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Pewnie już wiecie, ale i tak o tym
napiszemy -powstała nowa partia
polityczna o nazwie Fołks-Partaj
(Partia Ludowa). Ugrupowanie po
raz pierwszy pojawiło sie na
arenie politycznej w zeszły
poniedziałek na posiedzeniu
Żydów polskich we Mścisławiu.
Szymon Dubnow (ur. 1 0 września
1 860 we wschodniej Białorusi)
występuje jako jej l ider. . Partia ta
propaguje ideały autonomizmu
żydowskiego i podkreśla duże
znaczenie języka jidysz w
kulturze żydowskiej. Opowiadają
się oczywiście przeciwko
emigracji Żydów z krajów
diaspory, w przeciwieństwie do
syjonistów. Krytycy
przypuszczają że w 1 930 partia
bedzie l iczyć ponad 200 członków
i conajmniej ki lka tysięcy
sympatyków. Do tej pory partia
spotkała się entuzjastycznym
przyjęciem. Gdy zostało zadane
panu Dubonow pytanie : "Jak
założenie parti i , zostało przyjęte
przez zawodowych polityków"-
odpowiedział on na to:
"Milczeniem". Szymon Dubnow
powiedział, że żydowscy
towarzysze i współpracownicy
Lenina, tacy jak Trocki czy Uricki,
"zaćmiewają swojego mistrza", w
związku z czym Instytut Smolny
nazywany bywa "Centrożydem".

Nastąpiła rewolucja w życiu
Żydów.

Witam panie Dubnow co u pana
ciekawego jak pan sie czuje
pańska żona ?
Dziękuję, dobrze.

Co u pana jako założyciela parti?
A dziękuje dobrze jako założyciel
czuje sie wybitnie ponieważ
mogłem cos zrobic dla ludu.

Co pan planuje ?
Planuję być doskonałym
przywódcą mego ukochanego
ludu pozdrawiam ja

Bund
Ostatnio było też głośno o parti i
pol itycznej bund (wł. Powszechny
Żydowski Związek Robotniczy na
Litwie, w Polsce i Rosji) została
założona w 1 897 roku ale
najmocniej działa teraz. Celem
ugrupowania jest zjednoczenie
wszystkich żydowskich
robotników. Jest to partia lewicowo
- socjal istyczna. Bund stanowił
autonomiczną część
Socjaldemokratycznej Parti i
Robotniczej Rosji w latach 1 898-
1 903 i 1 906-1 91 2. Organizacja
partyjna opiera się na grupach
miejscowych, będących
najmniejszymi komórkami
organizacyjnymi.

Najbardziej znanymi członkami
Bundu są Wiktor Alter, Henryk
Ehrl ich, Maurycy Orzech i Szmul
Zygielbojm. Twórcą hymnu Bundu
- pieśni Di Szwue ("Przysięga")
jest Szymon Anski. Mówiąc o tej
parti i trzeba wspomnieć o
wydarzeniu z 1 898 roku, kiedy to
partia weszła w skład
Socjaldemokratycznej Parti i
Robotniczej Rosji , stając się jedną
z organizacji założycielskich na I
Kongresie w Mińsku w marcu
1 898 roku.
Buntu uważa żydów za oddzielny
naród, żąda utworzenia laickiego
szkolnictwa i wspierania kultury w
języku jidysz.
Ostatnio odbyły się dwie
nielegalne konferencje partyjne.
Partia ma zamiar wziąć udział w
wyborach parlamentarnych.



Wywiad z Jul ianem
Tuwimem

– Witam Pana bardzo serdecznie,
chciałbym zadać kilka pytań
dotyczących pańskiego życia i
twórczości.
– ךורב ,אבה
jestem otwarty na wszystkie
pytania, które pomogą Ci w
poszerzeniu wiedzy na mój temat.
– Gdzie Pan się urodził i jak
spędził swoje dzieciństwo ?
– Urodziłem się 1 3 września 1 894
w Łodzi, przy ul. Widzewskiej 44,
w mieszczańskiej rodzinie
zasymilowanych Żydów. W latach
1 904–1 91 4 uczęszczałem do
Męskiego Gimnazjum Rządowego
w Łodzi. Na początku uczyłem się
słabo, nie okazywałem
zainteresowania przedmiotami
ścisłymi, zwłaszcza matematyką,
przez co powtarzałem szóstą
klasę.
– Jak Pan zadebiutował jako
pisarz ?
– Zadebiutowałem w 1 911 r.
przekładem na esperanto wierszy
Leopolda Staffa. W roku 1 91 3
miał miejsce mój właściwy debiut
poetycki, wiersz Prośba
opublikowany został w „Kurierze
Warszawskim”. Utwór podpisałem
inicjałami St. M. , poznanej w 1 91 2
r, mojej przyszłej żony Stefanii
Marchwiówny.
– Jak potoczyły się losy Pana
dalszej edukacji ?
– W 1 91 6, z myślą rozpoczęcia
studiów, przeniosłem się do
Warszawy. Studiowałem prawo i
fi lozofię na Uniwersytecie
Warszawskim, ukończyłem
jedynie po jednym semestrze. W
trakcie studiów rozpocząłem
współpracę z czasopismem Pro
Arte et Studio.

– Czy angażował się Pan w
działalność grup poetyckich ?
– Tak, w 1 91 9 byłem jednym z
twórców grupy poetyckiej
Skamander.
– Czy miał Pan jakieś kontakty z
naczelnikiem Józefem Piłsudskim
?
– W czasie wojny polsko-
bolszewickiej pracowałem w
Biurze Prasowym naczelnego
wodza.
– Czy ma Pan jakieś znaki
szczególne ?
– Tak, mam duże znamię na
lewym policzku, ale w niczym mi
to nie przeszkadza.
– Dziękuję Panu za poświęcony
mi czas, wywiad pojawi się w
najnowszej gazecie. Do widzenia.
– Bardzo proszę, polecam się na
przyszłość, jeśl i mógłbym jeszcze
Ci w czymś pomóc to zapraszam,
moje drzwi są zawsze otwarte,

WspominamyEE.
Z 29 czerwca, 1 91 9 rok

Wreszcie pokój!
Wczoraj, 28 czerwca, Niemcy,
Francja, Wielka Brytania i Rosja
podpisal i Traktat Wersalski. Jest
to układ pokojowy, który wreszcie
zakończył tą wojnę. Na tej
uchwale byli między innymi
Ignacy Paderewski, Roman
Dmowski, Antoni Abraham i
Tomasz Rogala. Traktat został
zawarty na paryskiej konferencji
pokojowej. Do konferencji nie
dostały dopuszczone Niemcy,
Turcja i Bułgaria. Zgodnie z
traktatem, nakazano zmniejszyć
l iczebność armii niemieckiej do
1 00 tys. żołnierzy oraz zakazano
wprowadzania powszechnego
obowiązku służby wojskowej.
Obowiązywać będzie zakaz
wyposażania armii w czołgi i
samoloty bojowe. Liczebność
personelu marynarki ma być
zredukowana do 1 5 tys. ludzi.
Możemy czuć się bezpiecznie,
gdyż niemieckie wojska na długo
pozostawią naszą Polskę w
spokoju. Na dodatek nasz sąsiad
stracił posiadanie niektórych
ziem, zabranych w przeszłości.
Na Niemcy zostały nałożone
spore ciężary ekonomiczne, za
straty spowodowane w innych
państwach. Do tego wydarzenia
najbardziej przyczyniła się władza
Francji , która zobligowała Niemcy
do zapłacenia 1 32 mil iardów
marek w złocie, czyl i 33 mil iardy
dolarów i ponad 3% produktu
krajowego brutto Niemiec rocznie.
Uważamy, że to wystarczająca
nauczka.

Defilada w 1 0 - lecie
Niepodległości Polski

W piątek odbyła się defi lada
młodzieży żydowskiej oraz
zarządu gminy. Przyszedłem do
szkoły o g. 8-ej rano. Po
ustawieniu w szeregi wyniosło
sztandar szkolny czterech
chłopców przybranych w biało-
niebieskie i biało-czerwone szarfy.
Po ustawieniu pocztu
sztandarowego i rowerzystów
nastąpiła komenda „marsz".
Przed bankiem stały już inne
gimnazja, biorące udział w
pochodzie. Postal iśmy nieco i
ruszyl iśmy w następującym
porządku: Ascola, Chlnuch,
Kryński, Laor i Finkiel. Na placu
Żelaznej Bramy połączyliśmy się
ze szkołami żeńskiemi, szkołą
rzemieślniczą, korporacją i
zarządem gminy. Teraz taki był
porządek : na przodzie korporacje
studenckie, potem szkoła
rzemieślnicza, potem żeńskie,
wreszcie powszechne.
Przeszl iśmy przez ogród Saski z
wieloma postojami. Na
Królewskiej stal iśmy 20 minut, bo
na placu Saskim przed grobem
Nieznanego Żołnierza miał mowę
pan poseł. Cały czas rowerzyści
utrzymywali porządek. Między
nimi była jedna uczenica
gimnazjum Kaleckiej. Potem
marsz przed grobem.
Zdejmujemy czapki, pochylają się
sztandary.[. . . ]
[. . . ] przeszl iśmy do Belwederu.
Wkroczyliśmy na dziedziniec i
ustawil iśmy się, tak samo jak na
placu Zamkowym. Pan Marszałek
Piłsudski wyszedł, przywitał sie z
nami, wsiadł do auta i wśród
okrzyków odjechał.

OLBRZYMIA RYBA.
Rybak schwycił olbrzymią rybę,
której sam ogon ważył 2 kg. Głowa
ważyła tyle, co ogon i połowa ciała,
a dało ważyło tyle, co głowa i ogon
razem. l ie ważyła cała ryba?
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