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ניים: װיכטיגםטע
 די - קאביבעט. אוקראינישער נײער מאמעגט־-דער איצטיגן װעגן טראצקף

 אופצו- צװעק מיטן ״פאלקם־מיניםטארך ארמײ דער אין שיקט רעגירונג דײטשע
 ארגא, איז ארמײ מזרחדיקער דײטשער דער אץ—חײל. זײער פון מוט דעם היייבן

ראט. קריגם־רעװאלױציאנערער א ױזירט
 קאמוגיםטישע אילישע און קאמיסאריאטן אידישע די פון קאנפערענץ די

םעקציעם.

 אלגעמײנעם רעס ארום
שלום.

אא דײטשז די אז פאתורט, !יױלםאז  אפ־ ז
טלזאס־לאטארינגטז. פוז טרטטז

 פאדערט װיצםאז אז טײמם׳׳מעצדעט. ׳ן״ציריארסער
 שציום־אונטערהאנד־ די פה פארבאדינגונג א אצפ

 עלןאם־ פון אפטרעטז ־.אצ דײיטשצאגד אז *ונגע),
**מארינגיעז..

סאפיטולירט. האט טטרמײ
 דער אז ידיעות, געװאח דערהאצטז ס׳זײנע!

 איז מערקײ אוז פארבינדעטע די צװישז שצום
 אנ־ האם טעמויי געװארז. אונטערגעשדיבן שױז

פארבינדעטע. די פח באדינגונגעז אצע נעטמען
 דער וואם זײז, װעט דערפח פועצ־ױצא אצם

 א באסומע) װעט פארבינדעטע די פוז פצאט
 שװארצז 1אי דארדאנעצ! די דורד דורכגאנג פרײען

 טערקישעררע־ דער פוז פארארדנונג ח$ר ים.צױט
 די אפרײניטז צו צוגעטראמז שויז מען איז גירוננ

מינעס. םוז באספאר דעם און דארדאנעצז
דארדא־ אוז באםפאר פװ באפעסטינגונגעז די

חיצות. עננציש; די פארנעמעז װעצז נעצן

 אויפן געשעהענישן רי
באלקאן

סאאליציאנם־רטגירונג. א
 איז מאלינאות םוז רעגירונג בוצגארישע רי
 ״פאראײניג־ דער ?אאציציאנע. א געװאה איצטער

 פוז טיטגציד דער אוז םאקיצאװ פאציאליסט טער״
 אא ארײז וײנעז באסאצאװ פױערים־פארטײ דער
רעגירונג• דעך

נײם. לעצטע
ברױסל• מ׳פארלאזט

 צױױי ע5א אז איבער, מעז גיט צאנדאן פוז
ברױסעצ. פארצאזז האבן דײטשז צע

פוילז. איז שטרײמ אנ׳אלמזמײגטר
 סא־ פױצישע די אז מען, טעצדעט בערצין פח

 אנ׳אצגעמײנעפ ערהלערט האבז ציאצ־דעמאקראטז
 רײטשז די אז ציל, טיטו דינפטאג אויוי שטרײס

פויצו. עװאהואיח זאצז

אנ׳אמניםטיט• ט׳פאדטרט
 אאזדיענץ זײן אין האט לואראצי גראןז דער

 אנ׳אצגע־ געפארערט ?ײסער יעפטרײכישז נזיטז
 ארעםטירטע פאקייטישע די פאר אמניםטיע שינע

 גאפרײ־ מ׳זאצ געפאדערט ער האט עיסר״ דער אוז
אדצערן, פרידריד ען

גטלט. מײז ניט זשאלטומוט מטז
באשטי־ די באשטעטיגט האט העטמאז דער

 טײ 5 אסיגטרו מבח מיניםטאח־ראט פונ׳ם מונג
סריגס־אפ־ פרײמיציגע אמאניזיה צו רוגצ ציאז

טײצונגעז.

טױט. צום פארמשפט רומט־־פארזיצט־ר
 דער אז מען. .מעצדעט ראםטאורדאז פוז

 צזמ פארמשפט האט קרעס־געריבט ארטיקעו־
 דעמאקראטישער דער פון פאחיצער דעם טויט

 דער װינאגראדאװ״ דאקטאר דעם—שטאט־המע
געװארז. אױסגעפירט איז פסס־דיז

דיממאנטז• באפרײט
 מיטגציד רעד אז מעז, מעצדעט בערציז פו;

 סאציאע־דעטא־ אונאפהענגיהער דײטשער דער פוז
 פאומשפט איז װאס דיטמאן, פארטײ קראטישער

 דער צויט איצטער איז תפיםה, יאר 3 צו געװען
 בא־ רעגירונג דײטשער דער פח פאראררנוגג

געפײניוענים. פון געװאה פרײט

דײטשלאנד. פמ הםכם מיטז
 »?!טיאבר ־טז19 דעם געואצט האט קיעװ אין

 נײעז פונ׳ם צוזאמנשטעל דער װעה פארעפנטציכט
 גע־ פארטירט איז קאבינעט נײער חנר סאבינעט.

 האטעגדא• דײטשער דער פון הסכפ מיטן װאח
טור,

סוה. צום דטרגאנגטז ניט
 פארהוטען געזאצט האט אהטיאבר ־טן18 דעם

 אױוי מיניסטאח־ראט, פון זיצונג א קיעװ איו
 м «ויפהעח נעדארפט אורחא, אגב מ׳האט. װעצכז

 אויסוױיניגהטע פאר מיניםטער פונ׳ם באריכט
 מיײט צעצטער דער אין דאראשענהא. ענינים
 «פיציעל» א באסומעז מיניםטאח די האבז אבער

געװאח. אפגעצײגט איז זיצונג די אז מעצדונג,

פק 7 נומעי דער ערשינען ס׳אױ

בילרונג״, און ״קולטור
ט נ ײ 8נומעי דער ערשײנט ח

:אינהאלט פאלגעגדען מיט
ארבעטס-שול-קאמונע. אל-פאר-א (1
ערציהונג. יאקובאױיטש-נאציאנאלע (2
ארב.־קלאס. דער און װיסנשאפט די—באגדאגאװ (3
4) л -ליגהאבעד. פון פארשטעלונגען ארשאנסקי
לערער אידישע די—געגריך ש. (5

זשאנדאדמעריע. די אזן
סאלדאט. א פון זכרונות—איזראעליש ש. (6
לידער. (7
אויפדופען. (8
כראניק. (9

קאפ. 50 פרימ
.16 פרעטשימטענקע, מ^םקװע,
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 рк קאמוניסטן אידישע רי פון קאבפערעבץ
קאמיםאריאטן♦ אידישע די פון פארשטעהער

זיצונג(. )ערשטע ־
י״ירטפנונג. די

 א 7 פונקט אקטיאבר, ־טז20 דעם זןנטאנ,
 ערשטע די געעפנט זי־ הצט אורנט, אי; זײנער

 פארשטע־ און קאטונישטז אידישע רי פה קאנפערענץ
 אי־ די פון אח האטיםאריאטו אידישע די• פח העד

 שוצ־פראג־ דאם אנערקענען װאם גערער. די־שע
 דער פח נאטען איז קאיטיםאריאט. אירישז פח ראם

 קאמיםאריאט אידישן פון קאצעגיע צענטראלער
 או; קאנפערענץ די דיטענטשטײז חבר עפנט

שיטעיל־אוױטש. חבר דעם הארט ער-שטע דאש ניט
 קאמונישטישע איו׳ישע די פון נאטען איז

 די אז פאד, שיטעצ־אוױטש הבר צײגט םעקציעס,
 שימעציאיץיטש, ראפאפארט, דימענטשטײז, חברים,

 טאמש־נםקי אח מאנרצבערג צװיבאק, אגורסקי.
 אין מיטגצידער אצם אויסגעקציבן װערז זאצן

 אנ־ אײנשטימיג װערט פארשצאג דער פרעזידױם.
 אםיציע־ ־דער »ערט דיטענטשטײן חבר גענומעז.

 שי־ אוז ראפאפארט חברים די און פארז־צער צער
 אפיציע־ «?יס געהיגפם־פארזיצענרער. מעצאװיטש

 איױםגע־ װערו קאגפעחננץ דער ,־;с שעסרעטאח צע
 צוױ־ אח מאנדעקבערג אגורפסי, :חברים די קציבז
באש.

שטימרטכט. װטגז פר^גט די
 שטימרעכט אז פאר, צײגט פרעױרױם דער

 דע־ די נור האבז זאצן זיצונגעז פצענארע די בײ
 צו אוז םעקציעפ שאמוניםטישע די פוז צעגאטן

 װעז אוז סאמיםאריאטו. די פון פארשטעחער צוױי
 די זאצו שוצ־פראגן םפעצ״עצ באהאנדלז װעט מען

 פוז םעקציע דער אין שטימעו. דרײ האבז אערעד
שטימרעכט. צערער אצע וואבן שוצ־ארבעט

 די :ד;םסוםיע א ארויס ױופט פארשצאג רער
 ניט דארוז עם אז מײגונג, דער בא זײנען ?ערער

 ניט־ טאר שטימרעכט דאם אזז אױםנאם סײן זײז
װעדז. גאשרײנהט

 בא־ זיד ראדפז איצע אז אייז. מימונג זײיער
 א האבן װאש פראנן, אצע שציםז איז טײאיגז
שיוצ־אדבעט. דער מיט שײכוה
 שימעלעװיטש, און דיטענטשטײז חברים די

 רעגירתגם־פאר־ א אצס קאמוניסטן די אז ערלוצעח,
 צע־ די אז דערצאזז, ניט טאח אוז גיט האנעז טײ

 דער מערהײט^גײ די פאקטיש זײנען װאס רער,
 אוים־ וױיניק )ימיט זײנעז װאס אוז האנפערענץ,

 זאצן געװארז. געוױיצט ניט קײנעם פח נאטעז(
 1ם,י אדבעט די באשטימען צו רענט דאם האבז
 אז ערסצערט, שיטעצעװיטש חבר שוצ נײער דער

 איז• ערציהונג אידישע די איז שוצ אידישע די
 אירישז .פח פארשטעהער אזז קאמוניסטז אונז,

 אידישע די ווי טײער אזוי פונסט לןאטיםאריאט.
 :צערער די גערופז האבן «>ײז מיד ■ און צערער.

 העח װיצן מיר באראטז, זײ מ*ט זיד וױצז מיר
 רעכענען זידי ספס, בצי וועצן гк מײנונג. זײער
 שטימ־ לערער אצע געבן אבער מײנומ. זײער מיט

 ניגע זיינען װאש פראגז, אצע באשציפן צו רעכט
 װייצ ניט. טיר טארז דאם שו£ אידי׳הער דער
נאד ןי.ר נעפינעז ?ערער לי צי־ױשז אוז װײסן. טיר

 -פראג־ אונזער יןעגז זײנע( «אס טענש;, אזע־בע
 פרא־ פוז דיקטאטור די אז ערקצעדן, מיד ;יאם

 שוצ■ אידישער דער אי; זײז אויך מוז צעטאריאט
 שטעהט װאם פארטײ, די מוז דערפאר אט אח
 דאש לילטירז רעגירונו״ דער פוז שפי״ דער אין

שוצ. אידישער דעי פון ארבעט די ,איוו פראגראפ
 דימענט־ חירים די פוז ערשלעדונגעו די נאר

 פוז פארשצאנ דער װערם שימעצעװיטש אח שטײן
 אײנשטיטיג װערט עס און אפגעשטימט פרעזידױם

 דרײ אויסקצײבז הענעז לערער רי אז אנגענופיעז,
 רי בײ שטימען אין באטײציגן זיד זאלז װעצכע

 כאהאגדעצם װעצז עש װעז זיצונגעז, פצענארע
שוצ־פדאט. װערז

ץ באגריסונגטל.
 שטימדעבט װענן פראגע די װי דעם, :אר

 אפי־ דימענטשטײז חבר עפענט נעצײזט, װערט
 יאגריםז צו װערטער גיט או; האנפעדענץ די צ־עצ

דעצעגאמז. די
 חבר קרינט װארט באגריםוגגש ערשטע דאפ

 איז קאנפערעמ די באגריפט װאם טארטשינםסי.
 לבאצשע־ קאטוליפטז, טאסהװער די פוז נאמען

(,וױקעם.
פ,י! נאטעז איז אז זאגט: טארטשינססי חבי

 קאנפע־ די ער באגריםט ארבעטער מאסקװער די
 פארשטייער אװ קאמוניפטז אידישע די םון רעגץ

 «רבעטער, די פאר קאמיסאריאטן. אידישע פח
 פראגע נאציאנאצע די איז רעדנער, דער זאגם

 פראגע. עקאגאטישע ד>י וױ װיכטיק אזוי פונסט
 נור עסויםטירז פעלסער אצע פח ארבעטער די פאר
 ארבע־ די דאפזײנעז נאציעס, שצאםן״צװײ צװײ
 נא־ פוז ארנאניזירוננ די האפיטאצייםטז. אוז טער

 ־י פאר מיטצ א נאר איז קאטיםאריאטז ציאנאלע
 קא־ הײטישע זײערע העגו העמפז צו ארבעטער

פ־טאציםטז.
 רײעז זײערע צורײפז ניט 1טאר ארנעטער די

 נאציאנאציטעטמ פארשײדענע איז ציטײצז ז*ד אוז
 אר־ די פאראײניגז צו שטרעבז תמיד טוזן סיר

 איגטער־ גרױסז אײז אח פעצהעד אצע פוז בעטער
 ערפאלנ־ אוו גרעסער װאש כרי ב־נד, נאציאגאצז

 פאראײניגטע רי ?עגז העטפו קאנען צו רײכער
פעצסער. אוז צענדער אצע פח שאפיטאציסטן

 מ״ט באגריפונג די ענדיגט טארכשינפסי חבר
 די פוז פאראײנינונג די צעבז זאצ אויפרוםן: די

 אינטערנא־ דדיטער דער לעבז זאצ אדבעטער!
1 ציאנאצ

 ארבעטער פעטראגראדער יי פוו נאטע[ אין
 רי באגריםט צפוױקאמונע דער פח נאמעו אין און

 ניט אז זאגט, ער ראפאפארט. הבר האנפערעמ
 האטיסאר־ א־דישער רער װאש דעם, אויל קוסענדיג

 צוריה חדשים׳( 9) הױשימ עטציכע מיט איז יאט
 פה איניציאטמוע דער דוחר געװארן באשאפז

 אי־ א גא־שאפ; געװאצט האבז, װאם מעגש:. צװײ
 געװאר; דעש פון איצטער איז ראטרצײטונג. דישע

 גרױ װאס ארנאנייזאציע, גרויס^פראצעטארישע א
 עצע־ רעװאציוציאנערע אמתע די זיד ארומ פירט

מאפז. איבעטעד אידישע די פוז טע:טן

 דער איז א! וױיטער. זאגט ראפאפארט חגר
 די האבז רעװאלױצי־ע פראצעםארישער איצטיגער

 אידישע די אוז בבצצ ארבעטער פעטראגדאדער
 בעפטע די פוז צװײ פארקארן בפרט, ארבעטער

 אונזערע .זײנעו דאם פעטפער. מוטיגסטע אה
 זײנען װאס אוריצשי, אה װאצאדארפקי הברים:

 קאפיטאצייםטישע די פוז גע״יאח ערמארדעט
 },קאנפעדענ די אז פאר שצאגט רעדנער ער1 סגענט.

 קעמ־ געפאצענע די פון אנדענק דעם באערז זאצ
ערטער» די פוז א״ייפשטײז רורר פער

 די אז פאד אויד שצאגם ראפאפארט תבר
 טעצעגראם באגריפועפ א שייקן זאצ האנפערענץ

 און ציבסנעכטז און טראצקי צעניז, חבריפ: די צו
פרעזידיזפ. פוז עהרדמיטגצידעי פאר זײ ערסצעח

 אנ־ אײנשטימיג ווערן רעדנער פוז פארשצאגן די
גענוטעז.
אר־ אידישע אוסרא־נישע די פוז נאמעז אי!
 די אז זאגט ער נײטאן. הבר באגריםט בעטער,

 און געהעמפט האבז װאם בונד פוז פאושטעהער
שר אוקראיגישער דער מיט צוזאטען העמפז  גוח

 געװא׳צט חאבז אוז ראטדמאבמ דער שעגז אזיע
 איו טאכט״ שטארשע ״פאדאײניקטע א באשאפן

 אוו מאכט א באשאפן װירקציד האכז אוקראינע,
 די איז דאם אוז טאבט. שטארקע מיראדיגע א

 ױנקעד׳ פװ א.יז מיצ־טאריןמ דייטשז פוז מאבט
טום.

 אר די שטיסט אי-ין דריהט מאכט דאזיגע די
 קעמ־ מוטיגםטע בעשטע די ארבעטער. קראיניישע

 טורמעש איז אוז געהאנגען געשאסז, װעח פער
 דער־ איז װאס פרייהײט, נאנצע די פארשפארט,

 פאר* אױז סאמ,ו> בצוטיגן דעפ ה־הד געװארז גרײכט
געוואה. ניכטעט

 אוהראינע פיז ארנעטער אידישע רי וועז
 שפיצו עס ראציע א פאד װאס דערזעהז, האג:

 אפ־ זיד זײ האבז פרײנט״,. אוז ״פירעד דיערע
פירער• זײערע פה געזאגט

 ש&אלטונג « פארגעקוטען איז איקראינע איז
 הצײגבירגערציכע אידישע די פח רײעז די אין

 די איבערנעצאזן האבז ארגעמער די פארטײע}.

 דער איז שטעחז פארעטעד זײעדע װאו פארטײעז.
 רעװאצױציאנערע נײע א ארגאניזיח בײם שפיץ

 לואמוניסט! רי פװ גארטײ די—ארגעטער־בארטײ
)באצשעװיסעס׳(.

 אױל אייר. אויל רעדנער. דער זאגט הברים
 צענד־ די קושז שאנפערענץ. היסטארישער דער אט

 אירישע אײןראינישע די פח אױגז טויזענטער קיגער
 זײ חיצו*, אײער אױו« װארטז זײ ארבעטער.

 דעמ צײגז זאצט איר אז אומגעדוצט מיט װאלטז
 רעװאצױצי־ אידישער נײער דער פון שונדאטענט

 פאראיײ זיר װעט װ*ש אתאניזאציע, אנערער
 דער קעו.* קאטו* דעם אנפירז זײ העצפו אוו ניגז

בורזשואזיע. אוקראינישער
ײנדחס געװײנקיכז אױםער אז גע־ האט א

 חבר פוז באגײםונג די דעצעגאטז די אויל מאכט
 .*,קאנפערע: די באגדיםט האט װאש טאצםינשקי, ל

 בונדיסטז־סאמוניסטז. צינהע די פון נאמעז א'ז
פוו אפגעשפאצטן .וואש :אר זיד האבו וועצכע
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 אי־בעתעצאזן אח ארגאניזאציע אצטער זײער
פארפירער, זײערע

 מאם בונד, דער אז זאגט, טאמםיניפנןי חבר
 רעװאצױצי־ דער פוז שטאצץ דער געװע: אטאצ איז

 װאש בונד דער רופצאגד, אין באולענונג אנערער
 ארבע־ אירישע די פוז ערציהער דער נעװען איז

 פאז די הויד געהאצטן האט װאס בו;ד דער טער,
 פוז פאסעצ דעם מיט אוז רעװאצױציע רער פון

 פינסטערע אצע 1אי ?יכט םארש&רײט פרײהײט.
 אט ױעצט. ארבעטער אידישער דער פח לױנקעצאד

 איצטער איז ארגאניזאציע, זעצביגע די נוגד. דער
 געװעז: מאצ א איז זי װאס דאש, גיט אופז בשום

 האבז איבעריקע די אה ציבער בונד, פוז פירער די
 פארבצענדעט פאציטיק מאנערײ פשרה זייער מיט

 את מאסז, ארבעטער אידישע די פח אױגז די
 רעמאצױציע רושישעד דער שאדז געבראכט האבז
— בפרט. ארבעטער אידישע די אח בכצצ

 האבז אוז אױנז אונזעוע געעםנט האבז מיר
 זײער איז פירער פריהערדיקע אונזערע דערזעהז
 איבערגעצאזן. זײ האבז אוז געשטאצט. אמתער

 איו אז ז״ך שציםז אוז בונד פוז ארויס זײנען מיר
 אונז אז האפז אוז קאמוניסטז, די פח רײע! די

 רעװאצױצי־ גרויסע א באשאפז צו געצימעז טעט
 װײ װעט װאש פארטײ, אדבעטער אידישע אנעדע

 םא־ דעװאצמציאגעח פוז פאז די אױפהױבז רער
גאס. אידישער דער אויףי ציאציזמ

 אפ־ ביצדוננס אח קוצטור דער פוז נאמעז איז
 בא־ קאמיסאריאט, אידישז צענטראצן פוז -טייצונג
 באזונ־ א מיט אז זאגט ער גושנאװסקי, חבר גריסט
 די פוז קאנפערע־׳ו די ער באגריפט פרײד דערער

 אידישע די פון פארשטעחר און קאמונייםטז אידישע
טז. א סארי מי ^

חבר.נושנאװססי. זאנט ארנעטעו, אידישע די
 שאפז װעצו און קאנעז װאם אײנציקע די ?ײנעז

 די אנטװיסצען העצפז און שוצ אידישע נײע די
 ניט פעז בורזשואזיע אידישע די סוצטור: אידישע

 שוצ. אידישער נײער דער פוז שאפער דער זײן
 ארט איר אין דעש מיט ניט ז״ד אינטערעםירט זי

ניט. דאס
ט משנאװשהי חבר פ צערער. אידישע די ח

 אץ האטיםאריאט: אידישע די העצפז זאצז זײ אז
 די נאר וױיצ ארגעט, ביצדומם אה קזצטור דער

 זײנען קאפיםאריאט! אידישע רי און מאבט ראטז
 אח שוצ נײער דער פוז יםוד דעם צײגן צו בכח

קוציטור. נײער

 האנפערעטז די באגריפט טאנדצשבערג חבר
 עד קאמוניפטז. אידישע אראצער די פון נאמעז אין

 זײנעז אריאצ פון ארבעטער אידישע די אז זאגט,
 אנגעשצאכ; זיד האבז װאס ערשטע״ די פיז געװען

 איש כדי פראצעטאריאם, רוסישן גווז רײען רי אז
 װאש די, געג: קאמו? גרויסו דעש איז העצפז צי

 אוז הענט זײנע פון מאכט רי ארויפרײסן װיצז
ח זוײטער פי ײנ קאפיטאצ. פוז מאכט די א

 קא־ אידישע די אז זאגט, מאנדצסבערג חבר
 גרוס ברידערציפו זײער שיסן אריאצ פוז מוניסטן

 סאטוניםטז די פוז קאנפערענ״ז ערשטער דער צו
 דער איז בצײבז װעט קאנפערעניז די אז האפז אוז

 באװע־ גרויסער א פון אנפאגג דער אצס נעשיכטע
 מאסז• ארבעטער אידישע די צוױשז גונג

קוטט׳(. זיצונג ערשטער פון )פארטןעצונג

 פערם, :פארגעשטעצט זיינעז עם )צינקערי(. ס. י.
 מאשקװע. קורשק. ,ױאראניעזש, טאסבאװ, סאזצאװ.

 אנדערע נא־ 1או װיטעבסק פעגעזש. דובראװנע,
פונקטז.

 װאפ צוזאמנפאר פעדאגאגישן דעם «1אוי
צונויפגע־ אויד זיל ה»בז פאױ אײנצײטיס קומט

צערערינם. ארז צערער 30 אג׳ערד פארז
 מעגציכסײט די געװארן געגעכז איז צערער רי
 סאמיםאריאטך דער איין אויד נעמעז צו אנטײצ

 דעצע־ די אױםדערװײצט האבז זײ קאנפערענ״ן.
שטימרעכט. פאצסאטע באקוטען האבז װאם גאטז.
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רופלאנר. אץ

מאגפטרטנט. דטר ארום
 פוז דעציגאט!. 36 צונױפנעפאה זיך זײנען עם

1 אוז בונדיםט;־?!אמוניפטז 4 האמוגיסטן״ 31 זיי

צואײלן. זיד מ׳דארה
 אז איבעה מען גיט ניזשני־גאװגאראד פח

< не איז םר,גרױט א געשיקט מעז האט פאראטאװ 
עסם־ א! טעו נעטט גובערניעס.איצטער צפונדיקע די

 רעס איגערפיח גיכער װאם כדי מיטצעז, טרא |
 אפ־ באצר זיד קאו נאװיגאציע די וױיצ ברויט.

שטעצן.

שטה• גוטטר א איז
ד־ י1אויי זעהז מעז סאז צײמ צעצטע די פאר

I ארמײצעם רויטע טר א םמאצענסה פון גאשן— 
I אגגע־ זײ־זײנעז קדיגס־געפאגגענע, עםטרײכישע 

רויט־ א מיט אוגיפארש רושישער רער איז טאז
 אונ־ זיור שײדן און היטצ אויפז צײכז ארמײאױשן !
 מיט/זײער נוד סאצדאטז, רוםישע די פון טער |

שפראד.
זײ־ אידײען רעויואצױצ־אגערע די אז פנים, א

 םאצ־ רי פח מוחות די איז ארײמעררונגעז טיוז נעז
 א איז אדמײ. איטפעדיאציםטישער דער פוז דאטז
 די פון פויערימ אוז אדבעטער חבריפ שעה, גוטע

מצוכות. צענטראצע

לטנינטו. בא שױ* זוכל זץ״סילאסטס״
׳סאסטױסאװקא. דארוי פונ׳ם קוצאקעם די

 ־מיט צופריח ניט ז-יינעז װאם גוב., מאהיציאװעד |
 אריטע דאדםישע די פוז קאמיטעטז די םון■ טעשים די

 איד טענשז א זײעח שייקן צו באשצאסן האבז צײט |
 זאצ ער איט, בעטז אח צענינעז צו טאםקװע...

 ארימע דאדפישע רי פוז האמיטעטז די צוטרײבן
צײט.

שטײגטר. דײטשלאנדם אויה
 םאמא- פח אפגײו זיער נא האבן טשעפו די

 םאצגןפ־באנה יאין דארטז. פון עװאקואירט אצץ רא
 טראטװאײ די עװאסואירז ציו געקציבז אפיצו זיר I האבן זײ גראשן. .שיין זײניטאיבערגעצאח האבז |

 דעש א״ין Щ האט םיציטער אונזער נור װאגא:עם.
 פוז סחררות. אי לײנעז טאגאזינעז אצע געשטערט. ;
 אפיצו ארױסגעפירט משעמ די האבן זאװאח די !
 באצשעװיסעפ ארעםטירטע די מאשינעפ. פוז טייצ( :

 יורזשואזיע, ח־י טיטגענוטעז. זיד מיט זײ חאבן
 שטאט פוז זײנען טענשעװיסעס און עםעח גצחים,

אנטצאפז.

פראנט. אויפז פינפטל אײז
 אין אז איגער, מעז גיט װאראניעזש פוז

 ערפאצנ. פיט טאכיציזאציע די גײט וןאראניעזש
 פינפםצ איײ! שיקז פאראײנעז פראפעסיאנעצע אצע
פראנט• אויפז מיטגצידער זײערע פוז

פארטטטד• א
באפאצ־ דער אז טעי, מעצדעם פאטארא •»ין

ערנערתגם־קאטי־ פעטעדבורגער פוז מעכט־קםער !

 פאר־ איז אינגערמאז םאטארא 1אי םאריאט
 מ׳קצערט, ווי געצט. םומע גרוישער א טיט שװאונדז

 גװאר־ װײםע די מיט צוזאמעז אגטצאפן ער איז
דײצעס.

רוהיג. ורטרט םאמארא איי
נאר־ א באסוטט םאמארא א־ז צעב) דאם

 די טיט האטפ א געפירט ס׳ווערט אױסזעהן. מאצז
גאפ:. די אויף שיםערײ דער מיט אח כוציגאנעס

בטרליז. איי ראכאװסמי חבר
 שצופ־ רוםצענדער דער^ פװ פארזיצער רער

 ראהאװםסי ח׳ דער—אוקראינע איז דעצעגאציע
 די א״ערעטציה צו כדי בערציז, איז אפ פארם

 אונטעד־ וױיטערליסע די, אנתויגן מכח פראגע
אוקראינע. מיט האנדצונגעו

װאגאנטס• ס׳פטלז
עצעטא־ אילע אז מעז״ מעצדעט טאמיאװ פוז

 איבערפיצט זײנעז באז־םטאנציעם די פח טארז
 6 ביז דערגרײכן װאס ערנעתנגש־פראדוקטז, מיט

 וועט הארטאפצ מײנגע גרויסע א פוד. מיציאן
 די אנהויבן זייד ם׳װעצן נור װי װעח. צופרארן
 ניטא. זײנעז װאגאגעפ פײז פרעפט. ערשטע

כדי טיטצעו, שטרעננםטע די אננעמען מ׳דאצפ
פראדוקטן. דאזיהע די װעח סאציע ניט ם׳זאצז

מאמוניפטז. די צו אלט
 אױעח־נער א געעפנט זיר האט פערם אין

ײ־ אז דעצעגאטז אצע ראטרצוזאמנפאר.  אויפנאסז
» האטוגיסטז. די םח פראשציע דער אין אדײ! נ

האל>ז. ט׳נרײט
 צו צוגעטראטז דרימענד טעז איז קאזאז איז
 1000 העכער ארבעטז דעלבײ חאצץ, צוגרײטו

- טא(,

. צוריפ. אפגטשטופט
 גאזאשז די אז מעז, מעצדעט װאראניעזש פח

ײ נור מאדאזאװהא, באפאצז■ זײנעו אפ־ זײנעז ז
 געפינט מאראזאװסא пк צוריק געװאח געסצאפט |

העגט. אונזערע איז וױדער זיד

ארומגטזטו. זיד האט אינטטליגטנא די
 מיטינג גרויםער א פארגעקומעז איז טװער א*ז

 געװעז געװידמעט איז װאס אינטעציגענץ, דער פח
 ראטז* דער צו איגטעצינענץ רער פוז פאציהונג רער

 טדוז■ די אי! אז באװיזן, האט מיטינג דער טאכט.
 גרױםע א פארגעקומעז איז אינטעציגענץ דער פון

 זײנעז האמוניסטז די פה רעדעס די עני־ערונג.
מיטגעפיצ. גלויפ מיט געװארז באגעגנמ



щ «з̂ 'яцяааду лг̂ зигг

 דרומרימז דיום ױ&מ טראצסי הבר דעגי!
פראנט.

 »עטער־ פונ׳פ זיצונג זונטגדיהעל דער אױל
 א געצײענט טראצקי חבל דעל האט ראט בילגעכ

פראנט. דלומדיהז דעם מכה כאריכט
 אגגעװיזז.אז באריכט זײז אין חאט טראצקי

 ראטז־מאכט דער פװ הױפט־אױפטעלסזאמסײט לי
 דחמדיקז אויפן װעח קאנצענטלילט איצט לאה*

 כוחות. אצע װעח געשיסט דארפז אהין—פראגט
 דארן איז װאס פצאנטל, דעם ציקװידיח צו כדי

 חיצות אוגזערע דארפז מאכז 3־2 אין פאלגעקזטעז.
 װעט וואס נאװאטשעלסאשה. אוז דאן פאלנעמעז
 װײצע אוקראינע, איז לעװאצױציע א אלױשלופז

 פארבינדע־ רי װעצז פאלשפעטייו(, װעצז מיר אייב
באנדעס. קראםנאװס פיט »אראײניש זיד טע

■ © — «И М »

טםטרו. לינמט די װימזר
 פעטעלבור־ פון זיצונג זונטאגדיסער לעל איז

 אנ׳אױסעלאל־ נעמאכט זינאװיעװ האט געללאט
 דא ס׳זײנעז אז רעמ״ װעגן עלקצעלונג דנטציכע
 אמאנ־ נײע א גרײטו עםעח צינהע די אז ידיעות,

אקטיאבר. 22—21 אויפז טױרע
 מוריע—זינאוױעװ געזאגט האט—לאלפז טיך

 צױ װעט ארויסטרעטונג דאזיקע די א?יב' אז זײז,
 לעל־ אומבלתמנותדיה и מיר װעצז קומעז, שטאנד
 נעװען זײנען װאס רעפרעפיעס, אצע רי שטיסז.
 בצייד װעצז בולזשואזיע, דער צו בנונע פדיהער

ח װעלז מיר װאס שטלאו*, דער פאר ױעח ענ טז  א
מטולכלש. דאזיהע די צו

אוקראינע. אין
מלחמה. זײ זיד ם׳חלשט

 גע־ ױילעל היעװ «יז איז צונאכט פרייטאג
 מיט־ די אוין» אנצופאצז פרוב א געװאח מאכט

 לויטן דעצעגאציע. לופצענלישער פיז^רער גצידעד
 ״װאר־ די האבן מושצים אוהלאינעל די םוז באפעצ

 ״מארסעצ״ האטעצ איז אלײנגעריסז זיד טאװיע״
 די בא זובונג א מאכז געװאצט דארט האבז און

 זןזעןד מ׳האט לעצענאציע. דעד פוז מיטגצידער
 גרע־ ,גענעלא? דײטשז דעם געװעז ע מוד ױעם מעגז
 מיציטער־אפ־ דײטשע » געשיסט האט װאם נעל.

״װארטאװיע׳/ רי זייו צו טשצוז כרי טײצונג,
אי־ מעז גיט הװעצז אינפארמירטע גוט פוו

 כצער־ מיס װיל רעגירונג אוסראינער די אז בער,
 ההצאנד צװישז טצחמה א ארויסרופז טיטאעו צײ
אולראינע. און

ארבטטש־לאזיגמײט.
 א געװאח ערהאצםז איז נילאצאיעװ פוז

 ארבעטס־ שרעהציכע א הערשט רארט אז ידיעה,
צאזינלײט.

טאג־בור. א פורישמטװיטשטם
 א*ז איצטער זייד געפינט װאס פורישקעויטש.

 קא• איי! טאג־־בוי. א דרמ צום צו גרײט יןיעװ.
 גע־ האב איר איױ ״וױ הײםט אים פח פיטצ

 אינטערע־ ענטהאלט אוז ראספלט־נע!״ .הדמגט
 ס׳צאזט הריג£ דאזינער דער פוז פרטים סאנטע

 גע־ דער או: סומאראהאוי־עצהטאז אז אויס. זיד
 האבז פאמצאױיטש, דמיטרי גרויס־פיױעט װעזנעד

 פורישהעוױטש אוז פאױזאינדעט נאר ראפפלטינען
פורישקעוױטש פארעגדיקג^ ?אר די ש\יך האט

 לערפעד מויטז ראספוטינם אפגעפירט אויד האט
 שוז אײז 'אונטערן אראפגעצאזט איס האט אזן

נעװקא. סצײנער דער

רטגיוױנג. אוסראינטר דטר פוז כריזיס דטר
בא־ אוקראעע פוז אז יןומען װאס ידיעות, ד.י

נאר. דױעךט דער.קריזיס אז װײזן״ |
 צוזאםנטטעצ א־צטיקז דעם פון מערהײט די

 קוםטיאקאװםסױ מיט רענץץנג אוקדאינער דער פח
סאדעטז: רי מיט הסכם א צו געלומעז זײגען בראש

 האט מיצױקאװ אז אנצומערקן, נויטיה ש׳איז ;
 איז 1או אריענטאציע זײן געביטז װײטער שוין

פאריינדעטע. די פוז אג׳אנהיינגער וױדער איצטער
 רעגירונג אולראינער דער פח מערהײט די

 העגז פלאטעפטית שלואראפאדםקי העטמאן מיט;
 זאצז רענירונג רעארגאניזירטער דער איז אז דעם,
 םאציאציםטן־פעדע־ אוז ״האמאשטינילעס״ ארײן

 מאכו צו גרענער גענעראצ םון פרובן רי ראציםטז.
 נאציא־ א ביצדז און פארטײען די פוז שצום א

געבראכט. גארניט צו האבז—קאביגעט גאצז

וועלט. אידישע
פארשטעהערשאפט. אידישע א

 צו־ ,אץ שרײבט: ,פאלקםבלאט״ לאדזער
 פוילן, אין געשעהעניסן לעצטע ד*י מימ זאמענהאגג

 א װעגן געדאנק דער רערװעקט װידער זיך האט
 ריהטונגען אלע פזן פארשטעהערשאפט אידישעו•

 פרא־ און בירגערליכע סײ—אידנטוט, פוילישן אץ
 ארגאניזאציע אידישע אנ׳אנגעזעהענע לעטארישע.

 גרױסע א װארשע אין צונויפגערופן דעם װעגן האט
 גא ריבטונגען אלע פץ סארשטעהער פון כאראטונג
 עקסט-לעקע. די ביז אסימיליאטארן די אידן-פון

 באטראכט זײנען באראטונג דאזיגער דער אויף
 1 מ׳זײנען פױלן. אין געשעהעניסן לעצטע די געװאק

 ! װעלכע באשלוםן, געוױםןי אנגענומען\'געװארן
 ן םױאיעקטיר- די שאפן בײם יסוד אלס דינען דארפן

 | פאר- זאל װאם פארשטעהערשאפט» אידישע טע
 I צװישן-פארטײאי- אידישעד א אין װעױן װאגדלט

פאראײניגונג. שעד־

לעבן. פארטײ פון
צטפאלט, בונד דטר

 זיד « הייבז ארבעטער־טאס! אידישע רי
 ״»שהח־ די פיז וױרהונג דער פוז אױסצוניכטעח

 זיד ביצדז ערטער שד א ן א פארטײעז• דיסע״
 שטײען װאם בונר״. ״לינסו פונ׳ם »מאניזאציעס

 איז 43ראטז־מאכ דער פוז פצאטפארם דער אוי^
 א אפגעדריהט איז זװעםטיא״ ״א װיטעבסקער די

 איצטי־ דער ערהצערן װעצכע מאז. 6 שוו ברין!
 פראצעטאר־ דעם באװיזז קצאר האט מאמענט הער

 פארטײ, אײן נאר טהזיסטירט אים פאר ш יאט,
 איז דאס אוז אינטערעשז, זײנע פארטײדיה» װאס

פארטײ. סאמוניסטישע די
מיר, עמוצערו ״בונר״ פיינ׳ם ארוהטרעטנדיש

 ברײגנעז װעט פארטײ קאםוניסטישע די נ,*ר אז
 אוז האפיטאצ איבערז נצהו; פאצשטענדיהז א צו
סאציאציזם. שון זיג ענטגיצטיהז א

II.
איבער־ די דדוק פון ארױס װעט אינגיק

ט »די פון זעצונג א ר ג א ר ־ פ ו מ א ק ר ע ד ן ו  פ
ר ע ש י ט ם י ״ נ י י ס ר א . נ. פון פ ן י ר פא ו ב
באלשעװיקעט, ס.־ד. מיר, האבן יארן לאנגע

 די פיט פראגראפ זעלביגע די און אײנע געהאט
 זיי פון אפגעשײדט נאר אונז האמ ס מעגשייוױקעס,

 פארװירק• צו אזױ װי ן, ג א ר פ ־ ק י ט ק א ט די
 אױט גיכעד וױ לעבן, אין פראגראם אונזער ליכן

 רער פון אױסבעסערונג יענע אדעד די קעמפן צו
געזעלשאפט. קאפיטאליסטישער

 וואה פארשײדענארמעקײטן, 3קלײג? רי
 זײ״ מי־ט אונז צװישן אנהויב פון געװען »ײנען
 און גרעסער אלץ געװאלן װײטעוי װאם זי׳־נען

 אוגזערע אז געװארן, בולט ס׳איז און גרעסער,
 פא־ שטארק זיך גײען טענשעװיקעם די מיט װעגן

 כמעט מיר האבן דעם, אױף געקוקט ניט נאנדער.
 זעלבע דאס און אײן געהאט צײט לעצטער דער ביז

 געווארן• אנגענומען איז װאם ׳זײ מיט םראגלאם
 1803 אץ צוזאמענפאי פארטײ צווייטן אויפן נאך
 נאמן דעם»עלביגן געטראגן אויך האבן מיר און יאר
דע£ סאצ. פון

 אונזער פון צוזאפענפאיי ־טן7 דעט אויף
 אויף л ם. פון נאטן דעם געביטן מיר האבן פארשײ

 געװארן אנגענומן אויך ם׳זײנען און ן ט ס י נ ו מ א ק
פראגראם.ר נײע אונזער פץ יםודות גרונט די

ן פץ בלאשױר דער אין בוכאו*י .  ,זיי נ
 זיינןן פארטי״ קאמוניסטישער דער פון פראגראט

 ענדן• אלע די געװארן דעױקלערט פאפילער זעהר
 אין געװארן ארײנגעטראגן זײנען װאס לונגען,
 אויפגע• גוט איז דארט פראגראם. נײער אונזער
 זײנען1ם און קאמונהם פון שטת די געװאלן קלערט
 די װעגן דערקלערונגען גענויע געװארן געגעבן

 אימפעריאליסטישער נײער דעי פון אײגענשאפטן
 םראלעטאריאט פון טאקטיק דעל װעגן עפאכע,

 ארגאניזא־ די און רעװאלוציע־צײט ערב דעל אין
פראדוקציע. דער פון ציע

 פאר בוך נױטיגער אומבאדינגט א איז דאם
 װעט װאס ארבעטער, אידישן באװאוסטזיניקן עדןי

ערשײגוגגען. םך א אויף אויגן די עפענען אים
קומט. פאלטזעצונג

ם. •, םי ק ^ ט

 רעד«קציאנם־קאלעגױם. :רעדאקטאר
̂ןי•  האמו» פאריטי* דעל* פון ק« צ. אייױפג̂ע

 ניסטן)באלשעוױקע®.

׳י נומ. דער ערשינק פ׳אין
^5 בילדונג״ און ״קולטור ^

:אמהאלט פאלגענדעם מיט
ק^נפעלענץ אונזער צו—גענליך ש. (1

 רײזין-טער- ז. (3 שאלר- הארבע פײקין-א נ. (2
 מיטליאנסקי-א л (4 געאגלאפיע. פון מינאל^גיע

 ש (5 ^רפ^גראםיע. אידישעל דער אין רעװ^לוציע
 ,ש. (6 אקאדעמיע. ס^ציאליסטישע די—דימענטשטײן

 אלשאנ־ .3 (7 סאלדאט. א פון איזלאעליט-זכרונות
לידעת (8 ליבהאבעל. פון סקי-פאלשטעלוגגען

 אלגײטס־שול. רעל װעגן געזעץ דער (9
 16 פדעטשיסטענקא״ מןןסקװע,

קאפ• 50 פל״ז
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