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װעלט־רעװאליוציע. גרויסע די
דייטשלאנד. אין רעװאלױציע די

רוהיג. איז מזרליל »יל
л ,מל־ אתיסנערופז איז װאש אױפרעגונג

 אפי־ די פת װידערשטאנד רורבז בערלין איז װאח
 נ«כט די אײנגעשטילמ. זיד האט זונטאנ. צעח

4רוהי אריבער איז מאנטאנ אױוי זונמאג פוז

אפרופל? זיד זײ ומזלל

 ואדי» » תרד זיד האבז פרױעז רײטשע די
 טיט פארבינרעמע די פח פרויע! די צו געומנחןט

דער פוז אונז ״ראטעװעט :נע׳טרײ פאצגנדז א
*פרױען״♦ רײטשע די הוננער־בלאסאדע.

אלטמטז• אלטמטל. סאװדטפל. אלט

רײמשצאנד. םון יריעות דערהאצטז האבן טיר
 פון נעװע:. מגצדו דארטו האט רעװאצױציע די אז

 נעהערט :ש ג די אז געמעלדעט. סיצ האט אנהױב
 פוז באסוטעז מיר האבז רעתאד ארבעטער. די

 דארט אז ידיעיצ א האפטאז אדאל^ פוז בערצין
 אג־ בעטז טיד ראטז. די מאכט רי אױד געהערט

 סאל־ דײמשע די זי׳יו מוויע תיכר* סיטצען נעטען
 איז בערציז פוז רעם. מכח גרעני׳ו אויפז דאטנ
 ־,«?о רי אז ידיעה, א נעװארן דעךזזאצטז אויד
 הדינס־דעאע־ רײטשע די ארעסטירט האבן דאטן

ינאציע.

גטרוטל. שם משנה
 איצט נײט צײטונג״ אצגעטײנע ״נארדײטשע

 אומאפהײנ־ די פון פארטיײצײטונג די אצט ארױס
 רי נטערנאצ־יאנאל״. ״א נאמעו אונטערז ניקע

 פון ארגאז דער איז זנאמיא״ ״קראסנאיע צײטונג
 חאט ארבעטער רי פוז ראט דער םפארטאקעס, די

אתאז. סײן נ-ט רערװײל נא־

װילהטלם? איז װא,־
 «רנעטער־אוז די פוז יאמ בערלינער דער

 געװעזע־ דער אז טודיע. איז באלדאמדדעפוטאט^
 סיט׳ך רי אוז לדאנפרימ דער װילזזעלמ. קיםר נער

 אין געקוטעז «ג׳אװטאמאביל אוי,ה זײנען רינע
 האלענדישע די אז ווארטו. ז־י װאו מאטטרירט״

וזאלאנד. איז תושלאח זײ ז«? רעגירונג

ת איז ט אי ארבטמסר־ראם• א ב

באיע־ ךי אז ידיעות, די זיד פ׳באשטעטיקז
 ס׳האט את אפגעזאגט זיד ריאט דינאסטיע ריישע

 ברא־ט ראטדרעפובליק. כא-ערישע א נעב״לחנמ זיך
̂ז ארבעטעי רי פח ר»ט פונ׳ם פארזיצזגר ט־טן  א

א־יםנער. סורט סאלדאטז
 אר־ די באוינמ אױד האבן בראנשרוײג אין

בעטער־ראמז

װאפנשטילשםאנד. פול די
 די מכח ידיעה א געװאח דערהאלטז פ׳איז
 די צװישז װאפנשטילשטאנד פונ׳ם באדינטנממ

 פארבינדעטע די דײטשלאנד. אוז פאדנינדעטע
עח  קויצנװארפער. 30.000 הארמאטז, 5.000 פאי

2.0С0 .5.000 אװטאטאבילן. 5.000 אעראפלאנעז 
 דעם »פרייניקן װאגאנעס, 15.000 לציואכאטױח.

 פאי־בינדעטע די אפגעבז און רײן פח כרעג ל-נהז
 די נא־ דויערט בלאקאדע די סאבלענץ. איז קעל;

 אגגענוסען אויס. ס׳װײזט וױ דינעז. בא-גגונגעז
געױצרז.

ראט. מױנכטנטר
 פוז ראט א נעיילדעט זיר האט פױנכעז 1אי

כאלראטו־דעפוטאטז. ארנעטער־אוז

ליבשנטבטז. צר דטלטגאציט א
 מאנעבלאט״ ״סװענםקא שטאקהאלימער די

 םאלדאטךדעפיטאטז די פיז ראטז רי אז טעאדעם.
па ן דעצעגאציע א געש־סט האבן דײטשצאנד צפח 
ш л דער מיט ליבסנעכטז צו у п ״ז זאצ ער ז

 סאציאל'םטײ דײטשער דער פוז רעזידענט3 רער
רעפובאיק. שער

שטטלט הריגס־אפטראציטכצ די אפגט
 מערב־פראנט אויפן װאפנשטילשטאנר דער

 א?ע אויח קרינס־אפעראציעם די געשצאםז. ז«יז
אפגעשטעלט. זיד האבז פדאנטן

מריגם־גטפאנגטנט. די פוז פרײד די
 גדאנדיעזע א פאמעסומעז איז סאראטאװ 1אי

 אוננארישע אוז עסטרײכישע פון דזןטאנסטראציע
 צױ זײנעז רעסאנסטדאנטז די קריגס־געפאנגענע.

 ארויסגעמראטז ם׳זײנעז װאו ראט. צופ נעגאננעז
 תגדנערם־תאמזניסטז. אויסלענדישע אז) רוםישע

 געװעז איז קריגם־נעפאנגענע די פוז שכחה די
 מיס־ דײטשער דער פון מיטנא-דער די נרוים. זעהר

 טיסיע עסטר״כישע די פאיטה. נעמאכט האבז יע
ארעסטירט. איז

מראנשטאט. איל דטטאנסמראציט א
 דערהאלטז לײנעז סראנשטאמ איז נאר װי

 אפגע־ тт וזאט וויאהעלם אז ידיעות, л געלואח
 דע־ נראנדיעזע א פארגעקוטען איז מראז, פוז זאגם

 גע־ אנטײצ ס׳האב! װעלכער איז מאנסטראציע.
 איו דיעטאנפטדאציע דער נאד םאז. 30.000 נזפעז

 זיר איז רעדעש л נאד טיטינג. א פאתעהומען
 ״אינ• פונ׳פ לינגערײ א מיט צונאנגען ערצש דער

 ‘״זא ;איויםגעשףײעז מיט איז מערנאציאנאצ״
ראטדצונויפפאר׳/ אצװעצמציפער דער צעין

שט הײם. א לויפל מריגס־גטפאנגטנט תםי
 רױ טויזנט 4 געקומעז זײנעז בריאיסק אין

 5נאד אגסומעז ס׳דארפז יזרינט־געפאנגענע. סישע
 רעװאליר די אז דערצײאז. געפאנגענע л מויזנט.

 די א,־יו« עפענעז דײטשצאנד איז ני^שז ציאײייױי
 צו פאלדאטז л אוז געפאנגענע די פאר לאגערז

 צושטערז און ה־ים א טױזיטער л «יז т» פאח
באךפארקער. דעש

 בטרלי־ דטם מריגס־גט&אנגטנט די פוז נרום א
ראמ. נטר

קר-גס־געפאנ־ דײטשע л פוז נאשעז ״איג׳ם

 ׳שיהז ראטז־רוסצאנד דעם איז פראצעטאריער גענע

 רעװאצױציא־ ד״משז דעש באגריםונג איגלער מיר

 л איבעתענומעז האט װאס פראימטאריט, נעה

 פארכאפט מיר ראבן דא הענט. זײנע איל במ^כט

 אננעמען ת־כוי בעטז מיר באטשאפט. דײטיעע די

הײם. א פאח קאנעז זאלז מיר אז מיסלעז.

פראלטטאריאט. דײטשל פארל ברױט
 װאונש צויטז האט ק. א. צ. אצחםישער דער

 שיהז צו באשלאםז ראטן־צוזאניענפאר. ־טז6 פינ׳ש
 װאגאנעס 25 צו ברױט, מיט מארשרוט־פאיאזח 2

 װאש פראלעטאריאט. דײטשז דעם פאר יעדער.
ראטז. די פוז מאכט דער פאר קעמפט

л די פארארדנט ס. א. צ. אצרוסישער חנר к 
 פאר פאנד א שאפז »1תיכ זאצז זײ אז ראטז, נדפפ

דײט׳ט־ איז סאלדאטז אח ארבעטער קעמפנדע די

אדטס. אול מיטװ איל ראטל

 עסטרײכישע די האבז אדעש אוז היעװ איז
 סאצ־ פוז ראטז נעביצדעט סאצראטל уго’Л און

^ דאטז־דעפוטאטז.

רטװאלױציט. דײטשטר דטר לכבוד
 נראנדיעזע א פארנעסומעז איז ציפעצס «ין

רעטאלױציע. דײט׳טער דער צכבוד דעטאנםטראציע

שוױיץ דער אין אומרוהען גרױםע
שװײט. איל שטרײמ אנ׳אלנטמײנטר

 שטרײה. אנ׳אלגעטײנער איז שװית דער איז
 טדאצ־ אוז בענה זאװאח, лрлакз אלע ס׳שטײז

 שווײץ דער פון שטעט גתיפע אצע אין װײעל.
 אניטאצ־ סאציאל־דעטאקראטישער דער זיד האט
 אויפ־ פצאמנח א מיט נעווענדעט קאטיטעט יאנס

 האט אויפרוױ דאזיסעד דער ארבעטער. רי צו חו<
אפקצאנג. צעבעריקז א נעפונעז

л פאדעח ארבעמער л רעמאב^ציזאציע 
 גע־ צזנוייפנעהליבז זײנעז װאש סאקדאטז. л פוז

םכנח״. ,.באצשעװיסטישער א פוז פאצ אויפז װארז

 חןף מיט טראמװאי דעם צאזז פרוב דער
 אײנ־ ניט זיד האט ועטאבאציזירטע רי פה היצףז

גענעכז.

פוילין. אין איבערקערעניש א
רטגירונג. נײטר דטר שװטרט ארמײ די

л פוילישער ני׳יער דער פון קדיגם־מאכט 
 די איז קאנצענט^־ט איז צױבליז איז רעפובליס

 פוז פארשט-יער и—רידע נענעראצ פונ׳ם הענט
 נעשװאח האט נארנילאז גאנצער דער פ-יצסרדסקיז.

איז פמשודםסי נענעראצ דער רעגירונג• נײער חנר

מאגדעבורג. פוז געװאח באפרײט

פוילל. איל רטגיתנג נײט א
 מי־ נײע א געבילתנט זיד האט װארשע אין

 דער ס׳שטײט וועלכער פון בראש ניסטערסטמע.
и. .ראשינסמי

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

רוסלאנד. אין
הײם. א זיד רײםל טשטכא־םלאװל די

 געװארו דערהאלטן זײנען סאמארא .איז
 אויפגעשטא־ זײנעז קראםנאיארסת «ין אז יתעות.

 מ׳זאל פאדעח װעלכע טשעכא־סלאװאפז, רי נעז
 צונעשטאנעל זײנען זײ צו הײם. א אפשיהו זײ
ארבעטער. רי

 פול׳■ א געװאח אוייפגעריסז איז אמםס «ין
װערזאװאר.

אװטאר־רטכט. דאס אפגטשאפט
 הא־ דער אז איבער, מע: גיט פעטערבורג פוז

אר דאם אפ שאפט ביצדונג פאר מ*סאריאט ט װ  א
 װאש װערס. סצענישע איז מוזיקאצישע די רעבט.

 ג*יעז אײגנטום, פריװאט געוחלז אהער ביז ינעז ז
 דאש דאט חאש מצוכה, דער פוז ד׳עות איז איבעד
ח באצאלם באסומען צי רעכט «  איז זײ אויפפיח פ

טעאטעח.. פ־״ז-אטע די

פאפט־מאנטארל. נײט 140

טעצע־ אוז פאסט פאר סאמיסאריאט דער
 טעצעגראו*־ פאסט־אוו נײע 140 עפנט נראוו

 װינ־ פאירװארפענע אי א*ז עיסר דער הטאנציעס״
 די מעגליכקײט א געבן כדי רוםצאנה פיז רעלאד

 פארב־נתנג אג׳אײנענע האט צו עיטער דאזיקע
צענטח. הייטורעצע רי מיע

לימװידאציט.
л אוקראײ פונ׳ם ליקװידאציאנכדקאצעגיע 

 ציקװידיח צו באשלאשן האט קאמיםאדיאט נישן |
{ л ארטע. איז אפטײצונג אוקראינער

 דער האט נאיאבר ־טז1 ביז ױני ערשטן פונ׳ם
 פאדרעגיסטרירט קאמיסאריאט אוהראינער

 פארשידענע פוז הײמיאזע אוקראינער 108.141
נובערניעם.

״שפאנמט׳׳. צו.דטר מיטל א
 דער אז מען. מעצרעט «סטראנאזשס פה
 זעםסקע צאנגע א האט װאש סאצאװיאװ. ראסטאר

 קרײנס שפאניישע л ערפאצנ מיט הײצט פראסטיח.
 דאזעש: גרויסע אין פחגפאראטז סאליציצאװע מיט

 גלענ־ זײנעז רעזוצטאטן л סענציד. נלעזער 20 צו
צענדע.

רטװאלירציט. רטר פאר נאד
אױרװײניגם־ פאר מיניםטער פ״ילישער דער

 דער איבערגעגעשז האט גצענבינססי—ענינים טע
 פאדערונג דער םיט נאטע א רעגירוננ דײטשער

 פארװאצטונג אדמיניםטדאטױוע л איבערצונעבז
שפעטער ניט רענענט־ראט דעם פױלן גאטל פוז

 עי׳טטער דער אי; נאיאבד. ־טז15 פונ׳ט שפעטער
 פארװאצטונג די װעח איבערגעגעבז מוזעז רײע

.... מעצעגראוז. אוז פאסט באנעז. די פון

אויסלאנד. אץ
פלאט. טסטרײבישל דטס אוממזבראכט

ידיעות. ברײננעז צייטונגען שוױידישע די
 איז וואש פצאט. עשטרײכישער גאנצער דער אז

 פ,־: איז ררופ־סלאות, л נעװאח איבערנענעבז
געװאח. דערטרונסעז זײ

אײנריידז. גטלאזט זיד האט שװײיל די
 האט שוױי׳ו דער פח ראט פעדעראלער דער

 איבערגע־ ״פארבינדעטע״ די פוז דװק אונטעח
гол אי• באציהוננעז דיפצאמאטישע די אונל מימ 
 פון ארויספארז זאל מיסיע אונזער אז געבעטז. חאט

כעח.

 מאכל ניט נמיל מאל באלשטוױמטס די מיט
שלרם.

 האיז פארבינרעמע л פוז פארשטײער ד־
 װעצן באצשעװיסעס л טיט אז ־אלאנד. ערקלערט

 מ מיט שצום רער װײצ שצום. הײז טאנז ניט זײ
נעזיכערמ. ז״ז ניט קאן באלשעװיקעס

?
ל מיליארד 9 ב היזזס• ת

 גאליציע װאפ היזסות, די פוז םרהכצ דער
 •' מילי«׳ 9 איז מלחטה. דער פוז געציטז ראע

מבצ.

פון 9—10 נימעי דער ערשינןיץ ס׳איז

בילדונג״ און ״קולטור
:«ינהאלט פ^לגענדען מיט

מובים. ױם פאלקס—גענריך ש. (1
לערער• אד.ן ר^ראדאקער- ד. (2
סאציאליזם העפלה׳שער משה־-דער בן (3
4) л -ш :к т ц р דג.-קלאם. רעד צון װיסנשאנס§
זינגן• און טוליק פון פראגדאש א (5
קאנפערענץ. א־נזער ג.״ ש. (6

д ליבהאיער. פאר א:װײזינג?זן—ארשאנסקי .ב
ס^לד^ט. א פון זבתנות—איזראעלים ש. (8
 לידער. (9

Ю) .אײפרופען
и) .כראניק

רוב. 1 פרײל
.16 פרעטשיסטענקע, סאםקװע,



ת ר ע ר2 מ 64 &א

л ש-  וױ פונקטץ
 באסויטעו האבו מיר ,־ואש ידיעות, גײסטע די

 אוז לאגע די אבישל באלײבטו דײט׳טלאנר פין
צושטאנר. אלגעמײנער דער סלערער פ׳וזערט
 פאר שטעהט װאש פראגע. ברענענדינע די

 רעװאלױציע רײטשער דער צו כנוגע איצטער אונז
 אדער ,.פעװראל״ איז דאוטז צי פראגע, די איז

 דעש דארטז פיח בחות צוויי ,ד ״אסטאבר״. שױ;
 נײן זאל ווענ א פאר מאש אוירי :4קאני גדעסטן

 שאציאלים־ א איז זי צי רעמאלױציע: דײטשע די
דטמאהראטי׳טט. א צי םי־׳טט

 א פאר דײטשלאנד טרמלטרט ליבמנסכט
 גור־ דער פאר װאו רטפובלימ. סאציאליסטישט

 מאכט, דער כא ניט ארט סײז טינ ב?ײבט זשואזיע
 ראזיקער רער :לעבז געזעלשאפטליכו איז ;־ם

 ער־ אלע די פון װעה פארשװאונח דאח» הלאש
פארנומען. יעצט ביז האט ער װאס טעך.

 טבטרט או ידיעה. די אויד אבער האבו מיר
 ער ווען װילהעלטז״ דורר געװאח יאשטימט איז

 רײכס־ א פאר טראז, פוז אפגעזאגט זיד האט
 לװאװ( פירשט דער אונז בא װי >פוניןט קאנצלער

 י א צונויםצורוםן מיישיע די זיד אויוי נעמט ער אה
 ! באשט-מעז. װעט װעיציכע ;ר־נדונגש־פאדזאטלוננ.

 | זאל דײטשלאנד רעגייונגס־פארמען א פאר ,־ואש
צוהונפט. דער איז אניעמען

 זיד זאל ו?נש־פארזאטלוגג1גרינ די אז פעגאית
 | רופז צוריפ זאצ און מאנארכיע פאר איױשזאגן

קייזעד׳/ ״באציבטז •••ער

אײנשטי־ ניט זײנעו עבערט או> שײדעמאז
 זאצ מאכט די אז אומאפהײנגיקע, רי טיט טי>ן

 זײ האראפאשניקעש, פוו קצאס א״ן נאר געהעח
 אנ׳עוצת באג׳יין ניט װיצו זײ ברײטער. זײנען
בורזשואדע. דער סעט אױר

 ש׳איז װיפיל 4אוי אומבאװאושט נאר ש׳אױ
 האפמאז. אומאפהײנניקע די אז יריעה, רי ריכטיק

 שײדעמאנס איז ארײז זי-ינעז דיטט אוו דיטמאז
 מיט אײנשטיט־ס ז־יינעז זײ אז מענציה רעגירונג.

 דײטשע אײנציסע די ליבקנעכטז, פון גרופע רער
סאמוניםטז.

 גייז װעט ריכטונג װעלכער אין פראנע די
 װיכ־ די פוז אײנע איז חןװאצױציע, רײטשע די

 געהאט. זיר פאר האט ניענשהײט די װאש טינשטע,
 פעסטונג. ש״דעמאנס נעמעז װעט ליבטנעכט װעז

 אלע די װי נצחון. גרעסערער א זײן דאם -וועט
 נאפא־ אפגעהאצטז װען האבן עס װאש נצחונות.

גענעראאז. אנדערע אדעד הינדענבורג אעאן,
הא• זאא רעװאאױציע רער פוז פאהצ רער כפי

 אוםבאדינגט אױ װעאט, גאנצע רי ארומכאפן נען
 און נאױבט אים א-בקנעכטן. פון זיג דער נויטיק
 דער א*ז פראאעטאריאט. אאװעאטאיכער דער ציבט
 פאר־ אוטעטום איז נאטען שי״דעטאנש װעז צײט

האסט.
 אונזער פון בײש&יא דער אז האפו, װעאן מיר

 זיג דעש מיטהעאםז אינג״כז װעט רעװאצױציע.
איבסנעכט!. פח

רן•

לאגע. אונזער
 וױדער װאס געשעהעניםן, גרויסע צוױ>׳

 פיס פאד איצט קומען אנדערע, די אײנע שפרעכן
 װעדט «פ. שמארבט אימפעריאליזם אײן מאל. א

 אנדערער רעי און ערר-קוגל פון פארשזואונדן
ארט. זיץ פאתעמט

 1זי ברענט דײטשלאנד אין װי זעהקן, מיר
 ברײנגט טאג יעדער רעװאלוציע, די פאנאנדער

 רע־ואלוציע די וױ ידיעות, געגױערע אלץ אונז
 ס׳ראבט זיך. פארטיפט און דארט זיך פארבדײטערט

 רעװאלתיע- די זואס טריט, ערשטע די נאך אז ז׳־ך,
 טראכמן, מען קען אנגענומען, האט איכ״רקעדעניש

 אץ ,פעװראל״ זײער װעט דײטשלאנר אין אז
נאהעגט. זעהר זײן ״אקטיאבר״־
 זיך פארװאנדלט צײט אײגענער דעד אין

 םין א אין אנטאנט רער פון אימפעריאליזם דעד
 און ערגער פיל נאך און אימפעריאליזם דײטשן

 אויף וױרקט עם אז קאנטיק, אים. פון שװארצער
 דער אויף פאר ס׳קומט װאם ׳אלץ דאס װעניג איש

 װאס װעג, מיט׳ן ער גײט בלינדערהײט װעלט.
קבר. צוש איש פ־רט

 דער דאגס א איצטער. װערט צאגע אונזער
 אונזער ערנסט. זעהער אגטאנט, דער פרן האיטונג

 אונז אוי̂ו זיר רוסז דארטו פוז א־;ז. שרעקט ךרוש
 דע װערט דארדאנטל דער װאצקענש. גרויזאמע

 אױו* אנגעשטעצט איז װאם האנאז, פוז האצז
 אויה צאזו צו טאמענט יעדן גרײט איז אח א־נז
סאנאנעדקױצז. זײנע אונז

 סײן נפעינעו ניט װעט טטרסײ איו ,־ועז
 רעװאלױציע. דײטשע־עשטרײכישע די אפקצאגג

 זיה פארטראכטו צו שטארק אויסקוביעז אונז װעט
דארטז. פװ אונז רראהט װאס געפאר, דער װעגן

 רי אונז םאר זייינעו געפערציר װ״ניהער :־ט
 אח רומטניטז איז צו זיד גרײטן װאש ארטײעז,

מעגציד. בעשאראפיע. אױף נעצאזז שויז זיד האבו

 טיט זיד פאדאײניסז צו ציצ זײער האבן זײ אז
 נרײטזיר װעצכע ססאראפאדםקי, פוז ארמיי דער

אונז. אױו* אנציפאצן
 איצטטר מיר דארפז מאל אלט װי מטר

 לעצטע די ם׳שאאגט װעו װאד. דטר אויש זײז
 שטרײננט «ימפעריאציזם, װעלט רעש פוז שעה
 פאר־ צו ויד כדי כחות ױינע אצע או צעצטער דער

 פעם־ צעצטע די איצטער א־ו אגטאנט די טײײסז.
 די געזעצשאפט. קאפיטאציסטישער רער &ו> טוננ

 װעצט דער פוז בלאז־זאמ חנר איז מאכט ראטז
 פונסעז. די פאיאנרער בלאזט ער רעװאקױציע.

 גאנ־ דער אױ^ פאנאנדעתעשפריצט האט זי ױאס
 פארברענמ אוז פײער, פצאש א איין װעענ׳. צעי־

געזע?שאפב^ אאטע רי
 איצטער זיד ראנגצז װעצט־כחות צװײ די
ט.־יט. אוז צעבז אריףו אנרערער דער מיט אײינע

 МК* רי איז מאמענט הײנטייהז בײם אין
 »וה‘ מוט אבער אנגעשטרײנקטע. א אינזעדע

 דארמ אל? חברים. גענוג. דא אױנז בײ איז
 רויטטר אוגזטר װטרל גטװידמטט איצטטר

!ארםײ
רז.

• ----------------

иאין ’Ьדי פון 
האמיםארז, פאלמס

 אין נא'אבר ־טז11 דעם באדערנאכט שפעט
 פוז ראט פונ׳ש זיצונג א קרעמצ איז פארנעקומעז

 געװעז געװידמעט איז װאס פאצסט־קאמ־םאה, די
 אז קלאר. ם׳איז דײטשצאנד. אױ נעשעהענישז רי
 ריכטונג דער איז זיר אנטוױקלעז געשעהענישז די
 רעװא־ םאציאציםטישער אג׳אצװעצטציכער פון

ציוציע.

י נ י י ל ק
פלאצן. װעט פאסעק דער

 װאס װארשע, קרעמערישע אידישע די װארשע.
 פילט וואס גאס, גענשא אויף נעכטיגט און טאגט

 פאסעק״)אויף מיט זיך פארנעמט און האלעם די אן
 מיט האנדלט ספעקולאציע(—לשון פשוט׳ן «וגזער

 גאנץ פארדינט און םחורות )ריזיקאלע( ״םלקטאװנע׳
 צײט לעצטע די פיבערט און ציטערט ״פעהנע/

שלום• אויפן ערװארטונג אין
 קאטאםטראפע א זיך מיט מראגט שלוט דער

 םפעקיליאט־װער אידישער װארשןיװער דער םאד
װעלטל.

 האט װארשע אידישע די אז זאגן, קאן מען
 פאםןק, ברוסאלן דעט אץ ־ארײבגעצויגן אזוי זיך

 צו זיך צוגעפאםט גוט אזוי אײנגעארדנט, זיך אזױ
 זיכער, זײן קאן מען דאס מלחפה-באדינגונגען, די
 שלום, דער קומען ם׳וועט װען טאג ד>מ אין אז

 איבערלעבן װארשע קרעמערישע א-ד׳־ש^ רי װעט
קראך. שדעקל-ק א

 רורםץ אנגעהױבן האט דאטן-רוםלאנד דל ז-נר
 לא־ דעפ ארויסגעװארפן און ספ־לקוליאנטן די

 איל־ דער זיך האט—!״עסן ״ארבעט-װעסטו—זונג
 אין געטאן לאז א ספעקוליאנט-עולש אינקער
װארשע•

 אץ אררנונג ״דײטשןיד פון לאנד אין דארט
 געבליט אויך זיך פארשטעהט ׳ר.אט האנדל• פרײ^ן

אי- אנגעפארענע אונזערע נאר םפעקוליאציע, די

. יטן גקי
 אױעקגעשטעלט זאך די האבן לופט־פענשן לאינקער

מאסשטאב. גרעסערן א אין
 דעם מאכן אנגעהויבן האט װארשע אץ

פאשעק״... ,אמת׳ן
 געהאט נ*ט קײנמאל האבן װאם אידן בא

 געפינען איר קאנט האנדל צו שיכית ברעקל קײן
—שאפע: אין באהאלטן וױיט ארער בעט אונטער׳ן

 קאװע, צוקער, טהיי לעדער, טאנופאקטיר, פעקל א
פעפער.

י פיט  שאגקען, די פול זײנען מיניש, אלע י
געפעס. פון שעיקלאך אץ קױשן קאםטענס,

 װארשע װאם פארשטעלן, זיך איר ?אנט
 סאג פון זיך ריכט מען בעת איגער, איצט לעבט

 דאן קאן פאסעק רער און שלום א אױף טאג צו
פלאצן.

א איז גאם גענשא אױף פיבערט. ווארשע
מהומדצ

צײטונגען, װארשעװער אידישע די לײענט
 צושטאנר און פסיכאלאגיע די גוט זעהר וױיסן װאם

 זײער װאס װײםן װאס לופט-מענטשן, אידישן פון
 אים רארף מען װאס און אינטערעסירס לעזער

 ספעציעלע א געפינען דארט איר װעט צוטראגן,
 און ,פאסעק״ מיטן זיך פארנעמט װאם רובריק

די זיך רופט ג . נ ו מ י ט ן ש י . א ״ דט שטא
די אין אייך זיך ווארפן אויס טאנ אײן טאג

בױליעטיעייןין. פאלגנרע אויגן

 גע־ די פוז האסטיסייט גאנצעד דער בא דאר
 כדי געטעסיגסײט. געװיסע א זיד פילט שעהעניש!
 אילױזיעס. אלטע די טיט מאכז םופ א «ינגאנצן

 א ועהר הגש צייט, געװיסע א האבן מען רארוי
סורצע.

 האלט פאלקם־האמיסארן לי פון ראט דער
 פאתיכטיגסי־ט כןאססימאצע רי היטן נױטיס פאד

 אין באװעמנג רעװאלױציאנערע רי אפשאצן אינ׳ש
דײטשצאנר.

נע־ צעצטע די אנאליזירנדיס יצעטן, ח׳ דער

 ״אין נעזאגט: זזאט רײטשיצאנד. א'ז שעהענישן
 ניט אוז פעװראל. נאר דײטשן די בא איז גרונט

אקטיאבר״.
 אפשאצונג דאז־גער דער. פח ריכטעסײט די

 נײער דער פון צוזאמענשטעצ דער באשטעט*סט
 איר איו רענירונג. רעװאצױציאנערעד רײטשער

 הא־ אומאפהײנניקע די מיט צוזאמעז ארײן זײנען
 סאציאצ־פשרות־ די אויד דאט אוו דיטטאן אזע,

צאטבערנ. אװ שיידעמאן עבערט, מאכער

װעלט. אידישע
װילנע. אלן קורסן פעדאגאגישע

 איז האנדװערקער־שול װילנער פץ זאל אין
 פע־ די פון ערעפענונג פײערליכע די פארגעקומןן

 רעדעס מיט השכלה״. ״פפיצי בא קורםן דאגאנישע
 רעגענט־ ד״ד שאבאד, ד״ר ארױסגעטראטן זײנען
 אנ- און פלודערמאכעד ג, אלשוואיגער, ד״ר בורג,

דערע•

פוילן. אין רעכט נאציאנאלע אידישע
 געשעהע- לעצטע די מיט צוזאמענהאנג אין

 רעגענטס-ראט פון אױפרוף מיט׳ן און פױלן אין נישן
 וױלסאנ׳ס פון גרונד אויפ׳ן פוילן אויפבויען װעגן

 אפגעדרוקט צײטונג״ ״םאס. די ד.אט פוגקטן, 14
 זיך באהאנדלט עם װעלכן אין ארטיקל, גרויסן א
 דײטש־ מיט פארבינדן פױלן זיך זאל צי פראגע, די

רוסלאנד. מיט אדער לאנד
אודחא: אגכ זאגט ארטיקל פון מהבר דער

 אראנק נישט געשאפן װערט םלובת א אלס ״פױלן
 נישט זי קאן דערײעו־ פאררײסטן, אײגענע אירע
 םןילקער, די פון גורל דעם װעגן ענטשײדן אלײן
 מוז רעריבער טעריטאריע. איר אױף וואױנען ,ואס

 רוםן, די דײטשן, די אװטאנאמיע פולע א געבן זי
 גרענצן די אין װאועען װאם איק, און א־קראינעד

מלוכר׳. פױלישער דער פון

גמינע־װאלן. די אפלײגן קעגן
 װעלכע אויף גמינע, װארשעװער אין װאלן רי

 האפ־ פיל אזוי געלײגט האבן פארטײען אירישע רי
 אסימי־ די פון װילן דעש צוליב זיך האבן נוגגען,

 ױעגן מודעה אין אםגעלײגט. חסידלש און ליאטארן
 פא־ גייענדערטער דער ,צוליב :זיך שרײבט דעם

 פױלישע די װאס צײט׳ דער בױ לאגע, ליטישעױ
 קעגן פראטעסט אלס באשטימעך, װעט רעגירונג

 אידישע די האבן גמינע-פארװאלטונג איצטיקער דער
 פאלקס-פראטעםט• רייע א אײנגעאררנט פארטײען
 די געגומען אנטײל זײ אין האבן עם מיטינגען.

 פאליטישע אידישע פארשידענע פץ פארשטײעד
. ריכטונגען•
 ארױס- איז ם.-ם. רי פון פארשטײער אלם

 בארירט האט װעלכער זוסמאן, ה׳ דער געטראטן
ן פאמענט. פאליטישן דעש י י ר ז ע ט א ה ע ד ע  ר

ע צוליב כ י ל ר ע ס י ו ן א ע ג נ ו ר ע ט ט ש י  גע־ נ
 ארױסגעטראטן איז ״בונד״ פ־ן ן. ג י נ ע ט נ א ק

 פארש דער איבער רעט װעלכער שולראן, ה׳■ דער
 ס.-ד. די װאם פאדערונגק, די און װאלן די פץ

 נאציאנאל- דער ליפש־ץ-װעגן ד.׳ ארוים. שטעלן
 דער װאס אװטאנאמיע״ קולטורעלע ארן פאליטישע

 באגרענ- װעגן — נא באלאב פר. פארעדט. »כונד*
 געזאלט האכן עם װאל-רעכט. פדױןן פין צונג

 געמוזט האט מען נאר רערנער, נאך ארױסטרעטן
 אױסערליכע צוליב פאױנאנדערלאזן מיסיגג דעם

סיבות.

. פראקלאמאציעם.
 לעצטע די זײנען גאםן וואדשעװער די אויף

די כון פראקלאפאציעס פיל אױסגעקלעפט צײט

 ארבע• רי רופן זײ װעלכע אץ פארטײען, לינקע
 נײעראוואנטױרע,אין דער קעגן פראטעםטירן ט>ד

 פאלק. פױלישער דער פארפירס װערט עס װעלכער
 אויך באװיזן זיך האט פראקלאמאציעמ די צװישן

 פין אונסערגעשריבן פראקלאפאציע חוליגאנישע א
 גענעדאל נאמען מיטן זיך טיטולירט װאס אײנעפ
 גערופן ווערס פראקלאמאציע דער א־ן אדסקי.

 לינקע די קעגן ארגאניזאציןן קאמפס א שאפן צו
 פאר לײגט ער איזץ. די קעגן און ארגאניזאציעס

 פארזיצעו/ די זאלאזשגיקעס אלס יעמען זאל מען
סאראײנען. און ארגאניזאציעם אלע די פון

 אפיציעל אידן אנערקענט אמעריקע
פאלק. א אלס

 ארױסגעגעכן האט רעגירונג אײעריקאנער די
 מער שוין דארט װזירן ]тн דײטשע אז אנ׳עדיקט,

 אידן. פאר נאר רײטשן, קײן פאר באטראכט ניס
 פיט אז רעכענען צײטונגען דישע א װארשעװער די

 פאלק אידישע דאם אפעריקע אנערקענט פאקם דעם
נאציע. באזונדערע זעלבסטשטענדיקע א אלס

 פארשטײערשאפט באציאנאלע אידישע א
פױלן. אץ•

 ארגאני- צױניסהישער דער פון ק. צ. דער
 אלע צי געװענדעט זיך האט פױלן אין זאציע

 בא־ א אױף אײנלאדונג אן מיט פארטײען אידישע
 םאר- נאציאנאלע אידישע א שאפן װעגן ראטונג

שטײערשאפט.
 געקומען זײנען ז־צתג ערשטער דער אױף

 אר־ און פארטײען פאלגנדע די פון פארטרעטער
 ישורון*, «אגודות ״אומאפהײנגיקע״, גאניזאציעס:

 די צױניסטן. ״פאלקס־פארטײ׳, ,מזרחי״, ״בונר״,
 זײ אז ערקלערונג, א צוגעשיקט ר״אבן צױן פועלי
 פארטרעטונג, אזא אין בלויז באטײליגן זיך קאגען

 און וואלן דעמאקראטישע פון ארױם קופט װאם
 די קעטפן. זײ װעלן ױאלן אנדעדע אלע קעגן

 און פאליאקן- ״אידן די האורטודוקס־ם״׳ ״אגודת
 קײן צוגעשיקט ניט אץ געקומען ניט זײנען ס. ס.

ערקלעדונג.
 אױף מען איז באשלום באשטימטן קײן צו

געקומען. גיט פאחאשלונג דער

 ביבליאטעקן־םעקציע די
קאמיסאריאט אידישן פון

 בעטן מיר ביבליאטעקן אידישע אוף קויפט
 ב-־בליאשעקן זײערע פאױקויפן וױלן װאם אלע די

 תנאים »ײערע און קאטאלאג גענויעש א צושטעלן
אדרעס• פאלגענרן לױטן

Москва, Пречистенка гб,
Евр. Комисориат. 
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ײ דער פון ק. צ, אמיסגעבעה  סאנןו- פארט
)באלשפוױקפס^ ניםטן

נא־ נעכטן, איז טאג פון רעקארד ״דער
 איז װעלכער ענטפער, ווילסאנם געווען טירליך,

 אלע פון געװאק געטײטשט אץ דעבאטירט
 דער דאם איז, מײנונג אלגעמײנע רי זײטן.
 פאר- פון פרײזן די זץ־. דערנעהנטערט שלוש

 נעכטן זיך האבן װעלכע ארטיקלען, שײדענע
 הײנט דארוט זײנען הויבן, גענימען עטװאס
 אראפ איז למשל, ׳צוק?ר אראפ באדײטנד װירער

ш אויף 1500 פון о האלט טהײ זאק. א מארק 
 זײ־ געפאלן שטארק םונט. א מארק 50 בא שוין
 ערזאץ־ פארשיירענע פון פרײזן די אױך נען

 דױ־ מאנופאקטו־ר-בראנזשע רער אין ארטיקלען.
 נאר זיך האלטן פעסט שטילשטאנד. רער ערט

 װעלכע לכיקער, מ און קצבים האלע-םוחרימ, די
 גרויםע די פרן װיםן גארנישט קאנטיק, װילן,

געשעהענישן.
ספעקוליאנט־ די צייטערן זײ װי נאר קוקט

 קריג, די זײ ם׳איז טײער װי אין שלום, פאדן לאך
און פרנסה יניקה, זײער ציהען זײ װעלכער פון

גליקזי
 פון ביוליעטיען א נאך אײך איר האט אט
 ספקותאון אלע צו םוף א ,ם־איז טאג: אנ׳אנדער

 עם קומט. שלוס דער אז קלאר, איז אלעמען פאר
 לעבעריקע פלייש, און פיש אױף פריױן די פאלן

 פונט• א מארק 6 צו באקומען מען האט קארפן
 גאנצער דער פאלן. אײן אין האלט טהײ אץ צוקער
אפגעשטעלט״. איז מסחר

גוט איצט שױן קאן פראל*טאריאט דער

 רי אויף פארװאס און װעמען צוליב פארששײן
בלוט. זײן געגאםן זיך האט שלאכט־פעלדער

 הונגער פץ שטארבן עם װאו דזנר״ײם, אין
 פא־ א מען קינדער-,מאכט און וױיב זײן נױט און

לעבף. גוט א און םעק
 ספעקוליאנסןאויך וואדשעװער די האבן דאך

 מלחמה די אז זיך, רובט זײ װען נחמה, פץ מינוטן
 מאכן קאנען נאך װעט מען אץ פארצ־הען זיך ןיעט
פאסעק דעש

:לײענט
 אין האט וואם שטימונג, צערודערטע »די

 די אין געהערשט טעג לעצטע די פץ פצרלױף
 שלום, א פון ערווארטונג דןיר צוליב קדײזן םוחרישע

 דעש אונטער געענדערט פלוצלונג נעכטן זיך האט
 געפאלענע די ענטפער. װילסאג׳ם פץ אײנדרוק

געהױבף. זיך האבן פר׳־יזן
 פון לעבן שטיק א זיך פאר איר האט אט

גאס. אידישער װארשעװער
 מיט האנדלט פאםעק, к מאכט עולם דער

״פעװנע״. גאנץ פאררינט און סחורות ״פיםקאוונע״
װאל• שװארצע ארױס שוין שוױםען עם נאר

הימל. ספעקוליאטױונעש וואדשעווער אויפין קנס
 אפקלאנגען די הערן זיך לאזן װארשע אין

 הײנט ניט )1א רןוואלוציע אײראפײאישער דער פון
 טאן נעש א אדבעטער-שיכטן די װעלן מארגן איז
לופם-מענטשן. אק םאסעק-מאכערס די צו זיך

 פלאץ א פאר וואם פארשטןלן, ױך איר קאנט
זײן? דאן ם׳װעט קראך און

נאדל. א
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