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אוקראינע♦ אץ מישמאש דער
 אנמסאכם האט רעװאצמציע רייטשע רי

 ״םהאדא־ אוקראינער דער איז »נ׳איבעדסערעניש
 הקאדאפאד־ם־ שױן איז אוים. ס׳װײזט «י »אדיע״.

נעפאצענער. א זעצבסט טי
 רי אױ*י נאר געהאצטז אינגאנצן זיד חאט ער

 ה»ט םקאראפאדסלוי חיל. דייטשז רעם פון שפיזז
 סא־ רי און פאמעשטשישעס רי נאר פארנעשטעצט

 אוט־ ניט צאצבאר אלײז »ײנען װאס פיטאצישטו.
 װעצכע ארטיי• גרויסע א צוזאטענצושטעצ) שטאנד

 פאצס נאגצן דעם שטעצז »נטקעגז קאנעז זיד »אצ
 מיט בצז*ז אנ׳ארמײ. אז צייטז ה״גט־סע בא א.ײ

 גיט גאר מען קאז—פראח און י־*ם שײנעם א
כאכן.

 ססאראפאדססי איז מאפענט דעם אין שוין
 נע־ איז וױצהעצם װען מת. צעבעדיקער א געװאה

 ססאראפאט־ די װעט צי נאר איז פדאגע רי פאאז.
 ותלו ״פאראײניקטע״ די ביז אױסהאצט( שי;ע
 י1איי ססאראפאדטסיז װעצז »ײ היצף. צו טומען

 ארט ןײז אוי^ נאר צאזז, ניט זיכער ׳שטעצ זיין
 פראג־ זעלבז דעם פיט פערזא; אנאנדעד די נועצז
אװעקלעצז. דעזשים פ־נסטעח א פון ואש

 אוז פסטלױתז פה ראדע געשטארבענע די
 גענוטעז אײלעניש אי; זז־ האט װיניטשןמסא.

 א מיט רײח געץטעו האנז זײ אדבעט. דעז־ פאר
 סקאראפאדפפי!. קעגן שפראר רזגװא^ײצ־אנערער

 זײ תדש־ם. צארישז דעם םון גענערא? א »?ם
 װי חטאים זײנע »לע חנרמאנעז גענימעז ה»מ
 אר־ שיסז פויערים, די בא עדר п «פנעמעז ד«ם

 צאמשז אא»ז דעם צוריקהעח פױערים, «וז געטער
רעזשיט.
 אןןצטע די פ«ר ה»ש רער און אויפרעגוגג די

 די זואס אונטעררו־ילוונגעז. און א־כעראינבוגיע:
 איבער־ צײט אעצטעד רער פאר האבז אוקדאינער

 קומט װאס יעדז. מעגאיכסײט די גיט נעטראמ,
 נעפינעז « פראזי-ע. ר׳ןװאלױציאנערער א מיט נאר

»לאפשלאנג. רארט
 פעטל־וריו װאס פארשטענחאיד, «יז דעימיט

 צ,י ואלג ויאש המפטן געפינעז צו מןנאלמז האט
 איז כארסאװ נענומען שױן האט ער צושטײז. אימ
 קלייבט אײס. ם׳װײזט וױ און, שטעט אײנישע נא.ד

מימװ.. פארבאפז צו זי־׳ד ער
נע־ דעם פוז פארשטײער דער א־ז פעטלױחג

 אויפרופז וײנע איז ״מענשעװיזם״. שטארבענעם
 ענג־ די מיט איז ער אויב ניט הײז,ווארט ער זאנמ

 באציהוננ ןײן פארשװײגט ער ניט. «דעל לענ^ער
 זיד לוינט טאמענט דעם איז מאכט. ראטז חנר צו

 ער פראגז הויפט די פארשװײגז צו מסער אים
עוצם. חנם אפנארן מער קאנע: ז»צ

 אנט־ גענומעז האט צ-יט זעלבער דער איז
 אר איז מאכט דריפהז א טעטיגתײט א־ר װיגמז

 רארם שויז האבז װאס חברים, אונזערע—קדאינע.
 װאס לאנד א ראטדמאכט. די אײנגעפירט אס»ל
 ארבעטער פוז מאבט די געזעה( איינפאל שייז חאם
 רעװאליוציאנערז א איז זיר װעט פױערים. איז

 װײטער װעט עש ביז שטעצז. צופרידז ניט טצמעגט
ראטן־מאכט. דער פוז פאז די אױפהויבז נימ

 דער פון פארמ די т איצטער, :»־ איבערהױפט
 איז געװארז פאמױרהליכט אוײר איז ראם;־נזאכמ

 זיר האבז קאמוניסטז הברים אונזערע אײראפע.
 זײער ריאנז זײ ארבעט. דער צו נענומעז שוין

 איז שויז »ײנעז שטעט פיצ פאלטאװע, איז שטאב
 פא־ א מיט געװענדעט זיד האבו זיי הענט. זייעדע
 אפףײג״ןן ז»ל זי רענירוננ דײטשער דער צו רערונג

היצ. איר פון אוקדאינע
 אוסראינע װעט צוסונפט נאהענטער דער אין

 פאראײ* פערעראטױו אוז ראטדרעפובליק א װעח
 גוזיסע א זײז אונז װעט דצש רופלאנד. מיט נישמ
 טיט פ*ר שטײט אונז װאס סאמ^. דעם איז הילו»
אימפעריא^יזם. «ע׳לט דעמ

 חארא־ א?ע די אח ארבעטעי אידישער דער
 דעם איז דארפז אוסראינע, אױוי כיאטז פאשמ

 דער אוי)י ענטניצטיק זיד שמעלז מאפענטז ערנםמע
 אײנציהע רי «יז ד«ה ראטז־מאכט. דער פון זײט

אינגאנצז. באפרייט װאס מאנט,
 ש.יט ריאבז לאמפאניע זײן מיט פעטצױרע

 אוסראינע פארתויפט און אפגענארט איינמאצ
 טוחר בעסעחנר א דא איז איצטער דײמשצאנד

 אוו אוקראינע פארקױפז אימ זײי וועצן אמעריקע.
 פאגראם־ א איבעראנ״ט אינגיכן דארט ראט איר

רעזשים.
ראט: רער פאר זיין מיזן מאסן אידישע רי
 טיט האמףי זײעד 1אי האטוניסטז די זזעצפז טא:ם.

םעגציבהײטז. אצע
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הײש. א צוריק
па רײט־שן רי אז מעז, מעצדעט פדיאמיגא 
 באן־ רי אײזנבאז. אצעסםאנדראװער די פאיצאח
 באריסאוו ביז ערטער. די «וין* בצײכי נאאיײטע

 דליטשער דער חיצזת. אוטערע צושמעלט זײנען
 חגם 1ײעצ זיי אז עדסצערט. האט הראצ ?יײטעיאימ

באריסאװ. באפרײעז דעתאבר ץ־טז

ריי־ רי אז איבער. מעז גיט .־,יאראניעזש פוז
 סאנ־ איז נעשטאנען זײנען װאס סאלדאטז. טשע

אװעס• דארט־ פוז זײנעז מעטיראװסא.

פדיאמינא. אפלערײנישט האב; דיימשז די
די אױר אח נאריםאװ, פוז ווײט װיארסט 18  

זשצאביז. »עטאט

רוםלאנד. איץ
ארבטםטר־גארטנ^ מאמונאלט

אסיג־ האט ערר־אפטײצוננ זואראניעזשער די
 צי רובצ 2.000 סאװדעפ ױאראנחגזשער דעס ירט

ארבעטער־נארטנס. קאמונאצע !■ײנארדיעז

גזלנים•
 יעװםטראפאװסא־ פו־ ןאנעז נײטראצע די אין

 נזצנים. באנדעס באװיזז זיד האבז האנטעמיראװהא
דורכפארער. די אױױ אן פאצז זואם

זיגז. מיד
 איז האטצ םוז ױיארםט 12 סאםטױר,אװהא,

די מיציטער. אונזערע דורד געוואח »ארנומעז

 אנ׳אנגריוז ס׳ג״ט צעקצאפט. זײנעז הײדאמאסעס
האטעצ. 4איי

װילדטומזל. זײ
סא־ די אז איבער, מע: גיט װאראניעזש פון

 מעצמן בא פאסאזשיח, 7 דעױשאסז האמ זאקז
 ברא־ אח ראטז־ציטעראטור געפונעז האבז זי>

שיח.

מ׳ארבןזט.
 װארא־ דער מערט צײט צעצטער דער פאר ז

 אגי־ מיט יאזארנט נוט נאנץ פראנט «•עזשער
מאציאנכ־לימעראטור.

1. י אמאל• װי
 אױפנע־ איז פאצאצש מיט באז־פארסער דער

רעגוציער. נײעז פא־אזח די נעװאח. שמעצט

וױיםע. די פון לאגער אין
דורד. מ׳סומט

 שטײעז חיצות יאפאנער די אז מ׳מעאדעט.
 א*ז זיד געפינט הויפט־שטאב דער אירהוטסס. בא

 םיבירער דער פח »נפראגע דער 4אוי טשיטא.
 האט וױיטער, גיט זײ גײעז װאס פאר רעגיחנג

 געענטפערט: סאיפותי געגעראצ יאפאנישער דער
 די א־וז א־נז, געהערט אירהוטסס ביז װאס ״אאץ

אײערע״. איז איבדיקע

 קאזאסר די אז איבער, םעז ניט פערם פוז
 סעגז פײז צו אפגעזאוט זיך האבו פראנטאוויסעס

 האזאהן 800 מעז האם דערפאר ראטױמאכט. דער
הפיסה. טשעציאבינסשער איז אריינגעזעצט

נײם: וױכטיגסטע
 א מיט געװעבדעט זיך האט ״פאלקם־רעגירובג״ דײטשע די

 געזעצליכע אלם אנערקעבען איר זאל זי מאכט ראטן דער צו נקשה
 ענגלאבד — דײטשלאנה אין ארמײ רויטע א רעגירובג,-געשאפן

 פאר גרעביצן די פארמאכן װעגן געזעץ-פראיעקט א אוים ארבעט
 רעװאלױ־ בײער א צו ררפן קאמוניםטן אױםלענדעת-דרעזדענער

 פאר- צו בקשות דײטשע די אנטזאגט האבן פארבינדעטע ציע.-די
 ברעמענער דער - װאפן-שטילשטאנדס-באדיעובגעץ. די לײכטערן

 םאציאמס- א פאר און גרינדונגם-פארזאמלונג דער קעגן איז ראט
 דעם פון פארנרמען פריאמיגא און זשלאבין - רעפובליק. טישער

ראטן״חיל.
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דײטשלאנד. אין רעװאליוציע די
באציחונגט?. ריפלאמאטיש^ז די

 פ\צן איז האט פאלשס־רעגירונג דײטשע רי
 ד״טשז םוג׳ם אויספיחננם־קאמיטעט מיט׳ז הםגם

 געטן צו באשצאםן סאצדאטרראט ארגעטער־אוז
 צװישז נ»ד ם׳װעצן אײדער רעגירוננ. רוסישע רי
 פארבינדוג־ דיפצאפאטשיע והנח אײנגעשטעצט »ײ

:פאצגגדעם ווע» געז.
а אנער־ ?לאר ז«צ רעגירונג הסישע די אז 

 אגיטירו ניט ז1א רעניתננ רײטשע ו*י גענען
 נײער א פער באפעצקערתג. ריימשער רער צױישן

חגגיתנ^
 װעציע אוננמר אומשטצנח. יי ערשצערז (2
 גאג^ראא־מאג־ דײגמיע רי אראפגעװערפז מ׳דאע

ררסצאנד. איז טוצן
 «ייז צו מבו צו בעט חנגירונג דײטשע די (3

 ר״יטשע טאסיאוער אוז פעטערבורגער פח מיטגציר
 ברי בער׳לין. אין קומעז צו מעגציצקײט די ראטז

 די «עגז דערצעהצז אג׳ארט אויוי לאנעז זאצז *«
 געװארז באשאפז ס׳זײנעז ודעצכע בא אומשטעגח.

סאמפעטענץ. ז״ער אוז ראטז דאזיהע די
 איבערגעבז אויד בעט רעגיתנג דײטשע די

 אי' סאצדאטז־ראטז ארבעטער־אוז דײטשע די
:דעפעשע פאצגנדע פעטערבורג אוז מאסלװע

 סאצ- ארבעטעראון דײטשע די ?אאוטםהי.
 פעטער־ אח מאפקװע איז ראטו דאטדראטז

בורנ.
 אר־ דײטשע די אנערהענען װעגז פדאגע די
 פע־ את מאשסװע איז םאצדאטז־ראטז איז נעטער

 װעז יעמאצט, נאר װעח געצעזט ל,אז טערבורג
 דער צו באציהוגג ז״ער װערז הלאר געגוג ס׳װעמ

 צו זײ בעטז מיר רעגירוננ. דײטשער איצטישער
 מיר בערציז. איז פארשטעהער אײו צל דעצעגירו

 איז קאנםוצ( דײט׳פע די אז זעהז. אױד בעטז
 רוס־ פוז אפפארז זאצז פעטערבורג און מאסשװע

באגאזש. גאנצן ײיער מיט צאנד

ראטז. די מאבט גאנצט די
 מאכט גאנצע די אז פאדערט, ראט היציער דער

 ד׳י זמז כצ ראטז. די װעח איבעמענעבז זאצ
 פארפעש־ ניט וחןצז רעוואצױציע דער פיז נצחזנות

 נאציא־ ס׳ןאצ אז א*יד. פאדערט ער װעח. טיתט
 בײנס די אינדוסמריצ. גרויסע די װעח גאציזידט

%ניטער. נרויסע רי אוז

•'׳ פארטײ. נײט א
ארויסגע* האב( פארטײען רעבמע דײטשע די

 דײ־ א גענרינדעם זויד ם׳האט אז אנ׳אױפרווי, צאזז
 אױפרװי אינ׳ם פאצקס־פארט׳־י. נאציאנאצע טשע

 העצפז וועט פארטיי דאדיקע די אז געזאנט, װערט
 םוז יסוד אױם׳ז שטײעז װאט חנפארמעז. אלע

 מיוי- אח פעחאז פוז פר״יחײט »רתונג. אוז רעבט
 1א,י פריװאט־אײגנטופ דאם אפחיטז פונ׳ם נוננען,

װאצ־תכג^ אצגעטײו»

ראטל. די אוז רסגירוננ די
 אונטערהאנדצו־נגען די פוז פועל׳ױצא א אצט

 בערצינעה דעם «וז רעגירונג דיימשער חזר *זוישז
 אויםפי־ די אז ארױסגעסוטעז. איז איםפ^שאם.
 רעגיחמ. רער אייס׳מציסציר געה׳נרט רוייש־ײאכט

 סאגט״ םון רעכט דאס נאר האט איספאלקאט דער
 א• סוטעז דײטשצאנר פון טייצז םר א פוז דאל.

 צ-־מיפדופ} גיכער װאס מ׳זאל אז ראטז. *װ יריע\ת
פאחאטצונג. נאציאנאצע די

גרינדונגס־פארזאמלונג• א מוגז
 «יספאצקאש בערצינער פונ׳ם פאחאמצוננ די

 אומאפהענגיקער דער שטורמישע. א געװעז איז

 האנטד־רעװאצױציע די אז ערסצערט. האט טענקע

 דע,■* לענן ארױסגעזאגט זיר האט ער אז. זיד רויןט

א־ גרינתמס־פארזאמלונג. דער פח צװויפרופונג  ל

 א נריגח מ׳מוז אז ארױסנעזאגט. זיד האט נאו>

 מען ?אז פרט דעס אין אה גװארדיע קאמוניסמישע

 די פאיטײדימו צו װי װפצאנד, בא אפצערנעז ןי.־

רעויאצױציע.
 האט ראט גערצינער פח איספאצתאם דער

 אפ־ ברי געריכטו, ראיאנע פוז כלצים ינגעארדנט4<

 פײ דאב איז ארמונג געזעצ׳טאפטלייכע די צוהיטז

 רע־ רײטשעד דער םוז סרבנות די ויואט־אײגנטוס.

 בףיחורליכו• א אין ווערז נתבר וזעצן װאציזציע

 п ס׳צ^ז «או דארטן פרידריבסהײג». איז הבר

מארנדרעוזאלױציע. דער פוז גןרבנות

נד־ינדמגס־־פאז״ דײטשער דער אױ ײאצן די
«>נע• פוז גרונד אױפ׳ו פאריןומעז װעט

 מאצ־חויט. נעדד׳ימע און דירעקטע גצײכע. מײנע,
 װ»*פ פרויעז. אוז מענער אצע האבז װאצ־מכט

יאד. 20 רערגרײכט האבז

ערטער. אקופירטע די אין
ברויט. בטט מינסס

 זיד האט ערנערונגס־קאמיסיע מיגסלוער די

 איז באטשאפטעױ אטעריקאנער צום געװענמט

 ציבאװע דוחר שיקז צו בקשה א מיט קאפענהאנעו

 מחמת מינסס. פאר עדנערונגם־פראדוסט! טיטיקע

דוחין. גרויסער א רעם איז זיד ס׳פיצט

טשתדל. זיד זײנטז זײ

בער־ אין נעשיהט ראט ראדע װײםרושישע די
דערשל־אגו זייד זאצ װאש דעצעגאציע. א ציז

 -1ספ; א װײסרוסצאנל., פאר זעאבסטשטענדינהײט
 יער אײ געװאח נעשיסט אויד איז ט־םיע ציעצע

 רעלע־ א שיסז צו באשצאסז תאט ראחג די שװײץ.
װיצסאנעז. צו אױר נאציע

מז&ובלימ. נײט א
 ער־ האט ראט נאציאנאצער צעטישער דער

 ערשטעי( א׳צם רעפובציס. א אלש צאטװיע הצערט
אילניאז. קארצ געוואח אױםגעלוליבז איז מיניסטער

Т Г
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.מלחמה אימפעריאליסטישער דער פון םוף רער
אפגטזאגט...

 צו רענירוננ דייטשער רער פוז נששות ־די
 װאפנשטיצשטאנדש־באריטטננע! די שאוגרינגע־ז

 געיואח. «פנעװארפז בארבינרעטע ו״ פה ױינעז
 פאר־ א ארױםגערוםז האט ענטפער דאזייסער דער

 װאפנ־ דײטשער דער טצר פראטעסט ב־טערטז
ספא. אין ׳עטילשטאנרס־קאמיסיע

פראטטסט. א
 נע־ ויר האט פאז־מינטערפעצד נעגעראצ דער
 פארבינרעטע די צו פראטעשט א טיט טענרעט

 אפמאר. דעם אנגער-רט האבז זײ װאש דעם. מנח
 האצטן צו מתריב איז מיציטער זײעו• װעצכז צױט
 אפ־ די פון לרצאמעטר 10 פוז מהצד א рк זיר

חיצות. דײטשע טרעטנדע

דורכצומומטז. שװטר
באדינ־ רי אויספיח צו סאמיסיע דײטשע די

בודאפטשט. איל היל פראנצויזישט
 טוױנט 11 אחייז זײנעז בודאפעשט אין

פראנצױזז.

בטלגיטז. איז דיפראנצויזז
 גײעז בעצניע( אין חיצית פראנצױזלשע די

 אוז נאװעצ וױצחנ, פארטמען האבן זײ פאראוים,
 דער־ האט סאװאצעףיע פראנצויזישע די נאנד־רע:.

צױקסעמבורנ. פוז גרעניץ מזרחדיקז דעם גרײכט

ארבטטס־לאזט• מיליאז א
 קארסאז צארד דער האט נא־אבר ־טז20 חגם
 װאש ארבעטער, ענגצישע מיציאן « т ערהצעדט.

סריגס־אינרוסטריע, דע̂ר איז געארבעט האכן
ארבעט. אז בציייבן

שלופרד־טלטגאציט. די ׳':
 װעצן שצום־דעצענאציע אמערישאנער רער אין

א ערסצערט האט װאפנשטיצשטאנד פוג׳ם נוגגעז
סא &א,סאװניס דער ציאפשינג, װיצםא!, אףײננײן וױיכער ניט וױצ פאש מחטת פראטעסט, נײעפ

חגר מעחמא־רוט. רעפובציהאנער, איח און א,־ז { אומ־ די װאפנשטיצשטאנרם־באדינטננעז. די טאבן
װעט דעצענאציע דער פוז צחאטענשטעצ גענױער פארבינחגטע יי פיז באדינגונגעז צ׳גנטשציכע

פועצ־ױצא׳ש די אבער װערז. אױםנעפירט װעצו
אײיראפע. פאר צאגעדיסע זײןק אטאצ קאנעז רע־פח

הײם. א דײטשז
 דער נאר אז מעז, מעצדעט צאנדאן פה
אפגע־ דײטשז א־נטערני־רטע אצע װעצז פייהעה

אתײפ. צוריס װעח שײזט

װעח. פארעפנטצלכט אפיציעצ אינגיבז

שלופ־מאנפטרטניל. דטר אויה

 אוז צאנדאו рк באטשאפטער יאפאנישע י•
 יאפאנישע אצס געװאח כאשטימט זײנע; פאריז

שצום־סאנפערעמ. דער אויפ פארשטײער
<**-3£5■י«י»

װעלט. אירישע
 שול־פראגע איךישע די

מאגיםטראט. לאז־זער אין
פון זיצונגען לעצטע די פון אײנער אין

 גרױםע א פארגזנקומען איז טאגיםטויאט לאדזןןר
 דא ציסירן מיר שולן, אידישע די װעגן דיםקופיע

ריעדעס: א־-יײגע
ראזענ■ ר״ר ראטמאן נעמט װארט דאס

 אויף אפ אנהױב אין זיך שטעלט װעלנער צװײג,
 שטא־ די פץ אז פאקארסקי, ראטמאץ פון טענות די

 פוילישע װי נישט-פױלישע מער געני־םן געלטער »יפע
לעצטן׳ דעט רעכט מיט פיעגט און שול-קינד^ד

 פראצעגט־ דער אן האלטן זיך װידער וױל ער אױב
 פארגעםץ. באלר שױן ר׳אט מען מעלבע גארג־ע,

 דעמאקרא• כלומר׳שטע די מיט »לאלעמיזירנדיג
 טיט זײנען װעלכע ראטמעגער, פױלישע ט»שע

 אירל- דער געגן אלויםגעטראטן פארביםנקײט אזא
װײזט שולן, אירישע די אין לער-שםראך שעף

 קײן גישט איז שפראך א אז אן, רעתער דער
 אץ פארשטענדיקן צו זיך מיטל א נור אידעאל,
 װעלכע קינדער, אידישע די מען •ז־ארף דזנריבעד

 דער אױף לער׳בען פויליש, קײן ניט יארשטײען
 אלם פארשטענדליך. זײ פאר איז װאם שפראך,

אירישע די אויםצװינגען מיטץ אז א׳ילוסטלאציע,

 לערן-שפראך אומפארשטענרליכע אן קינדער
 בו״ײנגט רעזולטאטן, פארקערטע מען דערגרײכט

 יד פון קיגדעד ео װאס מאקמ. ךעם רעדבער דער
 געקאנט ניט האבן םאלקס־שולן שטאטישע אידישע

 *קלאהיגער4 גײער דער אין װערן אנגענומען
 האבןי זײ װאם דץם, מחמת שטאט-שולע «ירישער

 אין לער־שפראנן פרעמדע פארשײרענע די צוליב
 וארט זיך פאלקס־שולן, איר-ישע שטאטישע די

 זיך זאגט רעדנער רער אויסגעלערנט. װעניג זעי«ר
 רעליגיע(׳ )אהן שולן װעלטליכע פאר אדױס אױך

 פון גײסט פאר׳ן צוגעפאסט זײן זאלן װעלכע
קינר.

;ערקלערט פזנטערזאן ראטמאן
 אויך יאמןן און פאראן. זײגען פױלן אין

 ?ןינדער אידישע ז־י פאר עקזימטירן בלײבן װײטער
שולן. פוילישע ,גװ

 רער אויפ געזאגט-רופט םען האט דא
 רעט Чьр'па איז שפראך פױלישע די רערנער-אז

 ד״ר אמת. נישט אבער איז ראם קינר• אידישן
 אירישע לי מאנאפאליזירט נישט האט ראזענבלאט

 פון נאמען אין רײדן נור קאן ער באפעלקערונג.
 שום קײן נישט האט װעלהע גרופע, קלײנ^ר א

פאלק- פוילישן פץ אגמוױקלונג דער מיט שײבות

פארשײרענעם.
с טירז. די פארמאכש

 געזעץ־ א אויס ארבעט רענירונג ענגלישע די
 אצע פאר גרעניץ דעש פארשאכז צו פרא׳עקט

 דײטשז די פילטראציע. פון ציצ מיט׳ז אױםצענחגר
 ענג־ אי; זיד אחיסזעצו טאה ניט «'נגאנצז װעלז

צאנר.

נטמט. מט»
רעפוב־ אװםטראצישער רער פח רעגירונג די

 די צוגעטען ט׳מעג אז אײמעשטיממ, האט לייז
 שטיל! אין זיד געפינעז װאש סאצאניעס, דײטשע
אהעא».

 בא* אגע5 הױטישעד דער טהמת האט ״רעגירוננ״
 אצש קאלטשאק אדטיראצ דעם ערקצערז צו שצאסן

דיהטאטאר.

אנ׳ארבטטטר־אויפשטאנד.
 פוז אנ׳אויפשטאנד איז קראשנא־ארשק איז

 איבער־ מאל עטליכע איז שטאט די ארבעטער. די
 װעמעו בא אנדערע. די צו אי־ינע פח געגאנגעז

 אימבא־ איז איצט זיר געפינט סראשנאייארסק
װאוסט.

טאשסטנט. איז
 פארבאטז, איז טאשקענט אין ארײנפאר זער

 ער־ рк רוחס גרויסער א דאיטן ס׳הערשט מהמת
 אױה הערשט רארטז דירות. א.־ז נערונגש־מיטלען

טיפוס.

לױפז. זײ
 צע־ פוייצישע די פארהאלטז װ׳״ישרוםצאנד אין
 דעם םאדצאזז װאש עשאצאנעו. דײטשע די גיאנעה

 װידער־ סײז ארויש גיט וױיזז דײטשו די קאנט.
 גע־ אימאנצז זײ בא איז דיםציפלין די שטאנד.

 צוזא־ אװעס פארט בודזשואזיע ארטיקע חי פאצז.
דייטשן« די מיט מעז

הײם. א טרלויבט
ערקצערט. האט שאװרעפ פאטמדאטער דער

 פאטשדאש, рк צוריה קומעז סאז װילהעאש אז
 סראנ־ די ניטא. זײנעז דערצו מניעות סײנע וױיל

 ציציליע!־ איז זײז השתם מז װעט פרײ״צעסי(
ה»וי-

גריגדונגס־פארזאמלונג. די
 א ררוקט צײטונג״ אצנעמײנע ״דיייטשע די
 רעגירונג רײטשער דער פוז סות רעש מכח טעלדונג

מאמענט. איצטיקן דעם אויף
צונויפ־ דער א» האצט, רעגירוננ דײטשע חי

 נױטיס. איז גרינדונגש־פארזאטצונג רער פה רח»
 איז פראגע די שלום. א שצישז צו גיכער >ואש כוי
 רעגירונג די װעח. צונויפגערופן זי זאל װעו נאר

 אויד װעט שטאנדפונקט דאזיקער דער אז האפט,
 סאוױ די פוז ראט צענטר^עז אינ׳ם זײז מנצח
 צומיפגעחפן װאר קומענרע די װעט וואש יעפו,
בערליו. איו זועח

פראטטסט. א
 א נעװארו ערקצערט איז ראשטאװ איז
 טאסערש, אוו פורמאנעם בעריעד, רי פ\ן שטרײק

 ארעש־ ש׳זיײנעו װאש דעם, סעגז פראטעשט אלם
ארבעטער. געװארו טירט

פאלטשאי״
אמססער די א» איבער. םע) ניט כארביז פוז

פאתומטז. לװאװ
«־בער, ניט טעצעגראל־אגענטור פויצישע יי

 שטאט רי פארנומען האבז חיצות פוילישע די אז
לװאװ.

גאשט. א
דע־ ־ט•3 דעש פארן הםתם מז װעט װילסאן

 סריגם־ א באגל*יטז װעט אים אײראפא, איז קאבר
מינענ־שיפלאר. פה אנ׳אפטײלונג און שיף>

רטרואלױציט. נײט א
 ארויםגענעבז האבז קאמונישטז דרעזדענער רי

רעװאצױציע. נײער א צו רופט װאש מאניפעסט. א

גריגדונגש־פארזאמלונג. א מטגז
 רע־ א אנגענומעו האט ראט ברעמענער דער
 האצט ער אז ערקצערט, ער װעלכער איז זאצױציע.

 אנ׳אװאנטױר, אלש פארזאטצונג נאציאנאצע די
 רע־ שאציאצישטישער דער שאטז נאר קאז װאס

װאצ׳ױציע.

מאכקװע. אין
סארטאטשםטס. נײט ,

 באפעצמערונג דער מען װעט אינגיפן גאר
 אג־ קצאשױפאיאס. פוז »ןארטאטשסעש נײע געבז

 ארבע־ :3 נאר זי״יז װעצו סאטעגאריעט 4 שטאט
ארבעטנדע, ניט און באאמטע טעד.

 עו*, וואס דעפ. קעגן ר?ריבער פראטעסטיר איך
 )געלןנבטער פאלק. אידישן סון נאמען אין רען־ט

 ז־י אז באװײז, א פראקציע( אידישער דער כא
 פױלישע רי פרעמד נישט איז קינרער אידישע
 זיך האבן הײ-יאר װאס פאקט, לער איז שפראך,

 1000 פיט פאלקש־שולן אידישע די אין פארשריבן
 ד>ר רעכנט סוף צום פאראיארן. װי מער, קיגדער
פערזענליפ אידישע רײוז גאנצע א אויס רןדנער

 עד װי אויך, זײנען װעלבע רננים, און קײטן
״זשארגאן״. געגן ארויסגעטראטן

 פעטןרזאן ראטמאן פץ רעדע דאזיגע די
 אױף אפילו כאמערקן. צו געװען איז עם װי האט,

 שוס קיץ געמאכט ניט ראטמענ?ר פױלישע די
 א מיט געװארן אױסגעהעדט איז און אײנררוק

װ. א, אינסערעס. קנאםן

вчияыаошгаала
דימענטשטײן. ש,

פאגראמען. אידישע וױיטער
אײגגעפייט, א<־ז שפיטעצער אצע איז כטעט

 ג־ט גוססז. צו »ן הויבט װאש פראנמו, יעח אז
 רפואת, שרעסציכע א איז ראם מארפױם. אייז מען

 װען נ»ד ניפט. םד א זעהר זיר איז האט זי װײצ
 א אצץ. מעז פריװט םאוצירז צו װאש ניטא פ׳אייז
עש. העצפט אמאצ מעשה א 4אוי השיה

 געפינט האםנונגש־צאזע א פוי צאגע א איז
 אצ׳ז אײראפע. מזרח א־ז בורזשואזיע די איצמ זי-ר

 םאציאציסטישע די טויט. נאהענטן «יר פאר זאגט
 װעט זי און באוױזז שויז זיד ה»ט רעװאצמציע

 סאפי־ חגש צו סוו« א מאפז אוטפארמײדציר מוזז
 זייר װעצן לאנג װי נאד איז פראנע די טאציזם.

 זיר האט הלאטוי דער סאנװאוצשיעז. אירע ציהעז
»נגעהויבז. שױן

 זייר בורזשואזיע די דײנהט מיטצען אצע מיט
 פאר אפיצו אפ נייט זיך שטעצט זי :ראטעװען צו
 עתס־ די אחין* גײט זי פארברעכנם, גרעםטע לי

 רציחות אױו* עצוצ איז זי ניידערטרעכטיגקײטז, טע
 טטש, בפועצ נאר, טעגטשז אײנציקע פון נאר נים
משתת. איר איז ראש פעצסער. גאנצע פ־ז

 ברײנפט זי װאס סרבו. טרשטטר דטר
 זיײ מזבח מאנטר־רטוױאלױציאגטר» איר אויח

 פאר־ פאצס. א אצס גאנצעש, א אצס איז־ז גטז
 פאי־ צו זיגע) איז סעז האט מער אז זיר, שטײט
 רעװאצױציאנער, אריעטער אידישן דעש פאצגז
 רעװא־ פח שיטוואצ א 1געװע טאצ א איז ויאיפ

 גאנוצט בורזשואטע די נאר גײםט, צױציאנערז
 ראש װאש שנאה רעציגיעזער אצטער רער טיט זיד

 אוו אירז קעגז אײנגעםצאנצט האט הח-סטנטוש
«צעמע;. סענן פאגראמעז אירע 1א װענדעט
 זיר װצט בורזשואויע גרוישע אירישע רי

 זי חגגירונגש־שטיצע, געװיסער א ט'ט שטענדיה
 ״אינםערנאציאנאצ־אסימיציאטא־ געשםיטם איז

 גאנץ צ״רט זי א.וז אנטיסעמיטיש אפט ריש״.
נאר אפ אפט הומט זי פאגראטעז. די פח־ װײניק

פאגראטען. פוז געציטענע די פאר נדנרת מיט
 איטטר שטײטזאבטר װאס פאגראמטז די
 -שאר־ מטר א טראגז הױם םדר אונזטר אוימ
 שרטס אלט די פוז מטר כאראהטטר. פטרז
 רי װײצ גטזטהז, איצטטר ביז האבז מיר װאס

 װערט אצץ אוז בי־זער נעווארז איז װירסציכסײט
 ביז מאששטאב. 1גרױש א אייז געמאכמ איצט

 נאר מיר האבן צ״ט, צעצטער רער פאר אהער.
 רע״ מיז א פאגראכיעז צו הכנות עהד א געהאט

 אוז ממשותדיה מער זײ װערז אי־צטער פעטיציע,
כאראקטער. ברײטעח א 1א נעמעז

 פוז »דיעה נײע א באקומעז שױז האבז מיר
 אומע־ גאליציטז. איז פאגראם אידישז גרוישז א

 די אין מאבט די נעמט בורזשואזיע די װאו טום
 פאגראמע) מאםז געטאכט ראדטו װעח הענט.
 פריװאטע אה געשעפטז אידישע אצע איח. אויף

 גט־ פיל זטהר צעראבירט. ז׳ײנעז חײזער אידישע
 אװ לויפט כאפטלמטרונג אירישט די טויט.

 פוילישט די אהינצוטאז. װאו ניט זיר װײסט
 פאגי די ניט שטטרל גאליציןו איז לןזגיאנטת

 אנטײל אלײז זײ נטמײי אפט גאנע אח ראטעז
זײ. איז

 האבז מיר □■ציד שרעסציבז א פאר װאש אט
 קאנטד־רע* רער פוז טעט׳יגתײט דער פוו זיד פאר

»אצױציע.
ראבירט, ״מעז איד, רב :פרעג־ מיך מ׳װעט

 פי־ מיט זי־ד פארנעמט איר אוז אידז הרגעט טעי
 זאגט קאנטר־רעוואצױציע?״ דער װע» צאזאפיע
 זיר, מעז העצפט װי מעז. טוט .־ואס בעסער:

 אומשוצ־ חי ראטעװען צו סיטצען א; עפעש ניגמט
 פוו װיכטיהער זיח מעט דאס ?וגנות, דיסע
אצץ.

 אה װיכטיה זי׳ינעו פרא» די אמת, —
 פון «יד װעט ענטפעיר דעש אבער :ערנסט

מעז טײנט. איר װי וין דעם אין ניט באסומען מיר

 אזעצכע איז איצטער ביז געװען געמיינט איז
 געזעצשאפטציכער דער צו װענח צו זיר פאצן

 אננעמעז זייר זאצ זי פרעםע, דער דורר טײנונג,
 די פוז אײגע איה. פוז רעכטן מענשציכע רי פאר

 איז פאצז. אזעצכע אין שתדצנים אידישע אײביקע
 דאש באשיצז צו ציטע פראנצויזישע רי געווען
בימער. אוז מענטשן פוז רעבט

 שטיצ דער איז פצעגן פני אידישע אונזיערע
עטעז  הינטער־ די דורר מיטלעז דיפצאטאטישע א̂נ

 צופעציקע די װי װעצט־גזצנים גרויםע די פון ט־רז
 אירן װאו צענדער, די איז מיױשמאה אידישע

 זעצ־ דער איז אח עטאנםיפירט געװען שוח זײנעל
 שוצד נאנצע די אחיפװארפז זי פצעגט צײט כער
 זײ װעצכע צו פארטײעז. א־דישע צ״נקע רי אױף

 אויפ־ זאצן זײ פאדערונג א מיט װענח זייד פצעגן
ארבעט. רעװאצילציאגערע זיייער העיו

 גע־ דעם אודא :אר נעדײנפעז הנרים פיצ
 דױ גאש. פון דעפוטאט אידישער א װאס שפרעד,

 גובערנאטאר. גדאדנער דעם ט(מ געהאט האט מע
 רעװאצױציאנעח אויפו״ אנגעװיזז האט װעצכער
 נעזאגט. דעפוטאט דער האט אז־רבה.—״כרנד״

 װעצן טיר צאגע. אידישע די נאר בארבעשערט
 אוז ״מנד״ טיטן יןעטפז צו העצפן אצײז א'יר

 טיטצעז! פאציצײאישע )מיט אונז העצפט דערװײצ
 זײז איו האט געשפרער דער באסעמפז. צו איש

 אירישער דער אוי)* טומעצ א געמאכם צײט
גאש.

 ביל א*ז טוער כצצ אונזערע פח פאציט־ס די
 דער װאש ניט, כמי זעצביפע. די געבציבן איצטער

 רע־ זײן צו אױפגעהערט האט ״בונד״ איצמיהער
 אינגאנצז יוױ כטעט זי׳ד האט אוז װאצױציאנער
 פאציטײ כצצ־ישראצ אונזערע מ*ט פאראײגיסט

קער.
 א װעגז ראטערדאם פח ידיעה א רא ס׳איז

 מינישטער אויסערן זייער צו דעצענאציע אידישיע
 אידז. פױצישע ד צטוית ארײנמיש) זיד זאצ ער
 נעװענרעט זלד האבז צמנים אח רבניס אידישע די

 אפ־ בורזשואזז נײעז צו ה. ר. ״אנטאנט״, צוט
פאגראמעז. אידישע ר' װענז װיצםאז, גאט

 מיט קעטפז צל ווענ דער איז דאס נ׳יט ניױ,
 בור־ איר מיט װעצט אצטע די פאנראטעו. אידישע
 נאד אפגעשטארבן. צחצום־ו איז מאראצ זשואזע

 געזעצשאפםציכע קײז מער ניטא איז מצחמה, רער
ױשר. תײז רחטנות, יז“ק< מיינונג,
בא־ האט רויבער־ורעצט האפיטאציסטישע די

 גאצד, נאד געזיכט בצוטדורשטיהז עכט איד ױיזז
 דעם 1א.י געזעהו עש ה«בז טיר רײבסײט. נאד

שקער שרעקציכז  דעש איז איצטער אוז שצום ב̂ר
 האט װייצסאי װאס שצוש, מערדערישז מער נאר

דײטשצאנד. רעו־אצױציאנעדע דאש אנגעבונדן

 האכז ות,1רציח װעצט אפענע אזעצכע נאד
 רער מצד ױשר װעג! טראכטז צו ■וואש• ניט איח

 פוז שבור איצטער איז זי וועצט־יבורזשואזיע.
 שתיטות די חאטש זיר דערטאנט בצוט. מענטשציבע

אירמיענער. טױזענטער די פוז

 1קא מעז אז אנערקענען, ענדע אם מוז מעז
 אפזאגז. ניט הישטאריע רער פוז נורצ דעש פוז זיד
 נצײך װירסצינשייט דער ארײנקוסען >1דאר מעז
 װעג אי׳ין :אונז זאגט זי און ארײז אויגז רי איז
 זיר ראטעװעז צו פאצס אירישז פאר׳ז דא נאר איז
 װעצן רפואות אנדערע לליז איז פאגראטע־ פוז
הןגצפן. ניט

 סאציא• אלװטלטליכט די :איז ווןלג דלור
 סאסוניזם, פוז זיג דטר תוװאלירציט, ליםטישט

פאגראטטמ די צו סומ א מאכז װטט דאס נאר
 או־רן דען מיר רארפז :פרעגז מיד װעט איר

 דער פאר שמיר־אייצ אצש בצוט אומער מיט דינען
? װעצט־רעװאצטציע

פר» גאט דטר װיל אזוי :זאגו אײד כ׳מוז
 איז צאגע אזא אױ זיײנעז איח היסטאריט. דטר

 צאנגיא• די אװעמעשמעצט זײ ס׳האט װעציער
 כפרה־ די ןײז מוזז זײ אז געשיכטע, װעצט ריסע

 מזז מע; נעשעהנישז. װעצט אצערצײ פוו הינרצ
זיר. צופאשז א־ו רעיענעז דעש מיט זיך

הושט(. לש̂ו
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