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 גראף אז מען מעלדעט װין פון

 קומען עם און ערמארדעט איז טיםא
 ארבעטער פונ׳ם זיצונגען פאר רארט

рк אין רעװאלױציע א ראט.- םאלדאטן 
סאציא־ עסטרײכישער דער ודאפעשט.-

 באשטימט איז אדלער װיקטאר םט ל
 אויסער־ פון םטאטס־םעהרעטאר אלם
 קלאנגק ארופ געהן עם עבינים.- ליכע

т מורמאן- פארלאזן פאראײניגטע די 
 - ארמײ. רויטער דער פון ערפאלגן די

 פארנו־ האבען טײלן מיליטער אונזערע
מאגיליאוג ;מען
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אינטערנאציאנאל. רױטער אק שװארצער דער
 מימז סאנקודיח צו אז הויבט בורזשואזיפ די

 נאר אינטערנאציאנאצ. א שאפז т פראצעטאריאט
 пк ניפמ בוחשואזז מיטז פוצ שװאדצז עבט א

מערדעד. פח ענעדגיע טיט
 צוױשז הױפט־פשרדדמאמנר די פוז אײנער

שענ־ געוחגז איצט ביז איז בורזשואזיע דער  דערח
וױלםאו. טעלמעז

 אײנענער «ונזער גענוטעז זיך ראט איצנמר
 רעתױיןן װיצשאנעז. מיט קאנקורייח מראפנאװ

 חנר וועח צ\ עצוצ אויד איז ער אז װעצנצ רער
 צוױי רי צװישז פאדמיטצער דער שצום־מאכעד.

בוחשואזיע. װעצט דער פוז מחנות -פײנלציבע
 צװײ רי אז שפריבװארט. א דא ס׳איז

 די העח *1װאצ א מיט הונט א שונאים גדעשטע
ה גוטע נאהענסטע ײנ  па דעחעהן זײ װען פר

ײנט אצגעמײנעש זי׳יער וױיט:  :בער חגם :פ
 דער דערהייח צו באטיט זיד האט הראטגאװ

 נע־ צו פאקטאר מגשטער דער איז ער אז וועצט.
 רעפ אויו* אנפאוצז פון מיםיע די ןיך אוי,•« טעז

 בור־ וועצט גאנצער דער פת שונא שרערןציכםטן
מאכט. ראטן רוסיצענדער די זשואזיע.

 פון ה-יצוי דער מיט זיד ער האצט דאן אגיפז
 על װענדעט צײט זעצבער דער איז רײטשז. די

 איבד עננציש־פראנצויזישז־אמעריקאנישן צום זיד
 מיט זיי דינען צו פארצאנע א מיט פעריאציזס

רוםצאנד. סעגז האמױ זײער אין וײצ אוז ײב5
 אז קראסנאװז. ענטפערט ״אנטאנט״ דער

 פון פצאז דער געװאח אויסגעארבעט שויז ס׳איז
 צו ענדע א מאפן צו גיכער רענירונגען וועצט «ציע
 זיד ם׳ארגאניזיח תםצאנד. אין מאכט 1ראט לער
 אײנע צװעין: דעם צו םפעציעצ אדמײען שויז
 ארמײ. אםטראבאנעד די אוקראיגע איױ» דתמ אין
 רע־ פעז אוז פסקאװ. איז צפח אנדערש־־אין די

דאז. אויפן ארטײ זײן אוי^ אזחד כנט
 אײנצײמיפ באצר רארפן ארמײען אצע די
 מאכט. ראטז דער אויף אנפאצ זײער אנהױבן

 ארײג־ מחז אוז שטיצע זײ גיבן רענירונגעז אצע
 )אצם נעצט מיטגציד זייער מאנאטציר טראגן
אונטערנאציאנאצי(. שװארצז פון חברים

 נע־ ענטפער דעם מיט זיד האט סראםנאװ
פארװאצטונג מיציטער דײטשעי רער צו װענדעט

 געװעז טסנים פריגציפמזל מעז האט ראדטז את '
 יגפ אײ נעמאכט זיד האט מען נור אים. טיט

 אצגעמ״נער דער מיט פאיבאנד איז אויםרײה
 ש׳טוז איז קרייזן סראפנאװם איז צאגצ. וזצצט

 בוחשי־אדז. וועצט די פאראײניקן זי׳י »שנצזה.
 זיה װעט דײטשצאנד אז אזיבעדצימט. זיינעז זײ

פאראײניהז. אויו »ײ םיט
* *

*
 אינטער־ שװארצער דער װען צייט דער אין

 רױ־ נײער דער זיצט זיד, אתאניזירט נאץיאניאצ
 צונויפגע־ מימ ניט אויד אינטעתאצ־אנאצ כ?ר

 מדימ. גינאנטישע אויד מאכט ער הענמ. צײנטע
 אדיבעריאט װעמעז ס׳זזעמ ורער איז פראגע די

 פאח כאפז עדשטער דער ם׳־װעט וועכעז ותר אוז |
רערשטיהז. אח ראצז״.

 צו טאג יעח מיט זיהר רוקט רײטשצאנד
 שטעח וריצהעצמם רעוואאױציע. א צו נעהנטער

 שטעחהויבטזיד איבסנעבטס אוז אונטער נעהט
 ציכטיהער. איז העכער אצץ װײטער ױאם «ויפ.

 שטיקער ארנאנישע די אומ« מפאצט ןזםםרייד
 צוטיםגע־ הינםםציד נעװעז איז זי וחנצכע פח

הלעפט-
טשטכא־םלאװא־ נײע די אז מעגציד. ס׳איז

 אי־ אפרופן זאצ עטטרילד איז רענירונג »זישע
 געח ז%5זע מיר ױעצכע ס׳יביר, פיז ס*צד.אמז רע

רוסצאנד. חהד אהײם צוריה רורכצאזן
 רעפרבליה. « שױו טיר האבז בוצגאריען אין

пи ארונטער. איז באריש סעניינ דער
 רױ םת װײט נאנץ איז ״אנטאנט״ אין
וזינסײט.
 רע- דײטשער דער פו) כװאציעם ערשטע רי

 אי־ 1אי אפרופז מוזן גצײר זיד װעצז װאלייוציע.
 די אונז זײנעז נאכהער פראיסרײד. אח טאלמזז

געפערציר. ראס װײניק צענדער ױײטערע
 צעצטער דער פון צײט די געהומען ס׳איז

 די רער^רינקעז דארףי װאס כװאציע. נ״יענטער
 אויפן ארויסטראגז דארוי אח בוחשואןיע־װעצט

 סאציאציםט״טער דער פוז העצד ניחגם דעם היקז
װעצט.

עסטרײך־אונגארן. אין רעװאלױציע די
א באמומטז מיר האבז נאכט בא שפטט
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זײ.זם טרמארתזם מטי האט װיז איז אז ידימה.

טיטא• נראמ

נײ־געשא־ דעמ פוז זיצונגעז פאר סומעז עס

ראט. האצדאט! אוז ארבעטער פענעם

מ מריגם־ראט א שט. א ברדאפמ

סו־יגם־ א נעבי׳לדעט זיר האט בודאפעשט איז
ט די איבערגענומעז האט װאס ראט. אי  איז מ
 ניט נ»ר איז יואמפעטענץ זײז אבער הענט. זײנע

 פאדאייניקם זיד האבז טאצדאטו רי באשטימט.
תדי די פון באפרײט האבז און המט םיט׳ן סו  תפי

 סאצראטו די הרינס־ארעםטירטע. אוז פאציט״טע
 ןייערע םח קאקאדדעס די אראפגעריםן ןואכז

צײבנס. נאציאנאצע טימ זײ פאדביטן אה היטצען

מארט, איז אונז בא װי גאר
זײ־ שפיאנען אח פאציצײ בודאפעשטער וי

 נאציאנאצ־ אוננארישז צום ״צונעשטאנעו״ נע;
 א איבעתענעבו ה»ט באשצום דאזיהז דעם ראט.

 או ערקצערט. האט װעצכע דעצעגאציע. ספעציעצע
 צשוסמ« ח.יב. פאטריאטישז א פאד עס האצטז זיי

 פאציצײ די אז ערסצערט, שעוי פאצ־צײ דעױ האט
זשאנדארמעריע. דורר װערו פארביטז ױעט

דטפטש. מאראליס גראה

 בודא־ אי» רעװאצױציע דער פוו נצחוז מיטז
דער נעשיקט יזאראצי נראוי רער האט »עשט,

 בױ דעפעשע: פאצננדע טאגעבצאט״ ,,בערצינער
 בודאפעשט אין אקטיאבר. ־טז31 דעט דאפעשט.

 האט ראט נאציאנאצער דער רעװאציוציע. א אײ
 דער בארװא׳לטונג. די הענט זײנע א,יז גענומען

 נאציא־ דעי איערגןענעז פאציצייי די אוז גאדניזאז
 גראוי שמחה. מצא איז באפעצקערוננ די נאצ־ראט.

נאציאנאצ־ראט פונ׳ם ־פרעזידענט—ק&ראציי

«ו. איז מי ט אה ב

 אין פארװאצטומ רעד פון איבעמאנג דער
 פאיר־ איז טשעבן די פוז הענט די אין באהעמיעז

מ זעקומזח א  »פגעהייט האבן ארדנונג די רוהינ. ג
 פאר־ טשעיישע חי פוז פארשטײער די ?«ימעטום

צעכז. אוז «יינעז

שסטלט טר. דילר אפגןז מ אר אדפ ב

 דורר פארר,ער פראכט פאסאזשיײאח דער
 דעם. מכת פראגע רי אויפגעהערט. האט מזהעמיעז

 מיט פארקער דאדקער דער פארקוטעז װעט צי
 איצ־ װערט מייונכעז אוז םיצעזיעז דודד .עסטרײד

 אױ באטשאפט עשטרײכישע די באהאנדצט. מער
 ממנכעז. דורר עםטרײר איז אדוים פארט בערציז

זאצצבורג.

אר. טאציאל־דלזימאמראטישט־ר פ טנ מ א צוז

 צו־ דער געעפנט טעג די זיר האט װיז ?,א
 דיײ־ דער פוז דעמאהראטז םאצ. די פוז זאכיעגפאל

 אויס־ װעט צוזאמענפאר «ויפז עסטרײד. משער
 דער מכת פראגע די װערז בא־טז־אכט שציסציד

עסטרײד. פוז צאבע «*צטיקער

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון ׳

אינערליכע די אױף
פראנטן.

טו מ ארנו בוזולומ. פ

 די פארנומעז האט או־מײ רויטע אונזער
 א ארגאניז־ירט שוין איז דארם בוזוצוה. שטאט

סריגט־קאמיטעט.

)ירפאלג. מיט גטהט אנגריה אונזטר
 איז פראנט צאריצינער דעם אױוי צאנע רי

 רוי־ דער געהערט אינציאטיװ די ױנערע. נאמ א
 ארמײ רויטער דער פוז אנגריוי חגד ארפײ. טער

 נײט פדאנט ראזייןז פונ׳ם טײצז אייניגע
 א&צו־ נעצװאומעז איז שונא דער ערפאצנ. נױט

׳*טחנטז.
.* י

רוםלאנר. אין)
ר מאהיליטװ. איז ארײז

 די טאהיציעװ. איז ארייז איז חיצ אומער
 אדמיי רויטע א׳ונזער באגעגנט האט באפעצקערונג

. פרײר. נרויס מימ

טרנע־רונגס־פראדומטל.

 נעפינט אםטראיכאו־צאריצין פוז דאיאז איז
 נצפמ־פראדוסטז. פוד מיציאז 6 ארויםפירז צום זיד
 פיש. פור מיציאז 2 זיד געפינט אסטראכאז אין
זאצץ. פוד מיציאן 5 ונצ׳אדימיראװקע «ין

י פאונד. ברויט א
 איז ערנערונגס־האמיטעט סימנירטקער רער י

 דער פוז ברויט־פאנר א צוגרײטז צו צונעטראטן
 רעוזואצױצ־ פראצעטארישער ״םאציאציסטישער

יע״.

ארויסטריט. האנטר־רטװאלױציאנמרטר א
 א געוזארז אנדעקט איז טורהעסטאז אין

 האט װאס ארגאניזאציע. קאנטד־רעװאלױציאנערע
 דער פוז בראש נעיט. ענגצישע אויו« געארבעט

 געװעזענער רער נעשטאנען איז צתאניזאציע
שונקאװכקי.—נראדאנאטשאצמר פעטערבודגער  ת

 געמאכט ם׳זײנעז נאיר. געדױערט אזיספארשונג די
ארעסטז. סר א נינױאח

שוױ. װײםז ארבטטטר טנגלטנדמר די
 1פו נצהומעז איז װאס ציטוױנאװ, ח׳ רער

 ענג־ די אז א־בער, ג־ט פעטערבורג איז עננצאנר
 אינטערעט נרויס מיט זיד האבז ארבעטער צי־יעע

 ראטו־פארשטײער די צו באצריגז םימפאטיע און
 פארשטייער רוסישע, די האבז די עננצאנד. איז

 פארזאמ־ מייטינגעז, אצע ימעט «ויוי אײנגעצאח
 Vארבעטער־סאנפערענ די לעהציעס. און צונגעז

 ציבע נרויס מיט געצטעמט האט נאטינהאם אין
 דער־ זיד האט מאכט עננצישע די ט־ר אינז. צו

 אויסלענ־ אז באפעצ, א ארריסגעגיעבז איװ שראקז
ה דער א  וכדומה. כייטינגעז אויוי ארױםמרעטז ניט ט
 פא־ דער פח ערצויבנייש ה״ז נימ האבז זײ אויב

.ציצײ.
 דערצעהצם דעם, אריה נעסוהמ נלט

 צו כדי דינג. אלץ נעטאז מיר האבז ציטרוינאװ.
 דעם. ווענז »רבעטלר *ננגזצישע די »ײנפאר^יה

 אויםנאם »ן אצע רוםצאנד. איז זיד ם׳םרט מאס
 פארטיײ עננצאנד איין פאדטײעז ■סאציאציםטישע

ח רעוואצ׳ױציע רוםישע רי ריסז  איוז שקרים די פ
איר. אױו* מ׳יװארפט ױאם בצגוצים.

שט פוז נרוס א טר. שװײדי ט ט ארב

זי־ א פארגעקומעז איז נאיאבר ־טו1 רעם
 פארשטײער דער ראט. פעטערבותער פונ׳ם צוננ

 אדבעטעו^- שוויידישע די פוז טײצ צינסז דעם פח
 פעטערנורגער דעס «יבערגעגעבז האט קארצסאז.

 די פון באנריטונג ברידערציכע א פראצעטאריאט
ס׳אין אז נעזאנט, האם אוז ארג״טער שװײדישע

 אלבעטער, שװײדישע די ויען צײט, די נאענט
ײ דער רוםישע. די מיט רײעז די שציםז צז5וח א  פ

 כדיםטיא־—םאציאציסטן דענישע די פח .שטײער
 דאניעז הצייינע די אז ערקצערט. אויד האט געם

לו גײז אליד װעט  4ר־ רוםישער דער פוז װעג אי
װאצױציע.

פאיאכ. דטם פארנרטםטרט
 פעטערבורג אין װעט טענ נאענטע מ אין

 פונט פערטצ 3 ביז פאיאס דער װעח פאתרעסערט
 פונט האצב א אוז קאטעגאריע ערשטער דער פאר
טאג. א האטעגאריע צװײטער דער פאר

האלמיפוז, פוז מאביליזאציט די
 מים גײט האצמיקז די פון מאביליזאציע די
 מאביציזיח זײט זײער פון וױיםע לי ערפאצנ.

 רעק־ אורחא אלב אוז סטעפ־באפעצקערונג ד אויך
אצ׳ן. זײ וױזיה

, ш » -י־

> .
צורימ.

 ערנערמגש־קאמיםאריאט צאריצינער חנד
 די צאריצי־ז אי( צוריק איומסעח צו באשצאסו האט

 גע־• עװאקואירט זײנען רואט ערנעתנגס־פדאחסטז,
т האזאי״. רי פית אנפאצ צעצטז רעם געת

װײפע♦ די פון ראגער אין
ט ־מטל מ ײני פ. ר א

 האצץ מודטאז פון יש1«ל פיח ענגצענלער די
 אז אג׳איינדרזה, מאכט אצנעמײן איו סמאצע. און
 • קצאנגעז געהז עש לארט. פוז זיר עװאהואיח זײ
מורטאז דעם אפ אינגאנצז רײניקז זײ אז

ר ט אנ ה רי ט מ ר. איז א בי סי

 א-ז מען טעצעגראפירט װצאדױואשטאס פח
 לי נעמע: אקטיאיר ־ט[15 פונ׳ם אז שטאקהאצם,
 איבעד פארװאצטונג גאנצע לי איבער אטערירןאנער

 װצארױואסטאפ אין אײזנבאז. שיבירירער דער
 פאז־אר־ אמעריפאנער אונאויפהערציר אן ?ומען

נעטער.

װײסט. די בא

 אצע פארשטרײקט האבז ראסטאורדאז איז
 רעש־ אח פאפעש גארסיכז. לי איז אנגעשטעצטע

 װערז אנערקענט ש׳זאצ אז פאלעה, זײ טאראגעז.
 מ׳זאצ אז און פאראיין פראפעשיאנעצער זײער

 פאה־ זיד האט שטרײס דעד שכירות. די העכעח
צויגן.

אוקראינע. אין
ם רו ב. א אה־ אר ט ש

 מעצדעטלן סריגס־מינימטערױמ אוקרא־גער ד׳י
 באצ־ לעם אוז ארמײ אונזער צװישז שצאכטן לי

 באצשע־ לי פארטגעזעצט. רועח תיצ שעװיסטישז
 דארוי לי או; םמאראלוב באמבארליה וױקעש

בוטשקי.
>

ט א ש טי לי א ג. פ נ טו א ר א ׳ ב ' ־ ■ ־ ׳

פאצטא־ ■אין אז מעצדעט. זשיזן״ ״רושקאא
 באדאטונג פאל^טישע וױכטימג א פאר פוטט װע
 הובאז, דאן, אופראיינע, פוז פארשטײער לי פווז
 געויעזעיע л פה אדמײעז. פרײװיליגע אצע פוז

 פון, איון ראט אח מצוכה־דומא דעד פוז מיטגצידער
כצצ־טוער.

1 Г ת מ א ײ ר ט רו. פוז ש א טי כ א ש

 אין .אז מעצלעט, פראי״ ״לאנשהאי צײטונג די
 פארשטרײקט האבז נובערניע יעקאטערינאשצאזוער

 געהעח װאש שאכטעס, די פוז בערנ־ארבעטער לי
'׳ נעזעצשאפט, רוש־ש־פראנצויזישער דער צו
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שלום. אלגעמײנעם דעט ארופ
גאטט. נײט א אויס ארבײט װילסאז

 וױיצםאן אז מודיע, מג: איז וואש־נגטאז פו
 פח טיעססם לעו אויסארבעטן יצט פאדגומע* איז

מ דער צנ  באלינ־ אצע אז ט׳װארט. עסטרײד. צל נ
 אז באדימונגעו. די אױד ׳>יײ*געכזעגדיט גונמנ;.

 זעצבפטשטענ־ װעח ראדפען פעצקעד ■־> י ךי
י מעה. אנגעגוטען וו-ע, ליס,  עסט־ פו; בקשה ל

פאדבינדעטע. די װעלן »ינעתעגעבז .רײ-ר,װעט

 אפיציטל איז יואפנשטילשטאנד דטרי
גטשלאסז.

 װאפנ־ דער אז מוח־ע, מען איז יערצי} פה
שטאגד  פאלבינלעטע רי און טערלײ צוױשז שטיצ

ע געשצאסז. .שוין איז ײנ  באדיננונגעז רי פון א
ם דורבגאנג פרײעד חגר—איז  די פח פצאט פונ׳

שװאדצז 1אי דארדאנעצז די דוית־ פארי־מדעטע

..פארבינדטטט״. די פאר גינםטיג
 פארצא־ אין ערהצערט האט דזשארזש צאיד

 גע־ איז װאט װאפגשטיצשטאנד. דער אז מענט,
פאר גינסט־לער א איז טערקײ מים געװאח שצאש;

 װאפג־ פון באדינגונגעו די אין פארבינדעטע. די
 לעל װעצכז צױט פונקט, א פאראן איז ׳שטיצשמאנד

 פרײ האנען דאלל פארבינדעטע די פח פצאט
 מו» פארבינדעטע די אוז דאדדאנעצז די דורכגײן

 די פון אח פאשפאר פוז פארטן די פארנעמען אוי־
רארדאנעצז.

בטרליז• אמ מלאנגטז
פארבינ־ די אז לצאנגעז. נײעז בערצין אין

 באדינגונגעז די פארעפנטציכט שוין האבו דעטע
 פצדערונג הויפט אצש װאפנשטיצשטאנד.

 אװ אנטרואפנען זיד זאצ ארמײ דײטשע איז~די
 אפגע־ אפיציעצ װערט דאש אבער אונטערגעבז.

צײהנט.

 אונז 1מע גיט מקודיש קאמפעטענטע פװ
 פארביינ־ די פת באדיעומעו די צװישן אז איבער.
 דײט׳עצאנד אז פאדערוננ, א דא א:ויך איז דעטע

 א,ין אונטערװאשער־שיפצאר אילע ארויסנעבן זאצ
 פארנעמעז צײטװײציג זאצז פארבינדעטע די אז
 קאמצענץ קעצז. מעץ, סטלאשבולג, פערטונגעו רי

 גע־ מען האט אג׳ענטפער אויל ראשטאטא. אוז
שעה. 24 געבן

 און קאמוױסטן אידישע רי פון קאנפערענץ די
קאמיםאריאטן. אידישע די פון פארשטעהער

.אױסלאנד אין
מיגיסטטר.—ארלטר װימטאר

 מילטאראדצער שאציאציסט עשטלײכעל דער
 באסומעז האט אוז מינישטערטם איז ארײז איז
 אוים־ פאר סטאטש־םעסרעטאר פון פארטפעצ רעו

ענינים. ערציכע

אפ. לײמנפו מטז
 בערצין אמ באטשאפט עסטרײכישע די
 םארט זי אז קצאנגען. די אפ קאטעגאריש איײונט
בערצ׳יז. פוז ארויס

חרוב. װטרט בטלגיטל , ׳־,
 צפח־פראנמרײר אז שרײבט, ״פאחועדטס״

 דויד געמאכט חרוב איצטער װעח בעצגיעו און
 טיויזנדער פארבינרעטע. די פון ארטיצעיריע דער

װעח אפטמאצ אוז קעיצערש די אין ציגז מעגטשין
שטאט די באגראגז. דאדטן צעמגדיקערהײט יזײ

.
געײאח, תרוב איננאנצ) איז טורגע

 אײניגל אז איבער. מעז גיט בערלױ פװ
 אן נעמען רעגירונג ׳דײטשער דער פה טיטגצידער

 טראז. פון אפזאגז זיד זאצ װיצהעצם אז מיטצעז,
זויצתעצמש אז ידיעות, באקומען האנז דיי װייצ

פוילן. אין
רוצח. א פאר מארה 20000

 דײטשע די אז איבער, טעז גיט װארשע פוז
 20.000 נעבז צו באשט״מט האט קריגש־מאכט

 פוז רוצת דעם אנדעהז װעט װאש יענעס. םארל
מאשציקאװשקי. פאציצײמאו

 װאפנשט״צ־ די פארנרינגעח נעקאנט װאצט אפזאג
 טיטגצידער דאזיקע די צו שטאנד־באדינגונגעז.

 װיצ אבער פאיער קאנצצער. דער אויך נעהערט
פאשט. זײן אויל אײנהאצטז וױצהעצמען

זיד. פאר רארה מטז
 זיר האט פרעמיער־מיניםטער פױצישער דער

 דעפעשע. א מיט קאנצצער דײמשן צוש געװענדעט
 צעבגש־ קײז ארוישצופירז ניט בעט ער װעצכער אן

 א זיי אין זיר ש׳פיצט ויײצ פויצז, פון מיטצען
 זעהר ז4א באפעצקערונג די און פויצן אין דוחס

אױפגעבראכט.

זטלבסטשטטנךיה. ליטט
פרעזי־ דער אז מעז, טעצענראפירמ בעח אין

 מײנונג,אז זײז ארוישגעזאגט האט וויצסאן ודענט
 אוז מצוכה זעצבסטשטענריקע א װעח דארל ציטע

 סעניגס־ ביז מזרח־פרײשן אדײנגײז דאדל איר 1׳אי
 נאד װעט ציטע אז פאדזינערט, וױצשאן בערנ.

 זעצבשטשטענדיקע א אצש װערז פראסצאמירט
 שצום• רי פארהומעז נאר ם׳װעצו אײדער ׳מצוכה.

 װאס װעגז דײטשציאנד, מיט אונטערהאנדצונגען
פארביגחגטע. די געװען מודיע שויו האט ער

פריצײטימ... נאד
קצאנ־ די אז ערסצערט, צײטונג״ ״פאסישע

 אפגע־ זײד האט װיצהעצם הײסער דער דאס גען
 פריצײטי^ דעדורײל נ»ד זײנעז טראו םיוז זאגט

 רערלריגס• פראנמ. אויפז אפגעפאח איז *■ױ-צהעצם
 ביאר&נדצט זיצרגג לעצטער זײן אזיל האט האכינעט

דעמישיע. װיצדזעצמש טכח פראנע די

פארשײרענעם.
ראדט. די אוז ההלדז אידישט די
 וױישרושישער חגר פון סעקרעטאדיאט דער

 פה ועד דעש פארנעצײגט האט פאצלש־רעפובציק
 פאר־ זײנע שיקז קהצה נדנסלוער אידישער דער

 האט חנד אידישער דער ראדע. דער איז שטײער
 באטראכט ניט װעט זי ביז פראגע. די אפגעצײגט

 אידישע די פון געגנט־צוזאטענפאר פונ׳ם װעח
סהציװז.

הפחשה. א
 פצאט־מינישטער, פוז שטעצפאדםרעטער רער

 סענסאצ־אנע• די אז ערקצעדט. האט מאקשימאװ
 נע־ פארבינדעטע רי פח עםקאדרע רי אז קצאנגעז,

פאצש. זײנעז ים שװארצו איז זיד פינט

י נ י י ל ק
רבנן־קדיש. זאגט

 האט קיעװ אין באטשאפט באלגארישע רי
 ״דעם דעפעש: פאלגענדע םאפיע פון באקומען

 אלטע די טירנאולא אין איז אקטיאבד -טן25
 אז געװאק, געטאלדן באלגצריען, פון הויפט.שטאט

 האט באריס פאלקס-רעפובליק• א װעדט באלגאדיען
 רעפוגליקאנער דער פון בראש אפגעזאגט. זיך

 פוערים- דער פון אנפ-רער דער שטעהט באװעגונג
 אריבער איז ארמײ די מזטאמבולינסקי. פארטײ

רעפובליקאנער. די פון צד אױפן
 איצט געד.ן עס שפאנענד און געשװינד װי

געשעהנישן. די
 און ארופצוקוקן זיך ניט צײט קײן משואס

 אומערװארסעטע אײן פון זיך באװאונדזנרן גענוג
נײס... עטװאם קומט עם רוי געשעהגיש,
 אױף ארופ און ארום איז לאנג ניס גאר

װישטיל. כםעט געװזין װעלש גרױםער ברײטער רער
 פון קרןיכצן קאנאנק, פון שיםןרײ «ױם>ר

 רע־ שײנע און אלמנות *ון גןוױין פארװאוידןיטײ,
געהערס. גארניט זיך האט — דיפלאפאמן, рв דעס

טזנן איז ע רוםישע די געקו צי אלו  און רעוי

י ,צוטיש» р י т р״л
גע־ דאך חכמים-ריפלאמאטן גרױסן די האבן

לאבט;

ן. ט י י ק ג
ם דעם כ׳װײם, - ע ײנ ע קל ל ע נז שע׳ אי אל ב

ר װעלן וױזם קן, מי טי ש גו ערלם און דער הי טנ  כ
הג .נו . ם די . עדי ר און פוי טע רבע ען װעלן א מ טו  ש
ײגן אין װ ױ ש ר װעלן װעלט די און פרי-הער ו  מי

פירן•

ט ם, זיך לאז לו אז אוי טן אפי א מ א ל פ  און יי
אלבטע״ עז אטס־ג ט ״ג סן א אויך האבן מלכי  גרוי

ת. טעו

ע ש טי ס ױ עו ש ל א ב ף די, ב א ר ק פאר־ האבן מי
ר :װעלט די םמ׳ט ט א האט עולמ דע כ א עבן: טי עג  ג

ן ד אי סלאנ ך מען האט רו ם זי ע אן אנ ט ע  פשור און ג
װארן ע די פון גע צ אנ א- ג שו רז בו ש־ סטי אלי מפערי  אי

ש. זע ר כלי־קוד מי ױך זיך לא פרוב-טאן. א א

־ רער געמאכט האט פרוי ערשטן דעם צ א  ב
 אז געמאצח, ער האט ראשית, :פויער גארישער

 ער את זיר שצאג( צו געװארז נמאש איז «־ש
 בא־ צו דײטציכיער כדי צוױיטנש. און שצום וויצ

 געטאו טרײשצ א ער האט ט'ינט. ער װאס װײזז
טראז. פערדינאנד׳ס הײזער __דעם

 ציויט זײו т פארשטאנעז. האט פעררינאנד
 ארט זײז אפגערוהט. זיך האט אוז אװעס איז

בארים.—■יורש־עצו דער בארנוכע; האט
 פויצרים באצגארישע רי אז אױס, זיד צאזט

ט Т! הצבו ױ ל ^ פ ב באתהיגט. ניט דעם כל־ט א

זיצונג(. )פירטע
די ארבעט דער צו צוציהען און לאזע הײג פאר )פארטזעצונג(.

 און נוצליך זײן אוגז קאנען װעלכע קרעפטן, אלע
 אונד מיט און אונז בא ערליך װילן װעלכ־׳נ

ארבעטן.

אויפגאבן. אונזערע
 אונז, אױף ליגט װאם אויפגאבע, ערשטע רי

 דעם אט פארניכטן צו איז קאמוניסטן, אירישע
 די ערקלערן צו און כל־ישראל-פראנט״ *אײנציגן
 אידישער רער אויף פראלעטאריאט פון דיקטאמוד

 בורזשואזע אנדערע אלע אויך װי קהלות, די גאם.
 ארבע־ דער און װערן, צוטריבן םוזן «נשטאלטן
 אײ־ זײנע אין מאכט די נעמען דארף טער-קלאס

 פץ אט שוין, װערן געטאן מוז דאס הענט. גענע
 יאר, א אויף פארשפעטיגט האבן מיר אן. הײנט
 װעלט-אײדער די שפןטער-זאגט בעסער אבער

ניט. קײנמאל
אונז, אויף ליגט װאם אויפגאבע. צװײטע וײ

 נאך איז הינזיכט דער אין קולטוד-בױאונג. די איז
 אלע די געװארן. געטאן ניט גאר כמעט איצט ביז

 בא זײנען װעלכע קולטור־אנשטאלטן, און שולן
 פץ אינטערעםן די ניט אנטשפרעכן פאראן, אונז

 מוזן מיר מאםן. הארעפאשנע אידישע ברײטע די
 העברע־ די אץ תלמוד־תורות חדרימ, די צוטרײבן
 אױף נאך הערשן װעלכע חרריםימתוקגים, איסטישע

 אײנ־ א שאפן גלײך מוזן און גאס, אירישער דער
 די פאר ארבעטס־שול נאציאנאלע אידישע ציגע

מאסן. איז־ישע ברײטע

רעעװאקואציע. די
 דער װײטער קאמיסאריאט^-זאגט אונזערע

 װעגז סראגן די מ־ט פאתעמען זיך מוזן—רעדנער,
 ארײנ• זעהן ארן רעעװאקואציע און הײפלאזע די

 קאמי- אלערלײאיגע די ארדנונג. א זײ אין טראגן
 זיך בורזשויען אונזערע געהאלפן נאר האבן טעטן

 צו זעהן מוזן מיר אוקראינע. קײן אריבערפעקלען
קכצן. אירישן דעם טאקע העלפן

 ברײטע די אויפצוהאלטן איז ציל אונזער
 אקו• אין אהין לױפן פון מאםן הײמלאזע אידישע

 צװאנגס־ מיט ניט זיך, פארשטעהט געגיט. פירטן
 דעם, פיט נאר אפהאלטן, זײ מיר װעלן מיטלען

 דא, לאגע זײער פארבעםערן װעלן מיר װאס
 װי׳ בורזשואזיע דער אנטלויפן. װעלן ניט זײיזאלן

 איבערהויפט ארױםפארן. לאזן ניט מיר דארפן דער
 אנגעראבעװעט׳ן די ארױספירן לאזן ניט מיר רארפן

מיליאנען.
שענםקע״ אלע  גלײך דארפן קאמיטעטן ,בעז

 מיר און העגט. אונזערע אין איבעדגעבומען װעי־ן
ײטערן אויך דאי־פן אפטײלונגען אונזערע פארבר

מאםקװע. אין
ױם־טובים. אמטיאבר די צו
מאש־ גאנצעז־ רער װעט נאיאבר ־טן7 או־פז

 סאטע־׳ די פון אומאפהענגיק באפעצקערונג סװער
 ברויט :פרארוהטז פאצגנדע װערז געגעבן גאריעש

 ארעד קאינדיטעריי מענטשן, א אױל פונט 2 צו
 2 צו—פיש פרישע פונט. זואצב צו ווארעניע

2 פו! קינדער פונט. האצב צו—פוטער פונט.
 מיטאגז. אומזי־םטע געבז מעז װעט יאר 15 ביז
 אנדערע אוז פאראײנען זאװאד־סאמיטעטז. די

 פאפי־ 100 צו אריםגעבז מען ודעט אנשטאצט!
 מעז װעט קראגקע מיטגצ׳־ד. יעדער אויל ראםז

 פוטער פונט, 1 בחיט װײשע געבז דעם חו״ז א
 פונט. האצב א סאנדיטערײען פונט. האצי א

 ארעםטירטע די מיצר. פצעשצ' 1 צו און 4 אי־יער
 האצב צו ברויט, פונט 1 צו געבז אויד מע! װעט
 האצב א קאנדיטערײעז פיש, פונט 2 פומער, פוגט

פונט.

װײטער... טרײםצט כ־עז
 אוז אפגעזאגט. אױד שויז זיד האט באריש
 פאצקש־רעפוב־ פרײע א נעװאח איז באצגאריעז

ציס.
 פון פטור מען װערט ביסצאכװײז אזיױ אט

מאנארכז. געקרוינטע די
 בא אויר שוין סרײםצט פאצה דײטשע דאש

 דארל מען אח טראן דעם הײם דער איז ז־ר
 טע־ דער דארטז פוז אונז װעט אינגיכז אז האפ!,

 װיצ־ :ידיעה שטערעאטיפע א ברײנגעז צעגראר>
אפגעזאגט״. זיד האט העצפ

גאנ׳ דער פוז קציסע אימפעריאציםטישע די
גוט. זעהר עש פארשטעהט װעצט צער

אונ־ אױוי צונויפרײױז שויז זיד פרובז זײ
 פצאז: פארטיסז א אפיצו שויז האבז זיי השבוז. זער

 תצין. א פו ראציע די זיר אויל נעמט קראשנאװ
 ״פארבינדע־ די נדט דײטשצאנד משדד איז ער

 צונױפ־ כמעט שוין זיר האבז צדדים די אה טע״
גערעדט.
 טעג רי אז קיעװ, פוז ידיעות אז לוניען עס

באשצאםז. װערז פראנע די דארל
 אױפ־ פדובז טויטע אוז פאראורטײצטע די
המתים. ר״חית שטײעז

!...פאדפאצן אבער דאר ם׳איז
 באגראבו טען דאר^—געשטארבז. .־וער איז

הדיש. רבנז זאגז און
באדל. א

אנטיםעמיטיזם. מיטץ קאמף דער
 צום איבער נאכדעט געהס רערנער דער

 בא־ צומ דאס זאגט, און אנטיסעמיטיזם מיט קאמף
 בא• און אנטיסעמיטיזם דעױ עקזיסטירט דױערן
 אויך און ארבעטער צװישן אפט אפילו זיך מערקט

קאמוניסטן.
 אט קעגן מיטלען אלע פיט קעמפן פוזן מיר

 ענער־ א פירן פוזן און ערשײנונג שענדליכעד דער
 רױטער דער צוױשן איבערהויפט אגיטאציע, גישע

 מיר וױיל זעלבסטשוץ, א קעגן זײנען מיר ארפײ.
 בורזשואזיע, אונזער געװער קײן געבן ניט װילן

 ארבע- אונזערע באװאפענען זעהן מוזן מיר אבער
 ארבעטער-אט־ אינסערנאציאנאלע שאפן און טער

 פארטײ- צו און פאגדאמען פיט קעמפן צו ריאדן
ראטן-פאכט. די דיקן

הילף. סאציאלע
 װזיג אויך דערפאנט שיפעלעװיטש ח׳ דער

 זײ דאס זאגט, און הילף סאציאלע פאר ארגאנען די
 אין הענט אונזערע אין איבערגענומען װערן פוזן
 דער פון פאליטיק די דורכפיק זײ אין פוזן פיר

ראטן-מאכט.
 דורכפידן זעהן אויך פיר דארפן באזונדערס

 אפ־ װעגן דעקרעט דעם גאם אירישער דער אײף
מלוכה. דער פון קירכע דער טײלן

ער דער ט רעדנ מאנ ר װעגן אױך דער ע  ד
ר ע על סי אנ ע פינ ערע פון לאג אטן אינז סארי  און קאמי

אגט, רונג די דאס ז  אונז װעט און דארף ראטן־דעני
ען געבן ל ט ױף פי ערע אלע דורכצופירן א  פלע־ אונז
ער טן. אגדערע און קולטורעלן אײפ־ן נ אר געבי  נ

ײב טלען די א מ- ײן אדנז װעלן געלט- ג, ז  װעני
ר דארפן דאן ײגן אויך פי פל עם ארוי צי בו טרי  קאנ

ר אױף ע ר ד שע די ע. אי אזי שו רז בי
 היטן און װאך דער אױף שטעהן נאר דארפן פיר

 פארװאנדלט ניט זאלן קאפיסאדיאטן אונזערע אז
 זײ אז ה. л קאפיסאדיאטן, אידישע אין װעלן
 אויף אנשטאלטן אין װערן פאתואנדלט ניט זאלן

פאליט־ק. נלל-ישלאל ראלט פילן צו
 ״לופט־ אונזערע העלפן זעהן דאלפן מיר
 ניט אץ בירגער ערליכע װערן ןאלן ןיי מענטשן״-,
 גלאשענדיגע אפילו דוען קימע, מיט זיך פאלנעמען

ספעקוליאציעם.
לעתעל,־־ רער אויפגאבן,-ענדיגט אונזעלע

ען ײג ױס ז ל נאר שװער, און גל  ניט זיך דאלפן פי
קן שרןי ג און אפ טי ען פו פ ע ך נ ר פאר זי אלבעש. דע
 גע- האט שימעלעוױטש ח׳ פץ לעדע די

 איבעל- אפט איז און שעה צװײ העכער דויערט
 דויעלנדיגע אץ רױשיגע רולך געװאק געליםן

•אפלאדיסמענטן.
פלי. מאלגן ביז געשלאסן װערט זיצונג די

רעזאלױציע*(.
ל ע ז נ ו א ) ת ד ו ל ה ק י ד ו צ ג נ ו ה י צ א ן ב ו  א

י ע ד ג י ר ב י ע א ז א ו ש ז ר ו . ב ן ט פ א ש ל ע ז ע ג
 קא־ אידישע די פון קאנפע־ענץ עלשטע די

 עלקלעלט, עס סעקצ קאמוניסטישע און מיסאריאטן
 אהעל ביז האבן װעלכע אישטאלטן, כלעללײ די אז

 די גאס, אידישעל דעל אויף געבעל-הבית׳עװעט
 בארימטע די ף או אויסגעקליבן איז װעלכע קהלה,

 קײן מעל האבן יסודות, װ. א. א• ״פילעקנדיקע״
לעבן. אװזעל אין גיט אלט

 בלענענדיגן דעם פון מאשענט דעם אין
 בולזשואזיע דער פיט פשלות שום קײן קאן קאמף

 אנשטאלטן אזעלכע אלע די און װעלן געפאכט ניט
 בלוטיגע רי פא* שעדליך זײנען אײנריכטונגען און

 פאלי מאסן, אירישע בלײטע די פון אינטעלעסן
 דעש פון לידעלאך זיסינקע די מיט זיי װיגנדיג

דעמאקלאטיזם. כלומלשטיגן
 זיך שטיצנדיג אלבעטעה אידישעל דער

 אק- דער אין פראלעטאליאט פין זיג דעם אויף
 מאכט די הענט זײנע אין נלפט נױאבר-רעװאלוציע,

 אױף פדאלעטאליאט פון דיקטאטור די ערקלערט
 אלבע• אילישע אלע לוםס און גאס אידישעל דעל
 קאפי■ אידישן רעם ארום זיך פאלאײניגן צו טער

דיקטאטור. זײן פאלפעסטיגן צו כדי סאריאט,
 פון קאנפעלענץ אלרוסלענדישע עלשטע די

 סעק־ קאמוני־סטישע און קאמיסאדיאטן אידישע די
 צענ׳ דעש פון קאללגיע רער באפאלטעכס־גט ציעס

 זי אז ענינימ, אידישע פאל קאמיסאריאט טראלן
 ליק. פלאנמעסעעל רעל צו מיטלען אננעטען אלז

אנשטאלטן. בולזשיארל די פון ויידאציע
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