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װאלאסטביע. און אױעזדנע
זי־ זײן איז ה»ט ס• א. צ. אצרוסישער דער

צונױפ־ באשטיטט: אסטיאבר ־טז22 דעם 3צונ
 די ראטדצוזאמזגנפאר. אנ׳אויסערארדנטציבז רופן

 זעצביקע. די איז פארשטײערשאפט פוז ארמע3
 מ׳צימט צוזאמנפארז. פריהערדיקע די אוייױ ױאס
 די אז כחות״ אצע אנװעגח םאװדעפז אצע פאר

פאצקאמע. א זײז זאצ פארשטײערשאפט
 פוז באריכטז מיט קומען דארפן דעצעגאטז די

ערטער. זײ
נא־ 5 דעם עעפנט3 וחגרט צוזאמזננפאר דער

מאםהווע. איז יאבר
■■ י .....■■■ - ■ияй̂йа—■ ־״...  1 •*—

 איבערליכע די אױף
פראנטן.

ט די אג ר. איז ל ט ט ס ט פ

אונמיטצ־ די אז מוחיע, מעז איז צאדיציז פון
 אריבער. אױ שטאט דאזיקער דער פאד םכנה באחנ

 פוז װיארשט 12 געשטאנעז איז װאם שונא. דער
 ־טער40 דער אױן* געמאח אפנעװארפז איז שטאט.

 דער איבער פאמןער דער שטאט. פזז יװ׳יארטט
געװארז. אויפגעשטעצט װידער איז וזאצנא

נײם. לעצטע
יאפע. וז׳ דעם דעפעש א

/
טרליז, ם ב ט ז ד ש י ס ר ת ט ט פ א ש ט א טז. ב פ א י

 אונזער ציבסנעכט! קארצ איבער תיכו* יט3
 גע־ באפרײט א*ז עס װאס דאס. גרוס הײםעכטן

 רעװא• די פוז פארשטײער דער תפיסה פוז װאח
 א איז—וײטשצאנו פוז ארבעטער ציוציאנעחג

 פונ׳ם עפאכע דער :עפאכע נייער דער פח סימו
 איצטער אױױ זיד עפ:ט װאס סאציאציזם. זיגדײבז

װעצט. גאגצער דער פאר אוז ףייטשצאנד פאר
ם3אי  רוסצענדער דער פון ק. צ• פח נאטעז ׳

 ־לעגי), )באצשעוױקעס^ פארטײ קאטוניסטישער
;14 סטאצין. סװערדגאװ.

ניים: װיכפיגספזע
 דער לכבוד פעטראגראד אין און מאםקװע אץ דעמאנםטראציעס גרויםע
 מען האט )פעטראגראד( אינסטיטוט סמאלני ליבקנעכט-אין חבר פון באפרײאובג
 יעקאטערי־ אין — מאלינאװםקי. ראמאן פראװאקאטאר באװאוסטן דעם ארעםטירט

 - באלשעװיקעם. אוקראינער פון אנ׳ארגאניזאציע ארעסטירט מען האט באםלארו
 צאריצץ, פון צוריק װיארסט 40 אױף אפגעשלײדערט זײנען באנדעם קראסבאװם

אויפגעשטעלט. וױדער איז װאלגע דער אױף באװעגונג די
 קאמוניםטישע אידישע און קאמיםאריאטן אידישע די פון קאנפערענץ די

םעקציעם♦

טוב. ױמ אומטר פימורט שװײ*» די
 סא־ שװײצארישער רער יןאמיטעט־פח דער

 בא־ האט ארבעטער־פארטיי ציאצ־דעמאקראטישער
ײעח צו שצאםז  רוםישער דער פון ױיצ־יאר דעם פ

אקטיאבר־רעװאצױציע.

 אנגט־ תיכה זאלן שלום־אונטטרהאנדלוגגטז די
װטרז• הויבז

 עשיקט3 האבן םאציאציסטן פראנצויזיישע די
 דערװיסן צו כדי סצעמאגםא. צו דעצעגאציע א

ה  שצום. א אױ»י אויםזייכטז פאראן ם׳זײנען צי זי
 םא־ די זאצז צי אפהײנגעז, װעט ענטפער זײן פוז

אין שצום וועגן אנ׳אנפראגע אריינטראגז ציאציטטו
פארצאמענט.

 מיט פאציאציסטז די צו גרײטן דעם חת א
 אז אנ׳אױפרוו*. פאראײנעז פראפעסיאנעצע רי

שצום־אונטערהאגדצונגען. די אנהויבן תיכן» מ׳זאצ

ליבהנסבטל• פנים מבלת דטר

 האט ציבהנעכט אז איבער. מען יט3 בערצין פוז
 דײטשע די מצד פנים לובצת ריעזז3גרא א געהאט

 א געװעז איז װאקזאצ אנהאצטער «ויפן ארבעטער.
באגריםטזײז - *.־ ר וגאה עוצם, ־טוייזנדיקער20

 גאשז אצע : ־ײ* ארוי האט פאציציי די פירער.
 עוצם דער נור .и, ע דעש צוטרײבז געויאצט האט און

 •געװאצט אוז מניעות ?יינע אויף געסוקט יט3 האט
כא פלא״ז. !אסדאטער דער אויןש העצד. זיייז זעהז

 נרויסעי א אננעקומען איז באטשאפט רוסישער דער
 פא־ דעס רוחד דורכגעריסז זיור האט װאש המון,

 רױ רי באנחישט הײש האט אוו ציצײאישזהארדאז,
 די. *1אוי געהיצכט האבז צאנג דעװאצױציע. שישע
!ציבסנעכט״ ״בראװא אױםגעשרײען די גאשז

באלשטװיסטם. ארטפטירט
ע•3 ארעםטירט זײנען יעיןאטערינאשצאמ אין

 פארגע* זיר מיט האבן װאש ארבעטער, 200 װארז
באצשעוױסעס׳/ די פון ״שטאב רעש שטעצט

גטשפרטד. לאנגטר א
 איז פארהיצצ גענעראצ־קאנסוצ דײטשער דער

 דעה פון פארזיצער דעם באזוכט נעכטז האט קיעװ
 פאנר ח׳ דעש פרירנס־דעצעגאצייע, רוסצעידישער

געשפרעד. צאגגן א אים מיט געהאט או[ איצססי

בראנפױפארסויה. פרײטר
 האט רארט אז כארהאװ. פוז טודיע איז מעז

בראנפי־פארסויה* פח־יער א אנגעהויב: זיך

קאמיפאריאט• א־דישן פונ׳ם
ײלוננ בילדונגש «ן קולטור די  אפט

 פקפקור־ מוזשען מאשקװע' א־ן ארגאגיזירט
 אידישע פון לײטונג דער א,־גטער שי־עם

שרײבן זי־ך מ׳קאן קינשטלער.  דעש א־ן פאר
46 פרעטשישטע;ק$ן, ק^מיש»רי»ט, אידישן
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 ארן קאמוביםטן אידישע די פוןיך
קאמיסאריאטן♦ אידישע די פון פארשטעהער

פאנטאג, געעפנט זיך האמ זיצונג צװײטע רי
21 аут ,באטאג. זײגער א איינס אקטיאבר

שפראך־פראגע. וי
 -тут און זיצוגג, די עפנט ראפאפארט חבר

 סײל א האבן רוסיש, גערעט האט עד װײל פאר
 עס אונצופרידנהײט. זײער אױםגעדריקט דעלעגאטן

 הערשנ- די אז חנלעגאטן, אײנעע ארויס זיך זאגן
ут אױף שפראך тут אי־ ין ז דארף קאנפערענץ 

 איז שפראך אידישע די אז דײנקען, זײ וױיל דיש,
 קאמי- פאר׳ן עקזיםטענץ־באדעכטיגונג איינציגע די

סאריאט.
 דער אז דעס, אױף ענטפערט ראפאפארט חבד
 פרינ- קײן מאכן צו גיט באשלאסן האט פרעזידױם

 זאל :קאנפעלענץ тут פאר שפראך א װעגן ציפ
 פאר װאס אױף און וױל ער װי רײדן יעדערער

 גע־ זײנע אױסרריקן בעסער קאן ту שפראך א
 אײנשטי־ איר אױס דריקט קאנפערענץ וי דאנקען■

 זי־ די און פדעזידױמ פק באשלום דעמ מיט מונג
רוסיש• און אידיש אויף םארטגעזעצט װערפ צוגג

 פון באריכט דער
קאמיסאריאט. צענטראלן

קאמי• צענטראלער тут רימענטשטײן, חגר
 אץ ווארס דאס נעמט עגיגיט, איז־ישע פאר ®אר
:אי־ריש אין זאגפ

 גורל тут אויסגעפאלן אי» טיר אױף חברימ,
 װאס ארבעט, די פון וחשגון דין א געבן צו אײך
тут רי פוץ לױף אין געטאן ר.אט קאמיסאריאט 

 אבעי מוז איך עקזיסטענץ. זײן פון חרשים עשליצע
װאם דעם, װעגן איבערבליק היסטארישן א געבן

זיצוגג(. )צוױיטע
 ארבעסעי־ אירישער דער אין פאועעקופען איז עס
 און בכלל רעװאלוציע רוסישער דער בױ מ װע
בפרט. קאמיסאריאט פון ענטשטעהונג די ביז

 האב ,1904 אין צוריק, יאר םופצען מיט
 רי אין וױלנע, אין ארבעטן צו אגגעהױבן איך

 אי• די פארטײ׳ л-л רוםלעגדעד דער פון רײצן
 מער דארטן געװען דאן זײנען ארבעטער דישזג

 פעל־ אנדערע פון ארבעטער די װי רעװאלוציאנער
 דערמיט, ערקלעק צו איז נאטירליך, ׳דאס קער.
 מער געװען זײנען ארבעטער אירישע די װאם

 מער און ארבעטער אגדערע אלע וױ אונטערדריקט
אינטעליגענטיש.

тут גרויסע א געשםילט דאן האס גוגד 
 איזײשע גאנצע די גאס. אידישעד тут אויף דאלע

 זײנע אין געהאלשן ער האט באװעגוגג ארבעטעד
 רעװאלוציאנערע א געװען איז בונד тут הענט.

 ביז פארטײ רי און בונד тут פארטײ. ארבעטער
т з נאציאנאלע די אײגיג. געװען דאן זײנען יאר 

 פאד• ניט פלאץ באזונדעק קײן נאך האט פראגע
גומען

פראגע. נאציאנאלע די און מ־נד דער
 דאן האט װאס אינטעליגענץ, אידישע די
 האט בונד, אין פלאץ באדײטענדען א פארנומען

 тут אױף פראגע נאציאנאלע רי ארויפגעבראפט
 אונזער אויף פארטײ. אונזער פון טאגעס־ארדנוגג

 ״בונד״ דער האט יאר 1803 פץ פארטײ-צוזאמענפאר
 װעגן פראגע די חױס סדר אויפ׳ן ארויפגעשטעלט

 פעדערא- א אץ קולטור-אװטאנאמיע נאציאנאלע
פארטײ־ארגאניזאציע. טיװע

דימענט- ,ה זאגט — באמערקן, מוז מען —

 אװטא־ נאציאנאלע װעגן פראגראם די אז—שטײן,
 אויסגעארבעט׳ דאן דאט ״בונד״ דער װאס נאמיע,

 גע־ עס האבן זײ :אריגינעלע קײן ניט געװען איז
 נאציאנאליסטן-םאציא- עסטרייכישע די פון נומען

 у אװטאנאמ נאציאגאלער פץ פראגראש די ליםטן.
 קולטורעלן אויפ׳ן בלױו באגרינדעט געװען א־ז

 דער געב-טן. לאגע די זיך האט ביםלאפװײז געביט.
 פא־ און רעאקציצ דער אדאנק האט װאם צױניזם,
 אי• דער אויף פליגלען זײגע פארשפרײט גראמען,
 פארשײ' אױף צוטײלט זיך האט און גאס דישער

 װײטער, אז. און ״פועלי-צײן/ס.׳ס.' וױ פיגים, דענע
 צװישן,בונד״ קאנקורענץ א אנגעהויבן זיך האט
 גע״ געװק ״בוגד״ דער איז דאן צױניסטן, די און

 װעגן פראגראם זײן פארברײטערן צו צװאונגען
פראגע. נאציאנאלער דער

צױניםטן, די סײ און בונר דער סײ בײדע,
 זײ אז ארבעטער, אידישע רי װײזן געװאלט האבן

 אידישע די פון פארטרעטער די זײנען זײ, נור און
מאםן.

 רי אױף אײגע זײ האבן דעפ אדאגק און
 דעם אוגטער ״גונר״ пут :באאײגפלוסט אנדערע

 אלץ וױיטער װאם געװארן איז צױנים די םון דרוק
 צױניםטן די און נאציאנאליסטיש, מער און מער

 אויסזעהן סאציאליסטישן א אננעמען געממט האבן
 סאציאליסטישע אנקלעפן געמוזט זיך האבן און

פארנט, פון אדער הינטן פון שילדן
 אנערקצנען-זאגט־װײטצי אבער מוז מען —

тзп ,דימענטשטײן—ту רעװא- געבליבן אבער איז 
 אידישע די טтניזיкעװאלוציт האט ту לוציאנעױ

 די מיט געמאכט באקאנט »ײ און ארבעטע^מאםן
סאציאליזם. פון אידעען

л א.
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אױים׳ тпут ליבקנעכט דאן האט ג?ל;בט
 איז פאח־ינסט גאנצע זײן .тיעтטאуפ^אל א װי

 “םפאגутקא און לעיצ^לצקציאנצן פון נאשטאנען
 וױ גלײך צײטוגגען. уאריקאלт טשע די אין דצגץ

 אנ׳אלגעמײנע דײטשלאנד אין געװען מכ^ז מ־האט
בע^לין. קײן אװעקגצפאק ту איז אמניםטיע,

 קײן געקומצן איז ту װי גלײך אנפאנג׳ צוס
 אין פלטארבעטן אנגעהויבן ту האט דײטשלאנר.

 װייל צײטונג״, אלגעפײנע ,נאר^רײטשע
 זמן׳ כל און רעמאקיאטישע. א געװען איז ריכטונג

 איז פרינציפן, דאזיגע די אן געזזאלטן זיך חאט זי
 -ТНЮ צו זי געדאנק тут געקומען נים לינקנצנטן

לאזי.
 פאלי- צײט קורצע די אויס מײדס ליבקגעכט

 אײנציגע רי איז דאס פארשאלגונגען. צײאישע
 т:» געגעבן. אים זזאבן זײ װעלכע .^פערערישקע׳/

 גע־ איז אזא ניט געצ-יגן. ביט לאנג ןיך האט דאס
 ^ואליציאן. דער פון םאלדאט אלטער רעי מען

זומפ א פאר וואם אין כאפן ניט גיך זיך זאל ту או

ליבקנעבט.
ту זיך, געפ־נט ту אנהויבן גיט װידעל זאל к •כי 

 פיײ־ וואחזײט, פאל טילאנען די מיט קאמף טעון
 לײם־ אץ משפש זײן אויף געלעכטיגקײט. און הײס
 טאױט-דצלציילט -טן11 דעט יאל״ 1872 אין ציג
ту האט אינגיכן אז אלײן, אונז ртупут ту, אז 
 רעג־תנג טוײיםישע די און ױנקעלן פרײסישע רי

 אז אים, כא פועלן ןуםיםל אלע מיס זיך םטאק
ту א^ב די אנװענדן זאלуטעт־באװуדי אין גונג 

 אינטע- уטישоגאאיу /уיגтуניד זײערע פון נוצן
 אומ־ אלימן דעם אםגאלן געלעט, תנסן,־אנלעדש

 דעם, אין זיך איבעלצײגענדיג .туבעטтא וויסענק
 איבצל־ גלײך איך האב—כט,уליבקנ -דעלצײלס

 פיט ןуבאציר.וגג און פארביגדונגען уאל געליסן
 рул דעט שלײבעל״פון געדונגענע און אגענטן ״די

פאן-ביסמארק.
 ולשу זיץ זיך ענדיגט אן דאן פון אט און

 פאליצײ. тут מיט שלוט צײטװײליגעל זײן הזה,
у די צװישן שגאה די т и צוסלאק צדדיםтуזיך ט 

 ?עמפט, און אן גרייפט שטורמט, ליבקנעכט װידעל:
איז. שםײגעל тут וױ פארפאלגט, פאליצײ רי און

אדױפ־ אינגאנצן איט рта האט יאל 18вб אין

 בא- געטוזט זיך האט ту אץ פלײםן פץ געטליבן
 צײט тут אין יאו/ 1866 אין לײפציג. אין זעצן

 עםטוײיך מיט דײטשלאנד צוױשן מלחטה тут פץ
 און פאלמאבט, לײםציג אץ צײסוגג זײן מען האט

 איט מען האט בעללין, גאך געקומען אי» ту אז
 אץ חלשים з װידער אפגעהאלטן און ארעםפירט
 ־ויליג(»צלבםט את ту װאס דעלפאל, געפענקגיס

צוםאלן. געקומען
 לי פון בילד ראס פאלפאלקאמען צו כדי

 גתיסעל тут װאם פאלפאלגונגק, פאליצײאישע
туооур נאך מיל דארפן אויסצושטײן, געהאט האט 

 אז צעטל, עכנטןтуאויםג אױבן דןם צו בןуצוג
 געליכט לײפציגער тут אים האט יאל 18ל2 אין

 יאל צװײ גאנצע צו פאלמשפט ״בגירה- זײן פאל
 рутумн איז ту уלצуװ /סטונגуפ אץ געפענקניס

הובעלטסבולג. אין
тут ןײנע פון אײנעל אין ליבקנעכט אלטעל 

у אין אלײן אונז גיט оутут уסטтנуנצуגל з ^ у 
 א און צײט тузу»פון בילל גענויען א װעלטער

|.узз13»»»ту די צו דעלקלעתנג уהיסטא^יש
י ו  שטיפ• פאר -ру ואגט—שמ׳ען, דײטשן ,

 אמע• פון אנטדעקונג די טעלקןת צװישן קינדעל
 уאמאליג זײעל אפגענומען זײ בא האט ליקע

שפא. туп•’»״ ױ з»тузузтуа»к х/מ; גלױםע
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 די צוריסן אבער האט מלחמה איצטיגע די
 רעױאלוציאנערע די ארבעמער-בצװעגינג. אידישע

 אנדערע די און ״דז ל װארשע, ױילנע, װי צענטערס,
 און רוסלאנר. פון געװארן אפגעריסן זײנען שטעט

 אויסגעבראכן, האט פעװראל־רעװאלוציע די װען
 אינ• אידישע די רוסלאנד א.ן פארבליבן נור זײנען

 בונד אין ראלע די געשפילט האבן װאס טעליגענץ,
ארבעטער. אידישע וױיניג און

 אנהויב פון זײנען ױצם בונד, פון פ־רער די
 פשרה־פאכער, די פין לאגער דעס אין אװעק אן

 אר- די צװישן פראפאגאנדע א אנגעפאנגען האבן
 א מיט שטעלן צוםרירן זיך זאלן זײ אז בעטער,

 אז דערלאזן, ניט האבן זײ רעװאלוציע. בורזשואזע
 די אן אנשל״סן זיך זאלן ארצעטעף אידישע די

 רעװאלוצי• רוסישער דער פון עלעפעגטן לינקע
 רי זײנען דעם, אדאנק און באװעגונג, אנערער
 געפו- ז־ך האבען װאפ ארבעטער, שע איו־ ביסעלע

 גרוי- דער אין פאסיװ געבליבן רוסלאנר, אין נען
 רײען׳ די איבערגזנלאזן האבן און רעװאלוציע סער
ארמײ. רעװאלוציאגערער קעמפענדעף דעד פון

 אנגעקר איז אקטיאבר-רעװאלוציע די װען
 געבלי׳ גאנצן אין ארבעטעי אידישע די זײנען סען,

 זא• זײנען זײ פון טייל גרױסער א און פאסיװ, בן
 פיהרער די רעװאלוציע, דער קעגן געװען גאר
 אונזעיע פון לאגער אין אװעק זײנען בונד פוץ

 דער קעגן זײ מ׳־ט איצט נאך קעמפן און שונאים
ף :ראטן־רעגירונג י ו ר א ע ר ד ע ש י ר י אמ א  ג

ט א י ה ע ד י צ ו ל א ו ו ע ט ד י . נ ט ב ײ ר ג ד ע  ד
ץ ל ז א י ן א ב י ל ב ע י ג . װ ן ע װ ע ג

 דער ארגאניזירט זיך האט װאם צולי־ב
 נאציאבאלע איזױשע פאר קאמיסאריאט

.ענינים.
ק  האבן מעלפע קאפוניסטן, אידישע מיר, װ
 האכן פארטיי, אלג־לגײינער דער אין געארבעט
 אפגע- אזױ זײנען מאסן אירישע די אז דערזעהן,

 האבן פיר װען י ארבעטער, רוסישע די פון טײלט
 פאר- סאציאליסטישע אידישע אלע די אז געזעהן,

לאזן אק ארבעטער אידישע די אם האלטן טײען

 -зп פראלעטארישער דער אין אקטיו־ו װערן ניט זײ
 אז בעשלוס, צומ געקומען מיר זײנען דאן װאלוציע,

געביט. דיזן אויף װערן געטאן טדז עטװאס

 האמ װ«ם די אז אמת. רעם זאגן מוזז מיר
 ניט זײנעז ארבעט, דאזיהער דער צו גענומעז זיוד

 »ר־ אידישע די פח צעבז דעם טיט באקאנט געוחגז
 גע־ ניט אידיש סײו אפילו האבז אנדעדע בעטער.

т :רעדז סענט о אזא גענומען זיד אויו« האבז 
 גע־ ד»ר האבן מיר װײצ דערפאר. בקיויז אויפגאבע

ארבעטער. אידישע די אױפונעקו װאלט

 צו אננעהויבז זיד האבז צ׳־יט דער אין »ט
 עס קאמיפאריאטז. נאציאנאצע די ארגאניזיח

 פויצישער. מוסעצמאנער. א »רגאניז׳ירט זיר האם
 קײן אבער קאמיםאריאטז. אנדערע אח לעטישעד
 גע־ ארגאנזירט ניט איז קאמ׳־םאריאט אידישער

 ניט פשוט איז עס װײצ דעיפאר. איז דאס און װארז
 דעם. דאנה א אוז טאז. דאש זאצ עם װער געװעז
 נענמגז געצװאוואונגעזגעװעוצו װי כמעט מיר זײנעז
 קא־ אידישן א ארגאניזיח פת ארבעט ח־ זיד אויףז

מיסאריאט.

 גריננ אזוי געװעז נייט איז ארבעט אונזער
 מענטשז נענוג געהאט ניט האבז מיר װײל דערפאר,

 מיד האבז פונדעבטװעג! נאד ארבעט. די טאז צו
 װאם אציז געטאן האבן אוז אפגעשטעצט ניט זיר
 ארויסגע־ גלייד האפז טיר מעגלייד: געורעז נרר אי־ז

 ו т פראװינץ. פוז חברים רי צו *1אויפרו אז לאזז
 די אױז« »פטייצוננען. ארגאניזיח אויד זאצ! זײ

 גע־ מיר האבז טעצעגראמע ערשטע די ערטער.
 ארגאגיזירט זייד האט דאדט אז מינסס, פח ׳קראגז

אפטייצונג. אן
 דער אין עמיםאח ארויטגעשיהט האבז מיר
 הא־ פוז אפטײלונגעז אמאניזירז צו כדי פראו׳יינץ,

 די ארויסצוגעבז אנגעהויבן האבז טיר טיסאריאט.
ײט׳/ די צײטונג ערשטע  גלײיר ה»בן טיר ״װארה

בראשורז. ארויסצוגעבן אנגעהויבז
 זײנען אדבעט אונזער פון אנהויב 1אי אבער

 מאם־ איז אריבערצופאח געװען געצװאונגען טיר
 דער איז געשטעדם שטארה האט דאס אח יןװא.

אדבעט.

 רעפארמאציאן, די ענגלאגד. נאבדעם און ניען
 פראנקרײך און׳ ענגלאנד םיטגעהאלפן האט װעלכע

 פארקערם, דײטשלאנד, אין ריאט פאראײניגוגג, צו
 זי ים-אױפשטאנד, פויעו אופגזלקליכן דעס נאך

 די אץ שפילצײג א פאר ױ געמאכט און צוברעקלט
 דרײםיג-יאריגע די מלופות. אנדערע פון הענט

 אונזער פון כחות לעצטע די צושסערט האט טלחמה
 בעל־הבית׳- דאס אנגעהויבן זיך האט עס פאלק.
 אץ קלײנער רער און פאליצײ, דעד פון עװען

 פראנ- אױפין קאריקאטיר א—דעספאטיזם נידריקער
 פאלקס־ערנידערונג. די פארשטארקט צויזישן-האט

 באװיזן זיך חאבן יארהונדערט פאריגן פון םיף אין
 ניט פארס אבער לעבן, געזונטן א פון ליכטשטראלן

ליטעראטור. פון געביט אינ׳ם װי פער,
 גע- אזױ ד?פ פון אױפבליצן קורצער דער

 צד געװען איז שרײהײט״ פאר ״קאמף רופעגעם
 דער אױפלעכונג. צום דינען זאל ער אז שוואך,

 מער׳ גישט געװען איז באװאוסטזײן פאליטישער
 פרײהײט- צו ליבע די קעפ, עטליכע פון טײל א וױ
הערצער׳׳. עטליכע פון

 עטליכע און קעפ אױסדערװײלטע עטליכע די אט
 דאפאלםט• די געװען זײנען הערצער גראספוטיגע

 האבן װאס אינטעליגעגטן, ראריקאלע דײטשע דיגע
-טע.'ײארן30 די בין יאדהונדערט -מן18 סוף םין ויך

 צאל. אין פארגרעםעדט און פארמערט באדײטנד
 טרעפט דאם װי ראל, גרעסטע און ערשטע די און

 רי װאו 'לענרער, אפגעשמאנענע די אין שטענדיג
 ברײטע די אויף שטיצן גיט זיך קאן אינטעליגענץ

 סאר- טאקע זײ אט טן.1$םטוד אדבעטעד-מאסן-די
 רעװאלוציאנע ראדייקאלע, די ק פיברד שפרײטן
 זאפן זײ פראנקרײך. פון שטאמען וואם אידעען,

 .אנארכיס־ סאציאליסטישע, מיט אטמאספער די אן
 די םײ ליטןיראטור, די סײ אן פילן השגות, טישע

 אירעען• עקסטרעמע אפאזיציאנעלע. מיט םילאזאפי
 בורזשואזיע אינערסנע שלאפעדיגע, רי װעקנריג

 שיכטן נידעריגזי רי אפ־לו בדײגגענריג קאמף, צומ
 פארגרעסערט איבערהויפט באװעגונג. אץ פאלק פון
 1830 פון ױן-רעװאלוציאן רי נאך איגעט זײער זיך
 דערצײלט, ליבקנעכט װי װעלטע, פראנקרייך, אין

 די וױ מזיר, דײטשלאנד אויף געוױרקס האט
 און רעױאלוציאן פראגצױזישע גרויסע ערשטע
 שטורם. דעס פון שעפערין אמתע די איז װעלכע

 אויך באשאפט עפאכע די און דראנג־פעריאד. און
 זיך שטעלט מטח־ענט, א נאך זײענדיג ליגקנעכט.
 סאציא־ ראדיקי־לע, די פון רײען די אין ליבקנעכט
 פון ארױם דאס זעהען מיר װי םטידענטן, ליסט-שע

ביאגראפיע. ןימ

 אײדער »װעק אין הדשיש אנדערטראצב: כטעט
ארבעט. די אײנגעשטעלט ױידעד האבז טיר

גע־ אנהויב פו איז ארבעט הויפט אונזער
 ט׳־ר ה^בז דעם אין הײמלאוע, די חעלפן צו װאח

 שװעריקײטו. סד א אייצט נאד האבז און געהאט
 שטערט דײטש דער װאם דעם אויםער

 ער װ»פ דעפ טיט ארבעט, דער אה אומ
 פארבלײבן זאלז ארימע די אז גראדע, ױיל
ן קומעז שענען מער װאם זאלן רײכע די אח  די אי

 הײמ־ רי פוז צרות מיר האבן געגנטן, אקופירטע
* אלײו. לאזע

 װאס פוטעז װעלנדיס הײמלאזע, אידישע די
 קאמיםאר־ אלע או אװעס זײנעז יח־ים, א גיכער
 פלאין אײז איו :פארשריבן זיוד האנן או: יאטן
 אין ציטװאס, א אלס פארשרייבן זייר זײ האבן

 און איד. אלס דריטן אין פאליאס, א אלט צװייטן
 פאה, דארפז זײ װעז אז אוייםגעסומעז, איז אזוי

 בלויז אריבערצוטראגז, צרות אלע אויס זײ הומט
 איז פארשריבן ניט זיד האב( זײ װאס דערפאר
 פארשריבן ניט זיד האבז אוז קאמיםאריאט. אידישז

שװעריג־ גרויםע טאבט נאטירליד דאס איח. אצם
סאמיסאריאט. דעם קײטן י

 פראגע די אבער איז ארבעט דער פח לויוז אין
 שװערער אלץ געװארן ת־יקלאזן די העלפו ווענז

 אין עם אז אויסנעפונעז האבז מיר שװעריזר: און
 הײמלאזע די העצפז נור זאל מעז אז גענוג ניט

 בא- איז אונז פאר רעט־גרענעץ; זיד אדיבערנאפז
 פה לףיםז פילע גאר אז פאקט, דער געװארן טאנט
 תײמלאזע די װאו שטערט פיל רואסער. איז יפײער
 געװאח. פאמיכטעט אינגאנצז אייז אום, זי׳ר סעח

 לײדז. צו שרעסלתד אויס קומט הײמצאזע פיל און
 מיט פארבינדונג איז זיר טיר שטעלז רעדפאר אוז
 דארטז באשט׳ימען און געגנטן אהופ״רטע די

 הײטלאזע די באגעגנען זאצן װעלכע פאר׳״טעהער.
 טעגלייכפטע את עצות נויטיקע די געבן זײ ׳יאח

הילו«.
קיטט^ צונג ז צװ-יטער דעל טין )שלום

^גורסקי. ש. סעקיעטאר

דאן. אויפ׳ן1
 בא־ א 1׳פארגעהומע איז יעהאטערינאדאר איז

 דעמאתראטישע פון.אלע פארשטײער די פון לאטוננ
 א געװאה ארויםגעטראמ ם׳איז אח אציעס.1ארגא:י

 װעל־ אויױ באראטונג. אופייטער די אז רעזאלױציע,
 ״פא־ אודאל, סיביר, פארטראמ; געװעז ס׳זײנעז כער

 לאמי־ די גרינדונגם׳פארזאמלונג. די װאלאזשייע״,
 אוז ארגאניזאציעפ מלוכה פאליטיישע די פון טעטז

 ארגאנייאציעם. געזעלשאפטלילע גרויסע אנרערע
 דאס האט או} אװטאריטעט אויר פרעטעגריח קאז

 אצרוסישז גרױסו אח מאכט די בילח צו רעכט פולע
מאםשטאב.

—...... «<ז3?י».....   ■

יקרים. אק
ט טר ײג אפ• ל

 האט סןגװאםטאפאל, פוז מודיע אין מעז װי
 גע־ זעםסטווע גובערנטסער דער פון פאיזאמצוגג ד־

 פרז אפזאנז זיד זאל עד שולקעװיטשז, פון פאדערט
 געענטפערט האט לעצטער רער נאר מאכט, דער
 צונויפצװיופז צו זאגט ער װאו דעסלאראציע, א מיט
 סאנט־ דעש דעחאבד ־טן20 דעם וױ שפעטער נימ

 מעג־ פאר האלט רעגירונג די װעמען פארלאמענט.
טאכט• ,ד׳ איכערצוגעבן ציד



קאבפערענץ, דעד פון מיטגלידער חברים,
אמתו דעם ערטער די אױף פארשפרײט

אנעלעם. י.

פראטעסטירן. מוזן מיר
 פה טעג לעצטע די »! הומען ידיעות גרויזאמע

 ליטא—תחופ געװעזענעם פון הי׳ים, אצטער אונזער
פוילז. אװ

 שױדער־ איז אײנע וואם אזעצכע, ידיעות
צװײטער. רער פח ׳והאפטער
 דער אויוז פאגראמעז פארי קומעז פויצז איין
 זײ פעז װארט ציטא אין באפעצקערונג, אידישער

 װערו ארבעטער אירישע רי טאג. צו טאג פוז אפ
 חײטשצאנד 1אי פארשיקט אח פארנארט נעפאנגעז,

צױאנגם־ארבעט. אויו«
באדינגונגעז. שו\ערםטע די בא ארבעטעז זײ

ח ײ אוייס. ביסצאכװײז שמארב! און דיונגער ל
 פראטעסטיח טוזז ארבעטער, אידישע טיר,

ט  שענדליכםטעד דעד קעגז כחות אונזערע אצע »י
יארהוגוערט. ־ט(20 פח אינתװיזיציע
 וױיצ—:װערן דערהערט מוז שטיפע אונזער

 ברידער אונזערע פון צײח די זײנען שרעקציך
דצרט.

ח טיפע זײיעו־־ע טועבץ, ביטערער זײער ײ  ל
 הארדא!, אײזערנעם דײטשז דורמ אונז צו דערגײט

 װאס װאנט, פאטאחשנער פעטטער דעי ׳רית־
אונז. פון אפ זײ טײצט

זײ. פוז אפ אונז שיידט שטח גדױםער א
 צײח זײערע זײ״ מיט דאר איז האױז אונזער

צײדז. אונזערע זײנעז
ח זואס יןיײטז, די קצינגעז אח מי ש אונ* פאו

 אוז נאגט דארטז, ברידער פארשהצאפטע זערע
דא. האוש אונזער ל־ײסט

 אז פיצט, בורזשואזיע פוי״קוישע א,ין דײטשע די
 פוו טעג די זיד ענדיהז עס אז סוו«, אייר טופט עס

 בצוט־באד א דוחר אז גצױבט, אוז ממשצה איר
ה, פארארימטע אונזערע 4אוי  פארצײנ־ זי װעט אי

ח ע גןױם. איר ג
 װעט בצוט אידיש װארים איין אז האפט. זי

 אה דערקװיק! אפשר נשמה פארפויצטע איר זיד
,אפצעבז.

!אײנגעבן ניט זײ זיד ס׳וחןט נײז, נאר
!גײט משפט דער
 הײנע אה רעװאצױציע. װעצט די גיייט עט

 בורושואזיע. דער העצפז ניט שוין װעצן פאגראמעז
פאראורטיצט. שױו איז װאס

אונטערנײ!. ו.יעט אװ פוז זי
 פוייצן אידישז פח גאסן די װעח דערװײצ אה
ט פארגאפן  נע־ װעה ברידער אונזערע :בצוט פי

געשענדעט. שװעסטער אונזערע קײטז. איז שמידט
? שװײגז דעז עס מיר האנען

 אינזערע פון יןרעכץ ביטעח דעם הערז פיר
 אינזער אױף װארטז זײ ברידער. ■פארפײניהטע

אנ׳ענטפער. אויו* װארטז זײ היצףז.
 העח מיד ברידער. :זאגן זײ מוזן פי־ר אה

י העקפז צו אייר גרײט זײנעז מיר צײח, אײעדע

---  ■яайЙР״* ------—

מאםקווע. אק
לז1פראפטסיאני א פוז מיטנליד א—לטניז

ײז. פארא

 פרא־ פונ׳ם ט1סאמיט: פונ׳ם זיצונג דער אויו«
 ראטױזשורנאציםט!.• די פוז פאראײן פעםיאנעצז

 איז אסטיאבר ־טז22 דעם פאמעקוטעז איז װאם
 מעצדונג שריפטציכע פאצגנדע געװאח דערהאלטז

ד אוציאנאװ: ח׳ פונ׳ם ט ״אי ט טז מיר כ מ ס  אננ
טר צאל די איז טגליד ם מי טלז פוג׳ אנ טםי  פראפ

ײז ״. די פוז פארא טז ס אלי רנ שו טז־ז א  דער ר
 א נאך 4ארוי צײגט צענ׳ין ח׳ פונ׳פ ארײנטראגו

 פרא־ צו ראטן־זשורנאציםט! די אויו? הוב גרעםע־ן
 פרא־ דער פון אידײעז די אגיטירז׳ אח פאגאנדיח

 שהרים די מיט העמפו ארז רעװאצױציע צעטארישער
װעלמ. בוחשואזער םחיעשר

טאבאם־מארטאטשמטם.
 באהומען האבז מאסקװע פון הױױסאמיטעטז חי

 די פוז רשימזת צושטעצן זאצן זײ או פארארדנונג, א
 נייט זײנעז װאס הײזער זײערע פה אײנװאוינער

 מ׳זאל כדי רויכערר װאס אוז יאר 17 פוז עצטער
טאבאס־קארטאטשקעס. ארױסגעבז האנען זײ

קאװע
 פארקויף דער איז סבות, סעכנישע פחמת

נאיאבר. -טו1 אויפן געװארן אפגעלײגט קאװע פון

אנ׳טססטרא־פארזאמלוגג.
 »רדנט בונד״ ״צינקן פון צענטראצ־בױרא די .
 אין אזײגער 6 אסטיאבר ־ט!26 דעם שבת אי״יז

אנ׳עקבטרא־פארזאפצונג. אװנט
טאג־םדר דער

פראגז. ארגאניזאציאנס אונזטרט (1
איג פאגראמטז אידישט די װטגז (2
פויל}.
 אינ־ די פוז לאגט שװטרטר דטר (װטגז3

 דײטש־ איז ’ ארבטטטר אידישט טטרנירטט
לאנד•
 פראטטסט־דט־ די איז אנטײל אונזטר 4̂

 זונטאנ פארהומטו װטלז װאס מאנסטראציטס
אסטיאבר* ־טז27 דטם

:אדרעט
АрмлискШ пер. 1 , кв. 19.

מ־טפיצנדע. אײנגעצאח אױיד װעדז עם
גױרא ארגאניזאציאנס

............... -..... , - и ......... ..............    —

פארשײדענעס.
ליבמנטפטז. פנים פבלת רטי

 צװאנציג ק,יז עולם ט־ױפער א האט בערציז אין
 די ,טאסזאצ. בײמ ציבסנעכטו באגעגנט פאז טויזנט

דאר עוצס. דעם צוטרײבז געװאצט האט פאמצײ

 ליבקנעכטז געפירט האט װאס המה, גרויםער א איז
 באט־ רוסישער דער צו צוגענאגגעז װ»גז, א 1אי

 רעװאצױציע, רוסישע די באגריםט האט אוז שאפט
 רעדע. קורצע א געהאצטן האט אצײז ■ליבסנענט

 רעװא־ רוסישע די באגריסט האט ער וחגצכער א\ז
 רעגירונג. א םיז באטשאפט ערשטע די אוז ציוציע

 האראפאשנער פון דורכאויס זיד שטיצט װאש
מאםע.

ױא װאס ״כלטבאראבז״» אוהראינטר די ו
 אפ״ ראדא״איז ״נאװאיא צײטונג דער אי־ן
 כצעבאראבדבעצי די פוז פעפאראנדום א געדרוקט

 פעמא־ אין אוקראינע. גאנץ פוז קאזאקז א.יז בתימ
 דארוי אוז איז אוהראינע אז געזאגם, װערט ראנדום

 פארצאפענ־ א פיט מצוכה אנ׳אופאפה׳יינגיהע זײו
 שפיץ דער אין אדדנונג. טאריש־דעפאקראטישער

 די געהערו ם׳דאה* װעצכז העטפאז, א שטײז דאח*
עי װעח צונױפגעררפ? ם׳װעט ביז טאכט גאנצע  ד
 אױ א?ע אוקראיגיש. איז מצוכד־שפראיד רי מײם.

 פרינצױפ דער רעכט. גצײכע האבז בירגער .קראינער
 צוליב נוד יצייבז, דארףו פרױואט־אײגנטום פוז

 קאן יעדער װאפ ערד, שטח דער איז מצוכה־צװעקז
 מען דאר^ דעריבער—באגדענצט. זײז זאצ באזי־צן

 פריציפ גרױסע די בא אויםצוקויפן צוטרעטז תיכ^
 ז׳ײנעז װאס כצעבאראבז. די איבעתעבז און ערד די

טצ>כה. אוקראינער דער פוז יסוד דער

צוזאמנפאר. א
 כצעבאראבן אוקראינער די פוז פאראײן דער

 צר אצאופראינישז ־טן2 צ־ם שטארי, т׳т .גרײט
 פאר־ װעט װאס ״כצעבאראבז״, די פון זאמענשאד

 בא־ האט פאראײן דער נאיאבר. ־טן3 רעם קופען
 1שוי זײנעז ערטער סד א איז אז ידיעות, קומעז

 צוזאמנפאר דער דעצעגאטז. געװאח אױסגעקליבן
 אויעזח אײניגע װײצ פיצצאצינער, א זיין װעט
דעצעגאטז• 10 צו שיקן

װעלט. אידישע
 קרא- פון ידיעות דרוקט צײטונג״ ״פאסישע

 מושלים גאליציאנער די אז לעמבערג, און קאװ
 װעלמנ אױף אידן, פון פארזאפלונגען פארבאטן

 זעלבסט-בא אױף רעכט געפאדערט האבן אידן די
 ,פאלקס-ציי• לאדזער פאלק. אידישן פארן שטימונג

 ברײנ־ צײטינגען אירישע אנדערע אױך וױ טונג*,
 אתיס־■ אנטיסןנמיטישער רער מכח ארטיקלען גען

 פארגעקומען זײנען װאפ פױלן, די פץ טרעטונג
 פוג׳ם טאג אינ׳ש אקט־אבר, ־טן18 דעם װארשע אין

ױם-מוב־ פוילישן גאציאנאלן
 גאסן רי אז שרײבט, טאגענגלאט״ »לארזער

 בלוט ט מ באגאםן אשט גאג?ן װערן װארשע פץ
אידן. דערהרגעטע און צוהרגעסע פון
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ױפ. .רעדאקבאר אנפ־קאלענ  רעדאקצי

 ■יזי״פו• “פאר״ט דער״ פין ק, צ. איײלגײבי^ף:
ובאלשבוױקעס^ .ניסטו!


