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י נײם: װיכטיגסטע
 םטאװ- האטפארנומען ראטןחיל די
 וױל- צו נאטע טשימשערינם - ראפאל.
 אײנדרוק נרויםן х געמאכט האט םאנען

 האבן איטאליענער די - אמעריקע. אין
 געפאנ־ עםטרײכישע 55.000 גענומען

 לכבוד דעמאנםטראציעס גענע-גרױםע
 —אדלער. פרידריך פון באפרײאונג דער

 מיליטער קראסנאװם פון טײלן גאנצע
 פוילן - זײם. אונזער אױף איבער געהן

אנ׳ארמײ. מאבילמירט

♦Москва, Вторник, 5-го Ноября, 1918.1918 גאיאבר ג־מן תנס.אג, מאםקװע,

л ש.

.אײראפע רעוואלוציאנערע די
 דעלװעצט פח כחות די װאססן טאג־טעגציד

 שצאנ־ אמזעל געװען איז דאס לעװאצױציע.
 «יבעלקעלעניש. לוםישעל אונזעל זינד װצרט.

 צונעדעקטע א װי אײרצפע געמאצט האבז מיר
 דער פאלפלאלענע, א שטארק אנ׳אײזנבריס, נלט
 ניט »גער לאש איז לאיל פעםט. אווז ױיק איז אײז
 װאשבציייבט אײז פון נאר בריק, אײזערנער סײז
 אימ דער צײט, װארעמע די ש׳קומט צאנג. ניט

 טײד־שמח נלויםעל דעד פאלשװאונח װעלט
באפרײט. װערט

 פאלפלאלענעל דער פוז א*ל קאצטעל דער
 איז שפאצטז נענזמען צועושט זיד האט אײלאפע.

 צו פ,ין פאשילט )דאם לוםצאנל קאצטעל אונזער
 יאל. א פוז מער צײט. א אױוי פרעסט׳( גלוישע

 פאננט איצטעל אח אפנעשטעצט ראם זיד האט
 צױויציז־ירטעל דער איז אײזגאנג רעל אז »יד

אײלא&ע.

 װאש כאראקטעל. קטיבישן א אז נעמט דאם
 געשעהגישז די װעג. אויפז אצץ אלאפ טראנט

 ?ײ א ט־ט אנדעחג די נאד אײנע דרינגענד גײעז
שנעצטײט. נעמאטאגראפישע

דײטש־ וי׳י חןרהערט מיר האבז װאס נאר
 פראיראם. װילסאנש 4אוי אײנשטימיק איז צאנר

 און רײכס־לאנצצער רער איבעתעביטז דד ס׳האט
 אינז בא װי געװאח איז באדו פוז מאהפ נראוי

 מי- ציבעראצעד א סװיאמאפאלס־מירםמי אמאצ
 רעװאצױציאנעחנר זייער מיט מאסז רי נימטר.

 צו שײתז־מאנעז ה׳ דעפ גענויט הציז שטיטונג
 האבן תפיסה, פח ליבסנטכטו זיײער זיי כאפרײעז

 היצפיה נאנץ מויצ אפענעם א מיט רײדז נענומעז
פאדטרונגעו. זײערע װענז

 זיד ה»ט צאח מיט פוצ געשרײ ביטערער א
 וױל־׳ ״פורט הערצער: אצעטעם פוז אויםגענאטן

 ו.יאס פינור. פארהאהטע גער די איז הןזלםי״ראס
 טאג יעחיר דײטשצאנד. איז האבז פאצקם־טאסז די

פרעהציכערע מעד אצ״ז דארט פון אונז ברײנגט

עסטרײך־אונגארן. אין רעװאלװציע די
 מאני־ נאםן די אין ארויס געהן ;оке די ידיצות.

 דריקן קאנסוצאט. רוםישן אונזער נעבז פזנסטיה
מיטגעפיצ. זײער אויש אזנז

רעװצלױציא־ די ווערט דראהענד מער אצץ
 א אן נעכיט זי דײטשצאנד. אין באװענוננ נערע
 מי־ א אומ? זוגטאג כאראהטער. »רגאגיזירטן מעג־
װ ח׳ דער האט םינג ט  אז געמעצדעט, סאמצני

ױ פװ ידיטה א אננעטוכממ ס׳איו  װטגז בטרל
ײפ אנ׳אלגןזמײגטם טר ט װאס ש א  זיד ה

ױבז. דארטז ה מז אנ

 נאד זיײנעז עסטדײד־אוננאח פוז ידיעות די
ט איז ױיכמימרע. טס אפ  טאכט די שויו אייז בוד

 רא׳ט. רעװאצױציאנערז א פון הענט די איז ארימנר
א גראמ הײנקעד אימענער זײער ס  דןזר־ איז טי

באפרײט. איז אדלטר פר׳ידריד שאס».

ערשײנוננ. נרעהערע א גאד דארטן ה»בן מיר
 געווע־ א פוז פארשטײער װי אזנז. פאר איז װאס
מ ע  װיכטיה: זעהר נאציע אונטעדדריהטע ז

 נאציאנאציטעטז קצײנע די באפרײט זיד ם׳האהז
 ןעציבסט־ געביצחגט זיר ם׳האבז עפטרײד. איז

 סראאטן. משעכן א־ננאח. פון מצוכות שטענדיקע
דריסז. ניט פאצין אצס מער זײ װעט שיינער «או

 ניט זחר זאצ מעז איצט איז אױפגאבע די
 מעז און רעװאצױציעס נאציאנאצע «ויו* אפשטעצז

 איפערקעדע־ סאציאציסטישע צו «יבערגיח 5זא
וגןגט ארבעטער דעם װאס װײניס ס׳אייז ני׳ען.

 מעז בורזשוא. פרעמדער א ז עקספצואמיר נ*ט
 פאר־ אויד זאיצ איעענער רעד אז זעהז. ראר^

װערז. שמואונח

אנג דער ײוג אגגע־ זיר האט אײראפע אייו א
 באפרייט זיד זי װעט רוישענד,איגגיכז יז שע הדבז

 פאר־ װאס .1אויב פת א־ר דרילט װאם אצץ פון
 גציהציד שײ». אוז ציכט די איר פ>ז שטעצמ

 שפאצט ער׳םטן דעם וואס רוסצאנד איז מיר ז«־ינעז
גענ׳אנט. מיר האיו «ײז איז

« и г а л  •ягкгег-я

הײמלאזע. די װעגן
אירטרר^גיפמרירט. װמרז הײמלאזט די

 דיימשער דער פוז פארארדנונג דער צױט
 פוז סדר נײער א אײנגעפירט װערט באט־^פט,
 זײן װעט טדר דער אוז בעזשענצעס. רעגיםטדירן

הײמצאזע נײע די צו נאר ני־ט אנגעװענדעט
־י צו אויד נאר אהײם, פארז זיד קצייבז מאס

רעגיסטרירט שױז זיד האנז װעצכע פארבצינענע.
אויטגעלומען זײ איז םבות געװיםע צוציעב און

ד מוזן דא.זײ פארבצײפי ט זי דינג א ב מ  איבטי*־ או
רז. טרי פ מזגי

ע׳טע־ מיט פארז ו,*יצז װאס בעזשעגצעש רי
 אויה באקומעז זײ רעגיםטריח. זיד מוח צאנעז

רעגישטראציאנש־פארטאטשלועס. הענט די

 ב^יײז קארטאטשקעש די פון פאפ־עס די
 קאי־ די מיט קאייעגיעם'. געזשענסקע די אין

 יש־ ד דער איז זוענח זיר מעז דארףז פאטיפקעס
 ע. מאשקו איז זיד יעפ־נט װאש קאנשוצםטװע שער

 איז זיד געפינען װאט מישיעש דײטשע אדזגד
ערמער. די אויפ פראװינץ

 ״פיננער־ א בעזשענעץ יערעד מאכט דארט
 פאטא• זײז צושטעצז דערצו דאר^ אװ אבדרוק״
כיצד. גראפישע

 רעצ 10 מעז באיןומט בעזשענעץ יעדער פוו
 א פאד 40 װי מער ניט נא•■ פאשפארט. א פאר

געזינד.

צונוי!« באטשאפט דײטשע די שמעלט דאז
רשיפות. די

 ׳טױז זיר זאצ ־טז15 דעם אז רעכנט. פע:
 חנד אװעהגעהז ס׳װעט א־ז גרעניץ דער עפענעז

ע׳שאצאז. ערשסער

אגגעמאכט האט איבעררעגישטראציע נײע רי

 זיד האבן זײ הײמצאזע. די צװישז פאטקע א
 רעגיש־ אצערצײ מיט אנגעליימז פיצ יעצט ב*:

 פאר־ צעצטע די דאם שטערונגעז. און טראציעש
 א זעהר אין זײ שטעצט דײטשן די פח ארתוגג

צאגע. שװערער

 פרא־ י«יד‘ האב! רעװאקואצ״אנם־ארגאנען די
 זאד קײז נאר גזרה, נײער דער סעגן מעסטירט

 אומ־ זיד טוזו הײמקאזע די אח געהאצפן ניט ךאט
איבעררעניסטרירז. נאד״נגט

 זײט איר פוז רענירונג דײטשע די טוט אזוי
 צו שװערער כדי מעו.איד, נאר ם׳איז װאס איעש
 איז הײמצאזע אדיםע די פון פאר צו׳ריס דעם מאכן

הײמעז. זייעדע

 הײמלאזט אידישט ךי פרז לאמז שױטרט די
מװ?ור• איז

 געפינען דארט אז «*דיע, מעז איז טװער פוז
 זײ ?ײט. אריטע דערהויפט הײמצאזע 700 ןיד
 גוב. םװערער דער היצפ דערווײצ ארויס גיט

ש. פציענמז

 ^נטער־ געװעז 1שוי זײנע! רשימות זײעחג
 געפינט װאש קאטיטעמ באאטישז פוז געחת׳מעם

 דײטשע די נאר כאטשאפט. דײטשן בײמ ןי.ד
 באשטעטיגן אפגעזאנט איצט זיר האט באט׳שאפט

 די װאם דעם, מיט עס מאטױוירט ןי רשימות. די
 ער־ די איז נעבארענע 1קיי ניט זײנעז הײטאאזע

ח זײ װאוהיז כעײ א איצט. פ

 פאר־ איז. הײמלאזע אידישע די פון יאגע די
 זײנעז אירו װ־יא שױער, באזונדערם זיד. שטעדה

 װאו ערטער די איז צוגע׳צריבז ניט מערסטנמײא
נעבאח. זײגעז זײ

פליטה. די מאכט כייזציר... )זםטרײכטר דנזר
 מיניסטעדשטװע אנדראשעס פוז טעג די

 אפנים. זיה נעפי״נט קײזער דער נעצײאט. זײנען
 גאא־ רי פארכאפט זיד מיט האט ער העדעאע. איז

 דר גיט ער אז באװײזט. דאש אוז חפצים דענע
 פאר קומט װאש תם, ווענז השבו( סאאל־ז к אפ
 אויפ; זיוד אײנצוהאאטז ניט האפט און אאנד, איז

טדאז.

װיז. איז גװארדי« רויט« א
 ארבעטער רי אז איבער. מעז גיט װיז פת

הענן־ א אצש גװארדיע. רויטע א געביאדעט האבן

 в נעבײדעט אפיצעח אוז שטודענטז די האבז בח
נװארדיע. וױישע

אדלטרו. פרידריד באפרײט
 אוז גז*ווארז באפרײט איז אדלער םרידריד

 באווע־ רעוואצױציאמיער דער פוז בראש שטײט
עשטרײד־אונגאח. איז גונג

רטפובלימ. א טרב—טםטרײד
 םון ערקלערונג דער ערב זיד געפינט עםטרײד

 פאלחש־ רי האט טעג צעצטע די פ׳אד רעפיומיײן. א
כאראקטער. שטורמישז א אנגענומעו באװעגונג

שלום. אלגעמײנעם דעם ארום
מ תנאים די װאפנשמילשטאנד. פ
п גיט ״טעליעגראר•״ צײטונג האלענרישע 
 אוישגעארבעט האבז פארבינדעטע די אז איבער,

 וואפנשטילשטאנד: פון תנאיש פאלגנחג פאריז איז
 סאל־ אירע ארויספיח תיכוי רארול מיטשצאנד

 פאר־ פראנצויזו די עצזאס־צאטארימיע), פוז ראטו
 גיבז דײטשז ךי םטראשבורג, אוז מעץ נעמעו
 פארנע־ ענגצענדער די סריגש־פצאט, זײער ארויס

 די פארנעטען אמעריה^נער די העצגאצאנד. מען
 דארפן עסז איז קדינש־זאװאח די רי־ידברייו!.

 די פארבינרעטע. די פון קאנטיאצ אונטערן טיז
 ברױסעצ. 1אי פארסוטעז דארף> שצום־עאנפערענץ

שלאכט. אונטטיר־װאפטר דטם אפנטשטטלט
 אונטער־ רי- אויפגעהערט האט דײטשצאנד
 דײטשע די אז מעצדעט. ״טאן״ חאסער־מצחפה.

 ניט שוין זיד באװײזז אונטעחזאשער-שיפצאד
פועצ־ א איז דאש אז רעכנט, מען טעג. 4 העכער

ж׳*згав«г̂ гв־?-.

 דײטשצאנר װאש .װאפנשטיצשטאנד, פונ׳ם ױצא
פארגעצײגט. האט

׳װאפנשטילשטאנר.
 איט פארייגדעטע די אוז טערהײ צװישז

 פונ׳ט טיעקשט פאצגנדער נעװאח אײנגעשטעצט
:װאפנשטיצשטאנד

 רי דורכצאזז את דאדדאנעצז די עפענעז (1
 פארבינדעטע רי ים. שוזארצז «יז פיארבינדעטע

 דארדאכעצו רי פ\ן’ פארטו רי פאדנעמעז דארפז
באשפאר. פון את

 ידיעות אצע .ױערן מיטנעטייצט ש׳רארפז (2
ים. שװאדצז איז מעעש די מכה

СЗ דעף פזן דעמאגיציזאציע באצדילע א 
 •;לא די פון אנ׳אויסנאם מיט י.4ארט טערהישער

 א•;־ די אײנצו־אצטז נױט־ג זײנעז װאש ראטז.
אדדנוגג. װ׳יינינפטע

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

פראנטן. די אױף
סטאװראפאל. פארנומז

האבז ראטרחיצות די אז מעצחגט. ״ראסטא״

די סטאװראפאצ. פארנונ־ע! צפוז־קאװתאז אויפז

אפ. טרעטן גװאורײצעש װײסע

רוסלאבד. אין
אפגטזאגט. זיד

רעכ־ דער אז איבער, מען ניט װאצאנדא פוז
 אז ערקצערט, האט שאראקיז פים־רים עס־על טעד

 נרינ־ דעל פוז מיטגציד א זי׳ין צו אפ זיד זאגט ער
 פאצקם־שטימוננ די מחנית דוננש־פארזאמצונג,

 געענ־ שטארק צײם צעצטער דער פאר זיד האט
 אױש־ ריכטיהער קײז זיײז ניט קאז ער אוז דערט

ם דריקער פאצסש־װיצו. פת׳

אדלטרז. פרידריר לכבוד
 גאפרײט ארז אדצער פרידריר אז יליעה, לי
 גע* באיעננט התצחבית גלויס מימ איז נעװאח.

 ז׳ויטאג פלאצעמאדיאט. מאשקעװער פונ׳ם װאלן
 לאטז־פצאץ גאנצעל חגל «יז נאיאבל ־טז3 לעש

 גע־ זײנעז װאט מאניפעםטאכטן. מיט פוצ געורעז
פאנעו. לויטע מיט זײטז אצע פוז הומעז

מאח־סאז. פארלאזז דײטשז די
 איז גלוזיען אין באטשאפט דײטשע די
 שאצלאטז. לײטשע אח טעריישע לי אז טוליע,

 פאלצאזז אצעייסאנללאפאצ איז זיד געפינעז װאש
איל.

אוקראינע. אין
את. גײטראלט אטרי

 אוקלאינע איו סלײזו בולזשואזע־פליצישע לי

אה מולא שמאלק האבז  די איז אזז באצשעוריזם פ

 צו צרנעמראטן מעז איז רעגילומם־קלײזן ה־עוחנל

 אצע צו זיל װענח צו פלאייעקט, א אוישאלבעטו

 צ/ילבז לעם אפהיטז ט׳זאצ אז מצומת. נײטלאצע

קצאסז. פאלמעגציכע לי פון גוטש און

האפנונגצז. איטזיםטטי

 איז איז װעצט־געשעהפישן צעצטע לי מחמת

 ״גלויפע׳״ געװעוענע לי פון גערודעל א קיעװ

 א־ן קיערו. א'ז צוגויל זיל צויפז װאס ניענטפז,

 אוי,ז( אים צ< און קליװאשײאיז. שטײט צענטל

 באלזטעז צו האפז זײ םאזאנאות. גיעז װאלט 4היצ

 אויפן לוסצאנד נאנץ פוז פאלשטי־עלשאפט לי

שצוט־קאנגלעס.

זיכטרסר... מטר
[,פ, אװעק גײען םאצלאטז עפטלײכישע לי

 גו־ אצס ד׳־יטשע. לוחל פאלביטז װעלז אוז אלעש
ליי־ דעל באשטיטט וחנלט אלעט פ'ה בעדנאטאל

פאדצית• גענעלאל טשעל
   ̂р ־.־׳י

בטשאלאביט. איי טנגלטנדטר די
 «־זטאאיצ א־ז אז מעצלעט. הדאי״ ״ױזשני

 אלים ס׳גייע! ענגצעגלעל. ב«וויזו זיד האבז
 גערױיויעז א געשיאט! האמ לומעגיעז אז קצאמעז,

פאלביגלעטע. לי כ־ט אפנ?אד
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.אױסלאנר אין
מופאנגפמו. טויזנט 55

פאר־ האבן זיײ אז מעקידז. איטאליענער די
 האדמאטז. 700 אוז געפאנגענע טױזנם 55 באפיט

פראנט. פוג׳ם אנטצויפט דױוזיע עהטר־יבער ד•

אמןזרימט. איז נאטס אינזטר
גע־ ערהאלטז זײנען װאס ידיעות, לעצטע ד

 טשיטשעריגט אז איבער. גיבו אםעריה«. פון ר־ארז
 משמ גרויטז א געכיאכט האם וױלםאנעז צו נאטע
 רי סאצראטז. און ארבעטער אמעריקאנער רי אױו«

 אונטער־ ויועט אדמײ אמעריסאנער מיליאנע האלב
 ראטן־רעגי־רונג דער פון פאדערונג רי ראלםז

 יארינגונגען. די אויף יואפנ׳צטילטטאנד א ביכח
 טשיטשערינס איו אדױסגעשטעלט זײנעז ו-אש

נאטע.

 די האבז שוײבט, מאםפרוי״ ״אוטרא וױ
 א ארױםנעשטעיצט ר. ם. ידײטשע אוטאפהײנגיקע

 א-ויפז גרינדונגש־פאחאמיצונג א פוז לאז,־:; נײע
 איז טענער פאד רעכט וואא אאגעטיינע פוז גרונט

זײיבער.
------- ץ

 די איױ ארײנמישונג תז־ר מטגז .׳פארױטרטס״
טנינימ. רוסישט

ת  װטרל װאס א־נטטרהאנדלוננייז. די ט:
 פארבינ־ די מיט הראסנאװז ,צוױשז 'גטפירט

 באלשטרויסטם. די מטגל דיטשלאנד אול תיטט
 םאציא־ רי אז ״פארומזרטס״. ריזר שרײבט

באצײ א פאר װאס לטנדטר. אלט פיל ליסטז

 באלשטװימטס. די צו האבל ניט זאלל זײ הונג
 איל ארײנמישונג באװאפנטטר א סטגל זײנטל

 איז ״פארװטרטס״ דטר טנינים. רוסישט די
 סאנ־ םאצ. צװישנפטלסטרליכט די אז זיכטר.

 פרא־ טנטרגישל א ארויסטראנל ווטט פטרטניל
פראגט- דטר מכח טטסט

 איל באלשטוױמטס די מטגל מאמפאניט א
דײטשלאנד.

 אני.ע- האט פרעםע בורזשואזע דײטשע י1
*1 א צײט צעצטער דער פאי ה;־ב■  תאט־ טע ־צ.

 יןאמ־ דאזיהע די באצשעװיזם. דעו פעגז פאניע
 אהטיאבר. מיטז אין אנגעהױבן זיד האט פאניע

 דעמ. םאצ. דײטשער דער פון פרעזידױם דער ווען
 דא־ רי אויפרוףי. IV! ארויסגעצאזו האט פאלטײ

 רער־ צײט לעצטער לער פאר האבן אנפאצן זיקע
 פאנגערמאנישע די פונקט, העכםטז »ײעיר גרײבט
 רער סעגז מיטאען ענעתישע פאדעלט פרעסע

ראטךפארשטײעלשאפט. בערצינער

דונאי. פול ברטג רטכטל דטם פארנומטל
 פאלאל זײנען הלײזעז דיפצאמאטישע לי אין
 דעם פאלנומע; האגז פאלבינלעטע לי אז יליעות,

דוגאי. פוז בלעג רעכטז

 א מאצ 2 ארויס גײט ״פאלװעלטם״ לעל
 ,о אוטאפהיינביהע די פון ארגאז לעל בעת ו,א•

 »יט־ צואיב ארויט ניט אצץ נאל האז בעלאיז אײ
סבות. אפחיינגיסע

 געשלאק׳ א־דן מ׳האט ױען פאלן, פארגעקומען
 אובטעלהאנדלזגגען זיך פילן צײט לעצטע די

 אי־דישע דעפזלקראטישע און נאציאנאלע די צװישן
 פאלקש-רלט אאידישן שאפן װעגן ארגאניזאציעס,

 פאר־ די זיך דערשלאגן אופן אזא אױף כאטש און
 די אידן,-ענדיקט פױלישע די פין שטײערשאפש

צײטוגג׳׳. ״אלגעמײנע רייטשע בותשואזע

אװטאנאטיט. נאציאנאלט

 אי מיט. יצטיט צײטוגג״ ,.פי־אנקפולטעל
 אנגעחויבו ליר האט בוהאװיניעז אוז גאייציען אין

 זײ אז איח, די צװישז באזועגונג שטאלנע א
 אװטא־ נאציאנאצ־פעלםאנאצע א באסופעו זאילז

 א לאלפז אװטאנאמיע דעל פוז לשות אין נאמיע.
 די אלײנגײן אױד באדעלפענישז קוצטזלעלע רױ,*

 לי—זײנעז איח פוז פאלערונג די עהאנאטישע.
 עתא־ פאציטישע, ניט ס׳איז ולעצכע פוז אפשא^פונג

 אצעאיח באגלענצועעז. נאצ־אנאצע און נאטישע
פמ׳ם צעבן אין אנטײצצונעניעז לעכט ראס האבן

נאציאנעז. אנדעלע װי פונסט צאני,
 בוסאוױניעו איו אז אינטעלעםאנט, הי׳איז

 אי• באהאנלצמ. פלײ פלאגז לאזיקע לי װעח
 ענעמיש א זיל באטעלקט אבעל. מעלב־גאקיצ־ע!

ח, לי סעגז פױצז די פח אגיטאציע  צמשל אזוי, אי
 א נעװעז פארבאטן צ*יט קעצטעל לעל פאל איז

 באטלא^ געזאצט האבן װאם פאלזאמצונגעז. לײע
 יציהט אנטישעמיטיזם לעל פלאגע. ראזיהע לי טז

 נאציאנאלע פויצישע לי «יז אזיל איצטער נאל
קלייזז

הילת. םאציאלט
 געװענלעט זיד האט קאמיםאל אילישעל לע־

 טיט ענינים נאציאנאצע פאד לאטישאליאט איו
 פלאגע לי וועח באטלאכט זאצ עש אז.;פאלש א

הײמצאוע. די היצ^ סאציאלע װענז
 ענינימ נ.>ציאנאצע פאל סאמלשאליאט לעל

 אח פלאנע לעל מ־ט פאלאיגטעלעםילט זיל האמ
 גענויעש א צישטעצז םעהלעםאל לעם פאלגעצײגט

לעס. יועכז באליכט

װעלט. אידישע
פוילן. אין לעבן אידישע ד»ם

 ברײנגט צײטונג* אלגעמײנע »גאדדדיימשע
 װאס באמערקונג, באראקטעריסטישע פאלגמלג די

 ״עלט״ בולזשואזיע פוילישע די װי ק^ר, באווײלט
נאציאנאליטעטן. פון לעכם די

גע• האבן אקטאבר -טן17 און -טן16 לעש
 דער צו װאלן די װאדשע אין פארקומען לאלט

 דײטשע די װאס תקגות״ די לױט ;הלה. »ידישער
 ־טן1 דעפ אדױסגעגעבן האט פוילן אין מאכט

 ױדענסום פױלישע דאס האט יאר -טן1916 נאיאבר
 טיש קהלות ארגאניזירן צו רעכט דאס באקוטען

װאל־רעכט. ביײטע זעהר
 געגרײט זיך האט באפעלקערונג אידי;;ע די

 אוטעטוס און װאלן די צו לתבות11ה גלוים מים
и^п פאר• פץ אגיטאציע ברײטע א געפילט זיך 

 שױן זײנען פראװינץ רער אין פאלטײען. שי׳־דעגע
 ארגא־ נײער דער פון רעזולטאטן גוטע די געװען

 שום כלי וואלן די װאלטן ו־ארשע אין איץ ניזאציע
 אסימיליאטארישער דער שפ־יה א געבראכט םפק

 אויף געהערשט איצטער ביז האט וואם פארטײ,
 מינוט לעצטער רער אין אבער גאס. אידישער לרזד

 צושטערן צו אײנגעגעבן אסימיליאטארן די זיך האט
 אסימי- די - קהלה. װארשעװער דער אין װאלן די

 פוילישעף דער צו געװענדעט זיך האבן ליאטאדן
צו געװעגדעט אפיציעל זיך האט זי אין רעגירוגג

 אפ- בקשה א מיט אדמיניסטױאציע דײטשער דער
 אדמיני־י דײטשע די ױאלן. די דערװײלע לײגן

 באפרידיגט גיט בקשר. דאזיקע די האט סטראציע
 מיניסטערױם פױלישע דאם זיך האט יעמאלט און

 פרעזידיופ ציפ, דירעקט געװענדעט גלױבן פאר
 די אז ״,,״װאוגש א מיט קהלה אידישער דער פון

י און, פארקומען ניט איצטזיר זאלן װאלן ע  פר־ע- י
ן די אפלײגן געמוזט האט זירװם ל א  אנ׳- אויף װ

צײט. אופבאשטימטע
דאם, דערגרייבט פוילן רי האכן רערמיט

 געמאכט האבן זיי :געשטרעבט האבן זײ מאס צו
 פון פארשטייעלשא&ט געזעצליכע די אוממעגליך

 אזױ געװען איצטער וואלט וואם אידן, פױלישע די
ויכטיק.

 אמאל וױדער פוילן רי האבן אופן אזא אױף
 די אידן די געבן ניט זיך קלײבן זײ אז באװיזן,

זײ. קומט וואס רעכט,
 א ארויםגערופן האט ראם אז קלאר, ס׳איז

 און דעמאקראה׳־שע אלע אין אױפרעגונג גרויםע
אידן. װארשעװער די פון קרײזן באציאגאלע

 םא׳ די און פארטײ פאלקס די צױניםטן, די
 פאר■ זיך האבן ארבעטער-פארטײ ציאליסטישע

 מצר געװאלט דעש קעגן פראט^סט ם0אי אײניגט
פוילן. די

 די געשטארקט װירער זיך האבן װארשע אין
וױדער ס׳זײנען און םאגראפען אידישע צו אויפתפן

 און קאמוניםטן אידישע די פון קאנפערענץ די
קאמיסאריאטן, אידישע די פון פארשטעהער

)פינפטע
 בײטאג. 12 מיטװאך זיך עפנט זיצונג די

דימאנטשטײן. פאדזיצענדער-ש.
 דער װעגן מעלדעט שימעלעװיטש ח. דער

 ליבקנעכטס פון טעלעגראמע אנגעקופענער ערשס
 איגגיכן ה^פט עױ ד^ס זאגט, אץ נאפרייאונג

 דײטשי־ פון פארױצענדער אלס ליבקנעכטן ציזעהן
 אוייפגענומען װערט צשורה די ראק-רעגירונג. שער
 און ואל גאנצן פון אפלאדיםטענטן רױשיגע דורך

 ליב• ח. דעם שיקן באשלאסן גלײך װערט עס
באגריםוגגם״גהילזןנר^ם• א קנעכט

 װערש לערער־דזילעגאםן די פוין נאמען אין
 ררײ די פון אפ זיך ןאגן זײ דאס געמאלדן,
 באשלאסן האט קאנפערענץ די װעלכע שטימק,

 אין נור נעמען אנטײל אקטיװ װעלן זײ געבך• זײ
 אבער סעקציע, בילדונגם דער «ן ארצעט דער

 באטײ• זיך זײ װעלן זיצונגען פלענארע די ן4ז
באראטונגס-שטימען. מיט נור ליגן

 באריכט צום איבןןר געזזט קאנפערענץ די
װעגן טאמסינםקי־ ח. פץ

אױפגאבן. בילדונגם און קולטור אונזערע
 די ערשטענם באגריםט רערגער דער
 און קולטור דער פון נאמען אין קאנפערענץ

 אידישן צענטראלן פון אפטײלינג בילךונגס
 אויף אפ זיך ער שטעלט נאכהער קאמיסאריאט,

 ראטן־רעגירונג רער פון ד־-ארבעט1קולט דער
 ארבעט די וואם ארט, װיכטיגן דעפ אױף בכלל,

 אומ• די אויף מלוכה-לעבן, גאנצן אין פארנעמט
 װערן װעלכע געלט, סומעץ ייסע1גר געהויער

 אנשסאלטן בילדונגס אלערלײאיגע אוייף אסיגנירט
 «ל-ע רי אויף קוקענדיג ניט דאס זאגט, און

 באר קאמיםאריאט דער װעלכע שטערונגען,
 טעטיקײט, זײן אין באגעגנט האט פאלקס-בילדונג

פאליטישער שװלרער דער אויף קוקנדיג ניט

בי י קלי
פעניג... зо פאר

 פלינקער אלס באקאנט איז ״הײגט״ דער
 פרי־ רי פץ נאך שענס.:ציאנס-טרײבער און שק־ן

 װןלט ברײטע גרויסע, די בשעת יארן, הערדיגע
 האט שעה 24 אין און אפן צריי ■ גל איז
 אױף אפילו זיך טוט עם װאס װיסן, געקאנט מען

םפבטױן. זײט יענער
 פון ליגנס גראבע די אז ׳ךזי פארשטעהט

 אפלײקענען׳ גיך נעקאנט דאן מען .הײנט׳״האט
ן ו א  ארײנפאלן אפט טאקע נעבאך, פלעגט, עד -

.םענסאצ-עם. פדןיכל זײנע מיש .
 ,הײנט״ דער װאם פארשטעלן, זיך איר קאנט

 קײנער בעת װארשע, אין איצט דאם צוארבעט
 ידיעות, זײנע אפלײקענען ניט קאן אבםאלוט

 דער וױפל און װאס פאר, אקארשט, ך, ז שטעלט
 באלשע- די װעגן שרײבט ,הײנש״ קרעמערישער

 דער װעגן אױם טראכט ער שקרימ װיפל וױקעס,
 אין געבאקן פריש דאס ברײנגט און ראטןירומלאמ־

לעזער. אידישן דעם פארם סענםאציאנעלער א
שטא־ די אין זײט, יענער אויף דאדט,

 און אימפעריאליזם רײטשן פון צוואנגק לעגע
 שמאכט און לעבט אנטיסעמיטיזם עקלהאפטן פוילישן

ע הארעפא די  צו גארט װאס מאסע, אירישע זנ
 אונז פון גערוס לעבעדיקן א װארט, א כאטש הערן

 אר- אידישע די בױען אזוי װי וױםן, וױל זי דא,
 אזוי וױ צוקונפט, און הײנט זײער מאפן בעטענדע

 נײע גאר אויף װעלט גרויסע נײע, א זיך בויט עס
יסודות. געזעדענע ניט

 אלע אויף ״ארבעטן צײט רעױזעלבער אין
ץדי כלים ט״ ײנ ה  איבער גיבן און ״מאפענט״׳ן און ,

 דאס ראטן-רעפובליק, רער װעגן ידיעות איייגזנ
 זײער אונטער זיך געפינט ױעלכער לעזער, דער

רוסלאנר אין אז פאר, געװיס זיך שטעלט ם, איעפל

ן. ט יי ק ג
 װאם רױבער־־־באנדע, א צײטװײליג געװעלטיגט

 אנגזלנ׳עו מער װאס :זאך אײן וחנגן נאר טראכט
ויברח... דעם מאכן און

 פשוט װערט פוילן אין מאסע אידישע די
פרעסע. אזא דורך פארסמ׳ט

 ס׳איז וואו ״הײנמ׳, דער מיר פאר ליגט אט
 װארשא, »הייגט/ אנגעשריבן: ס װי אויף שװארץ

 אקטא׳ 15 התרע״ט, חשון ט׳ לך, לך פ׳ רינסטאג,
יאר. 1918 בער

 4 נומעד. פרישער א צײטן הײנטיקע בא
מיןידיעה: איראזא לײענט זײט ערשטן אויפץ

טראצקיץ. און לעבינ׳ען צוױשן םכםוך א
 ״פרעס• פונ׳ם פארטרעטער מאםקװער דער װי »לויט

 און לענינ׳ען צװישן איז מודיע, איז טעלעגראף״
 איבער סכסוך אנ׳ערנםטער ארױסגעקומען טראצקי׳ן

 צענטראלע די צו באציהונג דער װעגן פראגע דער
 גװאר- רויטע די פון פארזאטלונג א אױף מלוכות.

 סקאנדאל-סצענעם צו געקומען עס איז דיסטן
אנהענגער״. בײמס צוױשן

דערצײלן, לעזער היגן רעם דען מען דארף
 אז געפלויגן, ניט און געשטױגן ניט איז דאס אז

 טראצקיץ און לענינ׳ען צוױשן ״םכסוכים״ װעגן
 כדי בלעטער, שװארץ-מאהידיקע די נאר מוסיק

 אײנהיטן װיל קריסט אלס לענין אז באװײזן, צו
 ניט טראכטאבסאלוט אלםאיד טראצקי און רוםלאנד

 גע, האבן אזױ רוסלאנד• ן פ אינטערעסן די װעגן
 בלעטלאך כוליגאנישע די איצט שרײגן און שריבן

אוקראיגע. אויף
 בלשון אונטער טראגט און איבער חזר׳ט דאם

לעזעי• זײנע ״הײנט״ דער דעפעש
 נאך זיך דערצײלט זײט דדיטער דער אויף

 רא- ג א פ ״צו נאמען אינטער׳ן מעשה שענערע א
רער כדי װארט־בא-װארט, איבער גיב איך ך. ע מ

 אין ליגנס זיך פאבריצירן עס װי זעהך זאל לעזער
װארשע...
 איז גובערניע( )קורסקער בעלגאראד »פון

 פול זײנען סאװעטן-צײטונגען די אז מוריע, מען
 פאדעױן און פצגראמען אידישע צו אויפרופן מיט

 האט װאס בורזשואזיע, אידישע רי פאדטיליגן צו
 ארבע- אידישן צום אפאזיציע אין געשטעלט זיך

קלאס״ טענדן
 צו אויסגעלאזן זיך האט מעשה גאבע די

הריגה קײן נאר הריגה, צו רופט מען װעניג:
 אבער זאל לעזער װארשעװער דער הרי ניטא• איז

 זיך טוט עם װאס ידיעה׳ ״פולשטענריקע״ א האבן
 פערטער דער ארף מען ברײנגט ״םאװדעפיע׳, אין

:״ידיעה״ אזא זײט

רב, טאמבאװער דעם דערהרג׳ט
 אר- רויטע די :מען מעלדעט טאמבאװ ״פון

 דערפאר׳ רב ארטיקן דעש דערהרג׳ט האנן מײצעם
 פארגעד-אלשן דרשה א זײנער אץ האט ער װאס

באלשעוױזט״. זיץ פאר טראצקי׳ן
 שקר איז דאס אז שרײבן, דען מען דארף

? םוף כיז׳ן אנהויב פון וכזב
 דרײ נאר איי ד.אט גומער גאנצן דעפ אין

רוסלאגד. װעגן ידיעות
שקרים. פרעכע דרײ —
 אי פרײ גאנץ פרעסע די איז זעהט, איר װי
װארשע.

ג זי ע ן מ ב י י ר י ש י ר ן פ ג ע ו י ו נ ו  א
ל פ י ס װ נ ג י י ל . ז ל י װ

קאנ• קאמענדאטיר, רײטשע די האט ראשית,
.נישט גאר דעם קעגן טיג, . .

 א גלאש באלשעװיקעס וױ>גן איז והשנית,
שקרים. שר־יבן צו מצזה

לעזער? דער אי
 און פעגיג зо צאלט ער ער. האט בלירה א

.לײ?גנט . .

נאדל. א

זיצונג(.
 ף או אלגעמײן. אין ראטן-מאכט דער פון לאגזג
 אינטעליגענץ רוםישער דער פון םאבאטאזש דעפ

 אין יאר לעצטן רעט פאר דאך איז װ. א. א.
 געב׳־ט דעט אויף געװארן אויפגעטאן רוסלאנד

 אן אין װי מער פיל פאלקס־אױפקלערונג פץ
יארן. צענדליגער אין מלובה אנדער

 ארבעט דעד צו א־רער געהט רעדבער דער
גאס. איךישער דער אויף

 האט קאטיסאדיאט אירישער דער אויך
 טעטיקײט זײן אין שטערונגען פולע א באג־יגנט

 װאקסן װעלכע אינטעליגענטן, אונזעדע מצד הן
 פיטעלעד און גרעםערער דער פון רוב ראס

לערער. אונזערע מצד הן בורזשואזיע,

פאליטיק. די און שול די
 װײטער :אגט מײנען, צו טעות א איז עם

 אן אפאליטיש, איז שול רי אז דערנער, דער
 אנדערע װי פאליטיק. דער אויסער שטעהט וי

 איז גכלל, בילדונג רי װי שול, די זאגן. װילן
 העגט רי אין געװער ששארקע א געװען שטענדיג

 אײנע איז קולטור ךי קלאםן. הערשענדע די פון
 גרינדעש עם װעלבע אױף הויפט-זאבן, די פץ
 אפ ז׳־ך אין שפיגעלט שול די פאליטיק. די זיך

 < פאר קומט לעבן אין װען און לעבן דעש
 דעי אין פארקומען אולך זי מוז רעװאלוציע

שול.
 זײנען תלמוד־מורות און וזדרים אונזערע

 אונטערדריקטע ארימע, רי פאר שןלן געװען
 לעצטע די ווען איצטער, און שיכטן, און קלאםן
 פאר שאפן גענומען האבן און געװארן פרײ זײגק

 שול די מוז יסודות, נײע אויף לעבן נײען א זיך
פנים. אנרער אן פאקומען אויך

 דאדפן רעדנער~מיד דער מוסיף נאר-איז
 דזיטן זיך דארפן מיר וױ אזױ אז געדײנקן, אויך
 שול-בױאומ, דער אין רעפארמען קלײנע צו פאר

 גרויסע צו פאױ האבן מורא אויך מיר דארפן
 דער אפשרעקן נאר קאנען װעלכע ענדערונגען,

עלטערן. די אונז פון פארטרײבן און באפעלקערונג

ארבעט-שיל/ ״אײנהײטליכע א
 דער אױף אפ זיך שטעלט רעדנער דער
 ״אײנהײטליכע א װערטער די פון באדײטונג

 אײנ־ אזוי װי אנװײזוננןן גיט און ארבעט-שול״
 רער אויף אויך שול־םיםטעט נײע די צופירן

גאס. איו׳ישער
 מיט קוקט װעלט אױפריכטיגע גאנצע די
 פעדא- און רעװאלוציע אונזער אויף האפענונג

 אידישע אונז, פאר אויך שול־בויאונג. אין גאגיק
 ד» האט פאלקס-מאסן, ברײטע און ארבעטער

 און גרויסע אויפגעדעקט אקטאפר-דעװאלוציע
האריזאנטן. שײנע

 גאנצן אויזער אין מאל ערשטן דעם אבער
 אנטקעגן/ מלוכה-מאכט די אונ» געהט גלות-לעבן,

 א מיט אונז וױל און ברידער װי אויף אונז נעמט
 איצט האבן מיר ארבעט. אונזער אין העלפן אסת

 קולטור אויפן אויפצוטאן «פולע מעגליכקײט די
 װעט לעדער איר װען אין געניט בילדונגס און

 פאס־ ״פאסטאלקו נאר ניט ערנסט ארבעטן ^עלן
 יעדער אויף אונז מיט זיך רינגען ניס און .קאלקו׳

 זיך ו־ועט אוגז דאס האפן פיר קאגען קלײגיגקײט,
 װעט װעלכע פאלקם-שול, נייע א באשצפן איינגעבן
 א פאר בירגער פו־ייע פץ דור נײעם א ערציהען

געזןלשאפט, םאציאליסעישער ער פרײ

 רעדאקציאנם־קאלעגױם. :רעדאקטאר
 ס»טו- פאױטי״ דפר* פון ק, צ, אריױסגעב^ף;

)כאלשעװיקןנש(. ניסטן

Тип. Акц. Общ. «Печатное Искусство», Москва.


