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 אלגעמײנעם דעם ארום

שלום.
שלום. מיטל זיד שטמטל ײי

פאנגערטא־ אה קאנסערװאטאח דײטשע די
כדי מעגציכסײטז אצ^ מיט זיד סטארען ניסטז

 שצום רעם העגז פאצסס־באװעגונג א אױפהײבז
 ארױסנע־ ס׳זײנען דײטשצאנד.. דערנידערט װאס
 דיכטוגנ דאזילןעױ דער איז אױפרופז געװאח לאזז
י פ»  דײטשער דער פוז פראפעםארן. בערצינער י

 פאראײל, פאגגערמאגישז פוז פאטעדצאנד־פאדטיי,
 בעצײבתים דארפישע די פיז פאראײז פונ׳ם

 איז זיד זײנעז פדאפעשאח דײטשע די וכרומח.
 דעמאסראטז. םאצ. די אויו< םופד אויפרוו« זיייער

 אױו* זײז טסכיש ניט װעט פאצס דײטשע דאס אז
 ש»ח ברײגגעז װעט װאס שצום, אוטכבח־יקז א
 דײטשצאנד. פיז אינטערעטז צעבעדיקע -רי
----г ־</

שליש- אוית האפנונג א
 עסטרײכישז פון פארזיצערײ דער אונטער

 אצע פח באראטונג א פאדגעל,ומען איז יןײםער
 ס׳איז וױלסאנעז. ענטפער דעם מכח מיניסטאח

 איג־ זיד װעט מצהמה די אז האפנונג. א פאראז
ענדיהז• גיכז

דײטשלאנד. פאר זיד שרטמט מטל
 טידענדע״ פחי״בערציגםהי הארעספאנדענט דער

 ענגצי־ אנפירנדע די הגם אז צאנדאז, פח םעצדעט
 טױט־סצאפ א געבז באשצאסז האבז לןריא! שע

 שציםו צו נוטה איצטער זײ זײנעז דאר יײטשצאנד.
 א צו דערצאזן ניט כדי דײטשצאגד, טיט שצוש א

 דײטש־ איז באצשעוױזס אנװאספנה דעם נצחוז
צאנר.

רטספובלימ. פאציאליסטישט א דײטשלאנד
 נאד זיד זאגט דעמיסיע װיצהעצמש מכח

 רעגידזנגם־שא־ די פוז פרעסע די אדויס אפענער
 א ויוי דעמיסיע וױצהעצמס רעכנט זי ציאציםטן.

 אצןנרהעבס־ דער איז ער װײצ זאו־, םיטגאצישע
 גע־ זזאבן װאם הרײזי די פיז פארשטעהער טער

 נעפיגט. פרעסע דאזיקע די נור מצחטה. רי פירט
 טײ דער איז טראז פוז אפזאג װיצהעצמס מיט אז

נעװאח״ אפגעװארפ! ניט ;אד גימאריזש

ע ט ס ג י ט כ י ו יס: ו י נ
 אױף פארטיזאנער די העלפן לעגיאנערן פוילישע 8000באפרײט.- ליבקנעכט חבר

 עםטלאנד׳ ליפלאנד, פון אונאפהענגיקײט די אנערקענט דײטשלאנד - אוקראיגע.
 אן נעכטן פון—פױלן. םון ״זעלבםטבאשטימונג״ אמעריקאנער עזעל-די און ךיגע

 געשטריקטע און װעש, קלײד־ער, פארטיגע מיט האנדל פרײער דער פארבאטן איז
זאכן.

: ן ע ל ק י ט ר א
שנעל־צוג״. ה־־״דער ש.

פרעסע. סאציאציסטישע רי זאגט פאדערז מיר
 די םאצז אוײד זאצ װיצהעצטעז מיט צוזאמעז אז

 פריהערדיסע די געשטיצט האט װאס שיסטעס.
 רע־ געװען מאצ אצע זײנעז מיר סאנשטיטוציע.

 סאז פאדמ טאנאדכיסטישע די װײצ פובציהאנער,
 סאציא* טיטז צוזאטענצעבז ניט אופז בשום זיד

 דע־ סאציאציסטישע א אמ ציצ אומער ציזם.
פובצײו.

אװטמ• מוז וױלהןילם
אפגע־ האט פאצקסצײטונג״ ״צײפציגער

 וױצ־ פוז פראנע דער טים צוזאטענהאנג איז דרוסט
 ״ער :נאטעז טיטז אג׳ארטיהצ דעמיםיע1 העצטש

 דעש אין ? פארבצײבז װעט ער אדער אװעס, װעט
 איז אז דעם, מכח גערעדט װערמ ארט'לצ דאזיקן

 דער צו נאהענט שטײעז װאס קדײזז בערצינער די
 װיצ־ װעגז שטארלו גא:*ז טע; שטועםט רעגירונג.

 פארצױ וױ מיטצ, א ס׳זוכט אוז דעמישיע העצמס
 װײצ ערפיצז, דאש זאצ ער אז װיצרועצטעז. צײגז
 שצוש אויפז שאנסן די װאצטז אװעסגיייז זײז מיט

 שרײיט. טאגעבצאט״ ״צײפציגער גרעסער. געװארן
 דער אז פארשטײט, רעגירונג נײע די אױב אז

 דעש נוצז א ברײנגעז האז װיצהעצמעז פון אפזאג
 ארויסזאג טוט דעם האבז זי רארה פאצק. דייםשז

!מײנונג איך

צופרידז• זײנטל טשטכל די
 זײנטי טשעיז די אז איבער, טע: גיט װיז פה
 כא־ ••האט עשטרייר װאס עגטפער. ט־טז ציפרידז

װיצסאנען. פו-ן׳ יסומע

נײס. לעצטע
ליגממזבטו. כאפרײט

 א ננוװארל דיירהאלטל איז בנזרליל פוז
 ח׳ רטר איז אמטיאבר ־טז22 דטם אז ידיטח
 דטב »ױ נטװארז באפרײט ליבמנטכט מארל

צװאנגם־תפיסה•

צאריציז. פול אפגטמלאפט
איבערגע* צאריציז האט אסטיאבר ־טן16 דעם

 ה»ט סראסנאװ שעה׳ז. אוטרוהיגע עטציכע צעבט
 שטאט. די נעמעז צל כחות סד א אננעװענדעט

געמאח. »פגעסצאפט איז אעריוי דעד

פאדטרוננ• שײדטמאנס לוים
 ציבסנעבט ж מעצדעט. ״צאסאצ־אנצײגער״

 עס ה»ש שײדעמאז װײצ געװארז, באפרײט איז
געפאדערט. שטאריו

מלוכה. דײטש־טםטרײכישט א
רייי• נאציאנאצע א פארנעקומעז איז װיז איל

 דעפומאטז די םח אנטײצ מיטז םארזאמצונג טשע
 חאם פארזאטצוננ די פארטײעז. דײטשע אצע פח

 זעצבסמ* א ביצח צו רעזאצױציע א »גגענוטעו
 זאצ װ»ס מצוכה. דײטש־עסטרײנישע שטענדיסע

 ט-ט אונטערחאנדצונגע( פירז זעצבסטשטענדיס
װיצסאנעו.

ז פארעדז ,ױעצו רעטאסראטז סאציאצ די י ז  א
 א דיז זאל טצוכה עסטרײד־דײטשע

טישע.
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שנעל־צוג. רער
אזאשנעצ־ מיט יעצט גיייעז נעשע־זעניש! רי

 א מיט זײ נאבצויפאצגן שװער ס׳איז אז לײט,
אײסגעהאצטענהײט. איז :•מ װעצהער
פאר לומעז װעצט־געשעהנישו גרעטטע די

 טיפםטע די ארײן טראגז אול אויגז אונזעיע פאר
 די פוז כחות־פארהעצטניםז אצע די איל ענדערוגנען

 אײנער ארויפגעמארפז זיד האבז װאש ויזז.
סאמף. בצוטיקז רעס איז אנדערז א״יפז

 אװאנ־ דעװאצױציאנערער אצס צאגע אי־נזער
 װאס װערט רעװאצױציע, אצװעצטציכער פיז גנארד

 פארפצאנטערט. אח פארװיקצט מעד אציז וױימער
 אוז װעצט־םיטואציע די אינגאנצז זיד ס׳בײט

 פארזיכ־ זעהר ױערז מיר מוזן איר מיט איגאײנעם
פױרפריזז. אצערצײ צו צונעגרײט זײו אוז טינ

 ראנער דעם אפרײניקז נעטעז דײטשז די
 אצע אנװענדן יעצט מוזז װעצז מיד און געננט.

 די פצאטעח וױיטער זאצ דארטז הדי הרעפטז.
ראטױרוסצאנד• דער פון פאז רױטע

אללודאינע, פו ארױסגײז א! הױבז דײטשז די
 ססאראפאדססיז 1צאז ימעצז יײ נאר וױ אבעד
 דאס הײסט כחות, אימעגע זײנע אויוי זיד האצטז

 װעט ױרש לײן און אפגרונד אין גײעו אים פאר
מאבט. ראטן די יןײן

 פאר איצטער שטײט אונז ױאם נעפאד. די
 אוסראמישער דער פוז אריענטאציע נײע רי איז.

 פה שנעצהײט א מיט בײט װאס (בורזשואדע.
 איז זונה אשה א װי איבעדצײגונגעז. אירע *ױנט

 וױצט, איר פנים װעצכז אנצונעטעז, גרײט זי
 װעטעז נעפיצז ״הײציסע״ אירע אוז זיר 'טארקױפז

ד ־ קאפיטאציסטישע אירע ;אר אכי װיצט. »י נ  אי

געוײנעז. זאצ; טערעסז

 צו מסריב גרײט געװעז זײ לימען יעם צוציב
 פאר פאצק פוז גוטם אח האכ דעפ נצומ. ד• זײז
 גע־ שװאכער זײנעו צעצטע די אז אי!. דײטשז ײ

 אז אולראינע, פוז ױ־יעה א מ*ר באסלטעז װארז
 דער אייז מיניסטאח־קריזים. א פא.יגעה.־ניעז ס׳איז
 געשמעצט ז*ד האט רעגירונג נײער דער סוז ישפיץ

 אוטפאר־ דער און סיפטיאמאמטסי #אדעט רעד
קאסטױס זײז געביטז האט מילױמאװ שעטטער

. II .1. .1;1ו

 דערארי־ אין נײ דאם פוז אנגעטא! זיד האט ארז
אנטאגט. פוז ענטאציע
 חאט טען װאס יריעה, די איז וױבטילער נ»ד
 ריכטיק, איז דאש אויב טערקײ. װענז באסומעז

 צויט פאצגו. גרעסטע די אונז פאר האבז דאפ װעט
 טטד־ צוױשז אפמאד שלום דער איז ידיעה דער
 טטרסײ אונטטרמזשריבל. אנטאנט מיטל מײ

 דטם פוז פאדטרונגטז אלט אנגטנומטז האט
 אונטטר־ דטם פוז רטזולטאט א אלס אנטאנט.

 דטר באמומט שלום־אפמאד, גטשריבטנטם
 דורד דורבצוגײל רטכמ דאש אנטאנט פול פלאט

 פטרסישט די יש. שװארצל איל דארדאנטלל די
 אפ־ באפטל א אפגטגטבל שריל האט רטגירונג
 נאשפארפול דטם אול רארדאנטלל די צורײנימז

פארצאמונגטל. מינטל
באש־ אול דארדאנטל. פול פטשטונגטל די

חיל. טנגלישטר דטר פארנטמטל װטט פאר
 גאנ׳ז דערטיט צאגע די װעיט אונז■ פאר

 רשות אין איבער גײט ים שװארצער דער ערנסט.
 פארכאפז איז זײערע, ציצ הליפט דאם אנטאנט. פוז

 די רערשטיסז אוז הענט זײערע איז רוםצאנד
 גאנצער דער אז אזױ, װארצצ מיטז ראטז־טאכט

 א צו השס דעס אנװערן זאצ װעצט־פראצעטאײאט
רעװאצױציע. סאציאציסטישע

 איז בצײבז צו יעצט איז אױפגאבע אונזער
 םאציא־ דער פוז אװאנגארר א פון ראציע אונזער

 -ער־ פת שויז הער? פיר רעװאצױציע. ציסטישער
 אײראפע: אין חברימ אונזערע פוז שטימ די װײטז

 טעז ".4היצ צו אײד ײיעז מיר זיד, האצט ״ברידער
 זײ נאד װעג. ײיער אױױ שטארס זײ שטערט

 באסעטפן ולעצז און כחות לײערע אז שטרענגעז
 האפיטאציזם װעצט דער ױאס שטערונגעז, אצע

 אז זיד ס׳הױבט װעז צײט דער איז ארױם שטעצט
גסיפה. לײז

 זײז מקײב אצ״ז מיר דארפל מאצ אצע וױ מער
 געהעדט צוקונפט רי ארמיי. רויטעד דער צוציב
 צום גענענװארט די צופאשז דארו> מעז אונז,

עתיד.

קאנפערענץ דער ארום
 פון זיצונג פצענארע א פארגעסומעז א*ז נעכט; .

סאנפערענץ. דער
 געװידמעט אינגאנצז געװעז א־ז טאג דער

סוצטור־ארבעם. דער
 גע״ א זעהד געהאצטז האט טאמסינסהי ח׳

 סוצטורעצע ״אוגזערע װעגז פארטרא; צונגענעם
 עד האט רעדע ־*שעה׳ריקע2 א איז אויפגאב;״.
 אול קוצטור די װעצכז פצאן'צויט דעם אנגעצײכנט

 אידישע די בויעז רעכענט אפטײצונג ביצדוגנס
 אויסגע־ דעצעגאטז די פון איז פארטראג דער שוצ.

אויפטערסזאמקײט. גרױס מיט געװארן הערט
לוצ־ פוז אינפטהקטאר גוזשאנאװסקי ח׳ דער

 איײ? פארטראג א געהאצטז האט אפטײצונג טוד
 רי װערן געבויט דאדו* אז,־י ״יוי טעטא: דער
שוצ׳/ נײע

נע״ האט פאצלס־טעאטר אידישז דעש װעגן
 אז אנגעוױזל חאט ער ארשאנםקי. ח׳ דער צײנט

 —* פראצעטארישער א זיױ מוז פאצסס־טעאטר דער
 פוז טרעגער אוז שעפער גײעם דעם דוחד געשאפז

 אידישז דעפ קוצטור, אידישער מאדערנער דער
סצאם. ארבעטער

רע״ םעז און דעבאטז פאדלומען װעצז הײנט
 קאנפערענץ די זיד װעט היינט א,*יר ר»ס בנט

 םיצ זײנעז לאנפערענץ דער אױוי דא װײצ שציסן,
 װאט פראוױנץ פוז ארבעטער פאראנטװאדטציכע

 עד־ רי אױױ זײז גיכער װאם אונבאדימט מוזז
טער.

 סאנפערענץ די איז פרירו־מארגז גאנצ; דעם
 פרײצ־כער דער פון אײנדרוס דעם אונטער געמעז

 געװאח באפרײט איז ציבקנעכט ח׳ דער אז בשורוו
לאטארגע. דײטשער דער םוז

 דערבטחול שטארלער אצץ ױערט וױיטער װאס
רעװאצױציע. םאציאצער אצװעצטציכער דער אין

 שימעציעװיטש ח׳ פון פארשצאג דעפ צויט
 כאגריםונגס־טעצע־ א געשיסט לאגפערענץ די האט

ציבסנעכט. קארצ ח׳ דעפ גראמע
 אנגעמערסט האט פראקציע לאטוױסטישע רי

 ק&מיםאריאט פון קאציעגיע צלנטראצער דער אין
 שימעצעװיטש, דימענטשטײז, :הברים פאצגענדע
טארטשינססי• און טאידצסבערג א־ורםקי,

מיט־ גרופע א האט א־בער אונז גיט טע: זוי •

מאקסיפ.

ביכער. אידישע נײע
IV.

 נאר מען הערט טײט און שריט יעדן אויף
 מיט רעװאלוציע אונזער פארגלײכט מען װי אלץ
 איז װאס רעװאלוציע, פראנצויזישער נרױסןיר דער
צוריק. יאר הונדערט מיט וױ מער געװען שוין

אי־ נור לײעגען װעלכע ארבעטער, אירישע
 דאם איז װאם װיסן, צו נײגעריק זעהר ױ*:ען דיש,

 נאר רעװאלוציע, פראנצױזישע גרױסע די אזױגס
 געהאט נישט באדויערן, צום מיר, האבן יעצט ניז
 זאל ױאם אידיש, אױף זאך קײן ױםלאנד «ין

 רעװא- פראנצויזישעד דער ױעגן רערצײלן ערנפט
לוציע

ר דער ע ש י ר י ט א א י ר א ם י מ א האט ק
 אידישע רי באקענען צו ח־ב זײן פאר געפונען

 צוליב רעװאלוציע. פראנצױזישער רער מיט מאטן
 ע ק י ט ר א פ די אויםגענוצט ער האט צװעק דעט

אפעריקע• 1פי באקי־מען האט ער װאס ן.. צ י ר מ א ס

ע ״די ט פ י ש ע ן ג ו ער ס - ד י ז י ו צ נ א ר  פ
- שער ע י צ ו ל א ו ו ע ן ר פ פו י ל י ץ ס אנ ר ק

סײל. з אין
 מיט באקאנטשאפט גענויע א גיט בוך ראם

 פדאנצויזי• דער בעת פארגעקומען איז װאס אלץ,
 פון מאמענטן װיכטיקע אלע רעװאלוציע. שעד

 בא באשריבן. שעהן אץ בולט זײנען צײט יענער
 פון בילד פולער א באקומען זיך ודעט לעזער דןים
 אלע מיט דעוואלוציע פראנצויזישער גרויסער דער

געשעהענישן. אירע
קלאסן־כאראק־ דעם אויף דעקט קראנץ פ.

 די אויף אן װײזט ער רעװאלוציע. דער פץ טער
 אדויסגערוסן זי האבן װאס בחות, געזעלשאפטליכע

אנגעפירט. איר מיט האבן און לעבן אין
 רע- איצסיקער אינזער אין זאבן פיל זןיהר

 קלערער. פיל ל;זער דעם ווערן װעלן װאלוציע
פאדגאנגענע די סיס באקאנען ליך װעט ער װען

 רעװאלו• די װאס פעלערן, די מיט רעױאלוציעס״
 כאראק- דעט מיט דערלאזן, דארט האבן ציאנערן

 מיט און רעװאלוציע געװעזענעד דעױ פון טער
געהאלטן. דאן זיך האט מען װאס טאקטיק, דער

רעװא• פראנצױזישער דער פץ געשיכטע די
 ביבליאטעק יעדער אין אוצר גאנצער א איל ליציע

ארבעטער. אירישן א פין
נעצװאוג• געװען מיר לײנען גאדויערן, צום

 מאטריצן, ם<;רטיקע די מיט זיך באנוצנריק גען,
 און ארפאגראפיע אלטע די אױך איבעײלאזן צו

 מיר האבן אבער דערפאר ,אמעריקאניזמײף. פיל
 ביז זיך דערװארטן װײל ט, צי דער אין געװאונען

 ניי דאס פון אישרײבן ס׳איז װאס ױעט מען װאגען
 ארבעטער אידישן דעם נאך װאלט אפדרוקן, און

 גע״ דער אױף װאדטן צו אױםגעקימען לאנג גאנץ
 און רעװאלוציע פראנצױזישער דעד פון שיבטע
פדײז. הויק גאנץ א כאצאלט נאך װאלט
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ה פרעזירױם אין ארײנטראגז גצידעו• ענ מ א  פ
 אגורססי. שיטיצעגײטש, ד-ױיינטשטיי;. :צעטל

באסאצטשוק. איז טאנדעצפגערג
 אפטײצוננ קולטור פיז פארױאיטער אצם

 סאנדיח« די פארגעצײגט נרופע ־ער רורר .ױעיט
 ספעציא־ א איז װעצכער םאמסינמסי, ח׳ פון טור

 איז ביצה־נג. את סוצטור פ.*ן פראגז רי אין ציסט
 טאטסינסקי ח׳ דעד דארח* סוצטור פון םראגז רי

סאצעגיע. צענטראצער דער אין שטים־דעבט ןזאנז
ח עש  דער מיט אונטערהאנדצונגען אויר זיד פי

 סא־ רעדאסציאנס איז אז פראסציע, יןאמונ־סטישער
 פאצגענדע ארינגעהז זאצז ״אמת״ םח צעגיע

 לואצענעצ־ שימעצעװיטש. דיטענטשטײן, דזברים:
באהאצטשוין.. אוז סאן

 זי־ צו־וײטער דער װעגז באריכט אוספירציכז »"א
טאדגזי(. זעה צוגג

  -----------------------

אנעלעס. י.

ליבקנעכט. קאױל
 מיט געהט דײטשצאנד אין רעװאצױציע ד

טייט. שפאנעט־ע
 און נעהנטער און נעהנטער אצץ זיר רױןט זי
 .,געהרױנטז״ דעם םוז פאצאין איז שױז קצאפט

׳. וױצהעצש
ײח דײטשצאנד אין צײטינגען די  שױז ד

 דע־ ״איז ארויס װעט אח כיוז וױצהעצם אז »פז,
מיסיע״•
 בשעת דראננ, אוז שטורם פוז טעג ךי איז

 פראצעטא־ די פיז מאביציזאציע די פאר קומט עש
 פראצע* דער בשעת דייטשצאנד, איז הרעפטן רישע

 זיר גרײט איז או• שצאףי פרז אויוי װאכט טאריאט
 איז מא:ט די באקומען צו כדי געװער פארן נעמען

 פון פראגע די ערצײזז אצײן און הענט אײגענע רי
ח. אח קריג פרי

 דײטשע די ישעת טעג. ראזיסע די »ט איז
 ריכטי־ דער פיירער, אטת׳ער דער פעצט ארבעטער

 —װעג נױטיגז דעם יװײזז זײ זאצ װאם גדוצ, קער
ציבקנעכט. קארצ געװארז באפרײט איז

 אר־ דײטשעױ דער האט מתנה בעםערע סייין
באיוומעז. געסאנט ני־ט בעםער

 הארצ זייר װעט איצמ אז האפז קאז מעז אוז
 באװעגוננ דער םון בראש אװעקשטעצז ציבמעכט

פראצעטאריאט. דײטשז פון
!ציבסנעכט• הארצ ח׳ דער צעבז זאצ
דעוץאצױציע! אצװעצטציכע די אעבז זאא

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

הײפלא. די דורך ניט לאזט און גרעניץ דעמ מאכט
4 У К 7 0 1 1  |  К הײס. א צוריק זע

באשטימטז• אלײז זיד זאל ליטא
אנגענוטע) האט מצוכודהאנצצער דײטשער דער

 ופאר־ טאריבו איטװישער דער פון פרעזידױם דעם
 גיט דײטשצאנד אז ערקצערט. האט און צאמענט(

 אײנ־ אצ'ײז זאא ער פאאס איטװישו רעם איבער
 בא־ זײז אוז ארדנונג מאוכה פוז פארם די שטעאן
 דײטשע די פעאקער. שבנישע א־דערע צו ציהונג

 טאכט גאנצע די איבערצוגעבז בדעה האט רעגירונג
 אױםקאױבז. װעט טאריבו דער װאס רענירונג, דער

 ביז זײן װעט צױויא־פ&רװאאטונג דייטשע די
 אימ־ זיין ניט װעט איטװישע די װאנען ביז דאז,

 אײגענע א*רע אין מאכט רי נעמען צ שטאנד
 רײטשע די ךערװײ^ע איטע פװ ארױםפירז דזענט.

“אוממעגאי איז סאאדאטז

ארבטט. דטר צו י1אל
 אויספירונגס־סאמימעט װאדאניעזשער דער

 פוז באפעאסערוננ גאנצע די אז פארארדנט, האט
 שיאער אויםער—יאר 45 ביז 18 פוז װאראניעזש

 דארפו סינדער, קגײנע האבז װאס פרויעז און
 טראטױ או גאסז די אפרײניסז א־ז אנטײצנעמעז

אח-
נאציאנאליזירט. רא איז האנדצ דער מחמת

הראטעז. די פון שיאח ע5א אראפ כעז נעמט

הײם• א צוריק זע

.אױסלאנר אין
מאנארכיט. דטר טויט־מלאפ א

 װילסאנס באטראכטז מלוכות נײטראלע. די
 פאר טויט־אורטײל א װי עסטרייד, צו ענטפער

מאנארכיע. האבסבורגער דער 1

טײד־שלאט. דטם גטראטטװטט
 אײרער או איבער. טעז גיט ויאראניעזש פון

 פאװלאװסמ פארבאפט האבז באנדעס טראםנאװס
 אלע דארטז פון ארויםפיח אײנגעגעמ זייר האט

 האם װאם שיפערײ, דאנער דער פח טאטעריאלז
 געפינט טײר־פאאט גאנצער דעד װערט. גרויסז א

א'שסי. איז איצט זי.ר

צרלאפז. איז ״פאלמס״־ארטײ די
 אז טעצדעט, ארמיי נ״. דער פון שטאב דער

 װאס סראטאװהא. סט. דער פוז באז־אריעטער א
 גע־ טשעכא־טאאװאסישער דער םון אנטאאפז איז

 ארמײ ״פאצהס״ די אז דערצייאט, פאנגנשאפט
זיר. צואויפז 1אײ אין האצט

 איבעמעכאפט מעז האט אקטיאבר ־טז6 דעש
 גיט1 וועצכער שונא. פח דעפעשע אנ׳אפיציעאע

 ניט זיד געפינט אופא ביז אמסס פוז אז איבער.
מיאיטער־צוג- אײז הײן

אהײש• ס׳ציט
פױ־ רוםישע, די פוז פארזאמצוננ אצגעמײנע ד
 װאס הײפצאזע, איטוױשע אוז אעטישע אישע,

 דע־ 3 אויםגעסאיבז האבז רובינסס איז װאוינען
 אז מאסלוווע, איז זיד זײז משתדא בדי צעגאטז.

הײם. א אפשיקן גיכער זײ מ׳זאא

טוב• ױם צום
 »סטיאבד־רעװאאױציע דער פון ױבצ־יאר צום

 :באלוומעז אריאצ םוז נאפעצסעױנג די ױעט
 שאסאצאד־קאנפעסטז. פוד 300 טײ, פונט 1000
 מעאי. וױיצענע פוד 6000 מאנפאס״ע, פוד 500

 2 צו אוז כיענשז א אױוי פ,'נט ב5הא א צ,י צוסער
הערינג פונט

פאראוים. װאכן זעקם פאר
 ראט פעטערבורגער פץ פרעזירױם דער

 אונסער־ אץ אנשטאלטן אלע אז פארארדנט, האט
 ער פד « װאכן זעקם פאר אױסצאלן זאלן בעמובגען

 אויפן פרײוױליג גײען וואה פערזאנען, אלע די
 חשבץ אײפץ ארױפשטעלן הוצאות די און פראנט

קריגס-קאטיסאריאט. פונ׳פ

גרעניץ״ דעם פארמאכן קעגן פראטעסט
 פעטערבורג אין איז אקטיאבר *טן20 דעם

 הײמלאזע די פון פדאסעמט-מיסינג א פארגעקומען
 פע־ אץ װאייגעץ וואס ליסוױנער, рх פוילן לעטן,

.רפא האש רײטשלאנד װאם דעם, קעגז טערבורג,

פוילז. אנ׳אײנהײטליכט מ׳פאדטרט
 אקטיאבר ־טז22 דעם זײנעז לעטבערג אין

 גרוײ א מאניפעסטאציעס. גראנדיעזע פארגעסומעז
אנ׳אײנהײטליכע נעפאדערט האט עוצם סער

 זגולבמטשטטנדיסש—טסטלאנד אוז ליפלאנד
מלוכות.

 ציפלאנר אנערקענט האט רעגירונג דײטשע די
 דער מלוכות. זעצכםטשטענדיסע אצם עשטיצאנד א.ז

 ראט זעמםקז פאראײניגטז דעם פוז פארשטײער
 כא• דעם—עזעל אוז ריגא עסטלאנד, ל״פצאנד. םוז
 מעל״ שריפטליבע א באקומען האט פיצמאן 1רא

 »ז איצטער פון זײנעז געגנטז דאזיקע די אז דונג,
 מעצ־ דאזילער רער אי( אומאפהײנגייה. און פרײ
 פה 7 ארטיקצ אויפז סומד זיוד מעז איז דוננ

 װעצכז צויט שצום בריםסער צום הוםפה־אפסאד
 רעכט אירע פוז אפגעזאגט אויד דיר האט דוםצאנד

עסטצאנד. אח ציפצאנד

פאנגטרטאניזם• באאוטרס אטטא
בא׳• אטטא סאציאציםט עםטרײכישער דעד

 געהומעז איז ער זינד כיאצ, ערשטז דעם האט אוער
 אנ׳- אפנעדרולט געפאנגענשאפט רוס'שער דער פוז

 נעביצדעט ס׳זאצ פאמױט ער װעציכז איז ארטיסצ,
 זיד זאצ װאש מצוכה, אנ׳עסטרײר־דײטשע װערז

 זאגט טשעכן די צו דײטשצאנד. מ*ט םאראײניגז
 סײז ביצח ניט װעצז זײ אויב באאוער. »טטא

 ארומגע־ זײ װעצז עםטרײד. מימ פעדעראציע
 יײטשעד פארשטארקטער א פוז װעח רינגצט
 זײנעז פאנגערטאניםטז עסטרײכישע די מצוכח.

צופרידז. שטארס דערמיט

ריכטטר. א פוז פאנטאזיט א
 סאצדאטז דײטשע די פוז שטימונג דער װענז

 פוג׳ס אויפרור צויטן משפטז טעז פאז פראנט אויפז
 איז דעטעצ. ריכארד פאעט רײטשז באװאוסטן

 דעש אויױ אז דעמעצ. זאגט אויפרו^ דאזייקז דעש
 זײנעז װאס יעניסע רי נור בצײבז רארפז פראנט
 ?יז?» איבערצוצעכז גיט כדי שטארבז, צו נרײט

 שיהז צו פאר ער צײגט וױיטער שצום. שענדציכז
 װאס די אוז פרײװיציגע דורכאויס פראנט אויפז
 .ױצר• אױםגענוצט זאצן האצטז טצחטה ניט װיצז
״טיצ״. «יז ארבעט 4אוי

װילנןי. איי אומרוהטז
 או׳ט־ פאתעסומעז זונטאג זײנעז וױצנא אי!
 די ראכז קצױפטער איז גאטעסדינםט נאב׳ן רוהעז.
 אי־ 1דעטאנסט,־אצ״ א מאכז בדעה נעהאט פויצז

 ־«V דערנאינע: ס׳איז רעכט. נאציאנאצע שאדערן
:ע• פאדױאינרעט זײנעי מענשז עטציכע ■שיסערײ.
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נוטהטרציגסײט. זײטר

 עװאסױ דער פאר מייוט לעצטער דער איז
 דײטשער\ בעלנישער דער האט כעצגיען פוז אציע

 װעגז באפעא א ארויסגעגעבז נענעראא־גובערנאטאר
 די און בעאניער אאע װעצכער אױט אנ׳אמניסטיע,

 פאר־ זײנען װאס מאוכות. נײטראאע פוז בױגער
 קדיגם־ דײטשע ף• דורד תפיסח צו געװארן ימשפט

 װעאז אויוד באפרײט. װעדז בעאגיעז איז געריבהז
 איגטעי־ זײנעז װאפ בעאג־ער, די װעח באפרײט

דײטשצאנד. אין געווארז ;ירט

אויס• זיד דרײט מטז
נע״ ברעח האבז בארארבעטער שװעדישע די

 בעטז. צו דעאענאציע א פינצאנד איז שיהז צו האט
 פינ־ רעװאאױציאנעח דעם באפרײען ט׳זאא אז

 פארמשפט איז װאס יאאאם, צענדישז״מיניסטער
 פאד־ גיט דאד איי נםיעח די טויט. צום געװארז

 דיד האט רעגירונג פינצענדישע רי מחמת נעסוטען,
 דע־ די פוז פאספארטז די אנערקענעז צו אפגעזאנט

___ אעגאטז.

זי. האט גרירה א
 מיט באאומרוחיגט זעהר סען איז וױז א־ז
 עםט־ רי װעט דערױו* געקוהט נייט נאטע. זױלםאגס
 א איז איר 4אוי ענטפעח רעגירונג דײכישע
 וױדער װעט טשערנין אז זײז. ס׳קאז טאז. פריראיבן

פאםט. זײז פארנעמעז

באלשטװיםםיש. װטרט מטז
ראדייקאל־סאציאאיפטישע רי זיגט פראגע אין
די איז ארינער גײט וױרקונג גאנצע די ייבטונג.

לורײזז. באלשעװיפטיש־געשטימטע
  ■

פניש. קבלת
 צום דעלעגאציע דער פון מיטגלידער ךרײ

 אין אפגעפארן זײנען קעניג פינלענדישן גייעפ
 דער פון םיטגלירער איבעריקע די דײטשלאנד.
 פען פארהאלטן... דערװײלע זיך האבן דעלעגאציע

 פארשטעלן זיך װעט דעלעגאציע די אז רעכנט,
 די װערן קלאר ס׳װעט ווען העסן, פון פרינץ דעם

לאגע. פאליטישע

 טשעכא־םלאװישע אומאפד״ײמיקע די
נאציע.

 טשע׳ דער אז מען, מעלדעט װאשינגטאן פון
 פראקלא־ האס ראט נאציאנאלער כא-סלאװאקישער

 טשעכא-םלא־ דער פון אומאפהײנגיגקײט די מירט
נאציע. װאקישער
 אי- איז דאקומענט דעם אט פץ קאפיע די

װילסאן. פרעזידענט דעמ געװארן בערגעגעבן

פוילן. איז
פוילן. פאר הנחות

 די־טשלאנד צוױשן אוגטערהאנדלונגןין די פץ
 אקופאציע קריגס די אז זעהן, צו איז פוילן מיט
 פארארדנונג, נײעד א ביז בלײבן דעדװײלע װעט
 ציװיל- דײטשע גאנצע די אז מעגליך, ס־איז נלר

אפגערופן אינגיק װעט פוילן פין פארװאלטונג
ײעין.

גןיװענ- אויך זיך האט רעגירונג רײטשע די

 גיט װאם פאדשלאג, א מיט רעגענסדאט צום דעט
 די אץ פארשטײער האגן צו מעגליכקײט די פוילן

 שלום־קאנפערענץ. דער אויף אץ מלוכות נײטראלע
 דעם אוסגעביטן רעגירונג דײטשע די האס אויך
 אץ ארמײ פוילישער דער פין שבועה דער פון נדסח
 סירעט װעלכע אין װערטער, רי אררסגעלאזן האט
 די מיט געװער פון ברי־דןידליכקײט די מכח זיך

פלופות• צענטראלע

אומאפחטנגימט. פוילישט די פוז פאדטרונגטז די
 אוט־ פוילישער דער פח פארזאטלונג גרויםע א

 אגגענומע! האט פארטײ נאציאנאלעד אפדועגגיקער
:רעזאלױציע פאצנענדע

тутй פ״לסודס־ פאלס פויצישז פונ׳ם פירער
 איצ־ דעם איז ארט פאסיקז א פארנעמעז זאא סי

טאפענט. טיסז
 פױא״טע אלע װעח באפרײט תיכוי ס׳מוזז (2

ארעפטידטע.
װערז. בט* כיוז אסופאציאנס־טאכט די (3
 פויאישע די װעח באפרײט תיכױ ס׳זאאז (4

דײטשצאנד. א־ז ארבעטער
 נאטשאצניס דעי װעח באפרײט ם׳זאא (5

 סאכױ פאלסאװניס דער—שטאב פיצסודסקי׳ם םוז
נאװםסי.

י אריטנטאציט. די זיד ס׳בײט
 האיז מאס סאציאצ־פאטריאטז, פױאיישע די

 אריענ־ דײטשער דער בא געהאאטן פריהער זיד
 אטובת פנים זײער אזמגעביטז איצט האבז טאציע,

 איז איײנפירן זיד באמיהעז אוז פארב־נדעטע רי
 פיא־ גענעראא זײער רעגירו» דעמאסראטישער דער

 ד. ס. גרופעס ציסערװאלדער פויאישע די סודססין.
 אאזמג אונטעח געמײנזאם ארבעטז ס. פ. פ. אוז

 רע• די פאר סאאליציאנס־מיניםטערױם דער קעגז
פראלעטאריאט. פונ׳פ נצחונות װאלױציאנערע

טטראר• אנטרמטנטז פאציאליסטז פוילישט
מעצ־ גאזעטא״ ״וועטשערנאיא פויצישע די

 אױבאינער איז האט זשאנדאדמעריע רי אז דעט,
 אגיטאטארז. באלשעװיםטישע 2 פארהאלטז אויעזד

 פון פארטײ רי אז ברײנגט, צײטונג זעאביהע די
 ארױסגעזאגט זיד האט סאציאליסטו פױאישע די

 פונ׳פ מיטא א אאס טעראר, מיט זיד יאנוצז פאר
 װארשע איז שואצז פח הריגה די .4האט פאאיטישן

ריבטונג. דאזיסער דעד ‘איז אסט ערשטער דער איז

מיניסטטרױם. נײט א
 קאאליצי־ א נעביאדעט זיז• האט װארשע איז

 אקט*־■ די פון אנטײל מיטז אנס־מיניסטערױם
;אציאנאל׳־דעטאסראטז. אוז װיםטז

מאסקװע. אין
זאבז. פארטימט פמ פארסויח דטר פארבאטז
פאר־ איז ראט טאסקװער פונ׳ם באשלוס איטז

וכתפח װעש זאכז. פארטיקע מיט האנדא דעי באט;

שוכװארג.
פאר• א:הױבן מען װעט אקסיאבר -טן23 פון

 שיך-קרא־ מוניציפאליזירטע די אין שוכװארג קויפן
 אפטײלונג ערנערובגסי דער פון «רדער רי אויף מען
פאװרעפ. מאסקװער פץ
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װעלט. אידישע
פארזאמלונגען. אידישע פארבאנזן

 גאליציעץ אץ אז איבעי, מען גיט בערלין פץ
 פאיבאטן מאכש עסטי״ך־פײלישע די האט

 געזאלט מ׳האט װעלכע אײף פאיזאמליננען, אידישע
זעלבהטבאשטיפונג. פין רעכט דאם פאדערן

פױק, אץ קהלות די רודפט מען
לאדו, אץ ײאישע אחיץ פײלן, גאנץ אץ

 קהלוזן אירישע די אץ ײאלן םארנעקימען זיינען
 ס׳ױינלן ארגאגיזאניע. נ*יערי דעי פץ גיינד אײפן
 מאנט פױלישע די ײאי ערטעי. סך א פאיאן אבעי
 זעהן וױל און קד׳לית ני־יע קיץ קל״נן ניט לאזט
 בא- אירישע די רעדלםייער, אלטע די רת-ער באם

 אויפגע« שסארק מעשיפ אזײנע פון איז פעלקערונג
 רןיכענדיק ניט אנט־סעמיטן, פיילישע רי ביאכט.

 פרא־ שופ קיץ דערלאזן ניט װילן ?"נעם, מיט זיך
 אירן פיילישע רי מכח פרא־ע די אז אפנים, גרעס.
 שלופ־קאנ־ דער אויף ויערן באהאנדלט מיזן װעט

פערענץ.

 אץ פאלקם־אונײוערסיטעט אירישע די
קיעוג

 קיעװ״ אין פאלקס-אוניװערםיטעט א״דישע די
 אץ שיץ ועט ״קולטײ־ליגע״ רער פץ געגיינרעט

 באשטעטיגן דאס פונקציאנירן. צו אנהײכן ג״כן
 טים אץ געזיבערט שײן איצט איז איסטאװ פינ׳ם
 הײפט-פניעוז», די פץ איינע אפגעשאפט איז דעפ

 אוססאוי דער עפנונג. די אפגעהאלטן דיאבן ױעלכע
 קאהי« ספעציעלער א דורך געװאק באטראכט איז
 אנגענומען איז אץ מיגיסטערױפ בילדונגס בײם סיע

 דורכץ װערן סאנקציאנירט ער דארף איצט געװארן.
 פאזימיװע* זיץ געמאלק דאט ײעלכער מיניסטער,
פאלקס-אוניװערסימעט אירישעו• דער צי באציהװג

 אירישע די זיך שטעלט אוםטאװ, לויטן
 פאר־ צו אויפגאבע אלס פאלקט־אונױוערסיטעט

 אידישער קיעײער דער צװיסן וײסנשאפט שפרײטן
 הײן באקומען ניט האס װעלכע באפעלקערונג,
 פארפולקו- זיך װיל אדער בילרונג, סיסטעמאטישע

 רגילות א זיך אויסאדבעטן און בילרונג איר מען
 כדי ארבעט. זעלבםטשטענדיגער װײטערריקער צו
 אוני־ אין לימודים די װעלן צילן די רערגרײכן צו

 סיסטעמאטישע אין אײנגעטײלט זײן ױערסיטעט
 פארקו־. װעלן סיסטעמאטיש קורסן• זאדשע עפ און
 :אטורװיסענ• :אפטײלוננען דרײ אין לעקציעם מען

 םפע־ און הימאניטארע מאטעמאטישע, שאפטליכע.
 אפטײלונג יעדער אין קורם דער אידישע. ציעל
יאר• 2 דױערן וועט

 ארום בעמען אפטײלינגען ערשטעןצװײ די
 רער אין לערנאנשטאלטן. העפערע פץ לימודים די

 לעקצי- װעח געלײענט װעלן אפטײלינג שןיױ א־ד
^גן עם  אץ פיזאלאגיע ליכעיאטיר, אידישער ו

 און העפיעאיש קײטיק, ביבעל און תנך געשיכטע,
 אידן פץ געשיכטע די ליטעראטרר. העכרעאישע

 אײישער דער פץ געשיכטע די מזרה־אײראפע, אין
 אידישעא און זעלבסספאדװאלטונג אציאנאלער
ליטעראטור״

 רעדאקציאנס־קאלעגױם. :רעדאקטאר
 סאשו. פארש־• דער ра ק. צ. ױבגעבער;.-א

ניסטז)באלשעװינןע®•


