
יִידיש־צענטער ּפַאריזער ּפרעסע, יִידישער דער אין קָאסמָאס דער ,2020 מַײ 10 טורנער, רייזע



יִידיש־צענטער ּפַאריזער ּפרעסע, יִידישער דער אין קָאסמָאס דער ,2020 מַײ 10 טורנער, רייזע



יִידיש־צענטער ּפַאריזער ּפרעסע, יִידישער דער אין קָאסמָאס דער ,2020 מַײ 10 טורנער, רייזע



יִידיש־צענטער ּפַאריזער ּפרעסע, יִידישער דער אין קָאסמָאס דער ,2020 מַײ 10 טורנער, רייזע



יִידיש־צענטער ּפַאריזער ּפרעסע, יִידישער דער אין קָאסמָאס דער ,2020 מַײ 10 טורנער, רייזע



 שרעקט ניט די וועלט
יוני נעקסטן אונטערגיין וועט וועלט אונדזער ַאז ַאסטרָאנָאם צעדרייטן ַא ֿפון נֿביאות ֿפַאלשע נַײע                די

 דורך ַא ֿפַארבלָאנדזשעטן קָאמעט
 

 ֿפון ג[עצל] זעליקָאוויטש [1855 - 1926]
 

 ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט — ּתהילים [צג:א]
 [אויך איז בַאֿפעסטיקט די וועלט, זי זָאל זיך ניט ווַאקלען — יהואשס איבערזעצונג]

 
 

עס טויטשרעק. מיט מענטשן שרעקט וועלכער דער איז וועלט דער אויף ּפַאסקודניק גרעסטער               דער
ַא שרעקט וועלכער יעניקן דעם ָאנצורוֿפן ווי שּפרַאך שום קיין אין ווערטער קיין ניטָא ָאבער                 זַײנען
ערדקוגל אונדזער גייט ָאט־ָאט־ָאט ַאז בׂשורה ֿפינצטערע ַא מיט ים ביז ים ֿפון מענטשן וועלט                 גַאנצע

  זינקען אין שטילן גָארניט.
[...] 

בַאדַארֿפט הָאט וועלט זינדיקע אונדזער ווען מערץ לעצטן זַײט יָאר ַא ָאּפגערוט קוים זיך הָאט                 מען
שוין זָאגט ַאסטרָאנָאם צעדרומשקעטער ַא און קָאמעט, ֿפַארבלָאנדזשעטן ַאזַא עּפעס ֿפון ווערן              צעריבן
וועט מיטָאג נָאך זייגער] [ַא אור 2 ּפונקט 17טן, דעם יוני, נעקסטן ַאז נֿביאות, ֿפַאלשע                 ווידער
דער ֿפון קרָאמעלין ַאסטרָאנָאם דער בֿפירוש זָאגט ַאזוי איבערקערן. זיך וועלט             אונדזער
ַא מיט ַאסטרָאנָאמען יענע ווי ּפונקט אונדז, דערציילט ער ענגלַאנד, גרינווידזש, אין              ָאבסערווַאטָאריום
מיט וועלט אונדזער ָאּפווישן בַאדַארֿפט הָאט קָאמעט הַאליס ווען צוריק יָאר צען מיט און צוריק,                 יָאר
נעענטער ֿפַאלן אין הַאלט בָאלשעוויק, הימלישער מין ַא קָאמעט, ווילדער ַא ַאז — עק ֿפַײערדיקן                 זַײן
ער וועט יוני זיבעצנטן דעם ּפונקט און טָאג, ַא מַײל מיליָאן 96 ַארום ֿפַאלט ער ערד. דער                   צו

 דערגרייכן אונדזער ּפלַאנעט ווָאס מיר רוֿפן ערד, און ַאדיע וועלט!
[...] 

דער ַאז וועלט, דער ֿפון ַאסטרָאנָאמען גרעסטע די ֿפון בַאשטעטיקט געווען ַאֿפילו ווָאלט עס                ווען
שענדלעכער ַא געווען אויך ווָאלט צווייֿפל, קלענסטן דעם ָאן נָאענט, איז וועלט דער ֿפון                אונטערגַאנג
וועלן מיר ַאז געווינען, מיר וועלן ווָאס דען ֿפָארויס. חדשים מיט מענטשהייט די שרעקן צו                 ֿפַארברעכן
ניט אונדז סַײ־ווי־סַײ קען וועלט דער אויף ווָארענונג קיין ווען טויטשרעק אין חדשים אייניקע                לעבן
נֿביאות ֿפַאלשע זַײן אַײן וויקלט [...] ַאסטרָאנָאם [דער] ווען נָאך בֿפרט בַאהַאלטן? צו זיך ווּו                 העלֿפן

 אין ַא גרויסן אֿפשר!  צו ווָאס ַאלזָא שרעקן אונדזער וועלט?
[...] 

 דער ערגסטער מענטש אויף דער וועלט איז דער וועלכער זוכט ּכֿבוד און גדולה ֿפון שרעקן מענטשן.
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