךער מיט מאשין בײם דצט זי
щ מאכען״! ״מוזט ;ער1א א*ן איהר נןלי;גט

-קלערט זי און מאישין בײם זיצט זי , 
.אױגען ך ארבײט פון פינםטעךט . . 
:בעישעךט ניט גליק כןײן איזיאיהר

י .געבויגען אי אלט/ אי ישוין איז זי

 טךאכט זי און מאשין בײם זיצט זי
 גאסען, די אין שטיל גאר ישױן ם/זערט ביז

 נאכט: ךי דערישלאפען מוזיגיט זי
פאסען. צום װעיךען מוז.עס טאג ביז

באראן. Ь א,



ארבײט דער בײ18

 / בלאה לשען ךי ,רױט אויגען ךי
ךא, ניישט איןיבאק בלוט טראפען כןיין

 ישוױים מיט בעדעכןט ,בלאם ישטערען ךי
ם- אבגעהאקטיאון אטהעםי ךער  -- היי

щ נעהען און מײדלעןד דריי .זיצען!

 י לײגװא^ד־שנעה ךי ,נאךעל-בלאנק ךי
• נעה און ,נעה איןל טךאכט איינע און

 בײנאכט נעה איןל ,בײטאג נעה איןז
׳ געמא?ט ני׳^ט זיןז קלײד הפה רןין

?’געה איןז ארויס קומט וואס

 ...щ אי־ אוךניט שלאף’ איןז ניט
 מאיריבעל-גס/ אויף געגע׳ן וואלט אין־

тגעמיהט זיןז ״עו־ װאלט אפישר: 
־ש אנ׳אלמ] ױד, אנ׳אלטען ,חא̂נ

׳. שאק א קינדעךלעןז מיט

 און'קטעפ נעה איןז ,טראבט צווײטע ךי
!צעפ גראהע נאר אוים מיר ישטעפ איןלי



19ארבײט דער בײ

האקט׳ די שלעף ךי ?־רענט, דער ךערכךאפ
 .*טאקט צום מאישין־^קלאפט און;די

א! טא=טא׳ ט = א ט א,' ט = א ט

 !ווינק יענעמס ךאף פעךקטעה אין־
’,ךינג א אהן ,הפה א אהן

טאנץ, א שפי.על/ א געווען וואלט
ף א !גאנץ א יאךך א ל^בע-אוי

י ? דעךנאןז ךעךנאןד, נאר

 :זינגט און בלוט מיט שפײט דריטע ךי

!יבלינד מיןד נעה איןז ,קרא;ק מין־ איןז־נעה

щ שטאןז יעדען בײ ברוסט ךי צוױקט; 
וואןל! די חתונה און.ער-האט '

!שלעכטס’ נןײן ניט איהם װיניש איןז
!אמאל װאס פערגעםען ,^ט . . . . 

נןהל׳ געבען■ מיר וועט תכךיכים

׳ .ערד פיצעל קלײנטשיק א אויף
אונגלשטעןט/ רוהען װעל איןז

!קלאפײן , ^לאפען װעל און

פרץ ל. י♦



ארבײט דער בײ20

נעה-טא^ין♦ ךער ביי
 םענטימעטער, ךעם כןאךק אױפ׳ן

 1 קךעק ךךײען-א אין געבוגען
 / געהעט אלץ איהם: איןדיגעדענק זײט און
• אװעק קרעפטען זײנע לײגט און

щ פעו־?£לױגען חךישים װערען / 
щ ׳ אד׳ין יאדל,רען די לויפען 
 געבויגען/ בלײכער ד־עו־ זיצט נאןל־ און

מאישין. חיהע א מיט און.קעםפפט

 / צוךה זײן דארט בעטכאכט און ישטעה איןז
 / פעךישװיץט און פערישמירט צוךה זײן
 גבוךה- ן’_קײ ארבײט ךא יאז ,פיהל און

• •איצט. נאר'פראצעװעט אימפעט ךער • •  т * • . *  •’

 כסדר טךאפענם ךי פאלען ךאןל
 ,אונטעךגאנג;צפעט ביז אויפגאנג פון
 כ־ןלײךער׳ די אין אײן יזיןד זאפען און
.נעד׳ט ךי אין אײן זי־ טךיגקען און



 נאןד;אגען װעט לאנג ווי אײןד, בעט איןל
 ? ראד בלוטיגע די שװאכער:דער

ע זײן כןען ווער ׳ א ד  ? זאגען מיר $
1 םד ווײס;ענעם'שךעקליכען וךער

 ;זאגען צו דאס ישװער זעהער ,ישװער ,א
 :פעךישטעהן ,וןיםען מען קען’ ךאןדיאײנם

 ׳ ךעך׳שלאגען ארביייט די וועט איהם װען
-נעהען צום צוױיטער א זין־ באלד זעצט . .

ראזענפעלד. מאררים

21 ארבײט דער בײ

עזמיעד♦ ךער
 / פײער א בךענט האךנע אויפ׳ן

 זאק; ךער אלץ זיןל הװבט און/ןס
 ׳ 'שמעךצען יפול איז העךצען מײן אין
.טאק צום קלאפט האטער רער און

 אײזק׳ ךעם קלאפט האמער ךער און
 / פעךישװאכט מעהר ױערט הארץ מײן און

 / געגעסען ניט נאך האב איןז ווײל
נאכט. בײ ביז װעל.פאסטען און



ארבײט דער בײ22

 פײער ךער האט ױגענד מײן אין
.געמאהלט מיר ישעהנע בילךער . . 

 טאגאבקלאפען/ ךעם פלעג וועיןאיןז
.בעצאללט גאכט בײ מעןימיןז האט

 אװענלס גאנצע אץ־ קלאפ איצטער
 געהן.* צו אהײם קום איןד און

 / קיעכצען לי װײב מײ־ן פון איןל הער
’ געווײןי. דאם קינך־ער ךי פון

 ,שטעלטעל אין זיןז װאונדערט יעלער
 '^װאךאוןימיעד: מיך, זעהט מען ווען

 / קינדער געװארען׳ דאס א*ז -װאש
... ? שמיעד’ דעם אבךהמלע פון

באואן♦ ל♦ א.

♦ פאבךיק אץ
 וואןז*.. גא^צע א טאג, א ,гцМ א

 :אןבײטען מיר מיךארבײטען,
י הוחעט ?לס !פאבריק ך



23 ארבײט רער ביי

щ נא?ט א ס׳פערגעהט ,נאכט א קומט - 
 :ניט מען אפילוירול׳ט נאכט בײ

♦ פא^ריק ךי הוחעט

ה אהן ארבײטען מיר ו גאט א  ׳ ח
 נא?ט סײ םיייטאג/ ו־אםט, אהן ;רוה אהן
!גלי־יך אלעם פאר

 נ אלמעכטיגער ׳ גאט ,זע װאס פאר
 בעדערפטיגעי?... דא שטענךינ איז

'זע^גאטי פארוואם

קרײנעם♦ חיה

♦ שװעסםער ךױי ךי
 לעםטעה■ שטאדט א ךא איז ^נגלאנד אין
 ,סקװער אזא איזךא לאנךאן אין
 שװעסטער,‘ ךרײ טעגליןז ישטעהען סקװער אין
.ווער ניט ווער סען זיי־ שװעםטער ךי



ארבײט דער כײ24

 ,בלומען ךארטען פערקױפט אינגסטע ךי
 ’,ישץז פין מיטעלסטע-בענדלקז ךי

 קומען מען זעהט דערינאכט בײ שפעט און
.זץד מיט דא;ךעלט װאם ,;־לטםטע ךי

 בעטראבטען עװעסטער אינגערע ךי
 / האס אהן 'שװעסטער ^לטערע ךי

 פעראכטען שװעסטער ךרײ’ אלע ךעןי
.גאם ך ארןי ישטאדט ״רוי־שענךע״ ךי , .

 קומען זײ ווען ,באכט דער ביי ישפעט ךאף
 ״אהײם״/ רופען וואסיזײ נעסט, צום

 ב־־׳ומען און זײ״בעגללעך בענעצײן
.געהײם פליעםען וןאס טךערעןי/ מיט . .

װינטשעװסקי. מ.

♦ נאכט־־וועגטער ךער
 , פץםטער און כןאלט איז נאכט די .ישפעט

 ;נאס און טרוי^ךיג
ע- רוהען הייזעו־ די אין ל  א

.גאס אין ישטום און טויט



25ארבײט דער בײ

 וועכטער ךער נאר זיןז ^לענדישלעפט
 _ארום; .נאס ידער אײף
 קףקט הייןער ישטילע ךי אין

 ’ ,שטום און וועהמוטהיג
 בעטעל װאךעם וױכעןל אין ךארט

 גוט אזײ זיןז שלאפט
 בײנער דיגע װאלטען ווי אױ,

 י ׳. אויםגערוהט זיןז ךאךט
 :היםעל פאך׳ן זיןז קלאגט .ער’און

 ’ צו: טרוי^ר זעהמײן
ט/ני'שט גאר יהאב אלײן איןד י ה  איןל -

היו... און כ!ליק פרעמךען ח

רײזען♦ אברהם

ארבײט• ךער בײ שוסטער ךער

 ,?ןלאפ העמעריל/ העמעריל׳ אח,
 !ץוועק א נאןד צװעק א ’שלאגשמאר^ער

 7נימא ישוין ישטוב אין איז בדויט לךן
1אנ׳עק אךין לײד און צרות נאר



ארבײט דער בײ26

 1 קלאפ העמעריל׳ העמעריל׳ אח׳
 צוועלף- דערדיגעריבאלד ין1ש שילאגט £ס
- זין־ מאכען אױגע/זיי ךי  צו

I העלף / גאטטוױא א ,בוז גיעב

 קלאפי העמעריל״ העטעךיל, אח,
 גיןל/ ישלאג ,?יװעכןעם ךי שלאג'שטארקער

 т ׳ זיין שויז פעךטינ ממ כקמאךגען
ו שיןל טאכטערישעס ךער/בירה׳טעס

 ז קלאפ העמעךיל; העמעךיל/ אח,
 אחים« זיןז מײן'הא;ד פון גליטש ניט
, ביזט 'שפייזער אײנציגער מײן  ח
אוים!.;. איןז געה יךיר הונגעריאהן פון

רײזען. אנרהם



♦ ףיכטער ךער
 ,אנ׳ארבײט איז ךיכטען דאס אױ־

 • ךיכטער אנ׳ארבייטער-ךער און
 ךיכטער ךעם אתנייטער, ;’זע ישטךעקט

,אוים בךאװע ךי האנד־ אײער

* *
*

 : ךיכטער פון טאלענט גאלדישמיעד-איז
 הארנע׳ א האי־צען'ישטאט זײן ם׳בי־ענט

 פעךער ךי די^נט האמער א שטאט
.בלוט און מאךןד איז שטאף און״דאם

* *
*

 מענשען-בריךער פאר שמיעךט‘ און.ער
 י די.קײטען, ווי ,ליעךער גאלדנע

 שמיעדען/ העךצער זאלען אזיזײ
הע;ד• פעךאייניגעןיךי און



ארבײט דער בײ28

 בליצען/ הילכען׳ זאלען זײ אז
 שפיזען/ ווייךי קוילען, ך װי
 ׳ ךיעזען ךי ווי , זאלען זײ און

I וועלט ךי אײננעהמען מעכטיג

 אנ׳ארבײט איז / ברידער ,ישאפען
 גאנץ.קגאפ: בעצאהלט װעךט עם און

 /י אלטער אײער ,’מזל אײער
,שאפ פון פינםטערער איױןר

* *
*

 ,אנ׳אךבײט איז ךיכטען ךאס אויך
 :גרוים שאפען-שװעריאון דאס און

 ךיבטער דעם ,ארבייטער / זע שטרעקט
!אויס בראװע ךי האנד אײער

.טײטש משה



29ארנייט דער בײ

סלא^ען• אךבײט׳ם

-  • I

 ׳אן ניישט װעלט ווײסע ךי זעה איןז
,פאבריק אין גור שטעה איןז י

 / אלײן ר׳אךץ דאם אונ.עגבער׳זץז
.פליק אוג דאךט זץד פליק אונ י . .

су אום ךארט שטויב ישװערער א ׳שװעבט, 
/ שװאךץ אלץ מאכט אונ’ פ^עקט אוני ’

 ׳ געהן אטהעם חךכ׳ן זיןד לאזט אוינ
האךץ. §עךטףכןענט קראנק ״אין

 ש־טאךק לויפען ,לויפען זיןז ווילט ס׳ אוג
' ערגעץ אוניקריגען . . . ה ח

 ^^טערע די עם פערישטעהען ס׳
.?&הו' אונ'שרײלין:-גיכער . !

 ,אן ניישט וועלט ווײסע ךי זעה איןז
- פאבריק אין נװ־ שטעה איף ’

 / איײן האךץ ךאס זיןד ?>גבער און
קד־ אונ’ י ק... אונ דאלט פלי פלי



ארכײט דעד בײ30

П
 אוועק געהט טאג דער

/ שטן טונכןעלער א ווי
״ מיר קוטט נאכט ךי י אן

 כט;גערשטראהל.:לי א .וױ
 ךעריארבײט!., בעפרײטפון

 וועךטער ךי דוי פיהלסט צו
 י שמחה פון שלאגט זײ אין

!.קװאל א ינחת און

̂ס כאטש אונ  פיגםטער איז י
 1 געסעל/ ארימען איןז

 דאוןט זעהט מען װאס קוים אז
\ קוים ׳ הײזעליןז ךי

/ העלע זיי אין־ זעה ךאןז
:אויגען די פאר ׳שטראלט ימיר

 , ישוין הײם א איןז געה ךאס
.♦ז הײם א איןז געה דאס

ш
 פענםטער דורכ׳ן פאבריק אין קוק אץז

 י הימעליארױם,' חהיגען צום
 טךעהךען: װאךימע איהםימיט בעט און

;אוים מיןז ארבײט דער פון לײז ,אוי ’ , !



ЗТארבײט דער בי־י

 / געניםען ;לעבען נאן־ כוויל אויס:.. לײז
.אוןיפערשמאכט פעךשטויבט דא בין איןז

, אז ,גענוג א ן ב א ה ז ץ  י ‘כןךבן אלם א
.געבראכט אךבײט ױגע.נדךער מײן . .

 נישמה, די װײנט מיר אויס!..אין לײז
 :צער פון מוח ךעם ישפאלט פלאם א

 ,לעבען אײגענעם ימײן איז פעךקויפטי
;האר! א בײ קגעכט א װי קויפט, פער .

.קאםעל דוד
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ק מיר ך טי אנ ר א  איבעראל♦ וױ ביליגער פיר ג

 לעהלער. אוג ביבליאטהעקען פעלאײגען, ,בוכהענדלער פיר װיבטיג

װילנא אין ״איזראעליט״ בוכהאנדלונג גלױסק צום זיך װענדעט
שאפױא. הויז שטראסע װדניצקער

 דער פון ביכער אויםװאהל גדױסען א געפינען איהר װעט דארט
העכרעאישע. אונ זשארגאנישע גיבליאטהעקען פיר ליטעלאטול בעםטער

 זײנען װעלכע דיא אויך לוסלאנל, אין געדרוקט זײנען װעלכע אללע די
 א צוגעגלײט סעזאן יערעל צו אונז נײ איז אויך ,אמעריקא אין געררוקט
 אויך ,אוטשעבניקעם נײעפטע זארטען אלע פון אויםװאהל גלויסעל
 אין םפרים רומעל זארטען אלע פון לאנעל גלױסעל א אונז נײ זיך געפינט

 נאר װעלכע איטיקלען אלע אױך , בענדער פראכטפאלסטע בעםטע די
 ,לאגער אויף שטענריג דא אונז ב־י איז געשעפט םפלים צום בעלאנגען

 אויף וױגשקארטען פון לאגער גלױםעל א פאראן אונז בײ איז דעם אויסער
 טראנספארטען נײע םעזאן יעדעל צו עלהאלטען מיל װעלכע השנה לאש
.פלײזען פאבליצנע צו פעלקריפען מיל אונ מוסשעלן נײע מיט

 נאציאנאלע אידישע נײע לי פון פעלקויף גלאװנעל דעל אונזאיז בײ
נאציא־ אןנ יילדעל אידעשע מיט זײ״ען װעלכע שרײב-טעטראדען/

 אויך אונ העבלעאיש שלײבען צו װיא פלאװאלאך מיט אויך לידעל, נאלע
שפלאכען. אלע אין איבעלצוציען אויף טעטלאדען כעמיצעםקע אויך זשאלגאן.

צוש װענדען זיך זאל לאיעל אונ ניליג האנדלען װיל עס װעל

ט״ בוכהאנדלונג ^לי א ר איז װילנא אין ״
איז. מאגליך נאל װאם פלײזען ניליגםטע די מיט זײן פעלזיכעלט על װעט

 אלוים מיל גיבען לעהלעל אונ ביבליאטעקען פעלאײנען, צױניםטישע
בוכהאנדלעל. גלעסטע לי גיט מען װיא פלאצענט גלויםען זעלנען דעם

האנדגעלד 0/10° זיך פארדערט קונים נייע פון

־. בוכהאנדלוג עליע םיט ט לי ע א ל ז אי .
Книж• маг. ״ИЗРАЕЛИТЪ" В и л ь н а,אדועטסע;
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