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אקערמאן... - גאלאץ ליביע די

 אייזנבאן־ די אזוי נישט איך מיין "ליניע" מיט —
 צו ביז גאלאץ האפן־שטאט דער פון פירט וועלכע ליניע׳

 דניעסשר- ברייטן ביים ליגט וואט שטאט׳ וו^סער דער
 די מער דא כ׳מיין אריין• יאם שווארצן אין אויסגום

 יידישן פון ליניע זיגזאגלאזע אומראכמאנעסדיק־גלייכע׳
 לענג־ זיך ציט וואט כורבן׳ עקאנאמישן פון אונטערגאנג׳

אייזנבאן• דער פון זייט דער ביי און אויס
דארעם־בעסאראביע!

זי• מען פילט ץ א ל א ג אלט־רומענישן אין שוין
 פון יארן די אין גאלאץ ששאט די ס׳געדענקט ווער

 זי קאן (1924 — 1919) גלאבץ און דערהויבונג איר
 שווער־ די זיי׳ זענען ווו דערקענען• נ׳־שט היינט שוין

 די ביי טאג־טעגלעך פלעגן וואט שיפן׳ אנגעלאדענע
 מיט גאלאץ פארשיטן טינע שטאלצער דער פון ברעגעס

 פארשי־ פון געבראכטע קאלאניאל־סכוירעס און טעקסטיל־
 לענדערי♦♦ קאבטאלידירנדיקע זיך נאכמילכאמעדיק דענע
 ע י אב ר א ס ע ם־ב ע ר א ד און זייט איין פון האפן דער
 און שטאט• דער יעניקע געגעבן האבן צווייטער דער פון
 האטטיק־פולסירנ־ פולבלוטיקן מיט געלעבט האט שטאט די

לעבן• דיקן
 פון קריזים פילפאכיקער קריזים• הערשט — העבט

 קריזיס׳ א ארדענונג♦ געזעלשאפטלעכער הערשנדער דער
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 מעכ־־־ די סיידפר־האאוילפם׳ דעם אונטפר גראבט וואט
שניט־ככוירפ־קרפמל• קלפנסטפ דאס און לענדער טיקסטפ
 אומפטיק־ און וויסט און שטיל טויט• — גאלאץ איז

 דפר אויף שטייען האידלס־גאסן• גאלאצפר די אויף איז
 פוסטן־ מיט קוקן און קלייטן ריזיקע מארע" "סטראדא

 — זיי פון פיל גאס• פוסטערער נאך דער אויף כאלפל
 נישט וועלנדיק* נישט אויגן־שטארן׳ די אראפגפלאזט

 פאריא־ פון בייז־ווונדפר שווארצפ דאס צוזען קאנפנדיק
גאסן־ארטפריפם• סעמטע
 "טשאינאריפס" די לעבן טישלפך פאר די ביי בלויז און

 מפקלפרס יידישע זיצן "פאסטראמע־גאס" דגר פון פק אין
שווייגן••. און

י יי ז ן ג וויי ש וואט וועגן
 מיט מענדל ־ מענאכעם טאשן צום זיי טראכטן פפשפר

:קינע מפלאנכאלישפר טיפפר מיט קינע,
 פארגפ־ דאס פארגינען זיך געקאנט כאטש האט יפנפר

פאנטאזירן• פון ניגן
זיין!♦• און

 פארזיכטיקן פאמפלפכדיקן/ מיט פארלאזט צוג דפר אז
 מיט אן זיך פר הייבט פרוט׳ איבערן בריק נייע די גאנג

 בפסאראבישפר דפר אויף אריינצוציען טעמפא דפמזעלבן
 ביי צייט שטיק שפאר א זיך ציט זיינער וועג דפר פרד•

 וואט פייזאזש, דפר טינפ״״ארבלפן"• די פוך ברפגפס די
 שטילן, מיט פול אבפר שייך איז אויגן די פאר זיך שפרייט

 איד פארנאכטן זומפרדיקפ די אין אומפט• הארצשניידנדיקן
 טויטפר א מפלאנכאליש• באזונדפרס גפגנט דאזיקפ די

 אויטגפצויגך. אומבאוועגלעך שטייט טשערעט דפר פייזאזש•
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 בלוין און לופט• בראנז־קאלירענער דער אין פארשטארצט
 די אויף דורך אניוועסדיק זיך שווימט דארט און דא

 פארקע־ דערנאך קאטשקע• ווילדע א וואסערן טונקעלע
 גייט צוג דער וועלדלעך• קליינע צווישן וועג דער רעוועט

 דורכן ארויס נאר שטעק אז ביימער. די פון נאענט אווי
 מיט צווייגל א אפ סט”ר דו און האנט די פענצטער
 פייזאזשן שיינע דאזיקע די אבער בלעטלעך• רויטלעכע

 זיך ציט אן באלגראד פון שוין גיף גאנץ זיך ־ענדיקן
 יע■ אב אר ס ע ב איז ס א ד — פ ע סט סטעפ♦ אוועק

 האט ערד בעסאראבער די נאטור־ניואנסן• אן פאשטעסדיק•
 אויס־ נישט צוגעשמינקט׳ ניט זיך אויסגעפוצט/ ניט זיך

 ניט בערג׳ באוואקסענע ־ וואלד הויכע קיין טיט געצירט
 ווילדע היין מיט ניט טאלן׳ בלימלדיקע טיפע קיין מיט

 גיסן וואסערפאלן היין פעלזף כאאטיש־צונויפגעווארפענע
 וויגן אזיערעס און שטורעם׳ שוימענדיקן מיט נישט זיך
 )אן ברעגף פאעטישע פון געצאמטע וואסערן זייערע ניט

 אוט־ איר מיט סאראקע שטאט די בלויז איז אויסנאם
געגנט(•

 ווי פאשטעסדיק און אניוועסדיק איז ערד בעסאראבער
 ווי הארעפאשניצע׳ אן און מאמע• יידישע אמאליקע אן
 "גאט פון בעסאראבישע די אין פויערטע באשיידענע די

דערפער♦ פארגעסענע לייט" און
 אר״נגעקראפעט זעבען ערד דאזיקער דער אויף און
קעהילעס• יידישע באדייטנדיקע מיט שטעשלעך און שטעט

♦ ♦ • ♦ 7 ♦ ♦ ♦ * ־
רייע: דער אין ••♦ס׳קומען

ע! ג נ לו ־ ר י ד א ש ט ד, א ר ג ל א ב ל׳ י א מ ז י א
ע• ה נאוו א אט ?ד
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 געגנ# דאזיקער דער אין געהאט יידן האבן אמאל
 כע*-”ר א געווען איז געגנט די בעהארכאווע♦ פארנאסע

 נגעפונדעוועכע-”א דערפער• גאגאאוזישע און באלגארישע
 איבער" שייערן מאזלבראכעדיקע♦ און פעטע —׳ פעלדער
טוווע• גאלדענער מיט געפולטע

 האבן פויערן די פארעלנט• געגנט די איז איצטער
 "דאברעמאזל" ביטל ס׳לעצטע ערד דער אין אריינגעלעגט

 אמאל ווי צוריקגעגעבן ניט נאר ניט האט ערד די און
 אירע שפ״ז קיין מיט אפילע נאר קיפלאים׳ בעקייפל
 דער־ די פון פויערן זיך צעלויפן פארזארגט• ניט קינדער

 די שיבעש א פאר פארקויפן סרייפע. א פון ווי פער
 קאנסטרוקטיווער אנשטאט און בעהיימעם♦ איינגעדארטע

 אויסגעהונגערטע אפ מאכט די רייסט ערטער די אויף הילף
 זיי פארשיקט און עלטערן זייערע פון קינדער פויערישע

 גרויסע אלטרומענישע די פון יעסוימים־אזילן די אין
שטעט•

 אייגענעם וייער אין זיך האבן יידן די ? יידן די און
 : מיארבעט נישט וואס• מיט נישטא מ׳האנדלט: נישט זאפט•
וועמעף פאר נישטא

 די צווישן געפריידיקט ציאניזם דער האט יארנלאנג
 האבן יארנלאנג אנטלויפן• פון געדאנק דעם מאסן יידישע

 פון־ געדאנק דעם ן ג ע ק געקעמפט יידן ביי סאציאליסטן
אנטלויפן•
 גע" שקאציש־צעלאכעסדיק אבער איז לעבן דאס

 די־ פון ווונטשן די לויט פינקטלעך גאר נישט גאנגען
 הא' די אין לעבן יידישע דאס גרופירונגען♦ פארשידענע

 זיכער נישט און אומבארמאל איז לענדער פיטאליסטישע

6



 אויף בלייבן קר״ז• פארקישעפטן א אין זיך געפונט און
 שטרוי די אפילע נישטא גוט♦ נישט איז — ערטער די

 האלט צו אום אנכאפן קאנען זיך מ׳זאל וועלכער ביי
 נישט אהין׳ ס׳נישט ? אזוי ווי ? וווהין ז. אנטלויפן זיף

אהער♦
 וועלכן ביי שמרויעלע׳ דאס פאראן איז ס ווו איז

 יאאווער אד זיף אנצוהאלטן בלויז אנכאפן׳ זיך מ׳קאן
 מיט צי_יט קאטאסטראפאלע די ב״קומען מ׳וועט בין זאאם׳

 מען ראנגלט איז געשאפן׳ זי האט וואס ארדענונג׳ דער
זיף

 אויך איז שטרויעלע אילוזארישע דאם אז אבער׳
בישטא

 אין אבער דערויף׳ קוקן נישט זאלן מיר אזוי ווי
 איז יגאלאץ־אקערמאן יניעל דער ענגאויסל שטעטלעך די
 נאף מער עפשער און עמיגראציע• מיט"♦ פול לופט די
 און יעשוווים• יידישע בעסאראבער אנדערע אלע אין ווי

 דער אין מען, וויל אנטלויפן נאר עמיגרירן׳ נאר גישט
 טשאדיר־ א פון באלגראד׳ א פון באפעלקערונג יידישער

 דער אין טארוטינא, א פון ראמאנאווקע׳ א פון לונגע׳
 אנט־ צו שכרעבן דאם ליגט מער׳ נאך יוגנט יידישער

 מ׳וויל אויפרייס••• פון קויעך דער דיגאמיט אין ווי לויפן׳
 פאר־ צו אומעגלעך ה׳איז איז• ס׳נישט וווהין אנמלויפן•

 דעם אין זענען שטעטלעף אונטערגייענדיקע די אין בלייבן
 פאלעס־ אויף געווענדעט מערסטנטייל אויגן יידישע קאנט
 האט טשערטיפיקאטן־וואקכאנאליע ציאניסטישע די טיבע•

 אוילעם• ליידנדיקן פונעם פסיכיק דער אויף ווירקונג איר
 אן און -טשערטיפיקאט"• מיטן טומל א אן מען מאכט
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 "אריינ־ יא שוין אים ס׳געלינגט אויב כאלוץ׳ ארעמער
 אין פארן דאס אים קאסט "טשערטיפיקאט"׳ א באפן"

 ציא־ ס׳וואקסן און ליי. 12000 ביז 8000 פון -ערעץ"
 און נעמעף פארשידענע אונטער ארגאניזאציעס ניסטישע

 ארעמע פאר די איין מען צאלט ווען, יוער, וואס׳ ביז
בענימצע• נישט קימאט זענען גראשנס די און —גראשן

 דאך אבער בענימצע׳ ניט טאקע זענען גראשן -די
 דעכט נאך נעשאמע מענטשישע זיבדיקע די נאך גלוסט
 יידישע דאס וואס גענוס׳ -קינסטלערישן" פון טאנעג ביסל

 שטעט־ די פון פאלק" "יידישן צום ברענגט שונד־טעאטער
 לופט די און וועלט׳ א ברענט רעבעצך "די און לעף

 די מיט מויד "די פון גערוך" "שמאלצעוואטן מיט שטיקט
 מיט אקטן 4) הערצער״ "צעבראכענע פון מענער״, דריי

 לאקריצדיק־זיסע אנדערע פון און טענצע"( אונד "געזענגע
 אויטארך׳ "בארימטע פון מאכער^קעס "דראמאטורגישע"

 זענען וואס פיעסעס׳ און אנאנים׳ איז••• נאמען זייער רואם
 פריידיקעוואטע פליוס ייד" "פינטעלע פון אויסמיש אן

 און דועטן קופלעטן׳ וויצן׳ פארנאגראפישע פליוס מאראל
טריצעטן♦

 פון קראכן "טעאטער" שטעטלדיקן פון ווענט די און
 איז פארשטעלונג יעדער נאך און אוילעם• אנגעפראפטן

 זאל "הטאר" דער אז מינעג׳ טיף־פארווארצלטער א שוין
 געהאלטענער מאל אזויפילטכטן צום דער מיט ארויסטרעטן

 אומ־ און פלאטשיק אומראכמאנעסדיק איז וועלכע דיידע׳
 באגייסטערט• איז פובליקום" "ס׳געערטע און געלומפערט•

ארדנונג• אין אלעס האקלאל:
 טויטער — דער אין לעבט טעאטער קאסרילעווקער
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 "עמעסע די גאר איז ? ווינציק אייך איז עעסאראביע•
 "די אדיין שטעטלעך די אין "צוטאסקעך ברענגען קונסט"
 "קאלעקטיווע" גיבן וועלכע כאזאנים"/ בארימטע סינעף

 מין א פון באשטייט רעפערטואר וועמענס און קאנצערטן
 אלם צוגעשטיקעוועט "שמאקוילייגו" בעכארטונו"׳ "אטו

 כאלעף "דער ששיינבארגס עליעזער מיט קולטור־צייגניש
פינגער"• די שטעטל זיך לעקט )!(• זעג" די און

 אויג איין לעבן••• ק" י ל ” וו ט יי "צ א מ׳לעבט און
 איז ס׳צווייסע קוינע♦ היפאטעטישן צונ׳א אויס מען קוקט

פירער• ציאניסטישע די צו געווענדעט

,איומאייל

 שטאט ־ גארטן די "נירוואנא״־שטאט. בעסאראבער די
 זיך• זעלבסטבארן פון אילוזיעס• פרן שטאט די זמאיל• אי
 פון אפגעזונדערט זיך זי שטייט אפ• נארט וואט שטאט די

 ארעמקייט די עלבט׳ דער יעשוווים• יידישע אנדעדע
 פארשטעלט• אבער אנרערשווו׳ ווי גרעסער נאך עפשער

 פונקט אז זיך, סדאכט און אפנארן• טאקע זיך מען קאן
 צוויי מיט צוריק געלעבט איזמאיל דאס זיך האט אווי
יאר. 100 מיט יאר♦•• 20 מיט יאר׳ פינעף מיט יאח

 אום צוקוקן אינטערעם מיט און נאענט זיך מ׳דארף
 טרויער־צייכן דעם צייכן׳ דעם איזמאיל אויף דערזען צו
—צייט דער פון

 אויסזען בערישן מיט געזונטע, ? איזמאיל איז וואס
 גרויםע, גרויס־רוסלאנד• שטיק א )ליפאווענער(♦ קאצאפעס
 אויפן פאנען ווי — בערד גופים■ מענערישע געדיכטע
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 פארווארפענע שעוועליורעם׳ פילהאריקע געדיכטע, ווינט♦
 גוטמוטיקע׳ קארק♦ פעטן אויפן אונטערגעשוירענע ך2גל און

אינדרויסן טעג גאנצע אפ מען זיצט פישערס♦ מילדע
 זוך הייסע די פון באשיצט )טייהויז(/ טראקטיר

 טשיי־ צענדליקער מ׳גיסט ראגאזשע־דעכל׳ א מיט שטראלן
מ׳שמועסט* און ארען כער”ב די אין טיי ניקעה

? בישער ליפאווענער שמועסן וואם וועגן
 שניט* און ברויט אויף פרטיזן וועגן שמרעסן יידן
סכוירע♦

 וועגן גאה✓ וועגן•♦♦ שמועסן פיש־פאבגער ליפאווענסר
— און מילכאמע רועבן רעליגיע, וועגן סאטן׳

 ווען צעט, די ס׳איז ל2וי — געהיים׳ אין פאנגען —
 פאר־ איז פיש־פאנגעריי און רויג די אפ לייגן פיש

 גוואלדאוונע טינע״וואסערן באנאכטיקע די אין — באטך
 שפאט־ביליק זיי פארקויפן און הערינג פעטע און קארפן

שכיינים• יידישע זייערע צו
 גע־ די פון זיך באלעקן שכיינים יידישע די און
 פראצענט נישטיקן א אויס מאבן וועלכע מימאנן׳ שמאקע

 זיך רוען בודזשעט׳ אויצאעס נישטיקן קימאט זייער אין
 שמילע זייערע פון דעקאר אין רו גיעניצלאזן זייער

 ווערקשטיבלעך• באלמעלאכעשע אומעטיקע און געוועלבער
 שפא־ אוונטן איזמאילישע מעכאיעדיק־קילע די אין און

 ווו שטאט־^ערטנער׳ פילצאליקע די אין איזמאיל צירט
 דער קעגן שעמערירט זויבערק־יט און ריינקייט דאס

 מעלאנכאלישער אוונטיקער דער אויף אדער לעוואנע;
טינע־בועגן• פאעטישע די ”ב -פראמענאד"

 האט ארן הליי ווי לשבץ איזמאילישע דאה זיך ציט
וואטן. פון טאם דעם

10



קליינדהיטלעריע

 דער־ בייבער״־פערדלעך׳ און "הויט באלעגאלישע די
 אן נעם א זיך האבן היים׳ נאענטע די שוין פילנדיק

 בא^ג׳ לעצמן דעם ארויפגעצויגן קויכעס׳ די מיט געטון
 ארך טארוטיבא׳ און "בערעזינע" סטאנציע צווישן וואט
 שטעטל אין זיך אראפגעלאזט גערודער איילנדיהן א מיט

 אייבדרוה׳ דעם מען באקומט אדייבפאר ביים שוין אר^ף
 רייך. דריטן פונעם- קאלאניע א אין זיך מ׳געפובט אז

 דייטשישע• אראם דיר צו שרייען קלייטן קימאט׳ אלע׳ פון
 אויפ~ מיט בוכשטאבן׳ גאטישע געציקלטע מיט שילדן׳

 גרויסע די אן איבסינואירנדיק דיר ואגן וואט שריפטן׳
 ריכטיק- סאמע דאס זיך פאר האסטו דא אז בסורע׳

ווארנהאוז"••• "דויטשע שעבעריכטיקסטע
 אומ" גאנץ זיך דערפילסטו יודע" "איין ביסטו און

היימלעך•••

 יידן טארוטיבער די צווישן איז יארן מיט צוריק •••
 א פאר וואט יוידייע מי געווען נישט אויך דייטשן און

 צו קומען היטלערס באך — היינט׳ אבער ליבע• הייסע
 טארוטינער זיך האבן — דייטשלאנד׳ אין מאכט דער

האסינע• בעטאכלעס פיינט יידן און דייטשן
 דייטשן און יידן טארוטינער האבן יארן מיט צוריק

 "גוט העפלעכן מיט באגריסט באך ס׳אנדערע אייבם זיך
 אויף באגעגעבען צו זיך אויס מען מיידט היינט מארגן"•

טראטואר♦ איין
 פובעב צעבטר דער געווארן איז בא י ט ארו ט
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 ווערט יידן אויף באיקאט דער בעסאראביעי אין היטלעריזם
 אין ווי פינקטלעכער נאך שטרענגער׳ נאך אויסגעפירט א7

דייטשלאנד•
 "פירערס׳•: צוויי אייגענע טארוטינא אין פאראן ס׳זעבען

 מולטימיליאנער און טעקסטיל־פאבריקאנט דייטשער דעי
 אייביקער דער — האזע׳ פאסטאר דער און עש נ בא

 דאזיקע די רעליגיע• און קאפיטאל צווישן יאד־אכעס
 בא־ דייטשע די הענט זייערע אין עס האלטן "פירערס"

 דער אויף אכטונג גיבן ווילן׳ זייער דיקטירן פעלקערונג׳
 איין ארדנען לייטע"׳ -דויטשע זייערע פון ראסן־ריינקייט

 ארגאניזירן מאניפעסטאציעס׳ היטלעריסטישע !ראנדיעזע
 ספארט־ארגאניזאציעס/ דייטשע מוסשערהאפש־דיסציפלינירטע

 מילי־ צו ענלעך פארדעכטיק ס׳זענען איבונגען וועמענס
 גרו־ קלוב׳ פיין־אויסגעשטאטעטן א אויס האלטן שערישע׳

 דייטשע די מיטלען "סוגעסטיווע" פארשידענע דורך פ־רן
 אקציע׳ אנטי־יידישער דער ארוס אינטעליגענץ ששעטלשע

 דייטש־ קיין יוגנטלעכע דייטשע פארטיעס אפט זער שיקן
 סאמע פונעם ראסיזם עמעסן מיטן אנצוזאפן זיך לאנד׳
 פון אנהייב סאמע ביים שוין עס האבן זיי קוואל• עכטן
 אויף בעסאואביע אין באוועגונג היטלעריסטישער דער

 — ווארענהאוז׳" "דויטשעס א געעפנט קלייט יידישער יעדער
 און אויפשריפטן♦♦♦ פאסנדע מיט פאסאד דעם באצירנדיק

 פארבלאנדזשעט וואס פויער׳ דייטשישן צונ׳א איז וויי
 מיט אים שלעפט מ !קראם יידישער א אין צופעליק
 פארבלאנדזשעטע אזוינע אבער דארטן• פון ארויס געוואלט

 מוסטער־ באוווסט, ווי זענען, דייטשן נישטא• שוין זענען
 טא־ דורכשניטלעכער דער מעג און דיסציפלינירט• האפט

 נויט־ די פארשטיין אינגאנצן גאר ניט דייטש רוטינער
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 ווערך וועלכע "ווארנהאוזער"׳ דאזיקע די פון ווענדיקייט
 שינדן וואס און פאנמענער׳ צווייפלהאפטע פון אנגעפירט

 בא* הערן די פאלגן דאך מוז מען אבער•.• — הויט> א
 גייסט־אויטא־ פרומער צופיל ווארום זע• הא און עש נ

 הער פונעם ריאסע שווארצער דער אין שטעקט ריטעט
 די איז גרויס צו און ע ז א ה פאסטאר פריידיקעוואטע

ש• ע נ א ב טעקסטיל־מאגנאט פונעם מאכט מאטעריעלע
 פון דאזיקע די קעגנצושטעלן זיך וואגן עס וועט ווער

פירער?! געזאלבטע אליין וואטאנען

 פוגעם שלאם פאעטיש־ראמאנטישן ווונרערבארן׳ לעבן
 זיינע• פאבריק די צעלייגט זיך האט ש ע ב א ב הער

 דער אין וועב־שטולן. די ביי ארבעטער דייטשישע שטייען
 פאר־ דער פון פארע שטיקענדער דער אין אפרעטור־היץ/

 טארוטינער, די פאר געוואנטן דייטשישע גרייטן און בעריי
קלייטן. דייטשישע באראדינער סאראטער,

 אפרעטורע־ הייסער אין ארבעטער דייטשישע שטייען
 מויכעס" א הויכע׳ א איז טעמפעראטור די אטמאספער.

 מויעךםארטומ~ און קאפ* מער נאך און פארטומלענדיקע.
 ה ע סם א מ ט א • י נאצ דעמאגאגישע[ די איז לענדיק
 טעקסטיל־פאבריקאנט היפערנאציאנאליסטישער דער וועלכע
 אר־ וואס ארבעטער׳ די — פאלקס־גענאסן זיינע ארוס וועבט
 גאנץ איז, שטייגער דער ווי ווערף און אים׳ אויף בעטן

עקספלואטירט. קאלטבלוטיק־אכזאריעסדיק
 הייליקע א אויס פירט טעקסטיל־מאגנאט דער ווארום

 די באקליידט באנעש הער דער :מיסיע
 און ! א נ י ט ו ר א ט ארום און אין דייטשן

 צאלן און געלט בארעס צאלן דייטשן דאזיקע די כאטש
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 — אויף, אויבן פון יעדנסאלס׳ — זיי׳ זעבען פרייץ, גומע
 ־100 ריכסיקע די מום ער באנעש. הער דעם דאנלבאר

ארבעט-י. נאציאבאל-יהטישע פראצענטיקע

-יודען"- די און
 טא־ ן1זא — )לייבע לויטע" -פארפלוכטע דאזיקע די

 פון טירן די ביי שמייעץ -יודען" די דייטשן(, רומינער
 די און זיי, אין פלאצט גאל די און קראסען זייערע

 קערן מויכעס די און פארדרוס, פאר זיך צעגייען הערצער
 זיך מ׳צעלויפט אוף•♦ פארנאסע יכגעס פץ איבער זיך
שטעכל• פון

 תער מארוטינא♦ אין יידן ווייניקער אלץ ס׳ווערט
 ס׳עמיגדירס תער שמעט׳ גרעסערע די אין ס׳אנטלויפט

פאלעסמיבע♦ קיץ
 זייער אין געסראפן צתייפאך זענען יידן מארוטינער די

 עקאנאפישער אלבעמיינער דער זייט✓ איין פון עקזיטטענץ•
 דער זייט׳ צתייטער דער פץ זיי; רוינירט וואט קריזיס׳

 פלעטשט תאט באיקאס׳ אקשאבעטדיקער מפעציפיש־דייטשער
אויבף פון צו נאך זיי

 סעקוימעס♦ יענע אין גום נישט זעד זער׳ זער׳ איז
 באדייסנדיקער גאבץ א גרונט צו ס׳גייט אונטער׳ ס׳גייט

יישעת• יידישער

ערד. אריף יידן

 אריבער־ זיך באלן א ף א מ יי ל ק כ׳ איר׳ זענט —
אונגאראתקעי קיץ צוכאפן
תרהין? —
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 אונגא" וועגן נאך האט איר אונגאראווקע• קיין —
? געהערט גישט דאווקע
 אזוינען אונגאראווקע א פאר עס איז וואס ביין♦ —

אונגארן? דארט ס׳וווינען
 איניען. עדנכטער גאנץ א ס׳איז ? אייך וויצלט איר —

 ניע• לא א ק ערד״ארבעטער ע דיש יי א ס׳איז
 לעקאוועד נאר ע■ ק וו ע י ר ב מ א ל געהייסן זי האט פריער

 אונגער׳ ה׳ "יקא״־געזעלשאפט דער פין דירעקטאר דעט
 אנגערופן זי מען ה;ט געגריבדעט׳ קאלאניע די האט וואט

 אייך ס׳וועט, אהין♦ צופארן מיר רעלן לומט אונגארעווקע•
אינטערעסאנט• ס׳גאנץ טון• האנארע
צו♦ מיר פארן —

 "צופארן", דאס און זיך "אריבערכאפן" דאס מיילע׳
 באשיידן אזוי דאס האבן כאוויירים טארוטינער די וואס

 ריכטיקן דעם אין עם האט — געלט" ״קליין צו געמאכט
 זיך טרעהלען שא 3 אריבער :אויסגעמאכט מאסשטאב

 "געשמאקע" א און זון־באד נישקאשעדיקע א וואגן׳ א אין
 אונדזערע פין קאליר דעם האט וואס שטויב־פארציע׳

 זעלבע די אין אלץ און פארענדערט• פולשטענדיק קליידער
 מעכאבעד הימל דער אונדז האט שא 3 "אריבעדגעכאפטע"

 דורכבענעצט אונדז האט וואס רעגן׳ פיינעם א מיט געווען
ביינער• די פון מארך אין ביז

געווען• קעדאי ס׳איז אבער׳

לאמבריעווקע! איז א ד
 גרין־סאמע־ צווישן פעלדער׳ יידישע אויף פארן מיר

 פויער׳ א אן זיך זעט פונדערווייטנס ערד־קילעמעס• טענע
 א פויל שלעפט אקער דעם אקער• א נאך גייט וועלכער
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 איז פונדערווייטנס יינגל• א רייט פערדל אויפן פערדל•
 טאקע דאס איז — טאך אין פויל־שלעפעריק• בילדל דאס

 פויער׳ דער און ארבעט♦ ערד שווערע ריכטיקע׳ סאמע די
 ווי — אקעראייזן׳ דעם פון הערנער די צו האלט וואס

 איינציקער דער אנטלויפן׳ וועט ער אז האבנדיק׳ מוירע
ד♦ יי א ז י א פויער דפר — נער׳”ז אנשפאר לעצטער און

 די זיך באווייזן יאם גרין־כוואליענדיקן א צווישן פון
 טונקל־ אביסל׳אויךדי נאך און׳ דפכער רויט־טשערעפיצענע

 געשריי מיט קאלאניע• דער פון הייזער געפארבטע ראז
לאמבריעווקע• מיר באגריסן באווונדערונג פון

 ווירע- א ווי גלייכע הייזער׳ רייען לאנגע צוויי ♦••
 גלייכער א אין — גאס איגמיטן גאם• ריינע ברייטע׳ א

 צעמענ־ טיפע׳ שענע׳ — ס׳אנדערע נאך איינס ליניע׳
 אויס־ אבער בילד׳ עכש־רוסטיש אן ברובעמש• טירטע

 גארטף א - הויז יעדער לעבן פילם• א אין ווי געפוצט
 פארק* גרויסן א מען פארפלאנצט קאלאניע דער ביי הארט

 קאאפעראהיווע א פאלקס־שול׳ א פארמאגט קאלאניע די
 א מיט באד א יאטקע׳ פיין־איינגעארדנטע א קלייט׳
 און מילך־פערמע קאאפעראטיווע א אינסטאלאציע׳ גוטער

 און מילכיקס לאמבריעווקער וובן־קעלער• גלענצענדן
 דער אין שעם א האבן ן2וו ־גר$דיקער20 לאמבריעווקער

 פאר־ מישפאכע קאלאניספישע יעדער געגנט• גאנצער
 רויטע פאר אירע ערד׳ העקטאר 20 — 15 אירע מאגט

פערד• פאר אירע בעהיימעס׳ ראסאווע
 נאך און פויער• פונעם הארעוואניע די איז שווער זער

 סעזאן הייסן דעם באך ווען אויסצוהאלטן׳ איז שווערער
 אונטערצו' אויס נאך קומט הארעוואניע ביטערער פון
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 אפטמאל זיך גאנוועט אומגערעטעביש• צוליב היגגערן
 שניידנדיקער א מויעך אין קאלאניסטן אייניקע ביי דורך

 מיט ליגט שטעטל פארלאזטע ערשט דאס כאראטע־געראבק•
 גישט ך ז לאזט פלייצעס׳ קאלאניסטישע אויף שווערקייט

 געפירט דא ווערט ערד־ארבעט און אראפווארפן• גיך אזוי
 קליינע דאם און יעכרידעה. אינריווידואליסטישע אויף

 שטרע- פאראן איז כארגרעסערוננ• מאנט פרירואט־איימטום
 באלעבאטישקייט• באלעגופישער צו קולאקנטום׳ צו בובג
 נישט זענען דןי? און אויספירן• נישט באך עט מען קאן
 זיך איילן יידן און נישט זיך איילן דייטשן ד״טשף קיק
 פארסונ־ הונדערט־יאריקע געגנט דער אין עקזיסטירן יא•

 דוירעס־לאנג לאלאניעט׳ דייטשישע דעוועטיבאלעגופישע
 הארערואניע♦ געטרקער געדולדיקער׳ דורך אויסגעכאוועטע

 פרעטעב־ שטענדיק האבן יידן טאנעס♦ מיט פול זענען יידן
 פאר און אויך• שווער שטארק טאקע זיי ס׳איז און זיעס•

 קינע־געפילן• כאראקטעריסטיש אויך איז קליינשטעטלדיקייט
 באדן פעטער איז באלעבאטעשקייט אינדיורידואליסטיש און

 אויף איינס קאלאניסטן מאגבע קוקן קינע־געפילף פאר
 אויך אייניקע בענהען בליקן• וועלפישע מיט ס׳אנדערע

 אקארשט פונעם גראשן "גרינגף׳ נאכן און "שטעקעלע" נאכן
 צו בינדט ערד צו• בינדט ערד אבער שטעטל• פארלאזטן

 פעדים• אומזעבארע מיליאנען מיט טויזנטער/ טיט זיך צו
 ערד" לאמבריעווקער פארבלייבן יירן שטעטלשע שוין וועלן

ארבעטער•

 א געפונען איך האב טיש אויפן מאריאטינס די ביי •••
 בוך דאס "שווארצברוך"• הירשביינם פערעץ בוך: יידיש

 זיך דערקענען לאמבריעווקער האנט. צו האנט פון גייט
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 יידיש־ פון עפאפעע דער אין אליין זיך געפונען ידארט׳
 יידישע די פון פעלדער די אויף ערד־ארבעט פיאנערישעד

ראטנפארבאנד♦ אין געגנמן .אויטאנאמע
 קולטוד־ די מעקויעך שמועס א פארצויגן דך האט

האלאניע♦ דער אין אנגעלעגנהייטן
 אץ אנדערש אבער אומצופרידן׳ אויך איז יוגנט די
:זיך זי קלאגט טאמים• אנדערע צוליב

 פץ פירערס די דארף• אין קולטור־ארבעט ס׳פעלט
 "זשלאבעס" פון דאר א באשאפן ווילן קאלאניע דער

 ביבליאטעק קיין מ׳קאן קאלאניע♦ דעי אין ירבגען( )גראבע
 אריינקומען• נישט ציימונגען קיק ס׳קאנען גרינדן♦ נישט

 נישט שמועסן קיין אויף אפרו־טעג די אין זיך מ׳קאן
 פץ מיטגעבראכט האבן יוגנטלמכע׳ די זיי׳ צונויפקומען•

 די אט נישט מען לאזט ק־ולטור־באדערפענישן* די שטעטל
 אין קולטורלאזיקייט די וואקסט באפדידיקן♦ באדערפענישן
 לאמבריעוו־ ביי אומצופרידנקייט די וואקסט לאמבריעווקע•

 צום אריק: שטאט אין אומקערן זיך מעץ וויל יוגנט• קער
 דאזיקער דער קולטור־קרייז• צום צייטונג׳ דעד צו בוך;

 פון איינער איז קאלאניע דער אין קולטור פאר געראנגל
 אין שאטן־זייט פינצטערסטע די מאמענטן, טראגישהטע די

 פרא־ א באשאפן פון ארבעט וויכטיקער גרויסער׳ דער
 פון ארום טרויעריק איבעם יישעוו יידישן דוקטיוו־אגרארן

 דער פון בייזוויליקייט און סינע דייטשישער עלנט׳ יידישן
מאכט•

אויסוועג• רער ווערן געפונען מוז טרויעריק. זער עם איז

 אוונט• סטעפישער קילער דער אראם זיך לאזט שטיל
בארג־שארף בלאער ־ פארנאכטיש א האט האריזאנט אויפן
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 די און צווייעף אויף באלאן " זון דעם ־איבערגעהאקט
 אויסגעלאשן שוין זי ווערט אט — העלפט אויבערשטע

 דער אונטער פון ביינהאשמאשעס• פונעם קילקייט דער אין
 "מעקען" דאס זיך דערטראגט קאלאניע־הייזער די פון ליגיע

 פלעקן שווארצע — רינדער און שאף קאלאניסטישע די פון
פעלד• פארנאכטיקן אויפן

 יידישע גערודער איילנדיקן מיט קומען סטעפ פונעם
 פאזעס גראטעסקע אין צונויפגעווארפן פורן די אין פירן•

 יידישע צוקונפטיקע די — ״שיקסעס״ און "שקאצים" יידישע
 קליינע איבעריאגן און אן יאגן זיי בעסאראביע♦ אין פויערים

 דער לענגאוים פערד די מיט זיך צעלאזן וואס רייטערס׳
קאלאניע. דער פון גאס ריינער ברייטער׳
קאזאקלעך♦ יידישע לאמבריעווקער די זענען דאס

 מאיעס" שוין האט זומערנאכט סטעפישע טיפע־טיפע די
 איבער פליגל שויארץ־בלאע אירע אויסגעשפרייט טעטיש

ערד• מידער דער
 גרינבלעכן גלעזלעך פאר א אריין נאך כאפן מיר

 פון אפ זיך געזעגענען און וויין לאמבריווקער ־גראדיקן20
לאמבריעווהע־אונגארעווקע♦ מוסטער־קאלאניע דער

שטאט טריטע די

 דאס פארמאגן שטעט בעסאראבער די פון פענימער די
:אנדערער דער צו איינע ענלעך זיי מאכט וואס אלגעמיינע✓

 אפגעריסן־אפ־ די בלאטיקייט׳ די שמוציקייט׳ די —
זייערע. סנקייטי1געשי
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שטעט־האלעדראנצעס• —
 טיילנו וואט דאס׳ אויך אבער פארמאגט שטאט יעדער

 כאראקטעדיזירט וואט שטעט׳ אידערע צווישן פון אויה זי
 ר דע זאגן צו אזוי איז דאה איר* נאר ס׳געהערט וואט זי׳

 אי־ אליין( אייבוווינער א'רע פאר צומאל )פארבארגענער
שטאט• דער פון *איך" נערלעכער

 איר פארמאגט ^טעי:ע"( )היינט ר נדע ע ב שטאט די
 אין אויס זי צייכנט וואט "עפעס"" איר אייגנטימלעכעס׳

 דאזיקע אס ד שמעט♦ בעפאראבער די פון מאנאטאניע דער
 איר נישט ? ילאטעה טיפע אירע נישט — איז ״עפעס״

 דער נישט שטויב? ארומבעמענדיקער אלץ שטיקנדיקער׳
 קוזאזי־מאדערניב־ זיין מיט וואט קינעמאכאגראף׳ נייער
 דיהאנאנס הימלשרייעבדיקן א ער בילדעט פאסאד טישן
 טונקל־כיי־ נייער גאר־גאר דער נישט ; ארום גאנצן צום

 וואט בענדעי׳ אין איינציקער דער וועספאטיאן׳ נעוודיקער
 באווונ־ אים געגאנגען שטאט גאנץ איז צייט ערשטע די

 בריק רעקאגסטרוירטע די נישט אפילע איז דאם דערן;
 דער אויף לעוואסאלע בראכע א - דניעסטר׳ איבערן

עקאנאמיש• אויפצולעבן ווידער בענרערס האפנונג
 שטאט דער פון ט ם יי ג לעבעדיקער דער

: איז דאס ר ע ד נ ע ב
 אויפן מענששן יובגע פינעף פון קווארים פינעף די —
בייסאלמען♦ יידישן

 הארט בארג־ארויף׳ "גיסקער" פונעם שפיץ סאמע אויפן
 צעשפרייט׳ זיך האט קאושאן׳ קיין פירט וואס וועג׳ ביים

 קריסט- אלטער דער ווענט׳ גראע זיינע פון ארומגעגרויזעט
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 גע־ איז בייסאלמען פונעם ווייט נישט בייסאוילעט• לעכער
 די פדן איינער ציילעם׳ הילצערנער גרויסער א שטאנען

 אויף אפט אזוי דך טרעפן וואס ציילעמעס׳ באשיידענע
וועגן• בעסאראבעד סטעפישע די

 קרייץ הילצעדנעם דעם דך אונטער שדין מ׳לאזט אז
 אמא־ די אין וועלכן אויף — בערגל, שכיינעסדיקן מימן
 רוסי" באוווסטער דער האט יארן לאבג־פארגאנגענע ליהע
 טיטן געשלאגן דך וו א ר א וו ו ס פעלדמארשאל שער

 און — בענדער׳ איבער הערשאפט דער פאר שערק
 מאנכע כאפן אריץ׳ שטאט אין אראפצופארן אן ט׳הייבט

 א רעוואלט און דערטאנונג טיט פול אלץ נאך מעענטשן
בייסאוילעם• אלטן פונעם וואבט דער צו אהינטער קוק

 אין צוריק׳ יאר צענדליק אנדערטהאלבן א טיט....
 דך לאזן וואט נעכט, שווארץ־כוישעכדיקע די פון איינער

 אויסטערליש־ריזיקער א ווי ערד׳ דער אויף אראפ אפטמאל
 נאס־פינצטערע די איז רויב־פויגל׳ א פון פליגל שווארצער

 דעד טיט בייסאוילעם׳ ארוס פלאץ פוסטן פוגעם לופט
 געווארן אויפגעשוידערט כורווע׳ איינזאם־וויסטער נאענטער

 הארצרץסנדיקן א פון געשריי׳ שניידנדיג־שארפן א פון
 ז קוויטש א נאך געשריי׳ א נאך קוויטש• יונג״מיידלשן

 ווידער איז אלעס און — שאס־קנאלן טרוקענע עטלעכע
ארום• נאכטישן שווערן איבעם געבליבן שטיל

 טויבער׳ דער ביי נאכט" שרעקלעכער יענער אין
 האבן בייסאוילעס, קריסטלעכן אלטן סונעם וואנט גראער

 נאענטסטע דריי דיערע טיט ארע אט ט און ה י יל יו
 אוועקגעגעבן זייערס לעבן הייליקע יונגע דאס באוויירים

פאלק• ארבעטנדיקן בעסאראבער פונעם גליק פארן
 רומענישע בוקארעשטער די דעמלט האט וואכנווץז
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 אלי־- הערשנדע די געשטורעמט פרפפע דעמאקראטישע
מאנונג: מיט גארכיע
יויליקן!.. איז ווו —

 בענדערער• אויפן קווארים אומפארגעסלעכע פינעף
 שטיל־ ליגנערישער דריקנדפר׳ אין ;בייסאוילעם יידישץ

 האפר"־ קידעש אל הארוגים 5 געבראכטע קווורע צו קייט
 טויטן פונעם "איך" לעבעדיקער דער עס זענט איר !הייט

בענדער♦
 דער- אלם שורעס פאר אויבנגעבראכטע די זאלן

 העלדישע פארשניטענע ־ יונג די פאר לויכטן מאנונג
בעשאמעס••• 5

ד בענדער וועגן זאגן צו באזונדערס עפעס דא איז וואט
 די־ נישט פאל אונדזער אין נישט דאך אינטפרעסירן

 גאנצע דאס נישט הייזער׳ די נישט גאסן׳ בענדערער
שמאט• דער פון אויסזען קלעגלעכע

 לויטך "שטאט" שטאט• אפגעשטאנענע א — בענדער
דארף• גרויס א אייגנטלעך מאסשטאב• בעסאראבער

 האפן וויכטיקער א אמאל — שטאט דאזיקער דפר אין
 לעבפדיקע — מענטשן זיך דרייען — דניעסטר אויפן

 טאקע און פונקט, שלאנג" און "שלעג ארום — סייסים
שטעט• בעסאראבער אנדערע אין ווי מער נאך

 גאס^ אין פארנאסעס מיט יא שוין שטייען וואס די און
נישט׳ פארנאסע קיין אויך האבן

 פאר- שטעטלעך און שטעט בעסאראבער אלע אין ווי
 פאקער־־ מיט קליינבירגער אפגעקומענער דער זיך געמט
איניאנים♦ קאהעלשע מיס און שפיל
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 קול־ זיינע מיט — ארבעטער ארבעטסלאזער דער און
דראמקרייזן• און טור־

 פאראלגעמיינערטן צום דאך געהער אלעס דאס אבער
שטעט• בעסאראבער די פון פאנעם

 ביי דארט בענדער שטאט דער פון "איך" דער בלייבט
בייסאלמין- יידישן בענדערער אויפן קווארים פינעף די

פארבאסעס...
■0^013060■

 דיפערענצירט". איז שטעטל יידישע בעסאראבער דאס
 ווי עקאנאמיש׳ אזוי נישט און היפערדיפערענצירט♦ ביין׳

 קליינע מיט שוין, מען איז עקאיאמיש ווארום׳ פאד־ייטיש•
 איינוווינער שטעטלשע די כט•”אויסגעגל קימאט אויסנאמען׳

 גרויסע אלע זעבען — מערהייט׳ גרעסטער זייער אין
 ס׳האט ווער און ניסטער׳ א נאך ס׳איז ווער קאבצאנים•

 אמאליקער דער פון שפור יעדן פארלוירן גענצלעך שוין
 דער פון די און בושע•♦• גאיועדיקער ־ קליינבירגערלעך

 מער־ איבערוועגנדיקע אן שוין זענען קאטעגאריע צווייטער
 וועט ם נ א ו י ס־נ ט ע ט י ל א ט נ ע מ קליינער דער הייט•
ווערן• אפגעווישט אינגיכן זיכער

 אויס־ קיין וועלכער פון לאגע׳ א געשאפן זיך ס׳האט
 די צו בריקן אלע נישטא• דערווייל היינטצוטאג איז אבג1

 מ׳לעבט און פארברענט• שוין זענען פארנאסעס פריעריקע
 ווארטן פון געפיל•♦• אומבאשטימטן זפר דעם מיט בלוין
גיסים• אויף

 גאר איז — דיפערענציאציע פאליטישע איר׳ זעט
 )שטארק( און צעטיילט מען איז פאליטיש אבדערש• עפעס
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 אן מ׳האט ווייל מעך איז •()שטארק אקטיוו און אקטיוו•
 פארנאסע, פון פריי". שטענדיק מ׳איז צייט• שיערי■• א

 קאל־ פאר און דך פאר רעטובג מען זוכט ארבעט• פון
 ?ומען פראגראמען• און פארטייען פארשידענע אין איסראעל

 — פליגלען און גרוטירונגען פראקציעס, פארטייען; אויף
 דע־ מיטיבגירט, אלעה דאה און הימל♦ אין שטערן די ווי

 אמעריקאניש ”נ )א און זיך אמפערט דישקוטירט/ באטירט/
 אין גאר איז לעצטע דאס סימפאזיאנירט• אנשיקעניש(

מאדע• דעד
 עס קומט אפט גאנץ וואה איה וויכטיק גאר־גאר אין

געשלעגן• צו ארך
 פעלט נישט• נאך דאס קומט פארנאסע צו "•אהער

מין• דאס טאקע
 ברויט־האנדל• גאבצער דער קימאט פארשוויגדן א-־ז

 און שניטסכוידע־קראמען• די ערד דער אין טיף ליגן
 ליטעראריעע די געווארן איבעריק אפילע שוין מ׳זענען

 מענהכעב־ ארך ווייל מענאכעם־מענדלען׳ איבער מישפאטים
 מער־ דעד פון פיגורן די צו באלד שוין געהערט מעבדל

פארגאנגעבהייט• גליקלעהער ווייביקער
 פאלק זיין נישש אבער פארלאזט אלמעכטיקער דער

 זעלטך א בעסאראבער די פאר געעפנט ער האט איכראעל•
 פון יוואל׳ א פארנאסעם׳ מינע נייע פון קוואל וואזשנעם

 סיי שעפן׳ קאן יעדערער נישט פארשטענדלעך/ וועלכן,
 איבער ס" יואהערן׳ זיינע פון אומריינקייט דער צוליב

אים• ארוס פ:;ר קימט וואה שטופעניש׳ און געדרענג דעם
 ? פארטיזאנסטווע — אזוינס איז דאס וואט איד ווייסט

איר• ווייהט אוואדע
 דער פון בילדער יף א שוועבן אויגן אייערע פאר
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 באענטער♦ דער פין אין ווייטער דצר פון פארגאנגענדריט׳
 דער אין געלערנט האט איר וואט דך׳ י דערמאגט איר

 פויערים'אפ־ פארטיזאנישע וועגן היסטאריע, רוסישער
 די מיט בונד א שליסנדיק — האבן׳ וואט טיילרנגען׳
 1812 יאר אין — שנייען׳ און פרעכט רוסישע בארימטע
 פון ארמייען נאפאלעאנס גרויסן דעם פארטריבן
רוסלאנד•

 רויטע לעגענדאדע די אן אייך איר דערמעט ווייטער
 טשא־ פון פירונג דער אונטער האבן רואם פארטיזאנעס׳

 געקעמפט העראיש אנדערע די און שארסן פאיעוון׳
קאנטר־ די קעגן רובלאבד אין בירגער־קריג בעאייסן

 דע־ קאלטשאק! בלוטיקע די פון ארמייען רעוראלוציאבערע
ווראנגעל• ניקין׳

 פארטיזאנשטשינע• ריכטיקע די דאס אין זיכער יא♦ יא׳
 א פארטיזאנשטשינע׳ מין אנדער אן פאראן באך ס אבער
 באב־ פונעם באדינגונגען ספעציפישע די אין געבוירעב*

בעסאראביע♦ מילכאמעדיקן
 צו" נישט אפילע זי האט מילבאמע־מאכשירים קיין צו

 און זי• איז מילכאמע־פויאדוקט א כאטש געשמעקט׳
 וואלן בעשאעס בלויז אן זי וועבדעט בירגער־קריג הילכעס

 קערפערשאפטן• שמאטישע אדער מעלוכע־ פארשירענע אין
שטאט־פארוואלטובג• אין אדער פארלאמענט צום

 רומע־ פונעה פלייש״־קינד "בלוט־און אייגן אן איז זי
פאליטיטשיאניזם• בישן

 פאר־ רומעניע אץ האט ן א ז י ט ר א פ — נאמען דער
 פאר דאנגלעבישן פון גלאנץ גלאדיאזן נאבעלן דעם לוירן

 אין הפעציפישן דעם באקומען דערפאר האט און סרייהייט׳
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 בייגעשמאקן נוצלעכן מער פארדעם אבער פיינעם׳ גאר ניט
*(• ל״ א וו א ק ש א "ק פון

 פילדערנדיקע מער וואס — הייסט פארטיזאן א ז״ן
 איינער צון ארויסווייזן אונטערטעניקייט און געטריישאפט

 נאך וואס און׳ פארטייען רומענישע הערשנדיקע די פון
 די ווערט "שעפך• זייערע צו נוצלעכער׳ און וויכטיקער

 פארן פארנאסע פון קוואל א פארטיזאנישקייט דאזיקע
 האפענונגען ראזעווע זי גיט פאל ערגכטן אין "היינט"•

"מארגן"♦ גליקלעכן א אויף
 אויף געטון ווארף א יידעלעך טיפן געוויסע זיך האבן

 און פניי יידישע שטעטלדיקע פארנאסע־קוואל• נייעם דעם
 באנקראטירטע אפגעקומענע, און גווירים רעדלפירערס׳
 אריין, טאכלעס אין קולן וואט יונגעלייט׳ און אידעאליסטן
 אפאטשעריסטן׳ פיפיקע און שטאדלאנים געשוווירענע

 פאקער־ "אינטעליגענטע" און נאציאנאליפטץ יידישע הייסע
 דעם אדיין הענט די אין גענומען מ׳האט רעמי־לייט• און

 בלאזט♦ ווינט דער וווהין געפארשט און קאמפאס פאליטישן
 רו־ פירנדיקע די פון גויראלעס די אוועקגעלעגט מ׳האט

 איבער־ וועט וועלכע :וואגשאלן אויף פארטייען מענישע
וועגן♦

 צי רעגירוגג׳ דער ביי ר י מ בלייבן :איינע פרעגן
 אליגארכן די זיך פארשטייט זענען דאס )"מיר" ? נישט
מעלוכע־רודער(• ביים

 י קומען אונדזערע אנדערע: די זיך טרייסטן און האפן
 די אין :האנדל דער קייבעארע גייט דערווייל און

קאמונאל־ווירטשאפטלעכע די אין שטאט־פארוואלטונגען׳
 פון דין נעענע דאס : אויך באצייכנט נאמען דער קעז• אזא *(

פארמעגן• מעלוכעשן
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 און אדמיניסטראטיווע פילצאליקע די אין איגסטיטוציפס׳
האנדלם־קאמערן• די אין שטייערן־אמטן׳

 שמאד־ פראטעקציע׳ באפאלמעכטיגונגען׳ פורניטורעס׳
 פרימא־שעבעפרימע גאנגבארע׳ אלץ באקשיש• און לאנעס

 - וועאל־קולעם און אוילעם• פארטיזאנישן פארן ארטיקלען
 ־גע־ פון לוין די אמביציעס, גרפסטע די פון קרוינונג די

 סענא־ אדער דעפוטאטן־ א — "שעף" צום טריישאפט
טארן־בענקל♦

 אומפאר־ וואלן• איירעוו איז מעכאיעניש א גאר און
 קריגערייען, ברויגעסלעך׳ רוגזעלעך׳ קלייזלעך׳ מןןדלעכע

נעקאמע♦ און כעניפע קינע׳
 פארטיזאנעס ליצלאן׳ ראכמאנע צומאל׳ זיך טרעפט

 כעש־ די אין טויע זיך זענען אריין• ביטער נעבעך׳ פאלן,
אויסקוק♦ אין בוינעס׳

 קימאט פון פערזאנען פירנדיקע די אז פאקט׳ א ט׳איז
 מערסטנטייל זענען פארטייען בירגערלעכע רומענישע אלע

 אנטיסעמי־ דער אנטיסעמיטן• פארבארגענע אדער אפענע
 ציניש־אפנהערציק׳ גאנץ אויסדרוק צום קומט זייפרער טיזם
 אביטל פארשטעלטער רעגירונג• דער ביי זענען זיי ידען
 א פאר אבער׳ אפאזיציע• אין זענען זיי ווען ער׳ איז

 נישט ס׳מאכט קלייניקייטי א עס איז פארטיזאן יידישן
פארנאסע• — איז איקער דער אויס׳

 שטיקל דאס טאקע איז פארטיזאנעס טייל גרעסטן פארן
פראבלעמאטיש• גאנץ טיש פארטיזאנישן ביים ??רגל

 אפילע אבער איז בירזשעוויק פארטייאישן נייפם ד״ם
 ס׳גייט אבי פארטיי־בערזע♦ דער אויף הו־הא דער גענוג

 נאציאנאל־ליבעראלע׳ אויף "בעט" און "האס" דער אן
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 אנדערע און אווערעהקאנישע נאציאנאל־צאראניסטישע,
אקציעס• פארטייאישע

 באזונ־ אבער׳ פארטיזאנעס טייל אויסדערוועלטער דער
 ד?ם צווישן "נאוועטע" די שטענדיק מאכן וואט די דערס

 פראוויבציעלן דעם און פארמיי־צענטר הויפט־שטאטישן
 יידי־ פארשאכערן ביים שלעכט גארנישט מאכט קלוב,

 פארטיי־ העכעדע די צו אינטערעסן!( )און שטימען שע
אינהטאנצן•

 פארנאהע־ נייער ער ז אנדערש, אדער אזוי אבער,
 וואסערן קאלאמוטנע״שמוציקע זיינע דערווייל גיסט קוואל
 דאס און פארטיזאנעס• יידישע די פון מילרעדער די אויף

 רעדעלע שאכער־מאכערישע שווארצע בעסאראבער מאדערנע
זיף•• דרייט דף דרייט זיף דרייט

¥13 <10101־053

 וואגאן• פון פענצטער אין קריכט אומעט גרויער —
 גייען וואט פעלדער׳ בעסאראבער דורך שניידט צוג דער

 נישט ווו געשווילעכץ• אוונט־בלוילעכער אין אויף איצט
 ווי לאנקעס׳ נאקעטע לייב סטעפישן אויפן דך הייבן ווו

—בלאטערן ריזיקע
 .4 י אייך פון געווארן איז וואט בעכאראבישע׳ □טעפעס

 גאל־ אוועקפירן באנען טויזנטער פלעגן יארן אמאליקע
 די ביי און אויסלאנד• קיין טוווע בעסאראבפר דענע

 בארזשעס און שיפן פלעגן דניעסטר אויפן האפנשטעט
 און פרוכטן/ און ברויט מיט אינגעוויידן זייערע אנפולן
 אריין• וועלט ווייטער דער אין אפגייען אטעמענדיק שווער
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 דניעסטר* ביים ששעט ד*־ אין געזאטן האט לעבן דאס און
 שטאלצע ווי שיפי׳ פלעגן טייך־ארויף און טייך־אראפ און

 ברע" די פאר שייפע און פארנאסע פירן שוואנען׳ ווייסע
 האבן וואקזאלן שטעטישע אדום יידן און ששעט♦ גישע

 און געזשומעט. און געראשט. און וואגאגעס. "געגרוזעט"
לעבן... א געמאכט

 טויט- אפגעשטארבן. ווי דניעסטר דער איז היינט
 אייביק די בלויז און אים* אויף הערשט שטילהייט וויסטע

 סוידעספול׳ אומעטיק׳ רוישן ז״נע כוואליעס אומרויקע
 אבדערע׳. די אייבע אונטערטרייבנדיק זיך׳ איילן און
ט־3א ברעגן... דאויקע די פארלאזן צו שטרעבנדיק ווי

אנטלויפן... לויפן...
 געווארן׳ וויסט זענען פעלדער בעסאראבער די אויך

 פאדוואס?••^ נישט• פרוכט קיין געבוירן אקארעדיק׳ זענען
איבערגענוג••• דא זענען סיבעס

פאנאראמע־בילדער• מארעשכוירעדיקע .״
 קראנקן אויפן ווונדן בלוטנדע ווי שטעטלעך, יידישע

 הייזער־ קרומע געדרייטע, בעסאראביע. פון קערפער
 באלקנס׳ שאגאלן• פון בילדער די אויף ווי הייזער׳ ליניעס•

 אויפגע־ ליימערס• פאדאשעקעס׳ גאנעקעס׳ ברייטער׳
 אויסטערליש משונעדיקע׳ לויט אויסגעפלאנירטע שטעלטע׳

 קאנסטרוקטיוויסטישער קלאלים• געאמעטרישע פארדרייטע
מארק"• אלטן אויפן "ביינאכט פון דעקאר

 ארימ־ יידישע שמוץ פארמאבלדיקן אין ס׳ווימלט און
 מיט אויבן פון נאך ס׳רייטן און נויט• און דאכקעס קייט׳

 שטייערן־מאנער דער זשאנדארם׳ דער מאסע בלייערנער
 שטעטל• אין עפשער׳ איינצלנער׳ דער גוויר׳ דער און
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 קימאט לעצטנס איז שטעטלעך יידישע בעסאראבער די אין
 מיטלער דער שטאנד, מיטלער דער פארשווינדן גענצלעך

 יארדיב• מיט פול שטעטל איז —- היינט באלעכאס♦
 יידישע זענען שטעטלעך♦ די אין פארנאסע קיין נישטא

 אויסזיכטהלאז♦ אונטערגאנג• אויף אויסגעשטעלט יישורוים
 טראכטן אונטערצוגעמען• עפעס מאכטלאז און הילפלאז•
 •4בירעבידזשאן : אנדערע כאלעמען פאלעסטינע!•♦ : אייניקע

 פאר־ פאריגלט• טויערן זעבען געשפארט• וועג דער איז
שלאסן•••

 וואקזאלן• בעסאראבער אויף ששומע יידן שטייען ...
 אפגייענדיקע נאך בענקשאפט מיט קוקץ און שטומע שטייען
 זיך מיט פירט צוג יעדער אז זיך׳ ס׳דאכט און באנען.
הארץ• יידיש שטיק אפגעריסן אן אוועק

 וואקזאלן בעסאראבער די אויף יוגנט יידישע שטייט
 און צוגן׳ אנגעקומענע צו אויגן בעטנדיקע מיט קוקש און

:צוגן אפגייענדיקע צו פארווורף מיט קוקט
 מיט נישט אונדז א־ר נעמט פארוואס פארוואס/ —

 די אין איבער דא אונדז איר לאזט פארוואס ? י זיך מיט
י • אונטערגאנג אויף פארמישפעטע שטעטלעך

 פאישעמטע און אפ גייען צוגן קאלט־גלייכגילטיקע און
 ביין־האשמא־ אומעטיקע׳ די אויף שטייען יוגנט בלייבט

וואקזאלן••• שטעטלשע מארעשכוירעדיקע שעסדיק

 הינטערגעסלעך די אויגן מיינע פאר זיי שטייען נאך
כאטין• פון

 וואלטן אנטיסעמיטן און הורא־פאטריאטן די ווען !א
 אנשטאט און בייזוויליק־איינגעשפארט׳ אזוי געווען נישט
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 איבערן געוופלטיקן יידישן וועגן פילדערן און שרייען צו
 הינ־ יידישע די אץ אראפגעכאפט זיך זיי וואלטן לאנד,

 זאלן י שטעטלעך און שטעט בעסאראבער די פון טערגאסן
 אויבנדערמאנטער דער איבער טון שפאציר א נאר זיי

 ער־ זיי׳ אין נאך ה׳איז אויב און כאטין• פון פעריפעריע
 א פארבליבן נעשאמעס זייערע פון טיפענישן די אין געץ
 גרויל מוירעדיקער א זיי וואלט מענטשלעכקייט׳ פון פונק

 פון עלנט׳ מענטשלעכן פון אנזיכט דעס ביי אנגעכאפט
 דארט הערשט וואט דאכקעס׳ אומגעהויערער און נויט

מאסף יידישע די צווישן
 שרייען וואט בייזוויליק־פארבלענדעטע׳ דאזיקע די זיי/

 אשי־ יידישער וועגן געשריי כוצפעדיק־נארישן זייער מיט
 גענצלעכער פון וועלט א זיך פאר דערזען וואלטן רעם,

 האלב־פאר־ הייזלעך ענגע* שמוציקע׳ געסלעך ,ארימקייט
 א אן שטראל/ זונען ברעקל א אן ערד׳ דער אין זובקענע

 זיך אויף טראגן וואט פרויען׳ און מענער לופט• ביטל
 — קינדער פאופעריזירונג/ פולשטעבדיקער פון כויסעם דעם

 דאזיקער דער וואס פון בלימלשך• פארוויאנעטע פריצייטיק
 באגרייפן• צום גארנישט איז לעבט שייוועט מענטשלעכער

 נישט• לעבן קיין איז לעבן מין דאם אלנפאלם: איז זיכער
אגאניע• פערמאנענטע א ס׳איז

 זאג וואס אבער געמאכט• איך האב שפאציר דעם י••
 אלטער דער צו פירן וואט געסלעך׳ די י ? שפאציר איך

 •¥13 <10101083 שמעסע די איז דאס — פעסטונג כאטינער
 אימפרעסיאנאנטע אירע מיט זיך האט אליין פעסטונג די

 הויכן בייבם צולעגט רואינען שטיינערנע ־ ציקלאפיש
זומער׳ בערגלעך. און לאנקעס די אויף דניעסטר־ברעג
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 יוגנט שטאטישע די אהער קומט נאכמיטאגן, הייסע די אץ
 שוין פיט דא שמעקט רואם לופט׳ פרישע אביסל באפן

 ליגט פעכטתג דער ביי געסלעך די אין סמעפי נאעיטן
 מענטשהייט♦ א צונויפגעדרענגש צונויפגעווארפן׳ כאאטיש

 ביט שטיבלעך, נידעריקע קליינע׳ די אין שמאכט וראם
 בעל־ ווי פענצטערלעך/ קליינע אין גאניקעם• פארצייטיקע

 דורב־ אויפן בלינד גלאצן בעטלער פון אויגן אויף פעם
גייער♦
 הארע־ א דאכקעס טאג־טעגלעכער אין זיך פיעיקט דא

 מערככנטייל אום זיך דרייט דא מענטשן־מאכע• פאשנע
 וואט באלמעלאבע׳ יידישער ארעמער דער פארנאסעלאז

 דא אבצתעמען• ארבעט ביכל קיין ורעמען ביי נישט האט
 אין וואט פראלעטאריאט, יידישער א ארום דך בלאגקעט

 פון עקספלואטירט ביטער ער ווערט צייטן <גוטע" די
 איצטיקער דער אין און קאפיטאליסט׳ יידישן היימישן

 נאך און ארבעמי•♦ אביסל נאך ער לעכצט קריזע־צייט
קולטור••♦

 וואט ייד׳ אלטער דער נאך אזוי מיד קוקט רואם —
 ן2ז געפירט יארנלאנג לעבן דאס האט געזיכט זיין איבער

 טיילט בארד שניי־ווייסע ברייטע זיין וואט און אקעראייזן׳
 אפגעקאלופעטער טונקלער דער אין אויס רעליעף אזוי זיך

 עד הונגער• — שכאכלען ליפן זיינע ! 2 פענצטער־ראם
 בעקארועדיקן מימן ייד׳ דאזיקער דער — נעדאווע א בעט

אויסזען• האדרעסדיקן
 געהלעך׳ די אין איינציקעד דער נישט איז ער און

 פון ברעג אויפן פעכטונג אלטער דער צו פירן וואס
דניעסטר•"
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 יידישן ירבגן צום אריינגעקומען בין איך ♦♦♦ווען
 מיטאג דער מיטאג• ביים געזעסן ער איז הויז אין דיכטער

 מיט מאמעליגע קאלטער שטיקל א פון באשטאנען איז
 געווען איז שטוב אין און הערינג• פארזשאווערטן רויטן

 שטייערן־מאנער דער היינט האט פאטער ביים טרויעריק•
 די פון קיינער איז שטוב• פון זאכן נויטיקע צוגענומען
 דעם - אים כוץ א געווען• נישט דערהיים אין שטוביקע
שטוב• אין איבעריקן שטענדיק
 ער טיילט צוקלעפן?•♦ זיך ער זאל וואט צו און וווהין

 יוגנט• שטעטלדיקער דאר גאנצן א קימאט פון גוירל דעם
 קיין קיינעם ביי האט זי נאר נישט וואט יוגנט. א פון

 נישט פאזיציעס •( אנדערע שום קיין )און עקאנאמישע
 פאזיציעס שום ^קיין ביסלאל האט וואס נאר. פארכאפט׳

 • פאזיציעס אן יוגנט א פארנומען••• נישט לעבן איר אין
 גארט אידעאליסטיש♦ און פילצאליק איז יוגנט דאזיקע די

 וועלט* גערעכטער א שענערער׳ א נאך און ארבעט נאך
 אקער־ אין און כאטין אין זעלבע: די זי איז אומעטום און

 אין ווי צאפך אין און בעלץ׳ אין און טיגינע אין מאן.
 סארבן גרעסטער דער זי איז אומעטום דארעם־בעסאראביע•

 מיט איז וועג איר און געזעלשאפט• היינטיקער דער פון
מענטשהייט. נייער א פאר קעמסנדע די

יידישי^אנד

דראקיעי סטאנציע
 ליי 40 זגוריצע? קיין דארפט איר דאמנוליע׳ —

פאר• א
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מירן פארן ווען מאסקים• —
שוין• טאקע —

 און קליאטשעם די איינגעשפאנט האט באלעגאלע דער
 און גרויס איז וואגן דער וואגן• אויפן ארויף בין איך

 און גרויס דא זעבען וועגענער באלעגאלישע אלע ברייט•
 קליא־ די אזוי ווי באגרייפן צום גארנישט ס׳איז ברייט•
 איז זי ווען מאכיניע׳ דאזיקע די שלעפן קאנען טשעס

 גע־ אבער איך בין איצטער פארשוינעף מיט -אנגעזעצט"
 גע־ קאדאכעס א ווי מיר ס׳האט און אליין׳ איינער ווען

 מאכמעס צווייטער׳ דער צו וואגן ז״ט איין פון ווארפן
 געווען איז וואגן דער און צעגראבן געווען איז וועג דער

 זענען אזוינע שטורעם• א בעשאס יאם אויפן שיף א ווי
וועגן• בעסאראבער די שוין זיי

 הטאנציע׳ דער פון קילאמעטער א ערעך אן אפפארנדיק
 און נאז דער אונטער ברום א באלעגאלע דער עפעס גיט

צוריקצווועגס• אויף פערד די פארקערעוועט
פעטערשע? איז׳ וווהין —
כאליערעסי.. נא־א••• דראקיע••• קיין —
 קיין דאך דארפן מיר י דראקיע קיין הייסט וואס —

זגוריצע♦
דראקיע♦ קיין דארף איך זגוריצע. קיין דארפט איר —
יםעי2מ די איז וואס —
 איך פאר ליי 40 קיין פאר וואס איז׳ מ״סע די —

און". דראקיע אין איבערנעכטיקן וועל איך נישט•
? איצטער יא איר פארט דען וויפל פאר —
ווייניקערי נישט באן איין קיין ליי• 60 —
 באדארפט נאך איר האט וואס־זשע גאר? דאס —

דראקיע? קיין צוריק פערד די אויסקערעווען
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 נישט מיר דאך איר וואלט אנדערש נו! נבעס א —
ליי••• 20 די *נאבארועט׳

 ערשטער דער אין אריין בין כ געאיילט• מיך כ׳האב ♦••
 דער געטראפן• פיר זיך האס וואט פריזעריע׳ בעסטער

 איירעוו־שאבעסדיקער מיט איבערגעפולט געווען איז סאלאן
 כאדאשעס׳ פאנעם א זיך פאר דערזעענדיק קליענטור•

 פלאץ. א פארמיינעטוועגן באפרייט פריזירער דער האט
 כאפנ־ שטול ווייכן באקוועמען אין באזעצט מיך האב איך
 האלאן דער אוילעם♦ אויפן קוק א מייסע בעשאעס דיק

 קליינ־ גארנישט אנשטענדיק׳ גאנץ אויסגעזען האט
 פארפוצט דערווייל פיך האט פריזירער דעד שטעטלדיק.

 "אנגעצילע־ האב איך ליילעכל• שעמערירנדיק־ווייס א פיט
 אדורב־ פיך האט דא און שפיגל• צום אויגן מיינע וועט"

 זי מוז מען וואט פרייר׳ פון געפ־ל מאדנע א גענומען
 גענומען שוין מיר האט פריזירער )דער זיך• אין האלטן
 זיך האט פרייד די גאל־מעסער•"( מיטן ס׳פאנעם גלעטן

 די מיר איבערגעפולט לבב• גאנצן איבערן צעגאסן מיר
אדערן•

 ע־ ג פ א ר א מיר צו האט ל ג י פ ש פונעם
ע עלי לן••. ברי סע וי ר ג ע נ יי ז דורך קוקט

ג ר א ב ב יי ט ש ר ע ז
 אן אויבן געהאנגען איז זיינער פארטרעט גרויסער א

שפיגל♦ קעגן וואגט דער אויף
• שטעפל•׳ פרעמדן אין היימיש דערפילט מיך האב איך

 יידיש־ נאך זאגערס ־ קאדיש איר פיר׳ מיט קומט •••
 שכרירעדיקע ־ מארע און סקעפטיקער זויערע איר לאשן׳
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 — פארטייען און קר^זן יידישע אלע פון פעסימיסטן
 "אפגע־ דער אין אריין׳ יידישלאנד אין מיר מיט קומט

בעסאראביע שטאנענער"
 ביסל פארלעגערטע דאס אפפרישן זיך איר וועט דארט

 א ווי — איר׳ וועט דארט לעפצן׳ אייערע אויף יידיש
 גע־ מיטן אנזויגן זיך — ברוסט׳ מוטערס דער ביי קינד

 קוואל אומאויסשעפלעכן ביים זאפט מעכאיעדיקן שמאקן׳
פאלקס־שפראך• אונדזער פון

 אז איבערצייגן׳ גענצלעך זיך ערשט איר וועט דארט
 ראבאנעך א וועגן אפילע טראכטן צו פרי צו באך ס׳איז

 בעסאראביע אין לעבט יידיש ווייל יידיש• באך קאדיש
 דארט קיינער און לעבן• געדובט פולבלוטיק א לאבד׳ דעם

 דער פון גוירל דעם איבער גארנישט זיך פארטראכט
שפראך.

!.מערקווירדיק "י
 צווישן גרענעץ די אריבער נאר טרעט צוג דער ווען

 א טייקעף זיך באמערקט בעסאראביע׳ און אלט־רומעניע
 פאסאזשירן׳ די פון שפראך דער אין ענדערונג שארפע

 איבערגעהאקט כאלעף א מיט וואלט עמיצער ווי גלייך
 און אינמיטן פונקט רומעניש אין געשפרעכן־פאדעם דעם

 א וואגאנעם די פון לופט שטיקנדעד דער אין אנגעקביפט
יידיש. אויף שמועסן־קנויל

 אזוי און יידיש־לאשן• מיט פול זענען וואגאנעס די
וואגאן• אין אטמאספער יידישע די ווי געדיכט
 מען מוז פרוט׳ דעם בעשאלעם אריבער מען איז

 ארוים־ זיך האבנדיק מוירע אנגעשטרעננט, זיצן נישט שוין
 אויך שוין מוז מען און ווארט••• יידיש א מיט צוכאפן
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 יידן רעגאטער די ווי צוהערן, שווייגנדיק און זיצן נישט
 זיך גיבן און רומעניש אויף צונג די נעבעך זיך ברעכן

אקצענט♦♦♦ "פיינעם" זייער מיט אויס

 פון קיניגרייך אין אריינגעפארן מיר זענען איצט
יידיש.

 מען רעדט שטעטלעך און שטעט בעסאראבער די אין
 פירט מען יוגנט(• די )באזונדערס יידיש♦ לייבט מען און

 די לעבן׳ געזעלשאפטלעכע דאס יידיש• אין געשפרעכן
 אויף אויסדרוק צום קומט טעטיקייט געזעלשאפטלעכע

 ליקווי־ געצווונגענער דער אויף קוקנדיק נישט יידיש♦
 די ווערט בעהאראביע׳ אין שולוועזן יידישן פונעם דאציע

 די צווישן אנטוויקלט ארגאביש און געפלעגט שפראך
 ציא־ און♦•♦ ארבעטער־קרייזן מאסן׳ הארעפאשנע יידישע

 פארביסנסטע די פון אפילע יא׳ ארגאניזאציעס• ניסטישע
 א פאלעסטינע אין ארויפלעגנדיק ציוינים־העברעיסטן

 ארבעטער־מאסן׳ אימיגרירטע די פון מויל אויפן שלאם
 און••♦ גאלעס אין שטוס אליין בלייבן נישט דאך זיי ווילן

 שלייפנדיק׳ שארפנדיק׳ יידיש׳ אויף צונג די זיך שארפן
שפראך... די בארייכערנדיק און לויטערנדיק

זיי♦ אן נויקעם יידיש זיך איז אווי
 מיין בעשאעס מאל פאר א אויסגעקומען מיר ס׳איז

 אנטיילצו" רעגאט( אין )אויך בעסאראביע איבער טורנע
 "שמועסן׳ אין — איינגעלאדן׳ ספעציעל זייענדיק — נעמען׳

קוווצעס• כאלוצימישע פון ארגאניזירטע )שיחות(׳
 צו־ זיך האב איך באווונדערונג און פרייד וויפל מיט
 הא־ "האשוימער פון כאלוצים די פון יידיש צום געהערט
 געטראכט: האב איך און אפאנירט♦ מיר האבן וועלכע צאיר"׳
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 פאלעסטינע אין קאנען כאלוצים דאזיקע די וועלן אזוי ווי
 שפראך׳ דאזיקער דער פון אפטרעסלען זיך אפואגן׳ זיך
 קלינגט וועלכע און פארווארצלט זענען זיי וועלכער אין

 נאך זי עפשער ארן מוילי•• זייער אין ווונדערשיין אזוי
 אין זי באקעמפט מען ווי כוליגאניש׳ אזוי באקעמפן
!לאנד "יידישן"

 שטעמלשע האבן — רוס״ "אונטערן נאך יארן׳ אמאליקע
 אוונטיקע די אויף געהאקט — ״בארישניעס״ און קאוואלירן
 גאס "גלאוונע" דער אויף אדער שעם אויפן שפאצירן

רעטש". קי "רום די
 אז ארומגעקוקט׳ זיך מען האט מילכאמע דער נאך

 אויף ס׳טויג אי — שפראך פרעמדע א קאליטשען דאס
 מ׳איז אז נישט••♦ נוצן קיין ברעננט סע אי קאפארעס-

זיכער••• גארנישט שפראכן פרעמדע די מיט
 מאמע־שפראך♦ דער צו געטון נעם א זיך מען האט

ביכער♦ יידישע מיט ביבליאטעקן אנגעפולט מען האט
 אפאטאשו׳ לייוויל׳ נאדיר׳ מוישע טאג צו היינט זענען

 גאנגבארע און נאענטע׳ און היימישע גאר ביז בערגעלסאן
 ליטערארישע שטעטלשע פון וואהאבולאר אין נעמען

 — אלייכעמען שאלעס מענדעלען׳ פערעצן׳ פון שמועסן•
אפגערעדט* שוין

 אין אונטער אויך שוין וואקבט — רעזולטאט אלם און
 קריטי־ דיכטערס׳ שרייבערס׳ יידישע דאר א בעסאראביע

 אץ פארנעמען זיכער וועלן וועלכע עסייאיסטן׳ און קער
 יידישער דער אין בעקאוועדיקס׳ א ווארשיינלעך און׳ ארט

באדינגונגען. פאסיקע די געקומען נאר וואלטן ליטעראטור•
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 רואם מעגלעכקייטן׳ די צו טראכט א זיך ה׳גיט און
 פאלקס־ יידישער דער פאר געעפנט געווען זיך וואלטן

 אזוי זיך האט וואס שולוועזן׳ יידישע דאס ווען קולטור׳
 די אין בוקאווינע און בעסאראביע אין אנטוויקלט שיין

 אכזא־ אזוי נישט וואלט נאכמילכאמע־יארן/ פאר ערשטע
געווארן•" פארניכטעט ריעסדיק
 אידעאליסטיש, אזוי איז וואס שול־וועזן׳ יידישע ראם

 אנגע־ ניווא הויכן אזא אויף און מעסירעס־נעפעשדיק אזוי
 ווי פאכמענער׳ און מענטשן אזוינע פון געווארן פירט

 ל ט פ ע ש י/ ק ס ר א וו א ק ז׳ א באד ש׳ ט י וו ע ק יי ש
 בעסא- סלאבאדסקאיאאין ן׳ א ז ר ע ב ן, א מ ס יי וו

 ר• ע ק ע ל פר• און ר ע ל פ ע ש ד״ר ט׳ פ א ר ק און ראביע
 קולטור־ליגעס יידישע די מיט צוזאמען בוקאווינע׳ אין

 וואס מאפן-קולטור׳ יידישע יענע באשאפן געווען וואלטן
קינדער־וויקעלעך. די אין אלץ נאך זי ליגט רומעניע אין

 האט קולטור־באוועגונג שול־און איר פון אפגעריסן
 ביי פאזיציעס אירע איינגעהאלטן דאך שפראך יידישע די
בעסאראביע• אין מאסן יידישע די

 באמערקט קוים איך האב געדאבקען די פון באהערשט
 צוג דער און פייזאזש• נארד־בעסאראבער לאנגווייליקן דעם
 אומעטיקע די אין אריין זיך שניידט ער ז^נס♦ זיך טוט

קר״ז• בעלצער פון פעלדער
יידישלאנדיי• פון מיט סאמע אין זיך געפונען מיר



אויטאר: זעלבן פון
ע"• ער פ ס א ט א ר ט ס

אקט(• איין אין )גראטעסק
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