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ניים: וױכטיגסטערעװאלוציע. אונזער־
 איז סטאראדוב אין —פאלעםטיבע♦ אין מלוכה אידישע נײע א

 פארבאנ-—קריגם-רעװאלױציאבערערקאמיטעט. א ;געווארן געשאפן
 שטרײק-באװע- גרויסע פארלאמעבט.-א עעלישץ דעמ דערגעלאזן

 *ספארטאק״.-־• גרופע דער פון פארשטארקונג דאן.-דאם אויפן גובג
 שלום-אובטערהאנדלובגען אלגעמײבע די - קרים. אין הובגער א

יאנװאר♦ אץ אנפאבגען זיך װעלן

דײטשלאנה אין רעװאליוציע די

 מקדפונימ איז װאס ארבעטער, אידישן דןמ
 םאציאליססישעד דער פץ אװאנגארד דער געווען

 באשןיוט ניט לײדער איז רוסלאנד, אין באװעגונג
 רוטי־ גרויםע שמחה-די די בײצואװאוינען נעװען

 ם>- לעצטן איר אין איבערהױפט רעװאלױציע. שע
 פארגאנגענעם איןטיאבר פין אגתױבנדיק ייאד,
יאר.

 אײן פון אקופאציע דײטשער דער אדאנק
 דעי рв אוקראינע, ро זיך אפטײלן דאס און וייט

 ארבעטער־פאםן אידישע די זײנען זײט, צװײטער
 גע• נעבאך האק אץ לפחגה מחוץ געבליבן אױםן

ײבן יזט0  עם װאס דעם, צו צושױער זײטיגע ני
רוסלאנד. קאכעדיקן אינ׳ם זיך טוט

 רעװאלתיאנערעל רער װאם וױיס, װזיר
 פאר אױפגעטאן ן י ו ש װאלט אדבעטער דישער א

 אומגליק דאס ניט אים טרעפס עם װען צײט, רער
 דײט־ דעפ פון פליגלען די אונטער געפינען צו »יך
 דעי אין געפינען זיך װאלט ער װען שוצמאן, ישן

 ראטך די װעפק איימטעו/ רוסישן דעס פון לאגע
 און פרײ מעגליבקײטן אלע געגעבן האט מאכט

 מצב׳ עקאנאפשן זײן אויפצוהויבן אוטגעשטערס
 ער ויען קאנטראל, ארבעטער דעמ אײגפירנדיק

 אזוי באקומען ארבעטער רוםישער דער וױ מאלט
צוקונפט. בעסערע א פאר אונסערשטיצובג, »יל

 קאמוניססישע װיפל קאאפעראטױון, וױפל
 קלובך ארבעסער הײטען, ארבעטער װיפל ארטעלן,

 דער פאר וואלטן װ. אז. א. װ. אז. א. ביבליאטעקן
 דער אױף אױפגעבליט און אױםגעװאקםן גײט

.גאם!... אידישער האראפאשנעל
 גע- געפעלן געשיגטע דער «יז ליידער

שפיצל. א מאסן אילישע די אפסאן ?זארן
 «ידישע אוגזערע ײי יאר דרײ העכער שײן
 אפ- рх אפגעריק איבערגװאלד זײנען ארבעטער
 רעװא־ דעפ Л? ברױ לײבליפע זײערע פון געשניטן

 קיץ גיט האבן און ארבעסעמ רוסישן לוציאנערן
 שפידן צו אופגעשטעדט און פרײ מעגליכקײט

 לעבגס-פאד- פרײע נײע רי שאפן קזאל, ש זײעד
 םאציאליסטישן אין באמערקן פיר װעלכע ׳מען

лרןסלאנ
 אפגע- рא עפעגק צו אן זיך הויבן ענדליך

 דער פאר זײנען װאס גדעניצן. די װערן שאפס
 рк אונז צװישן געווארן גןישאפן קיגסטליך צײט

 בא צוריק שוץ האבן מיר געגנטן. אקיפירטע די
 צוױשן»ײ שטעטלאך, אידישע רײע גאנצע א זיך

ס—באברױסק אויך א ע ד ר ע נ א י צ ו ל א װ ע  ר
ע ש י ד « . א . ו ק ם י ױ ב א ב
 ארפײ רויסע אונזער זיך גןפינט פינםק פי־ן
האפן, לאמיר און שעה דרײ פון מהלך א אינגאנצן

הײמ. א צוריק
האלאצמ. הינטןזר דויארםמ 60

 די פארנומע? מע־ האבז נאיאבר ־טז24 דעם
 ביז׳ז טװאצנא סט. דער פוז ציניע, ויגא-ארצאתער

 מיארםט 64 סאציאנקא, טײד דעם איבער בריס
פאצאצלו. היגטער

ארנאגי־ נים דערוױיצע נאר איז רריסא איז
 רוי־ פאר הוכען דעריבער איח מאכט הײז ז־וט

בערײעז.

דװינסמ. פוז װיארםט 87
V.

 מהצר » איז זיד מיר געפינעז רװינםס פוי
וױארפם. 87 פוז

האמטל•
זי־ געמײמאטע א נעװאח באשטימט ם׳איז

 סאל־ רײטשן מיט׳ז בא-צײט אינזערע פוז צ־גנ
 איבער־ טיר זאצז ותגז פראנע, דער מכח ראםירראט

 טיר זאצז שעה יעדער ж מ׳װארט, האפעצ. נעפע:
האמעצ. פאדועמעז

פאלאצה.
 דײטשז די האבז פאצאציו פוז אװעמײז באם

 ־1בא סר א און פאיאזח סד א א*כערנצאח »ונז
בעצ־הכיתישקײנ^

 איצ זיך לאזט וועלפע מערב-דיװיזיע, אונזער «ז
 װעט װילנע, פץ ריכםונג דער אץ טארשיק סער

 אונזער אױפלעבן рא אויפשטעלן צוריק אינגיק
פאלקם-ארגאניזנ(. צ.בלומיגטן און צוריסענעם

 אויף רעװאלוציע די רעװאלוציע, אונזער
• דארף גאס, *ידישער דער ן נ ז ש ע ג ס צ י א

 איצט ביז זײנען װאם ארגעטצת דישע א די
 אץ פארקױםטןיר רער דורך פארבלענדעט גןװען

 קײי האבן рк פרעסע אירישער קלײגבירגעדליכער
 זיך טוט עס װאס דעם װעגן געהאט גיס אנונג

 איצט ווזנלן ה־סלאנה םטישן סאצ־אלי דעם אין אפ
 א זיך פאר דערזעױ״ן װעלן זײ אויגן. די עפענען

 פאר הערן פארשכורט װעלן זײ װעלכן פון ׳בילד
שמחה־י

 האבן זײ אז דערפילען, װעלן זיי נור גימ
к דעם פון עראבערונגען די אין חלק גוזאלדיקן 

 לןצמע די זײגען זײ הגס פראלעםאריאט. רוםישן
 זײערע פאר אפגעריסן. אים рפ געװען יאר עמליכע

 נײע פעגליכקײטן, נײע עפענען זיך וועלן אײגן
 рк שאפן рв אדבעט װײטערדיקער א פאר ווןיגן
|•3בױ?

 אזױגוט ארבעטער, אידישעד דער װעט פדײ
 ארגאנען אײנענע זײנע שאפן רוסישער, דער וױ
ע די אץ ב ר , ר טע א  אױף װעלן יועלכע ראטן

 פראלע• דעם פיט האנט בא האגט אופן וױח־יקן א
 רע־ די נצחון אנ׳ענטגילטיקן ביז דורכפיק טאדיאס

 אױי־ ד>ר אױף рк בכלל רוסלאגד אין וואליציע
בפרט. גאם שעו־

 אנחויבז איצט ױ.ד דארו« רעװאלױציע אונזער
 «װעס־ מיט׳ז צוזאמעז «ז טאקע זיד הויבט זי אוז
 זײןןר פוז פארנעמע: מיט׳ז אח דײטשז די פח גיח

гв?а אדמײ. רױטער «ונזער דוה־
 ד»ט געהאט י» האבז זו»ס רי אצע. לאמיר

 רער איז זיד באטײציסן און בײצוזואוינעז נציט
 האלט װאס מיר רעװאצױציע, רוםישער גי־ײסער

 טאציאציס־ נײע א בויעז פוז ערפארונג די שוין
 דערצאנגעז צו גרײט זײז צאמיר וועצט, מישע

 אונזע־ חגרים נײע די צו האנט ברידערציכע אונזער
ר».

 1 אפהיטז אוז װא,ר דער אױןי שטײז דארפז טיר
 ניפט דעם פוז חברים אונערפארענע אונזמרע

 קאנמר־רעװא/יוצ־א- די פארשפרײטז עס װעקכז
 די פוז איהויבנריק המינים, ימכצ ערעמענמ; נערע

 _ אםאצ דעם מיט ענדיקנדיס אוז נותשואזע סאײן
״במד״. נעצ־װײםז—ח״נט אוז רױטז

ריכטונג. דװינסמטר
 סט. דער פוז פארשטײער ד״משער דער

 פארשטײער. אונזערע ערקצ׳ערט האט פװאצנאיא
 ~1ריגא־א רי אפרײניקן צו באפעל א האט ער אז

 װיגאסאװ»,—דריסא סט. דער ביז װענ לאװער
 ד^זארהאצ־ א װעח אײנגעשטעצט ס׳תעט װאו

טענ. 15 אדעד ,3 אויה יאנס־ציגיע
 ---------------------------------------------------------------

רוסלאנד. אץ
מחנה. רױטע א

 אויעזרנעפ סאמארעד פון דעלעגאטן רי
 גרויכן דעס מכח איבער גיבן ראטן׳ציזאמעגפאר

 באגעגנט באפעלקערונ, די װעלכן מ־ט עגטתיאזנ/
 וואסקרעםענסקע די הילות. אונזערע אופעטום
 טױזנט 220 צונויפגעקליבן פרײרויליג האט װאלאסט

 טשארנאו־עט- דער ארמײ. רויטער דער פאר רובל
 טױונט 600 פרײוױליג געג^בן האט קאנט ש>נער

אדמײ. רױטער דער פאר פיראזש פוד

באלאגטרונגט־צושטאנד.
נע־ ערקצערט איז ^אצאטיר שטאט דער איז

געביצ־ זיד ס׳האט ױאוז
 ק^נס־ רעװאצױציאנערער צײטװײליקער א דעט

קאמיטעט.

סאװדטפ. א אנ׳אוטשיירטדילמנו־־פאר קןזגז
 ארבע־ די ж מעז, טעלעגראפױט בערציז פוז

 האבז רײז אונטערז באם נעננט דעם פח טער־ראמז
 צו צושטײז באשצאםן שטימען מערהײט « טיט
 דיקטאטװ די פארעה אח ״םפארטאק״ גרו&ע דער

 סאװדעפ בראאונשװײגער פראצעמאדיאט. פונ׳ם
 ניט מ׳דארן» אז רעזאלױציע, א ארויסגעטראנז האט

 װאס נאר גרינרונג״פאחאמצומ. סײן צונויפרופז
 גא;ץ פ.יז ראםרצוזאמענפאד א צונױפתפן גיכער

דײטשצאנת
באראטונג. א

 אפנעפאח איז טרא:פאצגעי באיערישער דעו*
 אצטז פונ׳ם אנהײנגער די מיט באראטוגג « 4אוי

 דער אוי^ עסטרײר. אח דײטשצאנד איז דע<שיה
 ד> פח פארשטײער וײז אויך וועצן באראטונג

נ-־טמליכ^

באלשטװיזם. פאר׳ז פחד דטר
 רער אז ,.פאתוערטס״, איז שדײבט שײדעמאז

 דײטשצאנד אז דערצו, ברײנגעז וועט נאצשעװיזם
 באיע־ דער ж א:, װײזט אוז װעח /עריהז װ.גט

 סעפא־ א צו איצט שױז שטרעבט קענינ דישער
ואטױשצגם.

ר^פובלימג באזונדטרט
 דער אז בערציז, פוז מעצדעט ״פאציטיהע!״

 פארקומעז װעט ראטרצהאמענפאר אצדײטשער
 פאראייניסטע די בערציז. איז יאנװאר ־טז15 דעם

 האבז דײטשצאנד צפוו־מערבדיסז פון טאװחנפז
 שצעז־ אוז האמבורנ ברעמעז, אלדענבורג, ערקצערט

 רעפובציס באזונדערע א אצס—װיג־האצשטיניעז
רעזידענץ. אצס האמבורג מיט

טשטכאװ־טטאטר• א
 בא־ האב! פארערער טשעכאױס פוז קרײז דער

 אויפ טעאטר א פעטערבורג איז גרינח צו ש^אסן
 טשע־ װעח געשפיצט נאר ם׳װעצז װאו נאנזען, זײז

פיעפעס. כאװם
■■------------------

אוקראיגע. אין
ארטסטירט. םמאראפאדםהי

 פון הומעז װאס קריגם־געפאנגענע, אונזערע
 נאיאברהאבז ־ט;23 דעם אז דערצעהצן, אוהראינע

 סקאראפאדסקיז ארעסטירט מיצ־טער פעטצױראם
 גע־ זיד האט ער װען זנאטענקא. סט. דער «ויףי

עפטרײד. איז אנטצוישז קציבען
 העטטאנישע די האגז רעטשישטשע איז
 קריגס־געפאנגענע, די צװינגעז נעפרובט פושציים

 ניט זיד ם׳האט נאר אהאפעס. גראבן זאצז זײ אז
א״נגענעבז.

לןינינטז. מיט אײנשטימימ ניט

״סװאבאד־ צײטונג װײם־נוארדײאישע די
 נע־ האט סיעװ, איז «רויס גײט װאס מיםצ״, נאיא

 קאמפ ״דער טעמע: דער אויף אנ׳אנקעטע מאכט
 אינ־ איז■ ענטפערם אצע פוז באצשעוױזם׳/ מיט׳ן

 טױ פראםעסאר פונ׳ם ענטפער דער טערעסאנטער
 ראנאזא. גענעראצ פונ׳ם אוז גאן־באראנאתםהי

 אצגעמײ־ מיט׳ז אז שרײבט. טוגאז־באראנאװפקי
 באצשעװי־ די פארשװינח אױד װעצן שצום נעם

 זײן אוז מענטש קצוגער א זעהר איז צזנניז קעס.
 עקזיסטיח ניט קאז באצשעװיזם דער אז פראגנאז,

טוגאו־בא־ נאר דיכטיק. איז אצײז רוםצאנד אי[

פארזיכערן. זיך וױל מען
״לאקאל־־אנצײגעד״ דער פודיע ם׳איז וױ

 אױפגע־ קרײזן פאליטישע בערלינער די אץ איז
 פאר־ 5נאציאנ.-.ל רי אז געדאנק, דער שוואומען

 גזןרלין, ן א גישט װערן צונױטגערופן זאל אמלונג
 יענער צו נאר אויב מײן, גײ פראנקפאלט אין נאר

 זיץ בןירלין אין לאגע פאליטישע די װעט צײט
 פאר- קער דאז דער פאר זיכערע קײן גאד נישט

זאטלונג.

אומ. מיט
 *׳■жав״ גרופע די האט נאיאבר ־טז21 דעם

 װעצבע אויל פארזאמצונגעז, 3 געמאכט טאק״
 צױרר ראזא ציבקנעכט, «רויםגעטראטז ס׳זײנעז

 איז האט ?ייבקנעכט צעװי. פאאזצ אה סעטגורנ
 ספאדמאקאוי־ רי אז אונטערגעשטריכז. רעדע זײו

 חאמ װעצכע באצשעוױסעס, די מיט פיצן צעס
 שאת» איז ציבקנעכט פארדינבטז. אימבאנדענצמע

 ר»גי- דײטשער איצטיסער יער אויפ אנגעפאצז
רונג.

װילהטלמטו. מ׳פאדטרט
ידיע,יו־ו. געװאח ערהאצטו זיינעז צאנדאז «יז

 אויפנע־ אױ רעגירונגם־קרײזו דײטשע די איז אז
 א מיט זיר װענדו צו פראגע די געװאח הויבז

 ז■ או רעגירומ, האצענדישער דער צו פאחגרונג
װיצהעי׳מ. סיסר געװעזענעם דעם ארױסגעבן זאצ

הבחשה.
אומאפהײנ׳ די פוז צײטונג רי—,.פרײהײט״

 צײ־ בערצינער די םון יריעות רי אפ צײסנט :יקע
 אצ־ דער אוז אומאפהײנגיסע די צװישז אז טונגע(

אונטערהאגדצונגעז זיד פירז פארטײ л ס. טער

 איז צענינעז מיט פונאנדער זיד נ״ט ראנאװססי
 רעװאצױציע. אנ׳אצװעצטציכער פיז פראגע דער

лж איז צײקנט טוגאז־באראנאװםסי

לױפז. זײ
 טאגי־ א געװאח ערקצערט איז אוסראינע אי
 צפיצערז די יאר. 35 ביז אפיצעח פח ציזאציע

 ראש״ 1אי אה ראטדרושצאנד דעש איז אנטצויפז
טאװ.

פטרםיטי. פמ
פערם־ פוז אז טעצדעז, צײטונגעז קיעווער די

עג ציצ מיט׳ן כחות ענגצישע נתישע זיר רוהז יעז
קאװקאז. און טוריועשטאן פארכאפז

״* —  

מלוכה אידישע גײע א
 / אח т מעז. עטטעצד סאנסטאנטינאפאצ פוז _

 רענײ א׳רישע א געביצדעט זי-ד אטה פאצעפטינע

פאצגנדער:; אמ ענשטעצרעטרוגנ־צחאמ דער רוננ.

אצס בראנדײם. צוי א*ז פדעמיע^מינישטער אצש  ... ----
?'.УН1 עניניש: אוישװײניקשטע פאר מינישטאח

> * '״
פאר רניסטעמי אצש :רדאאונא שמאס זאנגװיצ.

פינאנש־פיניס^ כאקאצאוו,—עני_טש אינװײניקשטע

דעצ״מאנ —ױםמיץ־מיניםמעו־ ראטשיצר.—טער

ײדײארטפ נאציאנאצע פאר מיניסטער שטאם,

— ערטס-מיגיפטארבע ררע גאצדשפיט.—נונג

■ ׳*- ־אפענהיים.—פאצקם־ביצרוננ פאר אכאװסהי.

 רעװאצױציע- אונזטר זיד דערנעהנטערם עס
\ באגעגענעז. נעהעריס װי זי צאטיר

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראסטא( )פון

פארטײ. אײן 1אי צונויפגיסז ניכח  
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פרידנס״קאנפערענץ דער צו הכנות די
 שצום־אונ־ די ж מעצדעט. פאדי״ דע ״עכא

 אנהױב איו אנהוימ זיד װעצז טעדהאנדצונגע]
אונטערנעשליבן װעט פראטאקאצ דער יאמואל.

פעװראצי• םווי צום ו־ערז

טשפטו. זײ מ׳װטט

 צײטונגעו שאציאצישטישע 3 בעלצינעל די
 סאנצ* געװעזענעם רעם ארעשטיח מ׳זאצ פאדעח.

 שטאטס־שעקלעטאח רי אח געטמאז־האצװעג צעל
 צימער־ און יאגאוה ענינים אויסװײניקשטע פאר

 דער פח דאלוטענטן נעהײטע די פח װײצ מאנעז.
 ער־ זיר מעו האט בערצין אין נױםיע גאיעלישער

 שוצריס איז רעגירונג געװעזענע די אז מ־גדיסט,
מצחמה. דעל י א־ז

װארט. סײז ניט האלטז זײ

פארבינ־ ״רי :שלײבמ צײטונג׳' .,קעצנעל
 פוז באפעצסערונג ױער געוועו מודיע האב» דעמע

 ניט זאצן זײ אז ערטער, רײטשע אסופירטע רי
זײ אדרבא רעקװיזיציעס. קײ! פאר לאבזי מורא

 פרא־ מיט באפעצקערונג דער העצפו נאיר װעצז
 ניט איז דאם אז אוים, אבער זיר צאזט רוסטז.
 בא־ רער בא אצץ רעסװיזיח פארבינדעטע די אםת.

 פאר* רי פוז מיציטער־אפטײצונגען רי פעצסערונג.
 טרײבז רערפער, גאנצע אדום רינגצען בינדעטע

 מאשר מאכן אוז פעצר אין באפעציקערונג די ארױס
פרארוקט־רעסװיזיציעש״. און זרכרנגען

שלום. אלגטמײנטש צוש הבנות די
 I ״דאש. שרײבט: צאקאצאנצײגער״ ״בערצינעל

 < אײנגעשפארט אזוי זײנעז פארבינדעטע די װאיס
 װאפנשטיצ־ שװעחג רי פארגרינגערז ניט װיצז און

 מאכז. וױצז זײ אז באװײזט. שטאנרש־באדינגונגעז,
 װאפנשט־צ־ דעם אוישפיח קאנען ניט מ׳זאצ אז

 מעגציב־ די פראנללײול 1געב װעט דאש אוז שטאנר
 ש׳זײנעז לײטשצאנל. איז זהד אלײנרײסז סיײט

 זינ־ א הערשט פראנסרײד איז אז ידיעות, פאראן
 דיאמ פארבינחנטע די נקמה. נאד דורשט צאזע
 דער־ ניט אוז באצשעװיזם העגז ארױשטרעטז בדעה
 דעש אװ דײטשצאנד צװישז אפמאד סײו צאיז

ראטדחשצאנר.

מלחמה. דטל נאד
 עצ־ פארטמעז האבו פארבינדעטע די נור װי

 יע־ איבערגערישן כלית זײ האין זאס־צאטארינגיעז
 לײטשצאנד. איבעריהז דעם מיט פארבינדונג דער
 מצב. עסאנאמישז אנ׳אומערטרענציכז שאפט רצש
 פונ׳ם ארבעטערײאפעצקערונג דער פאר עיסל רער

קאיט. דאזיסן

פוילן. אין
 דעש נעשיקט האט רעגירוננ פויצישע לי
 נאטע: פאצגנלע טשיטשעלינען קאמישאר פאללם

 אז דערױאושט. זיד חאט רעגירוננ פױצישע ״די
 פאו״ פױצישעל דער פוז פערשאנאצ גאנצער דער

 אינטעתירט. איז מאשסװע אין שטײעדשאפט
 נעבײדע די ארעשטירט, זייגעו באאמטע א״גיחע

 פונ׳ם געװאח פארכאפט זײנען דאקומענט! די אוז
 װאש ענינים, פויצישע פאר קאמישאריאט פויצישז
ראטז־רעגירונג. דער בא זיד געפינמ

 דער צו רעם מכח נעווענדעט זיד האבז מיר
 נע־ אח זאר די אויסצופארשן רעגיהנג, דעיישער

 ביתער, אונזערע פראטעקטאראט איר אוגטער ג־עז
 קאמי־ חער אײד, בעטז מיר נויטיס. ם׳איז אײב
 תיכוי רײבונגעז, כצערצײ אויםצוטײד? כדי שאר,

 פערזאנעז ארעשטירטע די גאפרײען צו פארארדגען
 פאר־ דער פוז אוטבארירציבתײט די םארזיכעח אין

 יי מתרה איז רעגירונג פויצישע די .שט^יערשאפט.
 װעח באסוטעז ניט ש׳װעלז זמז כצ אז ולשישע.

 אננעמען זי וועט ערקצערמגען, באפרידיגנדע ?ײ(
 בירגער רוסישע די צו כגוגע מיטצעז רעפרעשױוע

טעריטאריע. פויצישער דער אויףי

לטגיאז. פרילישטר א
גע־ װאם שאא־אט!, פויצישע 10.000 די פו!

 בא־ ווערט ארמײ. דײטשער רער אין זי,ד פינע:
 פונ׳ם אויפרו^ אינ׳ם צעגיאז. פויצישער א שאפו
 װעח םאצדאטו. פויצשע די צו ראט פויצישז וזויכז

 אח װעג איז זיד פארהאצטז צו ניט געבעטז זייי
 פוז נעגנטז פויצישע די אין זייך אומלעח ת־כףו

חילות. פויצישע ביצח צו דארטז כדי ירײסז.

ליקװידאציע. די
 דײטשע די אז ׳מען מעלדעט װארשע םץ
 פױלישע די געענדיקט. פאקטיש זיך האט אקופאציע
 דײט• אלע אנטװאפענען לעגיאנערן און םטודענטן

 אויף טרעפן זײ װאם אפיצערן, און סאלדאטן שע
גאםן. די

 אױפן מיטלען געװאױן אנגענומען ס׳זײנען
 דײט• די אויפשטאנר. באלשעוױסט׳־שן א פון פאל
 רעש פון זײט א אן זיך האלטן סאלדאטן שע

לעבן• פאליטישן פױלישן
   ■■■■■■

.אויפ?אנד אין
ג»סט. צו

פרעזי■ דער אז מעלרעט, פאריזיען״ ,פטי
 אײ• אין דעקאבר ־טן1 דעש פארט װילסאן דענס

 רי פון אײנעט אין אתיסזעצן זיך װעט ער ראפע,
 איבער גיט מױרא פירסט דער האפגס. פראנצויזישע

פאריז. אין וױלע זײן װילסאנען פון רשות אין

מלחמה? דער אין שולדיק איז ווער
 קורט ראט, באיערישן פונ׳ם פארזיצעי דער

 פאראנמװארש• די אז געװען״ מודיע האט אײםנער,
 אויף אױסשליסליך ליגט מלהפה דער פאר ליכקײט

 דער לױט רעגירונג. רײטשעד געװעזענער דער
 גע• אפגעררוקט זײנען אײםנערן פון פארארדנונג

 צום שײך ןײנען װאס דאקומענטן, אײניגע װארן
מלחמת. רעד פון אנהויב

ראטרמאכט. דטר מטגז פארשװטרונג א
 ״דאגעגעש אנגצאפיצער די פוז צײטונג די

 ! דעפעש א «ותױת גרוישע מיט דרוסט ניגעטער״
 ! דיפגצ־ פוז ידיעות די צויט אז העצסינגפארס. פוז

 ; אנ׳אינ־ »גגעהזיבז שוין זייר האט מסוריס, מאטישע
 I ראטז־ דעם קעגז פארבינרעטע די פוו טערװענציע

 | גײעז פאדבינדעטע די פון הויפט־בחות ד רושצאנד.
 פרן קריגם־טײצן' פאדערשטע די רומעייע•. דוריר

 אין ארײנגעטרצטו שוין רינעז פארבינדעטע די
?יעוג אוירי נײעז אח בעשאראביען

װעלט. אידישע
גאליציען. אין פאגראמען

 האט נאװי״ ,«דועניק צײטונג קלאקאװער די
 וואו שטעט, פין רשימה גאנצע א אפגעדרוקט

 צװישן אידן, אױף פאגראמען פארגעקומען ס׳זײנען
 װעליטשקע, גיאו־.םק, אגב זיך געפינען שטעט די

אידערע. הך א און גארעליצע טארנאװ,
 דאזיקע די אין װאס אקטעריפסיש, כ^ סיאױ

 בורזשו־ דער בא םאכ־ז די זיך געפינט שטעט אלע
 םיטלען שום קײן אן נישמ נעטט װעלכע «זיע,
 פארקערט, ערטערװײז, אוץ פאגראטען די קעגן
 אזוי, זײ. אין איט־יל דילעקטן א גאך זי נעמט

 מיליץ די און לעגיאנעלן פוילישע די האבן למשל,
 זעלבסט• אירישע די שטעט י אײנע אנטװאפנט׳אץ

 צו־ זײנען הײזעל און קלאמען איד־״שע אלע שוץ.
קלבנות. מענטשליכע מאסע א דא ס׳איז למב־לט.

פאגראמטז. אידישמ
פאנלאמעו. אילישע פ»ר הומען פוילז אין

 אין פאגראש א געװעז איז נאיאבל ־טן18 דעש
 און «ח דעלהרגעטע צענדליסעל דא ס׳זײנעז סעצץ.

פארװאונרעטע. 600 װי מער
 אירישע א געביצדעט זייד האט װארשע אין

ועצבסט־שוץ.

מאםקװע. אין
אקאדעמיע. סאציאליסטיעןר דער אץ

 זײנען אקאדעמיע פאציאליהטישעל דעל אין
т געװען אקטיאבל 15 ביזן о ,1321 זײ פון מאן 

 ןילשעל־ לױטן פלויען. 549 און מאגםפאלשױנען
 28—יאל зо ביז 25 ®ון פלאצענט. 51יאל- 25 ביז

מיט פלאצןןגט. 20-יאל зо פון הזןפעל פלאצענט,

ד. ש־

שאנד. נאציאנאלע אונזער
פאצס, א »ז אײביג פו; געװע זײנען איח

 צר מאראצז זײן טיט נעגרויסט זיד האט ״אס
 מצוכה אונזעל געעענליקט זיד ש׳האם דנל שסאנל.
 מיר זײנזמ גצות, איז ויר געפינען מיל און פעריאד
 אויסנע־ ןיור ס׳האט פארפאצגט. געװען אלעטאצ
 מהױת נרדױ להױת ״מוטב פםיכאצאגיע א אדבעט
 «נ־ אײדעל וועח גערודפט אצײן בעשעל רודא׳/

לודפז. צו דעלע
 אױשנעאר־ זיד האט פסיכאצאגיע קלאנקע אזא

 רעלקאפיטאצישטישערתיבעל־װעלט. אדאנפ בעט
 בײדע: די פוז אײנס געװאוםט גאל האט יועצכע
ל האפ אויפ׳ז יענעט זיצט מ אועל ת  יענער א
 נצײבהײט. פװ געלאנס סײן סאפ. אויפץ דיל זיצט

 אלל־ לעל איז לײרן ניט זאל קײנעל װאו לאגע. א
 חנס צו םתילה, זײז איז סאציאלייזס פרעמד. נמג

לעלװאססז. ניט איח פשוטע נאד ױימן
 לײנסעז גענומעז האט בורושואזיע «ילישע די

ш т א אױ לאגע. אידישעל לעל טיט האנלצען 
 זײנעו אפעטיטז אימפעליאציסטישע די װען צײט,
 אוישעלגעװײגציכע מאכט טעז און נלויס זעהד

 ניט אהער פיז האט תײנער װעצבע יועגז *רובז.
 סאפיטאליסטז א'לישע לי זאצו װאש :עחאמ׳ט.פ«ל

 ניט נעשטימט, אימפעליאליסטיש זײנען ייעלבע
 קא־ דײטשע »חגל ענלצ־ישע זײעלע װי ־וײניקעל

 אויפ׳ן ארױפצײגן ניט זײ זאצז װאס פאל יענז.
 אפשל איח־פלאגע, לי געוױכט איםפעריאציסטישז

געװינען. אױ עש וזאס דעש פוז טען װ»ט
 דײטשצאנר. 4אוי געהאפט מען האט צועלשט

 אפנעשצאנן האבז ״ליפצאטאטז״ אידישע אונזצרע
 גענע־ לייטשע אנגעזעהענע לי בא היגטערטיח די

 ה׳ דעל האט אײנצײטיק ריפצאטאטן. אדעל ראצו
 «ילישע געגלינדעט ענגצאנל אין זשאבאטינסהי

 אימפעליאציזם. ענגצישן לעש העצפז צו ?עגיאנעז
 אימפעליאצישטישע זיד שטעלט מען װעו ווײצ

 איכר מיט חגלגלײכז צו ױי זעהן מעו לאדל צװעהז
 פארניכטז דארמ מ?זו טיטלעז. פעריאצישטישע

טויט א דטללאנגטז אלאבטר: דואינטל.רי1כי די

 ארע װטלט אלאביט פוז אוז טטרמײ מלאפ
י׳טלאל.

 לײטשצאנל װעו צײט, לי נעהוטעו ש׳איז
 א באלויבטע א יאזיגטע א ד׳רעלד אוי^ ציגט

 מא־ לעש אין נאל גוססדיק^ א אויסגעמאטערטע
 אפגע־ פאצס פון גײשט לעל דארט האט מענט
 געװאח. שװאבעל זי־נעז דריפער זײנע װי צעבט.

 נעמען צו זיוה באפלײעז צו ביכוצת נעװאה על איז
הענט. אײגענע זײנע איז גוףצ 1זײ

 א אצש עלקצערט איצטעל איז דײטשצאנל
 זעצ־ לאש כמעט ראטױרעפובציס, שאציאצישטישע

 קצײנעם א גאל פױט עשטלײד אױ פאר הומט בע
 לויטע. העצ א• װערט א״לאפע טזלה אינטערשײד.

 פצא־ לוסצאנל אין אונז בא װי שאציאציסטישע, א
 פצינצען לי האטוניזם. פון פאז די שוױ טעלט
 לעל אויוי פאנאלער זיך שפלײטן סאמוניזס פונ׳ם

 »1אוי שלעס טויט א אן יאגז און װעצט. גאנצעל
 איז איז זי מלזשואזיע. אצװעצטציכעל דעל

 ם׳טלײבצט געצעכטער. א אויף נ׳יט בערגעשראסז
 װאס םאל לא טאטע ס׳איז און פיס. אןן הענט איר

лп שרעהז צו
 .'•עצט אלטעל לער האט .יי רצו׳י̂צ אומער

 רי י.*ע; פאצ. איז בארציח ױ־ט זי װאס באוויזז,
ל זינז. לעװאצױציע  בא־ פראצעטאליאט ^

 זיױ צו ככול סיט׳ז בצױז ניט מער זיד ננוגענט
 זיג זײז אוישצוגוצ) זעהט על נצחח, בעצ דעד

 עסצנאמי־ דיז פארבעשערט על ממשותדיס. נאמ
 Уж קאפיטאציטטז די בא אפ נעמט על צאגע. שע

 על אננעלאמװעט. לולות דול פוז האבז זײ װ»ס
 פלא־ די א*בעל נעמט ער גזצנים״, לי ״באגזצט
 אײנענע זײנע איז פאלװאצטוננ לי אוז לופציאו

הענט.
 לעל װאש ניט, װאונדעל קײז גאר איז דערום

 דעל אױל ציארם א מנטאכט האט װיצסאז כיטרעל
 גע־ דײטשע לי װעז איצטער. אז װעצט. נאנצעל

 נלעשע־ א נאד באמיזן זיר האט אריבעל, איז פאל
לעל דלאהט װאש באלשטװיזמ, לעל געםאר, ת

 פוו פאתיכטונג פון אפאראט גאנצער רער װעצט.
 נעזעצ־ בוחשואזע אפשטאלבנלע די װאס רצידזה,
 איצטער װעט לשות״ איר איז נאר האט שאפט

ח אנגעװענדעט מ באצשעװיזמ. דעם סעגן ו
עשט־ פליייע לי אמופירט וזערט ציצ דעם מיט

 נעפצא־ שוי! ם׳האט װאו בודאפעשט, איז .1לײצ
 אונגא־ באפרײטן דעם םון פאן לויטע די טערט
 םאצ־ פלאנצויזישע אלי־ן איצט זײנעז פאצין, לישז

 וועז געשיכטע. לי איבעלגעהזרט זי.ר ס׳האט דאט;.
 א אנגעהויבן אונגאח איז ױ-ר האט יאל 1848 איז

 רוטישע לי לעלשטיפט דאן איל האבז רעװאצױציע,
 אהינצו האט עלשטעל לער ניקאצא' װאס םאצדאטן

 איצטער רארט ערפיצז ראצ זעצבע לי אלײנגעשיקט.
פואנקארע. אוז װיצשאז פון שאצלאטן לי

 אײז בצויז איצטעל האב) ״פאלבינדעטע״ די
 האבז זײ וועצכע צענדעל. אצע לי אפופיה—ציצ

 לעװאצױצי־ לי דערשטיקן צו דאלטן כלי באזיגט.
 אז איבעראצ. זי,ר באוױיזט װאס באװענונג. אנערע

 ורעצו דערשטיפט. װעדן דארט װעט דעװאצי-וציע די
 «ט לולאמאצניקעש אײגענע ד־ פאר נעמען זתד זײ

 פװ ס׳זאצ אז שוױט, מיט׳ז אויסראטעז זײ וחגאי
בצייבז. ניט וכל סײן זײ

 איצטער װיצ בולזשואױע אידישע אונזעל
 פאח אסופאנטז ?מ׳אלטיי פאצס אידישן פוז מאכט

 הילה דטר מיט אוים זיד נוצט װילסאז אנטאנט.
 ארמײ■ ביליגט א באמומטז צו צױניםטז די פוז

מ פוז זאד שטנרליכט די טאן זאל װאס  פא־ זי
 תזװא־ װטלט דטר פוז תלױנים די זײז ליטימ.

לױציט.
 געמאט נאל האט װאש חדפה״ גלעסטע לי

 לער וועח לאש איז אידז, פאל דייז ש׳איז וועז
 די פוז «יינעם איז װיצסאז פוז אטריאד שטלאש
 רער־ האלמאטז זײנע מיט ה»ט על װעצכע צענלעל,
 פח פאלשטייער לי טעלסײ איז וועח איח שטיסט.

 איצט דעלשטיסז ויאס די פוז אביעריסע, ענגצאנל,
 זיר סצײבז װאש לי, פוז רעװאצױציע, וחנצט לי

 לעװאצירציאנערע לי תציה לעל אויפ ארויפצונעמע»
עסטרײד. אח לײטשצאנל לושצאנל, װי צענדעל,

 די טטרסײ איז איצטטר שפילז אידז
תלױנמש. פמ ראל

ן איב־ לי און ס. ס. צ׳ימ פוטלי איל זיר פלײט

!טיב מזל
פעליטאן(, )קלײגעל

 מצוכה א נ«ר טיט חבריס.. אײר. טוב מזיצ
 ריי־ ארער הױבנעשטעצטע, א אידישע, א דוקא און

 דעל פוז גנאד מיט׳ז אנ׳אנגטשטטלטט טיקעל
 פוז ױשל פאח אײז זי.ד שטעצט װאס אנטאנט,

 װאש פרעגז. אבעל אונז איר װעט פעצסער. אצע
 טוב מזצ דעל אוז אויגזערע .שמהה רי אזוינש איז

 רעגירוננ אויבנרערמאנטע די וױבאצד אונזערעל.
זי״ל װעט בראש בראנלײם ה׳ מיט׳ז

 װאם ישראצ. פאצל פארז קימעדז וואם וױנציס
 באצשעװיסעס רי בא נצות 1אי נעבאר. שמאכט,

 )אזיב אפמעסז הנאה גרויש מימ זיכער װעם אוז
 דאש אוישטעלן איז מאש( מיט האכז װעצז זײ נאר

 ערסצערז און ישלאצ כצצ פון ױרענטומ רושישע
 װאס לאשע, מיצדער געפעלציכעל מין א פאר זי

 פון צאנל צום רערװאססז גיט נאד נעבאד, איז,
 אנ־ דאבײ האבן טיל נאל מאנלצעז. און ראזינלעש

 די צײכטער אונז טאכט װאש טרײסם. מין אנדער
 אױ דאס הארצז. אויפן פלײציכעל אוז געטיטער

 ווערן פטור גאצד דא װעצז טיר אז נעדאנס, רער
 — טיטהעצ&ער־חברים כצומו־־שטע אונזערע םה

 אײנ־ לוהיס רא זייי װעלז דעז צו פועצי־צױנישטז,
 געװצח געבייצלעט פאצעשטינע איז װעז ןיצז.

 מיניש־ דרײ נאנצע מיט טיניםטערױם אילישע א
 אז עש, הײםט אצײ). ענינים אוישערע פאר טאח

 מיניםטצח ללײ 1זײ הצנען עניז יעח איבעל
 טינישטערשע אוז נענוג דא נאד זײנען פאשטנש און

 !אודאי אוז אודאי פועצי־צױניסטז די בא קעפ
 פועצי־ציױ די אז זאגן. אונז איד װעט װאט אצא

 א איז זײז ניט הציצה. װעצז. באצשעװיקעש נישטז
 הצטאי נאדישקײט. ? מינשיטערױם בורזשואזער

 אין כאטשבי געגאנגש ראבינאװיטש ד״ל איז
 אבי קהצות־פארבאנד. צענטראצן 1פ,* פרעזילױם

צוגעלנעפצט. אימיצן און עפעש צו תמיד זײז נאד
 פיעצי־ לי אוז הײנט־טארגן װארט, *״; טיט
 באצשעוױזש זײעל טיט אפ זיד טראגז צױניםטז

 אײנםאצ װעצז מיר אוז ארײז ישראצ אלץ איז
 פצאנ־ װאס שאטז. פונ׳ש וזערו פטול מאצ אצע פאר

פיס. לי אונטער ױד טערט
טוב! מזצ לעליבער און

כאצסטלטװיטש. אױואז

 הוי־ פאלענדיקטעל גיט מ>ט ,160 בילדונג הויכעל
 775.בילדונג- מיט?נלעל מיט .280—כעל-בילרונג

 ,307 בילדונג פיטעלעל פאלעגדיקטעל גיט מיט
 פלאפעסיע: דעל לױט .359—בילדונג גירליקעל מיט

 שי־ ,414פליװאט־באאמטע- ,1090-לאמן-גאאמטין
 אלבעטם• ,124—לעל-אנשטאלסן אנדעלע פון לעל

 Д43 —קאמוניםטן :פאדטײען די לױט .240לאזע-
עלן-^ ^18—מיטפילנדזנ  —אופפארטײאישע עס׳

Ю18 .פאן

קריגס־געפאנגענע.
 דעטאל• דעל פון אנקומען דאלפן טעג די

 אלעק־ די געפאנגןינזי. טױזגט 60 קאציאנם־ליניע
 ל אליבעלפי צי פאיאזדן ש־קט װעג סאנדראװעל

געפאנגענע, די

 ערסעמפטי זיזד 1האב איח מינים. אײערע פח ריקע
 פי־ א פאל לאטשילדו מיט מלוכה אײגטנט א

 אלױשנעסיםעו איז װאס זעהט. מיניטטטל. נאנס
 אידישע רי פוז אוינן רי פארבצענח אײער פוז

 װאש אינטערנאציאגאצ. א 1װעג פאצקש־מאשז,
 טעליטאליעאצס א איח פאד ערסעמפז זיד ש׳ווטט

מאש!. אידישע רי פון װאונש הײציקעל א
 אינמער־ א געװארז: מקוים איז גב־יאות אײעל
 טעלי־ פלטטדט א איח געגעבז האט נאציאנאצ

 א איגטערנאציאנאצ, к פאר װ«ס אבעל טאליע
 בצוטיקע א האט װאט פינשטערעל א שװאלצעל.

 איל אז ניט. כ׳נלויב פאררעטעל. א פוז נשמה
זינ... אײער פאר בזיח םח װערז לויט ניט זאצט

ישראצ. пк איז אװעסגײז א־צטער װעט איר
 רעדע זעיצמג לי לארט האצט שאסאצאװ נ. װאו
 ו4? אייין איז ער װעז באברינסהי. גראל װאס

 שטאט חשישע אצטע א איז דאס אז צעטנערג.
 האצט לעלעס אזעצכע רוםצאנד... בראנוער לער פוז

 אידי־ אצטער רער װענז טעלסײ. איז איצטער מען
 זעצבילע לי פוז װעו צײט דעל 1«י הײמ. שעל

 אד־ די צויפן טוזז לאצ׳אגיעש. אװ שטעטציד שטעט.
 עננ־■ לעל ס׳פארפאצגט מחמאדאגטל,װעצכע טיהע

 ענגצישן א 1אי נאל איל א אדער שאצדאט. צישער
שינעצ.״

 פועצי נאר אוז םאציאציסט! אידישע איל
 אפצוזאנז איז חוב אײעל ״באאשעװיקעש״,—צױז
 צ> געזעהז האט איל מען טעותז. אײערע פוז זיר

 ניט. זיד נצויבט עש געבראכט. האט ראש װאס
 טעות. איר אנערקצנע! זאצ אינטעציגענץ די אז

 ש׳אױ װעצכע 1אי מאסו. אידישע ברײטע די אבער
 װעצז צױניזם, פון שפול א א^מגרגעבציבן נאר

אויג!. לי עפענעו איצטעל_
 נעװעז נאר זײנעז זייי אז דערזעה:, װעצן זײ

 ב־ר־ אידישעל דער פוו הענט די אין שפיצצײג א
 שענ־צי־ לער איז בצײבז ניט װעצז אוז זשואויע

 דעל פאל זיד נעפינעז יזײ װעצכע איז צאגע כער
 תצױנים פוז ראצ רער אין :װעצט אציטטישעל שא•■'
מייצשאז. פח װיצז דעפ ערפיצן לואס

   —
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