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 . דערויףגאלדענע פייגעלעך
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אונז געוויזן יעדע זאך און שיין מסביר 
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ס איז לע א...אויפן טיש עכטע ברויט
  .אלדגעווען הערליך פון שיין ג
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  	לי המשכןכ

éùäæòá"ú  

  
  
  

êøåã ïáòâòâñéåøà:  
 ïèøàâøòãðé÷ øàîèàñ-âøåáñîàéìéåå   

 

 úùøô  

úäîåø  
â äðù ' -ïåéìâ  ö"ç  

 úåøðä ú÷ìãä  

5:02  

úáù éàöåî ïîæ  

 6:31  

:ùã÷î éì åùòå ...åùòú ïëå9   

à 'øã"çà øãà 'òùú úðù "ôì à"÷ éø÷ ïîæ óåñ'' ù9:00 



:  âðåãìòîøè ïåôðàñïùéòèøàôñéôà 9   
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