


г61 №ת מ א ד ע ר

ק״נעלסאן.

פױלן אין קלאם אדיבעטער אידישן פון אויפגאבן די
יעצ־ חי לעװאלױציע. »קטיאנר נחיםע די

 די דײטשלאנר, אוו יסטלי״יד איז געשעהנישז טע
 פארדעם שטעצן פויצז איז באװעגונג צעכהאפטע

 פאדאנט־ אוז גלוייטע נייע לצאס אלבעטעל אידישז
אויפגאבן. וואלטציכע

 הארי־ ניייע אזוינע אים פאר זיר עפענען עס
 על »עצכע מעגציכהײטו, בלײטע אזועע זאנטז,

 לעװאצױציע די אויםנוצז. אוטבאחינגט טוז
 צופצא־ אז שױז הויבט אח אריבער זיד מארפט

 ארבעטער אידישער דער װאז ערטעל, די איז העלז
 רא־ באד׳ײטענדע א נעשפיצט אמאצ האט לגאש

 »ר־ גיט א «ויד איצט נאד איז ער װאו אוז צע.
סראפט. קאט&אקטע אוז גאניזירטע
דרעמ־ געהאנט האט ארבעטער אילישעל לעל

 ער װאו צענטלאצ־לוםצאנה אין רא אהעד ביז צעז
 ‘װאי אװ הײפעצע סצײן א פאל זיד טיט שטעצט

 נעשע־ די אויףו װעניס זעהר פאחטיש װילקט על
הענישן.

 לעמאצױצייע רוסישע די האט אצגענזײז איז
 אידישעל רער צי דעם פון אנגעװאלז װעניס ןעהל

 טדאריציא־ אונטעח געהט וואס פראלעטאריאט.
 סעגז צי «יר טיט געוועז איז ״בונר״ פוז פצז ;עצן
איר.

יעדערער. .וױיםט צענטלאצ״לוסצאנל איז
ניטא. ארבעטער אידישע קײז גאר כמעט זײנעז

 אנגעפאח זײנען סריגפ־צײטז רי איז אויב
па זײ האבז ארבעטער״ ביםצ א אהעל תחיט 

 נע־ נאל זיד ס׳האט װי לוטצאנל פאלצאזן גצ״ד
גרעניץ. די עפנט

 בע־ וױ נעפיצט דא שטענדיה זיי.ד האבז זײ
 אידי־ רער איז ״אהײמ״ נעבײנסט און זשענצעש

פױצז. אזז ציטא שער
 שטעהן אלבעטעל, דיפױצישעאידישי זײ. פאר

אױפגאבז. בכבולילע און גלױסע פאר איצט
 רע־ к פאל באח גלײטעל א איז 1פױצ אוין

 אידישעל באװאוםטזיניגער דער א.יז «אצױציע
 אנגעזעהנעם א פאלנעמען געוױט װעט »רגעטער

 פדא־ א פאר קעמפעל די פוז לי׳יהעז די אין ארט
לעװאצױציע. צעטאלישעל
 װעניס זעהר דאלט פוז מיר האבז צײלעל

 איי־ אײן פאנאנדער טײצט אוגז אעפאלטאציע.
п אוז װאנט. זערגע т אונז צו דוריך זיר רייפט עש 

 א אדער ״הײנם״ א עש איז■ בצעטצ א דארט פח
 קאנעז מיר װעלכע פון נײם״, ״?עצטע זוילנער

 ארבעטער אידישע די איז װאס װיסן װעטיס זעהר
געטאן. װערט סרײזז

 כאמערקט צי>ט צעעטע די אז װײסז, מיר
 ארבעטצר־ אידישער רער אין אנ׳אױפלעבונג זיר

באװעגונג.
 דער צעצט שרײבמ, האפגונג״ ״די װי
 רי אתאגיזאציעס. 150 פױצז אין איצם ״בונד״
 אין פאנאנדער זיד געהט פראגז״ ״צעבנש צײטונג

 די אויס זיך קויפט ז׳י אוז עקזעמפציאח טויזנט 11
הוצאות.

 פוז ארגעטער־טועד פוז באראטונג א אויל
 איז איז «דש״ אװגוםט איז גוגערניע צובצימגר

 אין אפילו אז געײיארן, אנגעױזן באריכטן די
 רירמט פױצן פוז טיייצ אפגעשטאנענעש דאזיקן דעם

 פוו פראצעש אנ׳אינטערעסאנטער זעהר פאר איצט
 וױנסעצאד. פארווארפעגע רי אויז אױפװאכונג.

 אציײן זיר פון אפט זיד שאפז שםעטצאד אח שטעט
 נאנ״י א פיח װעצכע אתאניזאציעס, אוז גרופז

טעטיגקײט. «ינטענשיװע
 און ציטעראטור צו דורשט אצגעטיינער דער

אונגעהויער. איז װארט פרײען א
אויטשליסליד המטט ןײמזז ארבטטןזר די

 מתזפטו. אייגטנט זײטרט אוימ אננטװיזז
 איז ״אינטטליגטנט״ רופט טטז װאם מױ״ דטר

ניטא. אינגאגצז במטמ
 פאר־ אונטער זיד »רגאניזיח ארבעטער די

הוצטור ארבעטער־פאדבאנד. :פארמעז שײדענע
 וחגח ערטער פייצע אין ה״ם. ארבעטער פאראייז״

 אהד דער פוז פארמאכט אגשטאציטו צעגאצע די אט
פאציאנס־מאבמ.

 די אינטענשױו זעהר ארבעט װארשע אין
 סוצטור־ארבעט אויסער ארגאניזאציע״. ״ױגנד

 גײםט. םאציאציםטישז איז געפירט װערם װאש
 אסטױ פארשידענע באטראכט סרײזז די איז גיעח
פראגז. געזעצשאפטציכע אוז פאציטישע עצע

פױציש־אי־ די פוז שטעצונג רי איז אזױ «י
 גע־ צעצטע רי צו ארבעטער באזואופטזינייגע רישע

 רעװאצױציע. רושישער רער צו אוז שעהנישן
ניט. מיר וױיסז

 ־טן14 דעם האבז שרײבט, ״הײנט״ דער וױ
 טא.:<. טוב ױמ נאצ־אנאצז פויצישן )דעש אהטיאבר

 די געװאח פראקצאמירט אפיציעצ ס׳איז װעז
 אידישע די ״אומאפהײנגיקייט״. פויצישע
לוז  די הגם געארבעט. ניט װערסיטטאטן אוז «גוי

 גע־ ניט האבז פ^דטײען סאציאציהטישע ישע ־ א
שםרייה. »נ׳אצגעמײנעם צו דיפן

 פויצן אין באװעגוע ארבעםער די בעת איצט,
 צוהונפט. גרוישע א אח פערםפעהטיװז גרויסע דאט
 ״אריענטאציע״ אוז װענדונג די װיכטיין זעהר יאיז
 עס ארבעטער. א׳ידישז באװאוםטזיניגו דעם פון

 פו» פארברעד היםטארישער גרוישער א זײז מעט
 פירז וױטער אים װעצז זײ אױב ״פירער׳/ זײנע

 פשרדר פוז װעג אויסגעטראטענעם אצטז יפז1א
מאנערײ.

 א דארט איז םאשע ארבעטער אידיישע די
 שטארר, זייד מוז מעז װעצכער מיט יש א הואפט,
 אװ דרײסט אפז. זאגז דאדום מוז זי אוז חןלגען

װארט. ריכטיקז איר עימשצאסן
 פויצן אק סימואציע פאצייטישע אצגעמײנע די

פאצגנדע: איצט איז
טז, די ס ױוי ט  נעשטיצט האבז װעצכע אס

 דײטש־ מיט בונד א אויה פאציטיק גאנצע זײער
 ארנטער באדז דעמ פארצאה אינגאנצז האבז צאנד.

א־ די איצט זיד האבז ארויםנערוקט—פיס. די אר  נ
ג האבז װעצכע חרר. דמאװסרל׳ס פון דאװןיײס  זי

 די אנטהעגז קאאציציע. דער אױל ״אויענטירט״
 ראדיקאצ־סאציא־ דער אלויס מרעט נאראראיוציים

 פ, רי ארזט זיד גרופירט װאש פציגצ. ציכטישער
а נע־ צאנעדץ ב״ידע די צװישז פיצסורססי. ס״ 

 ..קרים־ די ארבעטער״ ״נאציאנאצע די זיד פינעי
 פאצקש־ פויצישע די אוז דעמאסראם;״ מציבע

 אויג* ועכטס פוז זייד װאקצען װעצכע פאדטיייעז׳/
צינקס.

 נא־ רי אבער שפיצז ראצייע דעמאנירענדע די
 צײטױײציג הםתם מו װעצן װעצבע ראדאװצעס,

 דעם האבז זײ װײצ מאכט, דער צו תוטעז
 בירגערציכע פויצישע חי איז אײנפצוש שמארקסטז

 די אוייר געהעח צאגער נאראדאוח צום הרײזז.
 שטארהז א האבן װאש גײסטציבע. סאטױצישע

פויעדטום. אױפז אײגפצוס
 אויפז שטיהז װאש ארמייעז, פויצישע ־רי

 פוז צעגײאנעז פײצישע די אויד װי מערב־פראנט
 מיט האנט בא האנט זיר שצאגן װאש אניעריקע,

 ארמײ, רויטער אונזעד קעגן טשעבא־סצאװאקן די
 פוז השפעה פאציטישער רער אונטער שטעהז

פארטײ. דטאװשסיש

 ״שדים פאציטישן דעם פון זי׳יט א איז
פארטײעז. עקשט־צינקע פייצ־שע די שטעהז טאנץ״

 ניט זאלן זיי יח^דיט,-װער рв וױלן דעש קעגן
 איר סוס גויטױענדיגקײט היסשארישע די ויץ.
 נאך׳ ניט קײגעט לאזט און עקשנות מיט זאך

 װאם מניעות אלע װעג איר אױף ארונטער װארפט
 לעבן אין ױער װאם שטערוגגען אלע באגעמט, וי

 זיך רעכענען צו אלעמעץ נױט שטעלן, איר װיל
 װאס מיטלןין נויטיקע די גאשאפט און איר פ־יט

מאק. די אױך рк העלדן די באדארף: זי
 -טןрв 18 אנגריף דעם פאר ענטוזיאזם דער

 שענרליכער דער פיפ אינאײנעמ אפ שטארבט ױני
 פאםן די געליטן. נאברעם האנן מיר װאס פסלה

 ױאם דורכרעם אוראק פראקטישן א באקןומען
 קאאליציאנס-רעגירונג א אזױנם דאס איז

 ארבעטן זײ װען םאציאליסטן פון «רויט קופט װאס
 וױ בירזשואזיע, דער рв דיקטאטור דער אונסער

 לא־ אירע לעצטער, דער рв שקלאפן װערן זיי
 פון װילן דעם אונטערטאניש ערפילן װאס קײען,

קאפיטאליטמן. די
 פון פעריאד אונפארמײדליכעד א איז דאס

 די װאס משחת, דער איז דאם רעװאלוציע״ יערער
 דזנט מאכן זײ יײן.א נעמען קלאםן הערשגנדע

 הענט די מיט רעװאלוציע די ד?ירשטיקן צו פדוב
рв ,נאמק סאציאליסמישן א סראגן ױעלכע די 
рк פארגאנגענהײט. רעװאלוציאנערע א האבן 
 שטענ- איז װאם גיפט בררזשואזן דזיס אוים נוצן זיי

 ארבזנ- יעדער אין מ.אס געװיםער א אי־ן דא דיק
 קדאטפן, צו אן הױבט סמ דער אט באװעגינג. טער

 די פאלגיפטן צו קרעפטן לעצטע זײנע אנװענדן
 א אויף איר װעגק צו און אדבעטעי־־רעװאלוציע

 —אױם ניט ד־אלס דאם גאר שטײגןר, פרידליכן
ט. ר י פ א ר ק ,9

 בײ- זעלבען דעם אױך איצטער זעהן מיר
 ע- ד ײ ש ודאו עםטדײך, рк דײטשלאנד אין שפיל
אן  די שפילן דארפן ל ע רל к ר א ט ו.־יק рк מ
ר אונזער ро ראל א ט ק י ו װ ו א נ ר ע ש  אדער ט

״ י ל ע ט ע ד ע  נאך ברײנגען אויך װעלן זײ אבעל צ
ן זיךוײער י נ ע ט «ון ל ב ע נ ק ב י ל ג י ק צ א ר  ט

рк ץ י ר ה פ ע ל ד א
рк פע־ די האבן יאר פאליקן ױלי אנפאנג 

 אז דערפילט, סאלדאטן рк ארבעש^ר טערבורגער
 זיך פון אלאפצעװאלסן שטארק גענוג ױינען זײ

 א מאכן рк י ק ס נ у ר ע ק ה. פין יאך דעט
 ־уר קאאליציאנס רуצײטװײליג רуד מיט ענדע

גירונג.
גע, איז איר рур מאסן די פרן צאלן דזןר

ק  שיכט אײן קײן געװען ניט ס׳איז גרוים. זעהל וו
рв ניט האט זי באפריריקן. זאל זי װעמען פאלק 

 נאר זיך האס• זי שטיצע, קײן װאו אירגענד געהאט
 געמאכט ניט האט קײנער װײל דעלפאו/ געהאלטן

 די• די װי ארונטעלצוװאלפן איר פאדזוך קײן
ראמאנאװ. פון ־נאסשיע

 האט זײט איר рв רעגילונג צײטװײליקע די
 אלױסמליט פריצײס״קן א פדאויאצילן געױאלט

рв געװאוסט האט זי װײל מאשן, פעטערבולגעד זײ 
 דער рв אפגעשטאנען פיל איז פלאװיגץ ז*י אז

 כנטуרуג זי האס ארט, אזא אויף рк הויפטשטאט
суп ג די אויםצינוצן גילטן אירуלуאץ גנד.ײט 

 באל־ רуטראגראדуס דעם קלאפ טויט к אנטראגן
 פאר- פיל דאן שױן זיך האט װאס שלוױזם,

 איר פאלפעםטיקן זי װעט דעלמיט рк שטארקט,
צײטן. לאגגע אױף לאגע

 הא־ פויצישע רי און )צעװיצע( ט. פ. פ. צינהע ז«
 ?׳«* די אננענומעו האבז זײ (.л ס. )פ. מזניסטז

 זויצן זײ לעזואצױציזג חםישעל לעל פון זזגנעז
 מצוכה. פוייצישע א ווענז הערז ניט אינעלהויפט

 גלענצז לי װעגז פלאגע די ניט אינטעלעםירט »ײ
 לע־ סינפטיגע יעדע באקעמפז זײ מצונה. דעל פוו

 נאלא־ די סײ אקטױויפטז, אצטע די סײ נײתננ.
לאליהאצ־םאציאציסטז. די סײ ראװצעם,
אצגעמײ־ דעל אזיױ נאל זיד «ליענטיח זײי

 לעװאצױציע. סאציאצעל אײלאפײאישעל נעל
 לעגײ ביתעלציכע אצע אלאפשװײנסעז װעמ װאס

 סאציאצע פח פעדעלאציע א איינפיח אוז לוננעז
א״ילאפע. גאמ פוז לעפובצײוז

 ניט לײל הײז ם׳הא( אז זיה פאלשטעהט
 טיט קאמוניסטז רי פוז צוזאמנגעד.! א װעגז זײז

פאלטײעז, פויצישע אנלעלע

פױ־ רי па פצאטפארם די איז זעהז מיל «י
 פדינצי־ אױן פעסטע א קאמוניסטן חבלים צישע
 א^ינציין מיט׳ז ג״יעז זײ אויסגעהאצטענ». פיעצ

װעג. לינטיקז
 פאר* איז, טאםז אלבעטעל אידישע לי פאל

 רעוז ניט או׳יסװעג: אײז לא אויל זיר. שטעהט
 ״דא־ דעל גיט אה למאורטהי שװאל׳ו־מאה׳ליסעל

פיצשולשטי. נענעלאצ ריסאצעל״
 האנט גא האנט קעמפז װעט אוז מח על

 לעל יועגו אלבעטעל קאמוניסטישן פויצישז מיטז
 אוז חלל דמאװסהי׳ס פון בולזשואזיע פוילישעל

 פיצםולש־ פוז ״דעמאלוראטיע״ קצײךבילגמציכעל
קחייזצ. שיס

 על װעצכז צו םאציאציזם, איז ציצ ענחנ זײן
ר דער פח צאזועען לי צויט געהז װעט אוז מוז  ו

לעװאצױציע. אהטיאבל סישעל

 און ליבקנעכטן פון רעגיחננק ױ לעבן זאלן
אךלערןן

געהט. רעװאלױציע די
םאלדאטדראטז. אוז ארמזטןזר

 דעל אז איבעה ניט טאגעבצאט״ ״בעתעל
 אויוי געװילסט זעהל האט בײשפיצ בוציגאלישעל

 לאטז נעביצדעט זיד האבז סעלב״עז אין םעלביע.
 א אנטװיסצעז װאס סאצלאטז. אוז אלבעטעל פוז

 די אלמייי״ סעלבישע לי טעטיגקײט. ענעלגישע
 אויפגעשטאנעו. זײנעז ארבעטעל־מאםן פאצקם־אוו

 מאניפעשטאציעס אנ׳אױפעהל אז פאל ס׳לוומעז
* אצנעמײנעט באצדיקן א צטובת שצו̂ם

 אין דממאנסטרירז סאלדאטז טסטרייבישט
מיטװ.

 פוז פאלשטאט אין איז נאיאבל ־טז3 דעט
 לעטאנסטלאציע א פאלגעהומען היעודפעטשעלסלי

 זײנעז כאצלאטז לי םאצלאטז. עםטלײבישע פוז
 געזונגעז האבן אוז פצאנז חיטע טיט נעגאנגעז

טאלטצייעזע.

. ארטם. אמ דטימאגםטראציטש
 פוז רעטאנסטלאציעס פאל קומעז אדע׳ש איז

 בלאש «פיצעלן ףי מיט םאצדאטו. עסטל״כישע
 תינזע מיט שטאט איבעלו עסטלײכעל רי גײעז

 די. צידעל* רעװאצױציאנערע זיננעז אלז פאנעז
צוטראמ. שטארה איז בולזשואזייע »לטיהע

באװאפנט״ זײנטז ארבטטמר װינ«ר די
 פאלנאפט וױן איז שבת האבז אלבעטעל רי

 די געמעל־סקצאח. אוז אלםענאצ לעם הזפה ביד
גע־ האט בלאש אדצעל װיסמאל מיט רעגילונג

צום נול אלםענאצ. צרם סאצלאטז טלײע שיהט
 אנטװאפ־ צו אײנגעגעבן ניט זײ זיר האט גציה
 װיז אין זיל געפינט איצטעל אח אלבעטעל די פעז

 די פון הענט לי איו געװעל צאצ באלײטנלע א
אלבעטעל.

אונגארז. איז װאלז אלגטמײנט
אונגאלי־ דעל אז מעז, מעצלעט בעלציז פח

 מאני־ א אתיטגענעבז האט נאציאנאצ־לאט שעל
 אײמע־ אינגיכז גאל ס׳װעט װעצכז צױט פעכט.
 װאצ־ נעהײמע אוז גצײכע אצגעמײנע װעלו פילט
 װאצז נײע די סענעה און פלויען פאל לעכט
אלום. װאכז 4 אין פאלסומעז װעצז

 רי אויך װי פארטײ אונזער рв ק י. צ. דער
 уאל מיס געועהן האט אלגאניזאצי? רуולגзלуט'уפ

р ^ г ^ у г з מאסן די אײנצוהאלטן у^уп рв 
 נאר אלױסטלעטינגען, ע ט נ פ א װ א כ ס׳אי»
 ркл זײטן אלע рв שפעט. צו געװען שוין ם׳איז

װ א נ מ ו 8ז8א  פלא• אגיטאטארן)»עגל־ך ?)0
 װי ארײסצוטרעטן מאסן די גערופן װאקאטאלף

גארניזאן. קלאנשסארמער דעס אײך
 ר.אט פארטײ מאסן א אלס פארסײ אינ;>*

 רעװאלוציא- גרויסע אזא לאץ צו ניט גאשטימט
ץ/יפ־יעד אר«ן באױעגינג уלуג  -угк זײנזזן מיר א

פאםן. די סץ אויפשטאנר הטינישן דעש צו שטאנען
 »לױם. רער בא געװען ניט פלאן קײן ם׳איז

 נאר ס׳איז צענטל, אנפ־רעידמל קײן ארן טלעטונג
 מיט שטימונג רעזואלוציאנעלע узу^зпу: א געויען

די פארערונגען: ע , צ נ א ט ג כ א / די מ ן ט א  ר
ר ע ר י נ ט , י י מ ע ю ד ז א ו ש ז ר ו - ב י נ י  מ

נ ך/ ר א ט ם  ראש рк ג• י ר ק ר у ד ם י מ ר у ד י ,
 ],упух גיט איז פאדערונג уצענטלאל קיץ גלײכן,

 ״קסעשינסקעס אץ מיליטעל־שטאב. צןײן אױך װי
ז אז פארשסאנען, מען האט פאלאץ״ י א ׳ ך ם א  נ

י צו ר ר פ ז טא נ ו י רуא י ט ר א  ]увуд צו פ
ט כ א ן מ י י א  рк פראוױנץ די וױיל ^луа ד

 מיט |упул ניט נאך איז פראגט יפ׳ן א ארמײ רי
 זיי־ פאלק, »ץ מינרערהײט א אלט אינגאנצן. אונז
ק  לאנג א״נצוהאלטן איפשטאנד געװען ניש מיר נ
 פעטראגראד נור נעמען הענט. די אץ מאכט די

 איז דאם נאר מעגליך, ]упуа דאן אונז פאר איז
упул{ לױניג. ניט

ур^жочктазаш די рв הילף חןר מיט

 בול־ אמ באלשטװימטס די פמ טרפאלגו די
גאריטו.

 פיז טעז מעצדעט צײטונג״ ״פאשישעל דעל
 צו לעגילונגס־חיל דעם פון פלובז אצע אז סאפיע,

 זיה זזאבז באלשעוױהעס באלגאלישע לי באקעמפז
פיאשק». א מיט אויםגעלאזז

 לא ס׳זײנעו אח פעטט זייל האלטז פויעלים די
 װעט לעפלבליק״ ״באדאיעװעל די אז אױסזיכטז.

פאלשטארלז. זיד

אפנטזאגמ. זיד מײזטר טםטרײכטר דטר
 פאלשפלײמ היײנט זיד האבן בעללױ אין
 זיל• האט קײזעל עסטלײכעל לעל אז הלאנגעז,

שװײץ. דעל איז אפ פאלט אוז אפגעזאגט
 בא־ נימ אפיציעל דעלװ״ל איז פלאנג לעל

שטעטינט.

 או־ מיט זיד פאראײניגט מזרדז־גאליציט?
מראינמ.

 הײנט האגז »טלייאח אוקלאינעל צאױאפנטע
 א-ז פאשט טעלענלאל. לעמבעלגעל די פאלכאפט

לעגילונגט־אנשטאלטז. אלע
 גע- האט ראט נאציאנאלעל «והראינעל דער

 זילײו ;,א ־,ז -:ט2גע טזרח־גאציעיעו אז דן.5מא
־יואלטונג.1פ--

 א שויז זיד נעפיגט ג׳עמבערג פון בלאש
 אײנגע־ האט וועלכעל סאמענדאגט. אוהלאינעל

лלינ^־צושטאנр שטעלט

זיד... פארזימזרט מגמ
 דצל צ־ זייד נרײט בוחשואזיע לײטשע די

 פארזיכע־ גרױטע די לעװאצױצ־ע. קינפטינעל
 פאחי־ .שטוטגאלט־בערלינעל לונגג־געחגצשאפט

 נײע א אײגגעאללנט האט כעלונגס־געזעצשאפט״
 א פוז פאצ אזיפז ״פאלזיבעחננ פאלזיכעלונג: מז

 געזאגט. װעלט צילסזצייאל אמ׳ם לע,-ו«צױציע״.
 צוסונפט״, נא־טע די באטראכט איז ״נעמענדיק או

 דאלףו װאש פארדיכערזננ. א אײנגעפילט זי האט
 צוציב פארסומעו װעצז װאש היזסות, ״לי אופסעלז

 אונטעוד זײעל אח אונלוהעז געזעצשאפטציכע די•
דליהונג׳/

 פלא׳ פק געקומען איז װאס חיל, ро און קאזאק
 ארױטטל^• די דעלשטיקי געממןן מען האס װינץ,
 געװען זיינען ס אז ארױסגעוױזן, זיך ס׳האט טונג.

 אויף הײזער פילע אין רуװארפлקויל צמעגרײט
 געזעהן, כ׳האב פעטערבולג. рэ הויפט-גאסן אלע

 י ק ס ר ר у л рк פיאספעקט у л ײ ט י ל אויף װי
 פרי׳ דאלקאנען פ־ל ро געשאםן אונז אויף האבן

 די געפױיש ס-האמ קוילגװאדפער. פון לייט װאטע
 ע• ט ע ב ר א קאלאנען уלאנג וױ זעהן צי האלץ

ол , л געזונג־לן האבן рк וײיען די צושטערט ױט 
 ул' ניט מער זײטן׳ גיידע פון שיסער״י רער ב?ית

 די אויף פארוױ;יגדעטע און געהדג׳טע די נומען
הענט■

 ט•■лу א געויען איז ױלי -טן6 פזן נאבט די
 מאטראסן די פאדשפאדט שוץ האט מען שידענע.

 ]уаллул האט מ?ן פעססדנג. פעטלאפאװלאװער אין
 אױך אפילו אנשטאלסן • ארבעמעי־ אלע גלאמירן
 קאזאקן рк ח־נקעלן די .уשעװיסטישлуמ אײניקע

 האט זײ װיפל טуװуװילדул און לשטуד.уג האכן
 אזפעטום. פיל גקפאלץ זײטלן קרבנדת גײװאלט. זיך

п״к האט מ־לן  влулулл ,באל- די אז םאלדאטן 
 אץ רעזשים אלטן דעם אדמקעק וױלן װיקעסуש

у̂ к 7НЛלכу אופулלומפуלטу .זאבן
рл’иуло איז פאלק אײן וױ בילד, א ул־

 ארױם рк װאקזאל דуיקאלאיעװл אויפן קומען
 געקומען זײנען זײ פלאץ. уролувклл вуп אױף

к״л^  אויף קוק א כ׳גיב באלשעװיקעס. די ^
צ ,די אנגעשריבן איז פאן זײער נ א ט уג ט א  מ

, די ן ט א יט ר ק די טו י ו ו ע ש ל א  ס״.уב
рк לאזתג אוגזער לטуשטуאתיםג האבן זײ



Ь (1א ר ע י й ת

 אינטערנא־ נײען פונ׳ם פיאנערן רי לעבן זאלן
 םע־ מאקלץ׳ אדלער׳ ליבקנעכט׳ לענין׳ ציאנאל:

דעבס• ראטי׳

שלום. אלגעמײנעם רעם ארום
 אײ אױ טסטרײד צװישז ױאפנשטילשםאגר

טאלמזז.
 נעשצאסן איז עםטרייר אוז איטאציעז צוױשז

 הרעכדןופעראצ־ רי װאפנשמיצמטאנד. א מװארז
אױפנעהערט. האבז יעס

שלום. זוכט בורזשאזמז די
 אן זוענח יןרײזעז פינאנציעצע בערצינער די

 ר»ס זואס שצומ. « שציסז צו כדי כותות. אצע
 אונ־ פארגעסוטעז איז בערצין איז קצםטז. ניט זאצ

 דײ־ דער פח ד׳ירעהטאר פוז פארזיצעױײ רער טער
 ם׳איז װעצכע «ויוי באראטונג. א באנס מיטער

ג רי שטיצו צו געװאח נאשצאםז חנ עגי  וי נור ר
 מיט כאטש שצוט. א שצייסז אנדערש ניט סוז

דײטשצאנד. מצד גרבנות

 װאפנ־ שליסז פאר לײגט רטגירונג ראטז די
שטילשטאנד.

 פאר־ די איבערגעגעבן האט ראטדרעגירונג די
 פאר נאטע א מצוכות נײטראצע די פוז שטייער

 ראטז־רעגי־ די וזעצכער איז ״פארבץנדעטע״ וי
 צײזן אוז װאפנשטיצשמאנד א פאר זײ צייגט רוננ
 פארבינ־ די אוז רוסצאנד צורישז קאנפציסטן אצע

שצום־אונטערהאנדצונגעז. דודר דעט>

״הילמ׳/ אונז שיסט טנגלאנד
 אז מעז. האפט פרעסע ענגצישער דער אױ

 זיד עפנט דארדאנעצז די פון ערעפנונג דעױ מיט
 רוס־ צוציהעז װעג א פאציטמן עננצישער דער פאר

 שרײבט מעצ׳' ״רי׳יצי זײט. זײער א-וי)* צ»נד
 אונז פאר אפז איז ים שווארצער ״דער :דעש פכה

 קריגס־ עננצישע רי װעצן טעג עטציכע איז אח
 פעװאם־ איז אזז דונאי «ױפ׳ז באוויחז זיד שיפן

ם טעג עטציבע נאד איז און טאפאצ ת  די װעט א
שער דער צו דעמרײכז היצףי עיגלישע  בא־ הפי

פעצקערונג׳/

 גאטט. דטר צו הוםפה א
א«י т מעצדעט. צײטוגג״ ,.פראנקפורטער

 גע־ ניט װעט לויצםאו אז זײז, געמאצמ ס׳קאז וױ
 די פוז באד־יטונג אוז תוד דעם אפשאצו העריס

 האט קאנסטיטוציע, דײטשער דער איז ענרערוננעז
 אינ־ גומ פוז איבער מ׳גיט װי נעשיקט. אימ סעז

 װאט נאטע, דער צו הוספה א קרײזז. פאדטידםע
 צו פאתרינגעח וױצסאן פרעזידענט רעם זועט

 קאנש־ דײמשער דער פוז ענדערונגעז די פארשטיין
 וחגגן שרי׳-בט צײטונו.״ ״פרײסישע די טימוציע.

 איז צײטונג״ ״פראגקפורטער וױ ״אזוי רעט::
 אויס־ פאר מיניםםערסטװע רער פוז אנ׳אתאן

 אזא או ספס. שום בציי איז—ענינימ «ײגיגםטע
געװאח. אפגעשיסט שויז איז נאטע טיז

אפעטיטן, »ײערע
 ידיעה א געװאק ערהאלטן איז לאגדאן פון

 װאפנשטילשטאנד פונ׳ם פונקט לליטןגב־טן אז
 פארבינדןטע רי צוױשן געװארן געשלאק אמ װאם
 דיפ- אלע איבערײסן לעצטע די דארף סערקײ און

 מלוכות. צזננטראלע די מיט פארבינדונגן לאטאםישע
 אויך מאבן װאפנשטילשטאנד פונ׳ט גאדינגונגק די

 ־5פאת? זאלן פארבינד^טע רי אז פאדאליםגעזזיהן,
באקג און באסום מ?נן

 מאסן ךי פון שטימונג די
דײטשלאנד. אץ

 רײע א פאדגעקומען זײנען לײפציג אין
 אײנגעאר־ זײנען װאם ארבעסם-מיטינגען, גרױסן

 סאציאל־סטן אומאפד״ײנגיקע די פק גןיװארן דןנש
 ארבעטעד׳. די рк שלום ,דער לאזונג: אונטער־ן

 טױזנ־ איבערפילט. געװען דינען פזמיזאמלוגגען ד-
 שסײ די אהײם, אומקערן געמוזט זיך האבן טער
 רעוואלתיא שארף א געװען איז מאסן די פון »נג

 דע■ מזרגעקופק זײנען מיםמגען די נאך נעחן.
 פיש זײגען ארבעטער טױזנטער מאנםטראציעם.

 שטאט• די דורבגעגאנגען לידער רעװאלוציאנערןן
 גע״ רעגירונג רי האט םאלדאטן און פאליצײ די

 ארױס- ניט ?ײ זײנען דאך נור אנגעגרייט. האלטן
 דער пкв כאראקטעדיסשיש אױ דאפ געסראטן.

,פאלקם״-־רןגירדנג

ױם־טובים. אקטיאבר רי
 צד מאמיטזזט פונ׳ם באפטל פונ׳ם אויסצונז

אמטיאבר־ױם־טובים. די אײנארדנט»
 בעתחנםצערע־ באטאג «ססיאבר ־טז7 דעש

 זײנעז גאסז. די אויןז פראצעסיעס די פון מאניאל
 אוחגקנע־ דערצד די פאלגז צו מחויב בירגער אלע

משגמזים. ספעציעלע שטעלטע
 זײנעז הויז־האמיטעטו אה אנשטאלטן 1אל

 רי באפוצז *בר’נ« ־טן7 אוז ־טז6 דעם מהױב
פלאגז. רויטע מ*ס בניניש

 רער פח ױבל־יאר פוג׳ם טעג נרויסע די איז
 נצסטער־ א הערשז דארפ אהטיאצר־דעךואליוצײע

 דיסציפליז בדידערציכע די נור «רדנונג. האפטע
 גופא ארבעטער די פון אױםגעהאצטנהײט די אוז

אויס־ אוז ריסציפציז צו ארדנוננ- אזא שאפז גועצן

 די סאמיטעט »הטיאגר דער הפט נעהאצמניוײט
חבריפ־אױנעטער.

פײטרוננ. רי אז זיד הויבט בײמאג 12 הײנט
 די פון ראט מאסהווער פונ׳ם פרעזידױם דער

 האט■ דעפוטאטז ארמייאישע רויטע ארבזןטער־אוז
:גאשקאםז

 אק־ דער פוז ױבצ׳־יאר פונ׳ם פײעחנג רי
 נ«־ ־טז6 דעם 1א זיד הויבט מיאיר־רעװאצױציע

 אויד געדויערט אוז באטאג אזײגער 12 פוז יאבר.
נאיאבר. ־טן7 דעכ

 אצס גערעכנט װערט צקטיאבר ־טער8 רער
טאג. נעועהנציכער א

 מען האש םאלק דעם טױט... דעמ אינז וױנשן
 קןינטיק פענסטזיר. п פון באשיםן געגוט־>ץ גלײך

אויפצוהעצן. זײ כרי פראװאקאטאק,
 צוראבירט אויך איז נאכט זעלבער דער אין

.צײמדנג אונזער פון רעדאקציע די געװארן . 
 בי צופעל־ק דרוק. די אױך אפילו рк ״פראװדא״

 •п אונז האט מען געװאק. ארעסטירט דארטן איך
 באגעגגט אונז האס דארטן שטאב. אין בראבט
 ־ ק ע ל א ה. דער באקאנמער אלטער אן אײנער

י ק ס נ י  דאטאלסטיקזנר דער פערעװערזעוו, рк ס
סיניבטעה ײסטיץ

 ברייט גאנץ דאן אונז האט אלעקסינסקי
 עי װעלכן אויף ציניזם, גאנצן מיט׳ן אוי־סגעשפאט

 פא- א אונסער עראונז טראגט נאכדעם פעהיג. איז
 סא־ אײער פארבארגן איז דא .אט «זזאגג рк פיר

 װ?נט איר װעלכן ро א-יביג, אויף סויט ראלישער
אױפשטײך... ניט המתים תחית קיץ קײנפאל

גע־ ניט זיך האט אלןיקס־נםקי װי רעש גאך
 איז וואס פרעגן איש זאל מען דערװארטן קענט
 ער האט אים, בײ פאפיר שרעקלייכע א פאר דאס

דאקומענט. זיץ הויך דער אין לעזן נענומען
 גןװיסעד דער ארױסגעוױזן זיך האט דאם

 לענין װאס רובל, מ־ליאן צוואנציק די װעגן בלבול
דײטשלאנד. פץ באקומען האט

 אזא ра עדשטויגט געװאק אלע זײנען מיר
 אײ־ די געגלויבס ביט זיך ס׳האט בלבול. פרעכן
 רןװאלו- א חאבן װאם 4גמעמ יא אײעקי גענע

 די אױף עלול זײן זאלן פארגאנגענהײט ציענערע
װעלט• דער אין פארברעכענם »ענדליכסםע
ס מזןשד. צוםער־ מיר »יך האט גײלי

אז דאך וױיסט איר

 ראו־טן האם פ?ין װי זעלבע דאם דןרטאנס. שסן
 זעלגע דאם פאלק, גאנצע א באשמיצן געװאלט

 רייבע־ מיט פארשװארצן צו גןזוכט רא פען האס
 פון ריכטונג רעדואלוציאגזנחן די צװעקן רישע
באװעגונג. ארבעטער דער

 די אלעקםינסקען אװעקגעשטעלט כ־האב
ו פראגע: ן ו ״ פ ן ג  מענש, ,

*1 ? איר לײגט װאם פאלש, איז דאס
ניט :געענטפערט שמײכל א מיט האט עד

 —דאקוםענט. רעם אונטןןרגעשריבן האב אלײן איך
ו שליסלבורשזעץ רערגעךױסןיר ו א ט א ר ק נ א  פ

 אונז װעט מען אונטערגעשריבן, אױך אים האט
 חכריט אונזערןי פין אײנעש בײ איבעראל. גלױבן
צארן. рפ טדערן ארויסגעריסן זיך האבן

 ױלי די אין מןין האט מיטלען אזעלבע סיט
 אנטװאפנט האט מען געקעמפם. אונז קעגן סעג
 באלשע׳ אץ פאררעכסיגט געװען זײנען װאם אלן
 לײט״■ יינגע ״זײדענע האגן גאסן די אויף ;װיזם

рк אײף אנגעפאלן הענטשקעס וױיהע מיט דאטען 
 אין געטראפן אוגז האט מען װען —ארבעטעו*, אונו

געשלאגן. рк —צענטר שטאדט
ײ מ• דעם א נ י א ״אײד^לע אזעלכע האכן װ

 אה־ דטר פון ױם־טוב ד«ם פײטרט שװיײ» די
םיאבר־תזװאלװצמז.

אױבעטעריפאד־ סאציאצ־דעמאתראטישע רי
 אנ׳אוים־ אה׳יסגעצאח הצמ שװײ״ן דער איז מײ
л п פרא־ שװ״צאדישו דעש רופט זי װעציכז איז 

 ױם־טוב חגם פײעח צו וױרדע מיט צעמאו׳יאט
רעװאלױציע, רוםישער דער פח

פראדופפױ. ױם־טובדיסט
גע• ניט ר־אט באדיננומעז טעכנישע צוליב

 ױש־טיבףי• די га פאדטײצונג די פארקומען קאנט
 ס׳ויעט באפעלק?מ־דננ.יו«ם חנר פאר פראדוסטז קע

 באישטימ־ דער 1אי נאיאבר 1־ט7 נאכז פארסומעז
 14 אח И ДО נוכי- היפאנעס די אויף צאצ. ר1ט׳

 ?!»נדיטעדײ־זאפז אוז פיש ר,1&ו^ נעבעז מ» װעט
 פיגט 2 « ברױט־סארמאטשקעס די אויךי אוז

סאטעגאריעם. פוז אונטערשיד אהז ברויט.

 רעװאלױציאנערע די פון בונד דער לעבן זאל
 בונד דעפ קעגן וועלט גאנצער דער פון ארבעטער

וועלט־אינןפעוײאליםטץ• די פון
 אינטער־ קאמוניםטישער ־טער3 דער לעבן זאל

באציאנאל•

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

אוקר&ינע♦ אין
 גור־ אומראינטר פוז אינטטתזסז די צוליטב

זשואזיט.
 אצה^ינער »•к איז »קטיאבר ־טז31 דעם

 רעפע־ א נעװאח איבערגעצײענם מיניסטאח־ראט
 אײבערגע־ ם׳װערט טעלכער איז טאפייע. га שע

 געװענ־ זיד האט דעגירונג שפאנישע די אז געבו.
 באטשאפ־ אולוראינער פונ׳ם בסשה רער צויט דעט
 נאטטי. א מיט פארבינדעטע די צו שוצניז—טער

 בלײבז װײטןזר זאלז םאלדאטז דײטשןז די אז
 רעבנט. רעגיתגג שפאנישע די אומראינט. איז
 אנאר די אוישצומײח כדי נו׳יטיג. איז דאס «ז

 טינים־ דער אוקראינע. אויו* צושטעחנג «וז כיע
 טע־ שוצנינס מיט נעװעז מסכים האט ראט טאח

 אינטע־ צעבעדיקע די «נטשפרעכט װאס טיגסייט.
אוהראינע. פו> רעסן

.אױסלאנד אץ
м »מטלדונג. אפיציטל

א» אפיציעצ. מודיע איז רענירונג רײטשע רי
 שטרײנג ראםז־רעגירונג דער פוז פאדערז וועט »י

מידבאר. גראו* פוז מערדער די באשמראפן

א&. ניט ןיד זאגט וױלהטלם
אפזאט. ניט זיד מיצ הײןער די'ם׳שער דער
האט אינעח פוז מיניםטער פריײםישער דער

 ער נאי אפזאגז, זיר פארגעצײנט טעג די איש
 גיט יד1 ער װעט פרײװיליג אז געענטפערט האט

אפזאגן.
 זיה װעט דאן אז דעם, מיט מאטױוירט ער

באצשעװיזש. דער פארשטארקז דײטשצאנד איז

ב^לגראד. פארנרמטז
בעלג־אד־ פארנופעז האבן פארגינדעטע די

 באפ־ײט סערביעז גאנ״ו «־ז איפז אזא אויףי איו
 אג־ פוז דײטישן. אוז עסטר״כער רי פח געװאח

 פזג׳מ פראנט מאקעדאני־שן אויפן אננריךי הויג
 פארביידעטע די האבן אהטיאבר ־טז31 ביזז ־טז1

 אפיצערז, 2.372 נעפאנגענע, 105.871 :פארכאפט
 1.103 הויצױוארפערס. 14.639 הארמאטז, 2.064

 נאיאבה ־טז2 ב־זז י־דצי ־טן15 פינים מינעווארפער.
 אצגעטײן: איז פארכאפט פארבינדעטע די האבז

 אפיצעח. 7.990 סאצראטז. געפאנגענע 354.665
טינענױ^־פע־. 3.907 אוז הארסאטז 6.217

םאלדאט. א ליבמנטרט הארל
 ציפ־ יזארצ אז פאדערט, ציײטונג״ ״קרימ

 דיר ואצ סאצראט, א געײע» איז װאם סנעכט.
 אװ באטאצ־אז. זײז איז צוריס אומהערעז תיכו»
 דיסציפצױ די אפהימז ניט דארטז װעט ער אויג

пк אי- אים טעו דאי^ אנ׳אגיטאציע. םיח װעט 
געריכט. צום בערגעכז

 װעלט־אימפעוײאלממ• מיטץ נידער
 ארבעטער־ איגטערבאציאנאלע די לעבן זאל

רעװאלוציע•
 מלחמה רעוואלױציאנערע זיגרייכע רי לעבן זאל

קאפיטאל• אױסלעבדישן פומם רױבער די קעגן
ט אבזרײתריג לײט״ ע ר ר א מ ף  װיגקעל אויפן ע

 די געפינען איס בא האט מען ליטײני,וײיל און געװכקי
רא פ ײסונג. ד צ ו  פעטער- די קעשענע. אין א״ ו

 מיט געװאק איכערפילט זײנען טירמןנם בורגןיר
 האבן טסעתאױ און צעדעטעלי חבדיס. אינזערע

 ארבע־ רי ענמװאפנען פאר ענערגיש גענישען זיך
 פעמער- דעס צעשפרײט האט מען ראיאנען, מער

 קאנטן עקן אלע אײף גארניזאן סאלדאטן בירגער
рк ײאפן. גאנצן דעס צ.עענומ־;ן אים בא האט טען 

 געװארן איץ גאס באלשעוױסטישער אינזער אײף
אימעטיג.

ן י נ ע א рк ל נ י י ז ו ע י ו בא־ זיך האבן ר
 בא־ זײ האבן ערשטן צוש וױ כ׳געדײנק האלמן.
 לענץ װען נאר ארעסט, צום זיך דן מע צו שלאסן

 ר־ ע װ ע ד ע פ איבערגעלײענט פרי רער рэ האט
ס ז װ  דער אז װדעמיא״, ,נאװאיע אץ בריף ע

 ניט פאליטישער, א ספןציעל איז לענין ра פראצעס
 рэ בולס געזעהן מען האט דאס פאקםישער: קײן

 סיהאט אז באשלאסן, ער האט שורות, זײנע ציײשן
 איז נ־ט ויעלכן א ויעגן טיאכטן צו נ*ט ןץ קי«ן

טשפט.
קיםט(. )פארטזעצונג

 ראט אינטערנאציאגאלער דער לעק ם׳זאל
פאלקם־קאמיםארן. ױ ®ן

פױלן. אין
פריזיװ. א

 ער־ האט 'ואדשע איז רעגענט־ראט דער
 זי־יעז װאס צײם, י\ננע די פוז פריזיװ א קצערט

יאר. 21 אצט

אפזאגל. אז זיד הויפט מטז
אפגע־ זיד האט פאךבעזעצער גענעדאצ דער

 פוי״ דער פוז הױפט־קאמאנדיר דער זײז צו זאגט
 פאו־ איבערגעצאזז נ»ר האם אװ ארמײ. צישער

 גענעראצ־נובערנאטאר. א' פון מאכט די זיו
   —

מאםקװע. אק
באפרײט•

גע־ באפר״יט זײנעז אקטיאבר ־טן31 דעם
 נעװארז א־עסטירט זײנעז װצס ד״ ס. לי »צרן

 קאנפע־ ״ארבעסזני דער מיט צוזאמענהאנג איז
 «ריסענקא. סמירנאי.־. »בראפאװיטש. רענץ״:

 פויעסין. ליאץ, מעצסאצי. זאמיראיעװ, שפאפאלוםסי
 גרא־ צצט־אױ. כראמט׳שענהאװ. פאצוסאראװ.

זאכארצ.־ג באװםקי.
 א.־ז ם. די נעבצ־ב; גא־ זײנען תפיסה איז

שצ״פער. טאצהיז. ב. איז נ־אצהי; א. ױגאװ. л ס.
 גע׳ באפרייט ז־ײע־ הפיסדי בוט־רלער פון

 יאנא;ט^־\. הייציקפא;, פעכטריק. הושיז. ױצרז:
נינסכורג. ארנסאז, טארצע,
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 קאמוניסטי־ אינטערנאציאנאלע ױ לעבן זאל
 פארטית שע

 עםטרײך־אונגא־ באלקאן־און די לעבן ס׳זאל
רעװאלױציען ד־שע

 און קאמוגיסטן אידישע רי פון קאנפערענץ די
קאמיסאריאטן. אירישע רי פון פארשטעהער

 )פינפטע
אױפגאבן. אונזערע

 קאנקרעטע צו איבער געהט רעדנער רער
 קאמיםאריאט ра אױפגאבן רי אױף אגװײזוגגען

рк לערער• אידישע רי פץ
 3אל? אנװענק נױטיג איז זאך ערשטע די
 ארײנ־ ערטערזאלן אויףדי שולן אונזערע אז מיטלען,
 פיר שול-נעץ. אלגעטײנעם דעש אץ װערן גענומען

 װעח אנערקענט זאלן שולן אונזערע אז זעהן, מ־זן
 צו рк זאמלען פוזן פיר מאכט. אדטיגער דער פון

 האנן פיר וױפל מאטעריאלן, סםאטיסטישע שטעלן
 אידיש, דיידן זײ ра פיל שול־קינדער, װיפל שולן,

 וו. א. א• עלטעק די צוױשן אנקעטן ארגאניזידן
 װע־ זעהד אפט טען װיים רעגירונגס-קרײזן די אין
 האבן פיר אז מײנען אפולע און אונז װעגן ניג
 פיר אז אדעד שול נאציאנאלע קײן ניט גאר

העברעאישע. א דארפן
 ערטער די אויף עפענען זעהן אויך מוזן מיר

 ביבליא־ וױ בילמנגס-אנשטאלטן, אלערלײאיגע
װ. א. א. אװנט-קורסן קינדער-קלובן, קל.לי, סעקן,

פראיעקטן, אײניגע אויס רעכנט רערגער דער
 פאר׳ צו בדעה ר,אט קאמיםאריאט דער װעלכע

 עפענען םיר טעג. נאחענטססע די אין װירקליכן
 אויף לערער-סעפינארױם, אידישן א אויף איצטער

 געלט-פיטלען, נױטיגע רי שוין האגן מיר װעלכן
 וױטעבסק ארער מאסקװע אין אויך עפענען מיר

 ^י- א אױסשטעלונג, פ־לדאגאגישע שטענדיגע א
 סטודיע; א מיט טעאטר גוטן א בילדער-פוזײ, דישן
 אירי. צענטראלע א מאסקװע אין אויך גרינרן מיר
 צונעמען װעלן פיר װעלכער אויף ביבליאטעק, שע
 פיד דופיאנצעװ־ביבליאטעק, דער »ן ביכער די

 באקו־ צו פיטלען אן נעמען рא ארױס אלײן גיבן
 אזױ рк לער־ביכער אױסגאבן אנדערע פק טען

ײבן מיר ביכער,  כרע־ אידישע א ארױםגעבן זיך קל
 אברןירע рк זאמלביכער פעדאגאגישע םטאמאטיע,

 אײן סיט לערער. אונזערע פאר הילפס-םאטעריאלן
 קײן טארן מיר рк אמולצ דא איז -־ארבעם װארט
פארליק. ניט צײט

 דער װעגן נאכהער דערמאנט רעתער דער
 גיט װעלכע בילדונג״, און ״קולטור װעפענטליכער

 זאגט, рк קאפיסאריאט אידישן בײם ארוים זיך
 אר- דןיר װערן געדארפט האט זשורנאל דער דאם
 אבער, באדויעק צום לערער. אונזערע םון גאן
אזוי. ניט דערװײל גאך עם איז

 חבר רעו פילן-ענדיגט אלזי דארפן ״טיר
 ױם־טוב, א איצטער איז אונז בא טאמסינםקי-אז

 איצ־ טראגן טיר אז קולטור, אונזעד рפ טוב ױש א
 לעבן רןןר װאם שײגקײטן, אלע די ארױס טעד
 גאם, אויפץ פארמאגן קולטור מענטשליכע די און

 אױײשע די אױך אז גלױב, איך рк אלעמען. פאר
 קול־ אלגעמײנעמ דעם פײערן װעלן װעלן לערער

 צו צוציהען העלפן װעלן זײ אז.אויך טור־ױם׳טוב,
 ברײם־ ;רי קולטוױ-װערטן אונזער פון שאפונג דעד
!פאלקס־מאםן אידישע סטע

לעדערר אידישן דעפ אין גלױב איך חברים,
 געדױערט האט טאמסינסקי ח׳ פון רעדע די

 רושם גרויסן א געטאכט האט אזן שעה צװײ באדד
אנװעזענדע. אלע אויף

 זיצונג(.
קוזנאװםקי. ח׳ פון באריכט דער

אירישז« דער אויף שול־בויאונג דער װעגן
 װעלכןיר גוזשנאװםקי, ח׳ דער אױך רעדט גאם

 צװײ פאראן איצטער איז אונז פאר אז אן, װײוט
 אדער שולן ра טיפ נײעם א שאפן ארער װעגן:

 דער אלטע. די רעארגאניזירן рк אנטוױקלען
 גענוג פאױאן זײנען אונז בא אז פײנט, רעדגעד

 פיר ניט. זיך פיר נױטיקן נײע קיץ אין рк טיפן
 אלטע ךי הענט אונזערע אין נעמען נאר דארפן

 ארבעט־ איעהײפליכע אמת׳ע זײ ра פאכן рк שולן
מאםן. האראפאשגע אידישע ברײטע די פאר שולן

 פריהערדיגע רי וױ גתשנאװסקי, ,ח רער
 שטערונגען, אלע די אױף אן אויך װײזט רעדנער,

 אונ■ פצר באגעגנט האט שול*בױאונג די װעלכע
 рк קהלות די װי אנשטאלטן, גורזשואזע זערע
 אבער גליק צום לערערם. די מצר אויך рк אנד.
 פרא־ אידישער א אין איצטער נױטיקײט רי איז

 פון צופלוס דער שארף, אזוי שול לעטארישעױ
 אלע אויף קוקענדיק ניט אז גרויס׳ אזוי קינדער

 ארבעטם־ אידישע א דאך זיך שאפט שװעדיגקײטן
שול.

—רעדגער דעד קאשיסאריאט-עגדיגט אויפן
פאראנטװארטליבקײט, היסטארישע גרויסע א ליגט

 אײנ־ א ра פרינציפ דער אחרױת. מורא׳דיקע א
 א איז מוטער-שפראך דער אויף שול הײטליכער
 שול אידישער וער אין רעװאלוציע שרעקליכע

рк נור ניט לערנט שול די אז װיםן דאלפן םיר 
 рк גרויםע שאפט זי נאר שרײגן, рк לײענען
אוצרות. קולטורעלע אײביגע

טעאטר, אידישער דער
 ו^ןגן באריכי׳ז א לײענט ארשאנםקי ח׳ דער

טעאטר• אירישן דעם
?«רפאל• שרעקליכע די װעגן רערמאנט ער

 געהאט האט טעאטר אידישער דער װעלכע גונגען,
 רעגירונג צארישער דער ра אפאל אויםצושטעהן

рк גוטן א גויען איצט מוזן פיר אז ׳אן װײזט 
 עסטע׳ די אנטװיקלק קאנען זאל װעלכער טעאטר,

ארבעטעה אידישן ра געפילן טישע
 קאנען—רעדנער דער באדויערן-זאגט צום

 רורך נארםאל ארבעט אונוער אנהױבן ניט פיר
 םשך א אין געקאנט װאלט װעלכע סטודיע, א שאפן

ра קאדר גענוגענזץ א ארויסגעבן יאר צוױי-ררײ 
 װײל ארטיסטן, אינטעליגענטע און טאלאנטפולע פון
 גאם אידישע די לאזן ניט דערװײל קעגלן פיר

 זשיטא, די פון וױרקונג שעדליכער דער אונטער
 רעפערטואר חינקע-פינקע זײער מיט פירםקעם

рк אידישן א בױען צום ן י ו ש צוטרעטן םוזן פיר 
 פאר• פיר װעלכע קרעפטן׳ די פיט כאטש טעאטר

איצטער. טאגן
 ארימקײט דער אויף נאבהער אנװײזענדיג

ро דער פארענדיגט ,דראמען־רעפערטואר אונזער 
 צו װען דאס האפענונג דער פיט ארשאנסקי ח.

 рפ פאםן אירישע ברײטע די צוקומען װןילן אונז
 ערטער׳ אקופירטע אנרערע рк אוקראינע ליטא,
 אפת׳ן דעם שאפן זײ מיט צוזאמן פיר װעלן

טעאמר. אידישן קינסלערישן
פארגן. בױ געשלאסן װערט זיצונג די

 אלע פון קאמף באװאפבטער דער לעבן זאל
 ראטן־רוםלאנד• דעם פץ שוגאימ די קעגן לעבדער

 קאמוניםטישער דער פון שונאים די טױט א
רעװאלוציע•

ר פון זיציע די ע שער ד ע קאמוניםטי אקצי ר אױף פר פ  ד
שע די פון קאנפערענץ קאמיםאריאטן. אידי

אח־נונג. טאגטס
סעס* קאמוניסטישע די פון פארם װעגז (1
ציעס.

נעננטז. אהופירטע די א״ו לאנע ד• (2
פארטראג. קורצן א נ־אכט ריטענטשט״; חכר

םעסציעט האפוניכטישע די םיז פיאנ׳ג די
 .כונד״ פה באצ־הוננ ,־ער פה שראוע אלטע רי אױ
ארטײ.3 רוסצעג־ער רער צו

פאר־ האטוניסטישע רושישע אלנעניײנע רי
ה ניט הע! טײ פי  באזונדערע אוױי ארבעט די אנ

שפראכז.
קאמוניס־ אידישע װעח געגרינדעט מוזז עס

 צוױייעףלײ האבז סעקציעם די םעסציעס. שעיט
 פיח צו טעכניישע: רײו זײט אײז פוז אויפגאבן.

 פוז ארבעטער. אידישע די צװישז אגייטאציע די
 דיס־ די דורכפיח מיר רארפן זײט אנדערער דער

 אידישער דער או׳יפ פראתטאריאט פוז טאטור
גאס.

אידי־ דער װיט צוסונפט נאהענטער דעי איז
 דער מיט פארבונרז ענג זײז קאמיסאריאט שעו־

 סען קאמיםאריאט דער סעסציע. קאמוגיסטישער
 דער אזיפ ״שטעהענדע די אויפ שטיצעז ניט ז׳יר

פלאטפארמע״. ראטז
ניט זאלו פלאט&ארמעדיגע״ ״ראטז ײ כדי

ע מוזן ^אמישאריאטז. די פארכאפו  לעצטע רי ז
פעקציעפ. ?אמוניסטישע אידישע ױי пмк שטיצז

 בא־צפײו װעצו סעסציעס אידישע נײע די
па איז אריױ ערשט טרעטן װעלכע חבריש. נייע 

 פאר־ ספס י5ב װעלז אצטע די :פארטײ דער
 פאר־ אצגעטײצעד רער פ\» רײעו וי איז בצײבז

־ . • טיי.
 אז זעד.]. מיר 1דארפ צײט זעגבער רער אין
 וועלכע па רײו בלײבז זאלז סעקציעס אצנזערע

ריכטוננע:. נאציאגאלע בורזשואזע איז ס׳ניט
 זאיצן אזוי װי פראנע, רי זיר שטעצט יעצט

 געפ•־ װעצכע ארבעטער רי זיר צו צוציהען טיר
 אוי)י פארט״יעו. אידישע איבריקע די אין זי־ד 1נע

 אידישער דער צו בנזגע ענטפער: אײז דא איז דעם
 םעס־ אידישע די פוז ארנאניזאציע רי איז—גאש

זעצבטטשטענדיס. צי>ש
 па טייצ א זײ 1זײגע פראגז אצנעמיינע אח

 אלגעמײ־ דער פון אתאניזאציע שטאטישער דער
פארטײ. סאמוניםטישער רושישער נער

פארביג־ ארנאניזאציאנער דער נעהערט װאס

 זײז זי ראחזי פארטײ. אצגעמײנער דער מיט ר.נג
 װײטערדינע די פערעראטױו. ניט נאר »װטאנאש

 דורכגעפירט מוז ארבעט דער פון האנקרעטיזירונג
 א׳־דישע די פון בױרא צענטראלז דעם דורד װערו

 אויסגע־ װערט װעצבע םעהציעס. האמוניטטישע
 האטו- אידישע די פוז צוזאטענפאר דורמ קאיבז

סעסציעס. ניסטישע

 קצאר,אז װערט דעבאטז װײטערדיסע די פון
 פצאן 1פיט׳ אײנשטיטינ זײנען חבריש אצע כמעט

 מײנונגם־פארשי־ סצײנע א רימענטשטײן. ח׳ פוז
 גאקאצ־ ח. па װערטער די ארויש רופט רענתײט

 מורא ניט דארפז מיר אז זאגט, װעצכער טשוס.
 ארבע־ אידישע רי פוז נאציאנאציזם פאח האבן
 יןצאשן־ וײער «ויפ 1װירפ ניט װעט ער טער:

 צענטראצע א אויסגעסציבז װערט שופ צװ קאמפ.
 דימטנטשטײז. חכרים: זיבז פאאגנדע פוז פױרא

 מרט־ דאשמאװםמי. מאלפפי. שימטליאװיטש.
אגורסהי. טארטשינספי• ניצפי.

מאגאריפ. י•

 פון און ארבעטער ױ פק בונך דער לעבן זאל
 לײט׳ ארימע דארפישע די

 שונאיפ אלע איבער נצחון א צו פארװערטם
רעװאלוציעי. קאמוניסטישער דער פון

 פארבינדעטע• די פון גזלנים די מיט נירער
ראטן־רעפוב־ אינטערנאציאנאלע רי לעבן זאל

_ _____ ליק• _ _ _ _ _ _ _ _
י נ ײ ל ק

טך װילםאנם ק פונ • ווערן . כ ך  ח
״ אין נעפירט ן ב ע .ל

 אין װאס אלע, די װערן אבער מוז .געזאגט
 דעי איבערגעגעבן ערשט ווערט הענט זײערע

 דער װאס אלע רי פאלק, פויילישן ра שי^זאל
 די טייער. זיי בא אמ פוילן םון גליק אץ כבוד
 אז טוב, יום נעכטיגן צום געתפן האבן װאם אלע

 דאס, אז מעשים״ אזעלכע צו םזיף к נעפען ם׳מוז
 װען טעג- יענע אין פאסירן געקענט ס׳האט װ$ס

 א פאתואלטעט האט פוילן ра שיקזאל מיט׳ן
 װען טעג. יענע אין יענגאליטשעװ, א צי םקאלאן

 ניקאלאיע־ ניקאלאי א קאקעטירט האט פזיילן מיט
ן װיטש״ ן ט ק י ן נ ר י ס א ן פ י ע א כ ל ע ז  א
, ן טעג ע ן װ ל י ו ט פ ײ ט ף ש י ו י א  יםו־ ד
ות ן ד ו ס פ נ א ס ל י . н ו ך ט ק נ ו ם  אזױ — ,

 אויף .הײנט*, אין יאצקאן היץ מיט שרײפט
 פאיגע• איז װאם פאגראם, אידישץ נאכן מארגן
װארשע. אין אקטיאבר ־טן14 דעט קומען

 אידן סך א נאך און יאצקאן או קאנטיק,
 אויף האפנונגען גרויסע זעהר לײגן פױלן אין

פונקסן. 14 וױלסאנם
»פונקטן״ די אז אפנים, רעכענען, זײ

 װעט װאס מלאך.הגואל, אמת׳ער דער זײן װעלן
ישועה. די נאציעס אינטערדריקטע די ברײגגען
 האלטן פאליטיקער בורזשואזע פוילישע די

 נאר פונקטן, װילסאנם פון שטארק זעהר טאקע
 װענדט עס װיפל פיל, אזוי אויף זיך, פארשטעהט

 פולשטענ• א שאפן שטרעפן זײ דהײנה זײ, צו זיך
 ארײן אױך נעטש װאם פוילן, אומאבהענגיג דיג

 צוטריט א »יט איבער-שלעזיען און ®ױזן גאליציע,
ים. צום

 װילט װילסאנען זיך. װעגן נור זײטראכטן
 בײנדל אт ער װארפט דײטשלאנד אפשװאכן זיך

פוילן.
 נאר זיך דוכט ״שליאבטיטש*. פױלישן דעם

 ױך, פאר בעל־הבית א װערט און פרײ איז. ער אז
 :אויםגעשרײ עקלהאפטן דעם שויך איר הערט

זשידאמי״! ״פרעטש
 האט שאװיניזם קלײנבירגערליכער רער

 די פאיאנדערגעשפילט, אזוי פוילן рк איצט זיך
 אידישע די ראס פארגיפטעט, אזוי איז אטמאספער

 גרעס- דער אין דארט זיך געפינט באפעלקערונג
םכגד- טער

 שוין מען מאכט טאג פרייען ערשטן דעם
אידן. אויף פאגראם א

 ניט פוילן איז ״נאך זיבגען: אץ האלט מען
 אידישע די אױף װילדעװעט מען рк פארלױרן׳י/

געסלאך•
דעמאקראטיע. נאראראװע דמאװסקעם אויב

 זײנען ראדיקאלע-סאציאליסטן פילםודסקים אדער
 טראגן זײ אויב — פרײהײט פױלישן ра עמבלעמען

 אידי־ די דארף ראן—פונקטן, 14 וױלסאנם דאס
 אירע אויף פארגעסן פױלן פון באפעלקערוע שע

רעכט. מינימאלע

גקײטן«
 פון טאג ױם-טוב גרויםער רער

אױפק־עבונג. פוילישער דער
 הזןפן ״רעמ^קראטן״ פוילישע די אזוי װי
 דערצײלט ױם-טוב נאצי^נאלן זײער געפײערט

.דייינט״• ра חר^גיקער דער בפרטױת אונז
נאכמי־ זיך האגן צײק א אױף וױ .אזױ

 אדומיגע אלע פק פארזאמלען ^נגעהויבן טאג
 הונ- קאסצי^ל ארופ חל^רנע די אויף ג־:סן

 שטעקלאך מיט פאװאפנט קינדעד דערםער
рк .פן שתיענדיק און פײפגדיק שטעקנם  זײ ה̂ו

 рк אידץ דורכגעהענדע די ב^פאלן אנגעהױבן
 פאר־ העצ?נ העסליבע די זיך האס ביסלאנװײז

 דורכ־ אידישע אויף מאםן-געיעג א אין װאנדלט
געהער.

 די האט ״ארפע־ש״ איר פאױ פלאץ >עם
 רעם ארוס ראיאן דעפ אויסגעקליבן באנדע

 רערבײאינן דעם рк הלאדנא אייף קאשציאל
 ה^ט חיה רויבדורשטיקע א װי אזוי סקװער.

 אין דא געװארפן אצעװילדעװעטע מאסע די זיך
 צװײטער רער אױף דא קאשצי^ל. פון זײט אײן
 אי& מען איז אחץ א אנטרעפענדע און זײט

 װאגק ביז שטעקנס מיט געשלאגן און באפאלן
טויער. א אין ארײנצולויפן געלונגען איז אים

 װירק- און מיליציע. ארויסגעדופן האפ מ?ין
ײ גאװיזן זיך האבן ליך ו ו ן צ ה ׳ נ א י צ י ל י  מ

 רער א.ץ געטאן׳ גארנישס אגער האבן װעלכע
 אויפגעהערט נישט האט המון צעוױלדעװעטער

אידן. די שלאגן און בעפאלן צו
 קאמי- рк געװענרעט זיך האט מען אז

 ןרקלערט, דארט מען האמ הילף, נאך סאריאט
ײ אז ן ז ב א ן ה י ו מ ש ק י ש ע ג ם י ו ר ײ א מ  צ

, ן ס נ א י צ י ל י ע מ כ ל ע ן װ ע ג א ך ק י ן ז ײ  ז
ה צ ט ע י ן נ ב ע ן ג ױ או ע י מ ל י ן 1 8יXמ  צ

ן ב א , זײ ה ט י ל נ ײ ז עס װ י ט א נ ײ  к ה
ד ע ל א נ א י צ א ױם-טוב... נ

 פאג^גדער- גןקאנט האט מען לײכט װי
 פ־ן זער.ן צו איז חוליגאנעס באנדע די טרײבן

ײן װאס דעפ, ן א ע ד נ ה ע ג פ ר ו ק ד א י ל א  פ
ט א א ד ל א ן ס ו ה פ נ א ל ס ו  «־ינ- זיך האט ר

 פאנאנדערטרײגן צײט קלײנע א אויף געגעבן
זיי״•

גענוג•
 װי בילו פאלשטענדיגע א דא האט איר

 בורזעואז׳־ע נאציאנאליססישע פוילישע די אזוי
 פײערט דעמאקראטיע ראךיקאל־כאציאליסטישע און

ױם־טוביש. נאציאנאלע אירע
 געפינט װילסאן װאודרא װאס אנ׳עבירה

װײט• אזוי זיך
 פונקשן זײנע וױ געזעהען גלייך װאלט ער

 פיל װאלט און לעבן אין דורכגעפירט װןןין
האבן.. נחת

3 X.ל ד א
■«■■тяг » « вмааадвдаж-тавсцикдкдвастшимдииа■!■■ ו וו«

 רעדאקציאנם־קאלעגױש. :רעדאקטאר
 ו ‘פארשי דפר פון ק. צ. >ב^ר: אײויסג

ניסטין)באלשעװיקעם(.
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