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!רעפובליק סאציאליסטישע דײטשע די לעבן זאל
צוגטגאנגטל. איז דאם אזיי װי

 אונטעח טעצעגרא^־בױר» אפיציאזנע די
 שאצ־ אובעטעױאוז די פוז ראט פונ׳ם ?אנטראצ

 ־טו9 דעם פארעפנטציכט האט ראטדדעפוטאטו
 גע־ ם׳װערט װעצכן אין דיױוחשנת, א :איאבר

:זאגט
 די האבז פריה דעי אין אדיגער 9 ״חיײנט

 צנגעהױבן אונטערנעמונגעו גרוישע פון א־בעטער
 צוזאמעו פאנעז רױטע מיט גײען און שטרייק א

 אצע פוז נעװער מינימ כצערצײ פוז פאצדאטז כי־ט
 האט אנהויב פוז שטאט. צענטר איז פארשטעט

 שאצדאט! א,־ן אפיצעח די צו געװענדעט זייר טעז
 אהשעצ־ או[ קאסארדעס די אראפנעמען זאצז זײ

טראגז. זײ װאס נאנטז,
 ברידערונג אנ׳אצגעמײנע םארגעסימע! ש׳איז

 די ארבעטער. און שאציראטז טאטראםן, די צ־־־שן
 ם׳איז װאו קאזארמעט. די איז אריייז זײנעז צעצטע

 די מיט באגעגעניש פײערצייבע א פארגעקומען
 אז ידיעה. א געװארן דערהאצטז ס׳איז סאידאטז.

 איז מאיסעפור קאזארמע גערופענער אזױ דער בא
 מיצי־ די מיט צוזאטענשטױס א צו דערגאגנען

 דאס אז ארױשגעװיזז, זיד ם׳האט נור טעױטיייצז,
 רעגיירמנש־ אצע אפיצעח. צוױי געשאשן האכו

 שװעריג־ אן געװאח פארנוטעז ז״נען אנשטאצטן
 דיאט־ דער פוןי שטרײקער פראצעסיע א הייטז.
 צװײ האצב זײנען טעצעגרא־געועילשאפט צאזעו

 ארויס איז באצסאן או־פז רײגסטאג. צום געיזומעז
 אז נעטאצח. האט ער שײדעמאו. דעפוטאט רער

 אז געמא׳צדז, האט ער ־שיידעמאז. דעפוטאט
 םאציאצ־ אצע פוו רעגירונג נײע א ביצדעט ענערט

 באשצוסן אצע אז און, ריכטונגען דענ־איןדאטישע
 געזעצציכע די דאז נאר באקומען דעג־רונג דער פ,־ז

 די אוז חתיטה, עבערטש דא ס׳איז װעז ?ראפט.
 סריגס־מיניסטער דײטשז דעם פװ פארארדנונגען

 פון אונטערגעחתמעט זײנע! זײ װעו נילט־ג. זײממ
 דעט. סאצ. דער פוז פארשטײער דעם געהיצף. זײז

 היטז המון רעם געבעטן האט שײדעמאז פארטײ.
ארדנונג. די

 דעפױ די גערעט האבן ״גרוזאװינן״ א פיז
 דעצע־ א םאצראטז. עטציכע אוז פאגטנער טאטז

 אז ערסצערט, האט סארפ,־ם אנ׳א&־צעח פון גאט
 רע־ אצע פאצה. פוז צד אויפן שטײזגז אפיצערז די

געװאח. 1א*יפגענומע שטורמיש זײנעז דעם
ז

ײ בטרלמ. איז נאיאבר מ־טטר יי
בער־ !,א זיר מען האט נאיאבר ־טן9 דעם

 פאצקט־רע־ נײע די שאפן מיטז באשעפטיגט ציז
 גארני־ כערצינער פון טײצ גרעםטער דער גירוננ.

 געפי־ װאס מיציטער־טײצז, איבעריקע די אוז זאן
 פוז צד אוי&ז אריכער זײנען בערצין איז דד נעז

 םאצ־ די פוז דעפוטאציע א דעגירונג. נײער חנר
 פארטײ־ דעמאקר. סאצ. דעם ערסצערט האט דאטו

 פאצקס־ דער מיט הסכם אין װעצן זײ אז צענטר.
ארדנונג. די אפהיטן העצפן רעגיירונג

ראטז. די פול מאנטראל אונטטרז
 אז יריעות, אז קומעז רײטשצאנד גא:ץ פח

 פונהט איבערקערענישז. פארגעהומען זײנען דארטז
 געשאפז האסטיג װערז אומעטום בעדגיין. אין װי

 ױעצ־ סאצראטרדעפוטאטז. ארבעטער־און פוז ראטז
 עסזיסטירנ־ דער מיט אונטערהאנדצונגעז פירז פע

או מאכט. דער  אצע װעח אונטערהאנדצונגעז די נ
 קאנטראצ אונטעח איבערנעגעבז מצוכה־אפאראטז

ראטז די םח

״פארװטרטס״. פוז אויפרוה דטר
л ז •

 א־ז נאיאבר ־טן9 פונ׳ם ״פארװערטס״ איז
 צו אױפרוױ פאצגנרער רער נעװען «פגעדרוקט

 אומאפ־ די פון געמײמאם אנגעפירט װעדט גונג
 האט בערצייז פוז סאצדאטױחגפוטאטז ביגטער־אח

 שטרײס. אג׳אצגעמײנעם ערתצעח צו באשצאסן
 כארינעז װאס י>נע, אחו״ו אונטערנעמונגעז, אצע

 זיד שטעצז צעבגם־מיטצעז, מיט באפעצקעװמ די
אפ.

 בערצינער פח סאצדאטן טײצ גרעםטער דער
 איכערגענאנ־ נעמער גאנצ) מיטז זײנען גארניזאן

 באװע־ די ארבעטער־ראטז, די פח צד אױפ׳ן יגען
איטאפ־ רי פו געמײנזאם אנגעפידט װערט 'יגונג

 צעבו ס׳זאצ דעמאהראט). סאצ. די אװ היינגיסע
 אר־ די פח ראט דער אח רעפובציס סאציאצע די

םאצדאטן־דעפוטאטן!״ און בעטער

מיטיננטל. אוימ זײנטל אלט
 בערצין פוו געװאח רערהאצטז ם׳איז נור װי

 סװערד־ ח׳ רער האט האפמאן א. פון דאריא דער
 טעצעגראו» דעם דוויר־ פ<«־בינח תיכןז ויר צאװ
 אויםװײנינסטע פאי מיניסטערױם רער »־ט

בערצױ. אין ענינים
 סאצ* אײז נור געװעז איז אפאראט דעם בא

 אזאצע ערסצערט. האט װאם דאט־טעצעגראפיסט.
מ־טינגעז. «1אוי פארנומע» זײנען

צ. פון נאמע! אינ׳ם האט סװערדצאװ ח׳ דער
 זיױ אונטער ״ױזיהט״ רעם באפויצן ס. א.

 בעטן און צ־בס־עכט ח׳ רעס אויפזוכן אחרױת
 איז ארומ שעה האצבע א איז אפאראט. צום «ים
 !из םעקרעטאר דער צוגעגאנגעז אפאראט צום

 וואס אנטשוצדיגט, זיר האט וחגצכער מינזםטערױם,
 ציבקנעכטו. ח׳ רעם געפינען נעקאנט ניט האט ער

טיגץנגעז. 4איוי פארמטע! איז ציבסנעבט װײצ

רטפטש. האפמאנס אדאלה
*

גע־ דעו־האצט! איז רערפריה אױ אזײנער 6
 אדרעסירט אי» װאס ראדיא. א בערצין פוז װאח

 אוט־ פונ׳ם חתיטה דער מיט מאסהווע, איו נעװען
 רײכם׳ פון רעפוטאט רעם םאציאציסט. אפתײנגיסז

,> ד.«פטא!. אואצףו טאג•
ממ« אצעטעו, שצום־נרים פר״הײטס־אה ״א

 רי פח הענט רי איז זײנעז נעגנטז זײנע אח צי»
 סאצראטךדעפוטאט]. ארבעטעײאמ די פוז ראט;
 באנר רוםישער דער פוז פערסאנאצ דער און יאפע

בערצין.׳׳ אין צוריס אומגעסערט װערן שאפט

 רוי־ א פלאטטרט סאנסולאט דײטשז איבטרז
פאז. טט

 אינ׳ט איז נאיאבר ־טן10 דעם זונטאג,
 פוז מיטיננ א פארנעסומעז האנםוצאט רײטשז

 סאגשר חנס פוו באאמטע אוז סרינם־נעפאנגענע
מאז. 1000 בעוך צאט

 פוז פאמיטעם א געװאח או־סגעסציב! ס׳איז
 נעוועזע־ באם איבערגענומען האבו װעצכע מאז. 5

עניג׳״ם. אצע יןאנסוצ רײטשן נעם
 ארויסגעחאננען 4תיכ איז האנשוצאט אויפו

פצאנ. רויטער א נעװאח

מיל. פוז באגריםונג א
 פאצמדעד נעװאח דערהאצטז איז סיצ פח

:ואדיא
 רי אויפנעהויבו האט פצאט דײטשער דער

 נע־ רײטשצאנד אין מאכט נאנצע די פאז. רױטע
 מאטראםז. און ארבעטער סאצדאטו, די העיט
 בא־ רער פח הרבנות רי מקבר טיר זײנעו מארנן

 צעצטע די זײן ראם זאצן פרײאונג־שצאכט.
 פראצעטארישע געמנ שויז ס׳איז וױיצ הרבנות.

 םאציאציסטישן א מיט געװאח. פאמאםן בצוט
 אח סאצראטז ארבעטער. די פון ראט דער גדום

פיצ- פח טאטראסז

הײס. א זיד רײםז
 איז ןיד נעפינען װאם סאצראטז. דײטשע די

 פא־ בראנירטן א געב; זײ מ׳זאצ בעטן טאספװע
 בערצ^ איז סוטעו צו האפן זײ װעצמ אויף יעזד.

סאמוגיםטו. דײטשע די העציפז ארז

דטלטגאציטפ.
 האםױ דער פון קאמיטעט צענטראצער דער

 צו ארויסגעזאנט זיד האט פארטײ ניסטישער
 דעצע־ רער אין בערצי). אין דעצעגאציע א שיהז

 אזז זינאװיעװ ראדעק. ארי־ינגײז מעצן נאציע
 שיסו צו טעז רעכנט פראנקרײד איז פעטראװ.

 סארוצ,—אפיצער־סאציאציםט פראנצויזישן דעם
 סאצ־ פראנצויזישע די צװישז אגיטיח צו כרי

 ענג־ אױ—פראיס ענגצענדער רעם און דאטן.
צאנד.

לעצטערמינוט דער אין
 אפגע« זיך האבן אונזאפהײנגיקע רעגירונג.-די א אהן בערלין

 האט ליבקנעכט קארל - רעגירונג. רער אין ארײבצוטרעטן זאגט
 רױטע די פלאטרט עם װעלכן אויף פאלאץ, װילהעלמם פארנומען
 ארבעטער,- די פון העבט די אץ טעלעגראף אץ פאםט פאן.-די

 ארעם־ איז קאװעל אין — בערלין♦ אין געקומען איז יאפע ח׳ דער
 היבדעבבורגן.-אױפן מיט בראש קריגם־שטאב דײטשער דער טירט
 —ארמײען. פראנצויזישע און דײטשע די זיך ברידערן פראנט מערב

 אהן דורך געהט רעװאלױציע די - ארעםטירט. איז וױלהעלם
 ליבקגעכט ראטן-רעגירוע.-קארל א זיך קרבנות.-ס׳ארגאניזירט

רעפובליק. סאציאליםטישע פרײע אלם דײטשלאנד געמאלדן האט

ט טנ בר מ ט׳ ײטו. אלט פ ז

 א{ 1קוטע דײטשצאגר םה עסן אציע פוז
 נאג־ דעו־ כמעט ראטז. ז'יד ס׳ביצח אז ידיעות.

 ווײטעו• ארבעט אפאראט װירטשאפטציכער צער
гм .נא־ ־טו10 רעם טאג גאנצז א אנ׳אויפהער 

אני שיסערײ. א פארגעקומען בערצױ אין איז י
 פארנעסוטע! ־טז10 דעם אױד אין קיצ אין

 איז מאכט גאגצע די שטרײפ. אנ׳אצגעטייינער
 »רנאניזירט ס׳מערט ראטו• רי פח הענט די איז

32 עמערונגס־אפאראט. דער

היל. איז גטשטהנישז די
 צהאטנשטויםן בצוטיסע נאד הצנו סיצ איז ױ

 דערהרנעט ט׳זײנען חיטע. רי נצחח א אפגעהאצטז
 גאתי־ נאנצער דער פצאט־אפיצעח. 400 געטאח

 חגמאלױציאנערו. די צו צוגעשטאנעו איז זאז
 געװעו נעצװאוננעז איז גענעראצ־גובעמאטאר דער

 רי פח ראט נײ־נעביצדעטן דעם אנערקענען צו
 מאטראסז־דעפוטאטז. םאצדאטדאוז ארבעטעו.

 ״טשעפט״. אפגעמ דאם געמארן אפגעשאפט ס׳איז
 אױסנע־ אפיצעח די זײנעז ערנערונג הצכות אין

 האט קריגם־שיפן די פח סאצדאטז. טיט גצײכט
 איצט שטאט. די באשאסז צײט נאנצע די מען

 ם׳זײנעו פצאגו. רויטע שיפן אצע אוי^ פצאטעח
 געייצרעט זיר האבן ראטז אז ידיעות. אנגעהומען

 אױ שטעט אנדערע !,א און בעד־אטע אצטאן אױ
דײטשצאנד.

שטרײהז. רופט ״פארװטרטם״

בער־ םון אוי&תוי דעם דלוהט ״פארװערטס״
 בא־ צום שטרײס. אנ׳אצנעמײנעש צו ראט צינער
 דערהאצטן צו אײנגענעכו ניט זייד האט דויערז

 טא־ אוז כאראפטער װעגז פרטיש גענויערע מער
שטרײס. חגם פון טױו

פאנאנדטרגײז. זיד מ׳בטט
שאציאצ־פארע־ רי פון פירער דער עבערט,

 װעצכז איז אנ׳אויפרו!«. ארוישנעגעבן ראט טער,
̂ז פארשטײער א איז ער אז ערתצערט, ער  דער ם

 כירגער אצע בעט און פאצסש־רענירונג, אמתער
 ערנערומש־פראדוסטז בערצי) איז צופיח זאצז זײ
רעװאצױציע״. סײן מאנ) ניט ״מער בכצצ אח

בטרליל. איל צורימ יאפט ח׳
 דעש געשיהט שװערדצאװ ח׳ רער האט נעכטו

 ראד'א. א װיצנא אין האפמאן גענעראצ דיייטשז
 צודיש יאפע ח׳ דעם דורבצאח תיכוי זאצ ער אז

בערצח. •איז
נעי־ועו. טתרה האפםאז גענעראצ דעש מ׳האם

 באצאצז ער װעט פאצגז, ניט װעט ער אױב אז
אדבעטער־ראם. בערצינער רעש סאפ זײן מיט

רטגירונג. נײט א
בער־ איז זײנעי נאיאבר ־טז10 אװ ־טז9 דעם

 נייע א ביצח מכח באראטומעו םארגעסימעז צי)
 אוטאפ־ רי אוז שאציאצ־דעמאהראטו די דעגיר־נג.
־ ■ האנטאסמ. אין ארבעטו הײנגישע

מאמםל. פול מאניפטםט דטר
ח פון מאקש רײכס־האנצצער דער א  האט כ

 לזיסר‘ ״דער :םאניפעשט פאצגנח פאירעפנטציכט
 קאנצ־ דער םראז. פח זיד אפצהאנו באשצאסו האט
 ש׳לועצז דמו כצ פאשט זײן »1אלי בציייבט צער

 וױצהעצמפ מכח פראט די 1«על אײנרעגוצירט
 קאנצ־ דער טראן. פה אפזאג הראנפרימ רעם אח

 פשרצײנ; וױצ ער רענענשטװע. פ-יו פראנע דעד
 אלס עבערמז. באשטימעז זאצ ער רעגזןנט דעם

 נאציןד דײט־טע א צונויפריפז תייכוי אזז סאנצצער
ו גרינדונגס־פארזאטצונג. נאצע

באחנז.״ פון טאקש נאיאבר. 9 חגש בערצח

אגיטאטארל. נויטימ ס׳לײנטל
 דער פה פארשטײער דעם מאנואיצססיו. פח

א נעװאת דערהאצטז איז פרידנש־דעצעגאציע
 צװישז באװעמנג רעוואצױציאגערע די או ידיעה,

 אוז זיד. שטארקט םאצדאטז עסטרייד־דײטשע די
 עיהי דער אגיטאטאר?, שיסז צו נויטיס ש׳איז

 אז מעגציר, גאנץ ש׳א־ז דײםשז־סאמוניסטז.
 די אויםנוצן צו אײנגעבז א^נניכן זיד ש׳װעט

 קראש־ קעגן שאצדאטז עשטרײכישע את דייטשע
נאװל•

אריבטרטראגל• גטמאנט ניט
 פװ גענעראצ־גובעמאטאי עשטרײכישער דער

 נע־ ניט אדעם־האט אין זיד נעפינט װאט בעצץ.
 אין געשעהנישן צעצטע די אריבערטראנן קאנט
צעבו. דעש נענוסעו זיד האט

מודעה.
קאמיםאר־אט אידישן פון אױםגאבע דער אין

ביכער: פאלגנדע ערשינען זײנען
קליאטשע די—ספרים מיכר מענרעלע

ק. — ר. з פרײז
* з , ..............זאמלביך קולטור־פראגי,

, 1 לידער.. באװשאױער-געקליבענע ױסף
5......................................לענץ-רעדעס נ. 0.?

. 50 ר• 2 עקאנאפיע זאקס-םאליטישע ש.
אױפגאבן די—סװעטלאװ

, 1ציקונפט... דער פון
אונז לערנט נעװסקי-װאם װ.

2  יאר 1848 פון רעוואלױציע די ״ 5
 די אק אקטיאבר־רעװאליצ־ע די—בוכבינדער נחוש

... מאםן ארבעטער אידישע . 15«
» קונסט און װאנדערװעלדע-כאציאליזש עמיל

8....................שטימע״-זשורנאל פרײע ,די 0 «
:דרוק פץ ארוים ס-געהן

די לענ נ. -  רעװאלױציע, די און מלוכה ן
ע די - קראנץ פיליפ ט כ י ש ע ן ג ו  דער פ

ר ע ש י ז י ו צ נ א ו ״ פ נ ן י צ ו י ל א װ ע ר

צױניזש. דער - גדינבערג ל.
ס: דעי מ אי
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 געשרי- פיר ד«אבן צדריק וזאבן אײניג־נ מיט
 אײ־ מערב אק רעוואליוצלע די געהט״, ״ז־ אז בן

 האט זי װעג, אץ געװען זי 1אי ׳לאנג ניט ראפע.
 וואס לאנד דער אין געקופען און געאײלט זיך

 עקעלהאפטסטן ךעם שטארקסטן, דעס געהאט האט
אימפעראליזמ.

 פאר־ איז דײטשלאנד אין רעװאלױציע די
 ה«בן מיר בליץ. א פון שנעלקײט » מיט »עקוםק
ט אז גןזאגט, אלעמאל ל ע ה ל י ־ גיט איז װ  ני

 рв קליגער פיל איז עד לעצטער״ דער י א ל א ק
 אױב צוגעפאםט, טער און עלאסטישער פיל אים,
 אבער זיך האט מאסן. דײטשזל די פון באליבט ניט

 האבן געדארפט האט מען אז ארויסגעװיזן,
 ן אמ מען און מלהנ׳ה יאר אגדערהאלבן נאך
געװאדן. פטוד אויך א־ם

 אויף וױרקונג גרױמע א זעהר אז ספק, בלי
 דער גן&אכס האט רעװאלױציע דייטשער דער

 אלם גיעדינט האט װאס רוסלאנר, рв בײשפיל
 מ?ן װאס מאסן, ברײטע די פאר באורױ געכטלר

 פיט פאכט, פלוכה אײגעגער דער מיט טאן דארף
בורשזואדע. אײגענער דער

 פץ האט דײסשלאנד אין רעװאלױציע די
 קײן >יץ געקענט ניט נאך טריט ןירשטע אירע

 רעװא־ ״אקטיאבר״ « פון אנפאנגן ;קאמוניססישע
 פאםן די לײכטע. ניט גאר זאך א איז יױציע
 נם אי פארבעויײטונג. געוױסע א האבן דערצו דאךפן

 זייער פון טריט ערשטע די :קאנםטאסירן פען מוז
 זײנען ידיעות״ לעצטצ אונזעלע לױט רעװאלימניצ

 אגגעהױבן האבן מיר װי װײטעד אװעקגעגאגגן
רוסלאנר. אין איבערקערעגיש אונדלר

 פעװולאל אץ באך געהאט מיר האבן אונז בא
 מאי ביז אים גאך ;ו־עגענט אלס ן ל י א א כ י פ

 בורזשואזע רײן א געװען אוגז בא איו מאנאט
ן איין מיט יעג־י־ינג ׳ י ק ס נ ע ר ע  צו• א פאר ק

 אגפ״רןנר די מענש. אײגענער אן זײער אלס גאב
י געווען זײנען ו ו א ק ש ט ו ג - װ א ק ױ ל י  טע-—מ

א ק נ ע ש ט ס ע .—ר ו ו א ל א װ א נ א  דײטש• אץ ק
 םא• א מיניםסערםטװע ערשטע די טיר זעהן לאנר

ט םאציאליםט דעט מיט ציאליפטישע ר ע ב  אלש ע
פארזיצנדער.

 געױעזןנע טײל מערסטן זײגען דאס אטת, ־־
 אמזערע אױף עגליכע סאציאליסטן, • רעגירונגס

 פונדעסט־ л л א. אװקסענטיעװ דאן, פלעכאנאװ,
 קאפיטאליהסן אויסגעשפראכענע קײן אבער װעגן

 נא- גתיםע א זעהר ד,אט דאס ניטא״ דארטן זײנען
 דער рв גאנג װײטזנרריקן דעם פאר דײטעג

רעװאלוציע•
דןיר אץ איבערצײגט געװען זײנען אלע

געקומען. איז זי
 דייטשעד דער פון װידערשטאנד־קראפט גרויסער

 וױיס ארגאניזירטע גוסע האט דועלבע בורזשואזיע,
 אפיצידך און סטודענטן פדן אסריאדן גװארדייאישע

קענ• אבער ם*איז л־^>^осскр זעהר זײנען װאם
 װען געד״אט, ניט ממשות ק״ן האט דאס אז טינ
 רײדן מען גענ וטדאסן מ די האבן ל י ק אין
 אץ אוץ קאנאנען זייערע פרן שפראך דעדי מיט

 זיך האבן שטעדט יקע איבע, די אין אין בערל־ן
 קוילף און ביקםן זײערע פאר גענופען סאלדאק
װארסער.

־ פון ידיעות מיר חאבן דערװײל ר ע ד נ ו ה
ר ע  דעם פץ אץ פלאט-אפיצירן, געהרגעטע ט

 אין האט פיליסעד-פארטײ די װאם וױרערשטאגד״
 פיל זיק געמוזט האט דארט ;ארויסגעוױץ בערלין

קרבנות.
 איז דעגירונגס־קלאס, א אלס בזרזשואזיע, די

 גאקעמפט איז זי צובראכן, איז זי ;אפגעשטארבץ
געשלעג. אי׳אפענעט אין

האל• דער וועגן איצט זיך שטןילט פראגע די
סאציאליםםן, דײטשע אומאפהעגגיקע די פוץ טונג

, ןױ ז ז א א , ה ר ו ב י ן ״ לעד ן - האפטא נ ר ע  ב
 דער אין אינאײנעס אדײן זײנען װעלבע ׳ן ײ ה ש

ט רעגירוגג , ד• מ ס ע צ װ א נ א פ ע ד י י  און ש
 זײזגר פירן װעלן זײ ריכטרנג א פאר װאס אין

טעטיגקײט.
״ פון גרופע די ק א רט א פ ס ליב• װי ,
, כט ע ג ^ ראזא ק ! ר ו ב ט ע ס ק ו י , ל ג נ י ר ע מ

 זײ ארײן. ניט דערװײל רעגיתנג דעד א־ן זײנען
אומ. די אױב ;קאמוניסמן אויםגעשפראכענע זײנען

 אייף נור קאמף א פיק נאר װעלן אפ״ענגיקע
 װעלן זיי װען צײט, די ווייט ניט א-ז דאן רעכטס,

 הזןגס די אין זיי בא זײן װעט מאבט די און זיגן
פליגל. לינקן מיט׳ן נאר אינאײנעט

מאכט, דער בא זיד געפינענדיפ אז מעגליד
 לינקז טיטז סעטפז נעמעו אומאפהײנגיקע די װעלז

 צטתוטטלי. מיט טשטרנאװ אונז בא װי פליגל,
 לאע א קאטוניםטו דײטשע די פאר שטעהט דאז

 פראלעטאל־ פוז מאכט דער פאר קאמוז רויערנדער
 8ארבעג נאכחנט זײ װעלן אבעה דערפאר יאט.
 לעמ איז דורכציפיח ענמשײח און ענעיגיש מעי

האפװניזס. פוז פרינציפז רי

 ףי אדוט כאפט פאמונע דער פוז שרפה די
 ברענמ מערב־אײראפע אונזער וזעלט. גאנצע

 װעלן ל-יכט זײז פון פײער. העלעז א מיט שויז
 פראצעטאריער שכני׳טע רי בא אויגז די עפענען זיד

 רןוו*־ סאציאליסטי״שע אלוחגלטליכע די
״־ גאנג. אין שויז איז ?ױציע

   ——

אנעלעמ.

פערםפעקטיװן. אובזערע
 פעטםנעשטעלטע שױן האבז מיר בעת איצמ.

 רעװא־ א פאר קוטט דײטשלאנד אין אז ידיעוה.
 פרא־ רער אױ״יז זיר אפשטעל( צו כדאי איז לױצ־ע

 האבז קאז השפעת אוז דאליע א פאר װאס גע
 אוג־ פןן צאגע דער אויל רעװאלױציע דײטשע די

ראטדרעפובליה. זער
 שלימזלדיקז רעם פון פטור טיי וועח ראשית.

 בא־ וױ האיז, ױנסערס דײטשע די שלום. 'בריסקעד
 מיט צודיסן צוריה טעג עטליכע מיט נאד קאנט,

 יאפע. ח׳ דעם בערליז פוז ארויסגעשיקט אוז אונז
 אפמאד. בריססער דעם נעמאכט מבטל האבז זײ

 יןײן ניט אפילו ארויפגעצימט ןײ 4אוי האט װאס
 אזנז קענז זײז צו התהיבות׳; דאר אבער גרויסע
קאיאל.

ה פארשטעהט  הענט די באלד װי דאם זי
 מיר וזאבז פארנאנדערנעבונח זי׳ד האבן זײערע

פוז טױרפריזז אלעולײ אןי,? ויכטן נעקאנט ז׳ד

 גע־ געדארפט הצט זײ אז נאד. בפרט—צד זײער
 פת אױגו די אייז ?׳ייטזעאיגקײט״ אח ״חז פי:עז

פארבינדעטע. רי—שינא״ם. זײערע
איז לאנע אונזעד געאײקנט. ניט האבז מיר

שווער. זערר ראז געמארז
רערבףיס־ װעט זיד. פארשטעהט איצט, נאר

 דײט־טע די אוז אנולירט, װעח געװים שאום סער
פארבינדעטע. אינזער װערט רעפובציק

 אנבינח װעט ״אנטאנט״ די אז מענאיד.
 דאד. נאר שאומ. שװעח א רעפובאיפ דײטשער רער
 פרײע דייט־טע רי פוז פאדערז קאנעז ניט זי העט

 ראטו־ דער רריסז אוז שטיקז זאלז זײ ארבעטער
רוםלאנר.
 ױנקערס דײטשע די בא םאכט די באאד װי

 די אז עט ה״םט געװארז. אחיסגעריםז איז
םפאראפאדה־ אוסראינער קדאסנאװ׳ם דרוכז׳דיקע

 פארליח דדאגאמיראװט פסקאװער און געש
סראפט. אוז געװער באזע. ז״ער

 בעאי־ זײערע װייא מעכאניש, פאלז זײ
 אלײז שױז האבז ״אונמעױטטופערס״ די זובתים.

 ורעט ארמײ דײטשע די ניט. מאכט שום סײז אויד
 װעלן דאז אח אװעקגײז געגנטז אסזפירטע די פון

 ארבעטס־ די און או׳יםז פוז ארםײ רױמע אונזער
 מאכז שנעל אינװעניג פוז נעגנטז יענע פוז מאסן

אװאנטיורעס. זײעת פח סוףז א
 פילז. װעט רענירוננ דיימשע נײע די װי גלייד

ж װפט האנט. איז מאכט נעהעריהע די האט זי 
 קיטע. פוילז. אוקראינע, פח ארטײ איר אפרופז ױ

פדיבאל־טיקע. אח דאז װײם־תםלאנה
 א־יזעמע איצטיקע די גליױ פאלט דאז אוז

 אײן פזז פראלעטארימר אזנז. האט װאם װאנט.
פארנאנדערגעטײלט. לאנה

:םכנה אײז נאר אונז פאר בלײבט אלזוי.
 קאנעו זײ ״בארבינדעטע׳/ די פון אנגרי^ דעד
 V» טדאגז מיר װאס בארוהיגז, ניט אלץ נאד זיד
 װאש אח חובומ מיליארד 17 זײערע אנטסעגז ניט
 מיר בױעז שװעריקײטז, אלע אויף סוימדיג נימ

 דאש אזױ—רעפובליה. םאציאלאמטישע אונזער
 פרא־ װעלט נאנצער דער פאר ם׳של א װעח מיר

לעטאריער.

 אינז צו זיד נעתסמ פריהער האיז זײ אויב
 נעמוזט זיד האב? זײ «ח צפוז פוז—אזיבו פוז

 נע־ דאט אדטײ רויטע אונזער װײל פארהאלטז,
 דעינהענמערן—װידערשטאנד געהעריקז דעם גענז

 ראנז זײ דדובדאוהראמע. פוז איצט אונז צו ױד זײ
 רעני פ,יז געהן אװ רופמניעז אהופירט כטעט שױז
 פװ זשאנדארטעו רי דף אײלז דאש קיעװ. איז

 אונטער־ ..דעמאסראטז״ אכאליסע די אײראפע.
 ססאראפאדססען. פח ״פרעשטיזש״ דעם חאלטז

 שװארץ־מאה׳רייןער איבריקער דער את הראטנאוח
?ליקע•

 אויףי איצמ זיד לאזז זײ אז זיד, פארשמעהט
 זעהד סאשטז זײ קאז ו\אש אװאגטױרע. אזא

 א,־ז אוקרא'נע ז1א,ײ געװיש װעלן זיי װײא טייעױ.
 אױפ־ די פת װידערשטאנד דעם באגעננעז דאי

ארבעמס־מאס!. שמעהענדע
 שטעהו א\יר װעט ארמײ רױטע אונזער

 אונזער פאי «ז זא;ז, האז מען אוז װאד דער אויוי
 נרויכע אזױנע פאר איצט ־שטעהן ראטז־תגפובליס

 פװ פערספעהטױװ. ^כטיסע אוז מעגליכסײטז
 גע־ גיט גאר צ״ט־ לזנצטע די האט מעז װ?לכע
חלוטעז. קאנט

л ש.
19%

1 ^ אױסערארדענטליכען1
 פאר האט ראטן די פץ צונויפפאר יעדער

 צו־ ר ע ט ש ר ע דער באדײטונג. גרױסע א אונז
 קײן ניט זעהר א זיך נאך געלאזן האט נויפפאד

 באװתן ניס נאך האבן מאסן רי אנדײנקן. גוטן
 רע־ אײגענער זײער פון צילן די אנערקעגק צו

 האט ראק־צונויפפאר ערשטער דער рк װאלוציע
 פץ אנגריף פארגרעכעדישן דעם םאנקציאגירט

ױלי. -טן18 דעם ארפײ אונזזגױ
ר דער ע ט ײ װ  זיך האט צונױפפאר צ

 אים קאן מען ערשטן. פון אונסערשײרט אינגאנצן
 אױ ער מאכס. דער פץ גרינדער דער — אנתפן

 אי־ אקטאבער דער בזנת פאראיארן^ פאדגעקומען
 צו אריבער איז מאכט גאנצע די בערקערעגיש.

 דעם אויסגעקליגן האט צונױפפאר דער אץ אים
מאכט, נײע די באשסעסיגט אץ סאװנארקאם
ר דעד ע ט י ר  ראטן די פץ צונויפפאר ד

 פראגע וױכטיקע א זעהר באשליםן געדארפס »זאט
 גריגדונגס-פאר־ פאנאגדערגעלאזענער דער װעגן

 אפע- צו באשטימט האט מאכט ראטן די זאמלונג.
 גופ—מלוכה אוגזער פון העבםטן^ארגאן צום לירן

 סאקטיק די באשטעטיקן זאל ער ראטףצונױפפאר,
 פאר• גריגדוגגם דער צו בנוגע רעגידונג דער פון

 אײנשטיפיק זיך ד.אט »ונױפפאר רעד זאמלונג.
 ראסן רער פץ טאקטיק דעד פאד ארױסגעזאגט

מאכט.
ד דער ע ט ר ע  האט צונױפפאר ראטן פ

 פראגע װיבטיגםטע די לײזן צו זיך פאר געזזאט
 שלום װעגן פראגע רעװא.וציע:-די אונזער פון
קרע. און

בריס־ דעש באשטעטיקן געדארפט דאס מען
 ס׳זײנען געװארן. געשלאסן איז װאם שלופ, קער

 אנהײנגער די צװישן רײבעגען גרויסע געװען
рк זעהר געװען איז שטימתג ד> אימ• פון געגנער 

 לינקע די מצד באזוגדערס אנגעשטרײנגטע, א
 פארטײ, אונזער אין שלום рפ געגנער די л ס.

 קיין ניט גאר מיט אװעק. װײט ניט אונז פץ זײנען
 рв ינגער אנה די געזיגט האבן מעחזײט גרױסער

 אויף וױ געקוקט גל>־ן ד׳אט שלומ דעם אויף שלום.
ן מיטל א פ א כ ו צ פ ם א ע ם ד ע ט  פאר א

רעװאליציע. פארפעסטיגטער, ניט גאך אזנזער,
 אז באװיזן, לעבן דאס האש איצטער ביז

 געפירט האט ן י נ ע ל ח׳ װזנלכן אויף װעג, דער
בעסטער. דער געװען איז רעװאלוציע, אונזער

ראטן. и פון צונױפפאר
 ראגץ די פין פפאד צונוי ר ע ט פ נ י פ דעד

 םא. אונזער װ?ן מאפעבט, א אין פארגעקומען איז
 גרעם• ד;־ר אין געװען איז רעפ־בליק צ־אליסטישע

 און ענגלענד^ר די זײמן. אלע рв געפאר מער
 פור־ אויפן ארױסגעזעצט זיך האבן פראנצױזן די
פאר- מארשידט הגבן 'ד ׳ ]א מ

 אנדערער, רזיר נאך ששאש איץ גענזמען рк אױס
 צו אבגעהױבן שױן זיך האט ניזשגע-נאװגאראד

 אױפגעהויבן האט גװארדיע ווײש־ל רי עװאקיאירן,
 גאנצע א באתיזן זיך האט ס рк קאפ דעס הױך

 אנגע־ האט צונויפפאד רער אויפשטאנדן. רייהע
 מיליסעד-דיגםט אבליגאטיװע אלגעמיינע די נומען
 בא־ אױך האט ער מאםן, הארעפאשנע די פאד

 קאםיטעטן די פון אדגאניזאציל נײע די שטלטיגט
ро דלר . ט ײ ק מ ע ד א ־ ם פ ר א ד

 ר>• האבן ראטן די рפ צונויפפאר דעם
ע ק ג י л ל  .о אױף סױרפריז, א אזנטערגעמ״אגן 

 הריגה רי : געריכש ניט זיך האט קײנ^ר װעלכן
ך« « ב ר י ט גראף געזאנטן דייסשן פון

 ד.אט מירבאכן פון הריגה לײכמזיביקע די
 פאר־ ר^ישע ם. לינקע די «װעקגלהרגעט אינגאנצן

 рк עפאכע נײע к אנגלהויבן זיך ם׳האט טיי.
 קאמונים• די וואו רעװאלוציע, אונזער рפ עטאפ
 קלײנ־ ז׳ײטיקל קײנל אהן אליץ, פארטײ סישע

 דלד בא געבליבן זײנען עלעשענטן, בירגלדליכע
מאכס.

рз לאגע אונזלר זיך האס אן צײט יענער 
- אומגעהױער לאנד אין אינױײניק ם ע פ ר א  פ

. ן זאגן: קאן מלן טיקט ײ א ן י י - ק א ו ש ז ר ו  ב
ל ה ז כ ו ל ן מ י ר א ע ט ר ל ע ך װ י ץ ^ ט ל א  ה

ט י ט נ צ ל י י ו ז י א װ , ט ס ע ר פ ע ז ן ו - א ן אט  ר
 פרעזירענטן זיך, װאקלען טראנען אלע ט. כ א מ

 מיליארדערן אין פאםטץ, זײלרע פאר זיך שדלקן
 די פץ ז־ך אײנציהיטן װי מיטלען, אויט טראכטן

 פאױ■ אבלר מיר נאציאנאליזאציעט. פראלעטארישע
פער. אלץ סאג יעדן מיש זיך פעסטיקן

 קראפמ к געװארן זײנען מיר װאם דאס,
 גלגזמען האט ארמיי/ דיסציפלינירטער גוט א מיט

 װעלט־אימפעױיאליזש. דעם באאופרוהיקן שטארק
 געלאכט און אונז אױף גלקוקט ז־י האבן פריהער
 טראכמן, גענופען זײ פון יעדעיער האט נאכדלם

 לאגע די זיך ראט איצמער אומ, אױםצוניצן װי
רא־ צו הי מ־טלען, זײ זוכן יאוש מיט און געביטן

גארפינקל. נפתלי

אקטיאבר־רעװאלוציע. די
ת(. )ו^רונו

 ס־רערגעהענטערט אז דײטליך, געװארן ס׳איז
 מען כחות, צװײ די ро צוזאמעגשטויס רער זיך

 פאכן рк שטאדקער איז ס װער זעהן מוזן װעט
 אין איז וואס מאנט, אפיציעלער דעױ מיט ענרע אן

л אמת׳ן דער ^ ^ в п ж
 קאפימעט טיליטער־רעװאלוציאנערער דער

 זעלבסטשטע:דיג, באפעלן אדױסגעבן גענומען האט
 קעגן אפט גאנץ рк דעם מיט זיך ר״כעגענריק ניט

הויפט-שטאב• דעט
 איבערגעפען גענומען מען האט ניסלאכװײז

 אײנע ראט-אנשמאלטן פעטראגדאדער פון מאכט די
 פיליטער• פון מען האט אנגעהויבן אנרערע. די נאך

 די ם, ע י ױ ו ו י ד ר״- ע צ נ א פ י ד י װ אנשסאלטן,
, ן ד א ל ק ם ־ ן ט נ א ד נ ע ט נ י י א ן ד ל א נ ע ם ר  א

גל. л א.
 -узак שוץ האט רעגירונג צייטװײליגע ר׳׳

 די אין וװ—׳האט מען מיטלןןן, לעצםע די נומען
 דער אױף בריקן לי טעג,-פאנאנרערגעפירט אלטע

 דער אז אפגעתיט, מען האט באזונדלרס עוװא,
 —װיבארגער — ארבעטלר-ראיאן רלװאלוציאנערער

שטאט. אין ארײנגעד״ן קענען גיט זאל

 פאדנומען וײנען הויפט-אײנריכטונגק אלע
 טעלע־ דער פאסט, די ױנקערם. די דורך געװארן

 אין געװארן ערקלערט זיעלן טעלעפאן דער גראף״
 ארויסגעגעבן ס׳איז рк באלאגערונגס־צושטאנד•

 לענינ׳לן. ארעסטירן װעגן באפעל נײער א געױארן
 האט ראט פעסראגראדער דער װאס лפארבאנ אין
 צװײטן אויפץ דעללגאט זײן פאר אויסגעקליבן אים

ראטן׳צוזאמלנפאה
אק אלע אויף פאט־ אררינערע די האק ג

 פאר- גענומען האט םלן ױנקערס. די פאדביטן רולן
 דורכגזיפארן, זײגען וואס אמטאפאבילן, אלע האלטן
 חברים אונזעו/ פץ פילע ארעסטידט אױך מייהאט

 אפהיט, גענומען זיך זזאבן בראנןזװיקעס אײניגע
אײנריכטונגען. די

 מיליטעד־ פון זיצונג נאבטיקעד דער אויף
 זיך נאכט גאגצע די האט קאמיטעט רעװאלוציאנערן

 גענוטען אנסײל האק אלעפען פון מער גערורערט.
י הח׳ די ק צ י ר ו , א י ק ם נ י ש ז ד ע ז ־ ד פ י ר ק  ס

, יק . נ ם י לאצ
 נײע אלץ אנגעקוםען את מינוט יעדע

I שסייען װעלכע מיליטעד-אפשיילתגזןן, די рз ידיעות

 באפעל, к באקומען ר.אק רא־אנען די אונז. צו צו
 פאטרולן די אראפ;עמגן מוז וין כא יעדערער אז
אײגעגע. מ-ט זײ פאןעייטן און ױנקערס די פון

 אלם גערוכט אוגז דאמאלסט זיך ד.אט דאס
 אפת׳ן דער אין נאר אױפגאבע. אײגפאכע גאנץ א

 די וױ ,־ױיניקער ניט рк מער גיט געװען דאס איז
ע ט כ , ע ע י צ ו ל א װ ע  גערארפט וזאט דואםמען ר

דורכמאנן.
 סומיק גענומען האבן מיר װען אינדערפײ,

 בא־ האבן װאם ראיאנעין, די рз ידיעות אלע די
 פאססץ, ז־יערע פון ױנקערס די אראפצונעמען װיזן

 .״אלע אױסגילשריען: אמאל מיט אײניגע האבן
ן ע נ א י א ן ר נ ן נ י י . בא ז ז נ ו ־ א א ר ט ע  פ

ד א ר ז ג י ן א י ר א ע ז נ ו  פען рк מאכט״ א
 נלט׳ן אגדערע די אײנע גדאפוליז־ן גענומען האט

 אײ׳ פארנוטענע ניט געבליבן גאך כ׳זײנען נצח^
 דערהויפט рк טעלעפאן דער ייו. אנשטאלטן, ניגע
 די געפונען זיך האט ס װאו ווינטער־פאלאץ, דער

: צײטװײליגע ^ллгр

 פיל אין איז אקסיאבר 24 סאג рפ פשך אץ
 צ-זאטענ- בלוטיקע פארגעקדפען שטאט рв טײלן

. די рк יונקערם די מיס שמױסרנגען י נ ר א ד ו א , 
 אנ־ אלע כמעט שלאג־באסאליאנען, די פץ ב״ קע

 אונזןר פיט פארנופען שוין פיר האבן שטאלטן
יונקערם. רי מיט צוזאמענשטויםן די נאך מאכט

 דעו• אנגעפירמ הלבן גאסן-געשלעגערײ די מיט
י חבר פארשטארבענער ױנגער ק ס װ א נ ד ו ש  ט

װ אץ א נ א ט ג  רױטער דעד פץ הילף דער מיט א
 מאטראסן. קראנשמאטער ג־לקומענע די א'ן גװארריע

 рк קרײסער זײערע מיס געשטןלט זיך ראבן זײ
 װען און װאוהין שיסן צו פאנצער־שיפן)גדי־ט

 םץ װײט נימ נעװא דער אױף באפעלן( יועט פען
וױנסיער-פאלאץ.

 מיליסער. рв זיצוטנ פאדנאכטיקער דער אדף
 אײ געסונען זיך חאבן קאמימעט, רעװאלוציאנערן

 אינ־ ס׳איז אז ארויסגעזאגט, ז־ך האבן װאס ניגע.
 וױנטער דעש שטורמ מיט נעמען צו איבריק גאנצן

 פץ אפגעשניטן פאקטיש זײ האבן מיר פאלאץ.
 קײן אונז פאר האבן זײ אז אזױ, װעלט גאנצער דער

 גע־ אנגלנומען ניט איז דאס נאר ניס. װיכטיקײט
 זיכע׳ זײן װןיט ס אז באמערקט, אײנערהאט װארן.
 רעגי־ צײטוױיליקע די האבן װ?לן מיר ווען רער,
ך... בא ז־צן זאלן זײ אײדער ..י:ז בא רונג  זי

 אוים׳ גאך ס׳אי» וואס אפשד נאך קזננ־״ זײ
זןצן.

 אױט־ זעתן זאל מען אז באשטימט, האט מען
 פריד־ די כדי אז*, פעמראג באמבארדידן צו צופיידץ

 באשטיםט לײדן• װײניקעד װאס זאלן בירגער ליכע
 װינטער־פאלאץ דעם דאוף מזנן אז געזוארן, איז

פזלם־ פעטראפאװלער рв שראפגןלן מיס באשיסן

)



ת מ к ר ע ד

 ציא•1רעװאל אונזער ра ה л אונז, פון זיך סעװען
י אייף וױדקונג נערער ודעלמ-מאסן. י

ר ע ר ד ע ט צ ע ר ל א פ פ י ו ג ו  יעצט איז צ
 אנ׳אײסעראתיענטליכער אין געװאדן גוגױפגעדופן

 יאר. פאר׳ן הכל טך оуп אונסער פירן מיר צײט.
ר דער ע ק ס י ד ט : ו ל  אלע פון צוריםן ווערט ש

 אױך אזוי דעגירונג דײסשער דעד פצר יזן זייטן.
 אױף, דארק שטןןהט װאם פראלעטאריאש, דעט מצד

 חלף, בריםקער דער איט שניידס עס ווי פילנדיק.
האלו. אונזער אױף ליגט זדאס

 צו אויך זיך ערלױבן זײט אונזער ра סיד
 ״פא־ בריםקעל דעט אויף ,לײכטזיניק״ מער קוק

 אלװןןלט־ דער ווען צײמ, די איצטער ס׳איז פירל*,
מר  שליסן צו צוגױף זיך רעט איטפעריאליזם לי
 דארך צונױפפאר דער חשכון. אונזער אויף שלום

ערנסט. גאגץ רעאגירן דעס אויף יועט און
 גע- װעט אונז אז איבערצײגט, זיינען סיר

 אלץ אונז פירט וואס װעג, דעט געפינען צו לונגען
 פון אירעאל אונזזנר פאדװירקליבן צו נעהענסער

ן כ י ל ט ל ע ו ו ל • א ם ז י נ ו מ א ק

 און קאמוױמטן איזײשע די פון קאנפערענץ די
קאמיםאריאטן. אידישע די פון פארשטעהער

טאג^ )לןגטער
 אינ־ ю ד#נערשטאג זיך עפנס »יצינג די
 זײנעןדיװײ- טאגעס-^רדענוגג דעד אױף וערפריה•
 שי- ח. פון באריכט דער און דעפאסן טערדיגע

 р« פראגע נאצי^נאלעד דער װעגן פעליאוײסש
ראטן-פאבט. די

 רעראקצי^נס■ א אױסגעקלייפן װערט עם
 מארצינפקי, מאלםקי, הברים די פון ק^מיסיע

 אויף צאריכס-^פגעבער די און פסוזאװיטש
רעזאלוציעס. די■ צוזאמעגצושכעלן

 ערטעדי רי פון הבדים אײניגע רײדן עס
 דארף קאמיםאריאם דער אז אן, װײזן װעלכע

 ארבעס, קולטורעלער מיט נור פאנוגענען ניט זיך
 ס^ציאלער מיט פארנעמען אויך זיך מוז ער גאר

 עקאגאמישער ברײטער א מיט און הילף
טעמיגקײט.
 מאנ- ח. דער זאגט — קאמיסאריאט דעד
 ד$ט מעגליכקײט א געבן דארף — רעלספערג

 און לופט-מענטש דעם קלײן*ב׳-רגער, אידישן
 גר^שענ־ די אװעקצװוארפן סוחרל קלײנעם דעם
 מיט זיך פארנעמען צו און כפעקוליאציעס דיגע

 ןיפןיגען מוזן מיר ארבעט. נוצליבעד ערליכעה
 גרעכערע זיך געפינען עס װאו עדטער, אלע אין

 קאמתעס. ערד־ארבעטם גוטע פאסן, אידישע
 אוגז דארפן ס^װרעפן ארטיגע די װאס אױף
מיטלען. א־בעריגע אלע די מיט ערד געבן

 ארוים אױך זיך ןאגט זין זעלבן דעם אין
 לייגט װעלצער װימעבסק, פון נײמאן הבר דער
 דער צוליב זןל, קאמיםאריאט דער 1א פאר״ אויך

 הערשט װעלכע ארבעססל^זיגקײמ, שרעקליבער
 ק^^פעראטימע עפענען צענטדען, אידישע די אין

װ. א. א. װערקשטאטן

ר אונזער טו ל ארבעט. קו
 װעגן טאמסינבקי ח. פון באריכט צום

 אויך זיך ז^גן אויפגאבן קולסורעלע אונזערע
 אױף אן ווײזן װעלכע חברים, אײניגע אדוים
 פלאנמעםיג■ קײן געװען ניט איז עס וזאס רעם,
קאמיסאריאס. פון ארבעט דעד אץ קײט

 װעלכע בילדונגם־אגשטאלםן, אונזערע אלע
 рэ הענט די אין געווען איצטער ביז זײגען

 ?לע- קלײנבירגערליכע און גורזשואזע אונזערע
 קײנע אוגז, צו אריבערגעהן מוזן פענטן,

 מאק תרבות־שולן ря חדרים העפרעאיסמישע
 אלע די מיט קהלות די рк װערן, דערלאזן ניט

 אײנ־ פילאנטראיישע рк בורזשואזע אינעריגןי
װזגרן• צומריבן מוזן ריכטומען
—מיטלען אלערלײ אננעטען אויך מוזן מיר

 קאמיסא־ קורסקער פין פארשטעהער דער זאגט
 די ן א ערטער וי אױף סאװדעפן די או - ויאט

 אין שטערן ניט אומ זאלן קילטור־^פטײלונגען
געלט- די נז א און טעטיגקײט אונזער

 בא- צום זיך. נײטיקן מיר װעלבע אין מיטלען,
 צענטרא- דער האט - רערנער דער זאגט — דױערן

 אױפגעטאן ווײניג קאפיסאריאט אידישער לער
די אונז מאכט הירם עד און הינזיכט דער אין

 יעטװי־ אונזער אויף שװעריגקײטן מאפש $רטעע
שריט. און טריט דער

 םאציאליםטישער דער באגריםונג א
אקאדעמיע.

 א שיקן פאר לײגט דאבקאװסקי ח. דער
 טאציאליטטישער מאסקװער ז־ער באגריסונג

אקאו־עמיע.
 к זײנען רעדנעה דעױ זאגט «ידן. מיר
 און בילדונג, ליב ד.אט װ^ס פאלק א עמ-הספר,

 אנ״ דעט באגריסן דארף קאנפערענץ אונזער
 י ז בילדונג рк ליכט געפן װעש װעלכע שטאלס,
אדבעטעד-מאסן. רוסישע ברײטע рк גרױסע

̂נ■ דער פאד אויך לײגט רעדנער דעד  ק
 צו פראי׳נקט דעם װעגן ארויסזאגן זיך סער?$נץ

 קומעג־ דער אױף אידן פון פארשטעהער א שיקן
שלום־קאנפערענץ. ריגער

 אײױגע גאך רײדן דעבאטן די שליםן פארן
 װאם דעם קעגן פראטעםטירן כע װע לערערס,

ק  — פארקעדט סאבאטאזש. אין וײ פאשולויגם מ
 האבן לערער אידישע די ^ דאלגאפאלסקי .п זאגט

 קאמיסאריאט פץ רוף אליפן אפגערופן גליין־ זיך
рк דער צו זיך גענומען הארצן גאנצן מיטן ד&בן 

 מיי־ פון ארבעט פאראבטװארטליכער און שײעחנר
ארבעט־שול. איוישע גײע א ען

באגריסונגען.
 ס^ציאל-דעמ^קראטי- דער פון ג^מןין אין

 דער ב*גריסט ליטא און פויילן פק פ§רסײ שער
באגעסקי. חבר דער קאגפעדעגץ
 דער פץ פאראלעל א מאכט דעתער דער

 דײטשי־ דער און סאציאל-דעמאקראטי? אידישער
 איצ• האט בײדן זײ דאם אן. ווייזט אק שער
 פון אנפירער זײ סײ אומגליק, אײן געטדאפן טער
 רײטשער דןר рв אנפירער די םײ אח־ישער, דןד

 דעם פארלןןץ גײדע ד,אבן סאציאל-דעמזןקראטיע
 געגלויבט, זיי אין ד.אט װעלכער פראלעסאריאט,

פארראסן. אימ האבן рк אװעק אים פון וײנען
 הןט וועלכער ״בונד״, דעם דעלמאנענו־ינ

 אידישער דער אויף װירקונג גרױסן אזא געהאט
 האפט ער אז ױעדנער, דער פארענדיגט גאם,

 געהן ניט וועט ארבעטער־מאסע אידישע י ן 0$ר
 ארויפ• אלײן זיך האק וועלכע פידער. אירע גאך

 בא־וע- באפרײאומם תסישער דער פון געװארפן
 פאן די הויך טראגן פױיהער װי װ?גט זי рк גלבג,

 רעמא- פר^לעטארישער אלױעלטליכער דער פ.,ן
לוציע•

 דער קאנפערעגץ דער אויך פאגריסט עס
 הבר דער ןיניגיט נאציאנאלע פאר קאטיהאר

 װאס דעס, »ויף «ן װײזט װעלכער פע־סקאװסקי,
 קא- נאצי^נאלע קײן גיטא איז מלוכד״ קײן אין

лראםן-רוסלאנ דער אין נור מימאריאמן,
 װײל רעדנער, דער זאגט דעירפאר, איז ד$ס

 גאצי^נאלןז די ק^ן מלוכד. בורזשואזע קיק אין
נא״ דעד װעין. געלייזט ניט גאנק א־ץ פראגע

 עקא- דעם פון פ^רם א נ^ר אי» דרוק ציאנאלער
 עסאגאמישע א הערשט עם רואו ר^רטן אץ נאמישן

נאציאנאלע. א זײן אױך מוז ניסגלײכקײט
 מיט ענספערט גאגריסונגק בײדע די אויף

 שימעליא־ױטש. ח, דער ורערמער װארימע עשליכע
 рפ ארבעטער אלע א.גערוס איבערגעבן בעט ער

 איז־י- דעד האס זײ. זאגן рк נאציאנען אנדערע
 אנדעד קײן פץ ניט װײסט פראלעטאריאט שער

 נמ^מען אז און ראטףמאכס, דער אויסער מאכט
 ארבע־ אידישע די אױך װעט אנדערע אלע מיט

 סא״ אלװעלמליכער דער פאר קעמפן מןנר-מאס*
רעוואלוציע. ציאלער

 נאציאנאלע איצטער עקזעםטיק אונז בא
 סעק־ קאממיסטישע נאצי^באלע מיט ק^ש׳־סאריאסן

 צוקמפט דער אין אז ציל, אײן מיט נאר ציעס,
 פארנע- זאל ^רם זײער און פארשוױנדן זײ לן5«

 פ־ן פארטײ קאמוניסטישע אײנהײטליכע א מען
נאצ^נןן. אל?נ אין פזגלקער אלע

דיראטן־מאכט. און פראגע דינאציאנאלע
 װײטעד באקומט הפשקה קלײנער א נאך

 לײ- װעלכעף שיסעליאװיטש, ח׳ דןיר װארט ד^ם
 פראג־ נאציאנאלער דער װעגן באריכט א ענט
 דער־ דעדנער דער ראטן־מאכט. דער ро ראם

 די געבן קאן ראטן־ײאכט די נור דאש װײזט,
 ארבעטעל׳ רי זיך אנטװיקלזןן צו פרײ מעגליכקײט

 פרײ• א אין גיר דאט рк פעלקער אלע рפ פאפן
 к מעגליך איז געזעלשאפס סאציאליסטישער ער

נאציאנען. אלע פון צונויפלעגונג בתדערליכער
רעזאלוציעם־« פיר ארײנגעטראגן װערן עם

 קא־ אידישן צע:טראלן פון טעטיגקײט דער װעגן
 рк מאצעגט פאלימישן דעם װעגן (2 מיסאריאט,

קולטויר־ארבעט, אונזעױ (з ארבעטער, אירישן דעם
 די рк קהלות די צו באציהונג אונזער װעגן (4

געזעלשאפמן, בורזשואזע איבעריגע
עם די צי עמלו  רי אין געדרוקט געױמץ דיגען ו

נומערן» פריוזעידיגע

-таыааета̂ '̂ гг-. ■:.тстж, у

 »ײנ־ אעענופ?גן װןרן רעואלוציעס אלע די
שטיפיג.

 קאלעגיע נײע א אײהגעקליבן װערט יעח
 װעלכער אץ קאמיםאריאט, אידישן צענטראלן рפ

 קא- אלמ דימענטשטיץ, דיוזברים ארײן געהן עם
 פאנדלפגערג אגורםקי, שימעליאװיטש, מיםאר,

ראפפארט. און
 שימעלעיױטש, הברים די נאך רײדן עס
 װײזן וו'>לכע מאלטקי. рк מאנדלסבערג אגורסקי,

 ק^נפערזינץ דער פין באדײטינג דער אויף אן אלע
рк א־דישן סון טעטיגקײט פדוכטבארער דער אויף 

ק^מיםאריאט.
 איז מאלמקי, ח. זאגט ק^נפערעוץ, אלגזעד

 באדי^יגןען. ש־וערע אוממעגליך בא פארגעקומען
 קײ־ כמילט האט אר.ער געפ^רן זײנען מיר בשעת

 זיך כוש, עס װאס געװאופס ניט אונז פץ נער
 עם פיל רוי מיר זעהן איצכער צענטר. אין
 אװעק איצפעד לײגן מיר געװארן. אױפגעמאן איז

 אר■ מ־ײסעתייגןיר אוינזער פאר פוידאמענט דעם
р אתײשעי י7י אז זעהן, מהן מיר אץ בעט, з״ 

 די פין ארוים צײט איץ איז װעלכער לעטאריאט,
 זאל רעװאלובי?, אלװעלטליכער דער рפ רײהןןן
ארײן. זײ אין װײטער

 אז רעדגער, דער פארענדיגט גלויב, איך
 אײ באהעפשן אונז מיס זיך װעלן גיכן אין ג^ר

 און ערטער, אקופירט־ל אלע פין ברירער זערע
 צל אריף ארנעטן מיר װעלן צוזאמען זײ מיט

 אק- דער рэ אידײען די לעבן אין פארוױדקליכן
רעװאלוציע. טיאבר

 ה.דימאנטשטײן דער לײגט שליסװארט אין
 צונויפ־ זיך זאל קאנפערענץ צװײטע די אז פאר,

 ארופ, הדשים з אין װי שפעכער ניט קלײבן
 נור מאסקװע, אין גיט שוץ ער, פארענדיגט נאה

 עם װיאו דארטץ מינסק, אדער װילנא, אץ ערגעץ
מאפן• האר^פאשנע אירישע ברײטע די זיך געפיגען

 זינגען פאר לײגט דימאנטשטײן .п דער
זיצונג. די שליסט рк אינטערגאציאנאל דעם

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

.אױםלאנד אין
ש&טט. צו

па מאנערהײם אז איבער. טעז ניט בערלין 
 לאנדאו אין נאיאבר ־טז5 דעם אװעסגעפאח איז
ראטדרוס־ רער 4«וי אנצופאלן כדי שמיצע. זוט

סאנצלטר. נײטם פוז אױפרוה א
אחיסגע* האט רײכס־האנצלער נײער דער

ח געבן ר: דיייטשע די צו אויפרון« פאלננ ע ת  גי
 מאסס רײבם־קאנצלער געװעזענער דער ״ביוגער.

па ח א  אלעסטאטס־ טיט ו.סככ אין מיר האט נ
 1פי התתײבותז די איבעתעגעב) הצקרעטאח

 א בילח צו צונעטראטן ביז איד רײכס־קאגצלער.
 איד װעל רעזו^טאטז די װענז אוז רעגירונג נײע

 רענירונג נײע רי געזעלשאפט. דער זייין פודיע
 װעט שטרעבוננ איר פאלהס־חגטרונו.. א >ײן וועט

 שלום א שליםן צו גיכער װאס דעם. איז באשמײ!
 פאלק דאט װאס פרײהײטז, די פארפעסטיהז !,א

ה בעט און באסומעז האט  אונטער־ בירגער. איי
 ערשטע л ארבעט. שװערער רער בײ אזנז ראלטן

 צושטע אונ־אויפהערליכע די—זײן דאדוי אויפנאבע
 דער שטאט. דער פאר לעבנם־טיטלען па לונג

 איו גנבות ארויהרופו סאז פראדוהםן אין דוהס
 אויפ אפרופז ש^עכט זיר װעט װאס רויבערײעז.

 שםערז ס׳װעט װער לײט. ארימע אוז ארבעטער די
 גרטסז א באגי־יט יענער ערנעתננס־אפאראט דעמ

 איד כירנער. פאלה. נאנצז צום בנונע פארברעכן
זארגט גאטז, די פארצאזט אלעמעז: אײך בעט

 די םץ גראנאסן מיט זיך באנוצן ניט рк מונג
פאנצער-שיפן.

באלאגע־ די אנגעהױבן זיך האט פארגאכט
 געפינען זי־ך האבן דארמן וױנםער-פאלאץ. פק רונג
 מען פו/יען-באטאליאן דער рк יוגקערס פיל זעהר
געװער• פיל זעהר געהאט דאדט האט

 גע- האבן סאלדאטן рк מאטראסן גדופע א
 א ра פאלאץ װינסער אץ זיך ארײנרײםן פרובמ
 זיך ס׳האבן גאם. מילליאנע פון אריינגאנג זײטיקן
 זיך האבן טיר װען נאױ מענטשן, םך א געריסן

 ארױם- זיך האמ א־נוױיניק, ארײן און דורכגײריסן
צעהנדליק. עטליכע נור זײנען מיר אז געװחן,

פא. רעם ארעסטירט מיו־ האבן אנהױב פץ
 האט דא פאלאץ. אין ארײן און אגטװאפנט מרול,

 באגריף קיץ האבן פיר אז צרה, א ארױסגעיותן זיך
 גע־ ניט האבן מיר פאלאץ• рз פלאן דעם פון ניס

 זעהר איז ער װענדן• און זיך קערן צו װאו װאוסט
 рк דורך- פארדרײטע פיל זעהר האט אץ גרױס

 рк ארןיסטירן גענומען האבן מיר אױםגאנגען.
 געסראפן האבן פיר װאס ױנקערפ די אנשװאפגען

 אונז ז« אדער געפירט זײ האבן מיר װעג, «ױפץ
 к אץ אריץ זײנען פיד рк ניט( איך וױיט )יאם
 גע- אונז האט מען ױגקערם. מיט איבערפילט זאל

 האבן געװער «ונזער פיט נאר אדעםטירן, נומען
אגס האגן ס־ר מײטער. דורכגעשלאגן זיך סיר

 װא געהאט ניט האבן מ־ר נאר אגרערע, װאפגט
 א האט דורכגאנג א אין געװער. רי טאן צו אהין

 װאם האנט־באמבע, א געװארפן אונז אין ױנקער
 אנ׳• פארװאונדעט האט рк אױפגעריםן זיך האט

װ ח־ דלט אפיצר, א נ א פ ע ט  נאר האלז, אין ס
שװער. ניס

 איבער עקסקורםיע װייטערריקער אונזער אין
 אין אדיינגעפאלן מיד זײגען וױנטער-פאלאץ, רעם

 האט פען ױנקןנרס• מחנה גדױסןי א פון הזצנם די
 מען אז קענטע, אנטװאפיט. рк ארעםטירט אונז
 ןיך האט דא נאר שיסן, אויך געװאלט אוגז האט

, ארײנגעטיעט י ק ס נ י ש ט ל א  פאר־ האט תאם פ
 לױביקער קײן ניט זעהר איז דאם אז שטאנען,

 ױ»י:נקערם חאט ער рк םאמענט דעם אץ שריט
ип״рз .אפגעהאלטן

געזעמן, זײנען מיו װאס צײט, דער אץ
 דעם באמבאדדירט מען װי געהערט אלץ פיר האבן

 פירטל יעדער פלעגט פאלטשינסקי װינטער-פאלאץ.
 אױם־ יונקערס די לײענען рк ארויםגעהן שעה

 דױויזיעס אײניהע אז טעלןיגראמעם, געטראבטע
 צו פעטראגראד צו געהןןן זײטן »לע פץ

 רער- рк רעגירונג. צײטװײליקער דער ра ר״ילף
מוט. צוגעגעבן ױנקערס די עד האט מיט

 דער געקומען איז ארוס שטוגדן א,פאר אץ
י ח״ ק ם ו ו א נ ד ו ש נאךאײנעםאלםאפאר־ מיט ט

 דעם מיט אונסערהאנדלונגען פירן צו לאטענטיאר
 אויך מען האט אימ אויטערגעבן. זיך ר׳זאל פאלאץ,

אונז. ра נאזונדער אװעקגעזעצט אץ ארעסטירה
 בא• מאכן געגומען האבן ױנקערס אײני־גע

 שזיד דעש שיסן גערארשט האט מען אז מערקונגן
 האט פאלטשינסקי זעלגער דער נאר טשודנאװסקי,

אפגעהאלטן. זײ
 פאלאץ דער זיך האט בײנאבט אײנס אז׳ייגער
 זיך האבן הברים אוגזערע און אונטעלגעגעבן

 פיל געקאםט אוגז סיהאט אינװײניק. אריינגעריםן
 משפט זעלבסט א ра מאסע די אײנצוהאלטן טיה
 װעלמנ/זזאנן מיניםטארן, די פײנט, זײעדע אױף
פארלארן. גאנצן אץ זיך

 מיניסטר דער געװען איז אלע, ра קאפישעד
 צ״־ט גאגצע די ניקיטץ, טעלעגראף рк פאשס рפ

 גע• рк ציטער איבערן ארימגעגאנגן ער »יז
 געגאנגען פארפאלן איז ט ו ה זיץ סטײסש, טענה׳ס:

рк אײנער געפינען. ניט אופ׳ן בשיפ איר קען ער 
ра א האט ער אז אנגעמערקט, אים האט אונז 

, די וארן אנגעו ער האט דאם טעות:  גיט קאפ
 זײנען װאו געקלאגט זיך האט פאסלאװ הוס. די
 װאס פאר געשיקט, אהער אונז האבן װאס רי״

ניט• אונז זײ פארסײדיקן
 ס׳איז אז גןזאגט׳ אים האט טשורנאװסקי

רא- צו זײ מאן עלף ...ро דעלעגאציע к געיןיפען

 רעפ גערלי! רוהינקײט. און »רדנונג דער פאר
עכעיט״. רייכס־האנצלער .1918 נאיאבר ־טז9

גזאציאלי־זס.״ ״אזיאטישגזר

 ד»ם;*באטשאפט חנר פוז אפפאר דעם מפח
 באל־ ״פאדװערטט״ חנר ׳ערײבט בערליז אין

 כאט־ רוםישע די אז לאננ. שױן ״מ׳רעט :גענדעס
 דײטיטע אינװי׳יניקסטע די אין זייך מישט שאפט

 סוײר געגלײבט, נישט דצם האבז מיר ענינימ.
 תפי־ חןר פה ערקלערומעז יי אויפ זיד זײעגדיה

 ערהלערומע; דאזיסע די אבער באטשאפט. שער
 את ריכטילו׳ג ניט פאר ארױסגעוױזז זיד האבן
 זע־ צו נעצװאומז« באדויערז. צום זײנעז. טיר

 דעם איז פרטים. אלע איז א<יד טיט זיזד גענען
 זײן ניט קאז רוסז די па אויפפ׳־ר פײנעם ניט
 רוסי־ די װעגז װיםז ניט װילן מיר אוז ספין קײז

 איז ארבעטער דײטשער דער אומארתו-נגעז.
 ס«ציאא,יום. מיטז דורכגעדרונגעז דורר אוז דורד
 ,ער «נערקענט פאציאליזם אזיאטישז דעש נאר

נ־יט״.

 וואלאמשיפמ בא מהוטה די
 גררסע א אז מעז, םעאדעמ װאלאטשיסס פוז

 עסטרײר פון «! קומעז װאס געפאנגענע. מייננע
 באיעאסז האבז דערפער די פוז המח נרויםער א אח
 באו־באאטטע די צוױשז סטאנצ־ע. דארטיקע די

 זעיביקע די דערהרגעטע. םד א פאראז זײנעז
 דער איז ערטער. אנדערע פוז אז סומעז ידיעות

 «יז באנעז דרום־מערכדיקע די פיז פארװאלטונג
 אסניצא הט. די אז ידיעה. א נ^װאח דערהאלט!

םאלדאטז, רומענישע פארנומען האבז

 ארי■ ניט בײיק איבערן זײ דזאט מען נאר טעימ,
 פאלט־ געהאלטן זיך האט װערט מיט בערגעלאזן...

 ת«רף מען рх זײ, צװישן אײנציקער דער שיגםקי,
 זײ- זײ באטאליאן. פרויען רעם רעבט דאס אפגעבן

 )װעלכער ??רענסקץ טיײ לעצטג די גענליבן נען
געװען(. ניט דארט איז

געשאםן, יצײט גאנצע די האבן פדויען די
 די פון טראנשײעם מין א געמאכט זיך האבן זײ

 אויפין געל־>גן איז װאם האלץ, рк באלקענס
הױף.

אױגן. פאימאכטע מיט געשאמן האבן זײ
 זי אנטקעגן ין שט געקעגט רוהיג גאנץ האס מען
рк זייגען קוילן זײערע וױיל שיסן, זײ וױ קוקן 

 גע« אזזיגטער. אפילו ארער הימעל אין געגאנגן
 ביט זיך װעלן זײ אז היסטעױיש, זײ האבן שריען

אונטערגעבי.
т, א מיט האט מען װען п׳; к ג?םאן לאז 

 ג?■:־ זײער אװעקגעזואדפן ז־י חאבן זײ, אױף זיך
 מען װײנען, рк זידלן גענומען זיך האבן אץ װער
 מלאכט נדר ד^.ט מען—געטאן גארנישט זײ האט
ро .זיי

 אלעפען כען האס ארום צײט קורצע א אין
 ־װער4פעלזר*פאװל «ין אפגעפירט דארטן פון

פעסטונג.



גערוס םאציאליסטישן א שיקן קאמוױסטן ארבעטער אידישע די
ארבעטער♦ חברים דײטשע באפרײטע די

דײטשער דער פרן פרעזידענט ערשטער דער ליבקנעכט לעבן זאל
רעפובליק♦ סאציאליסטישער

אוקראינע. אין
אוהראינט. פוז מיליטטר רי אפ מ׳ציט

 װעח סאצראטן עםטרײכישע און רײטשע דיי
 גרע־ «והראינער דעם פון אפגעצױגז ביסצעבוױױ

 שאצ־ צאצ סצײנע א איבערגעבציבז ס׳איז ניץ.
אימעפעס־ נוט אין באזעצט זױ האבן װאס ראטז

*ונקטז. טיגטע

מריגס־צושטאנד.
 יע־ איז אױ באפעצ סקאראפארססיס צױט

 טאװרי־ פאדאצער, כערסאנער. קאטערינאסצאװעה
סריגש־ עןזוארז ערקצערט גובערניעש טשעםקע

צו׳טמאנד,

הטלפל. ניט װטט ײס
מאביצ׳י־ סרינס־מיניסטעריזם אוסראינער די

 1אי ד*ר געפינעז װאס קריגש־קרעפטן אצע זי;ט
 ארויס־ רעס שעה אויו> שעה פון װארט פעז סיעװ.
באצשעװיקעש. די פוו טריט

צרה. מת א איל
 נעשעהנישז צעצטע די מיט צוזאמנהאנג איו

 מיניס־ אוסדאײנער רי זיד האט דײטשצאנד. אין
 פאר־ א מיט קראשנאװ׳ו צו געװענדעט מערױם

 «*נאײנעם סעטפל «וז קאנטאהט אין ארײן שצאג
 קאז רײטשז די מצד וױיצ באצשעװיסעש, די העגז
̂רי שופ קייז זיכער ?«ױ מעז ערװארט!. ניט הי

טיטלטל. אנגטנוטטל
 רורכגע־ היעװ איו איז נאיאבר ־טער7 דער

 אנ׳אײנטא־ נעװעו איז שטאט אייז רוהיג. גאנגען
 הצאג־ רי טיט צוזאמענהאנג אין ׳טטרײס. גיקער

אח׳יסטרעטז װעצ) טאנ דאזיקז דעש איז אז געז.

 קאגצענטרירט סיעװ איז לײנעל באצשעװיסעס. די
 זײנעז שטאט איבעח םאצדאטז. דיייטשע נעלואח

אװטאמאבילן. בראנירטע אתמגעפאח

נאר. דויטרל אומרוהטל די
 אין אױסנעבראכן זײנעז װאש אזטרוהעז, די

 װא־ פאראליער, כערםאנער, יעסאטערינאשצאװער,
 די נאד. רוחגח גובערניעש טאװרישער אח ציגער

 פא־ ניכן אװעסניײז באש סאצדאטז עסטרײכישע
 באפעצקערונג. פרױואטער דער געװער נאנדער

 שאצ־ עשטרײכישע די מיט צוזאמען ראבירט װאס
 נאױפאקהיײ ססצאח, «ינטענראנטפסע די דאטו

וכדוטה. זער

 שטורטישע בא געװאח אראפגעשצײדערט איז
 ארומגערינ־ האט װאש הסוז, פונ׳ם אױסגעשרײעו

באטשאפט. די גצט
טעצעגרא]* «וז פאשט פאר סאמיםאר דער

 סאנסוצ דײטשז דעש באגרישט האט זאריז ח׳ דער
 דײטש־ 1אי ראטרסאכט חגר פון ביצדונג רער מיט

צאנד.
 דעש באגריסט האט קאנשוצ דײטשער דער

״אינטערנאציאנאצ״•

אוסראינט. אויה גײטל פארבינדטטט די
 געװאח דערהאצטו זײנעז מאססװע אין
 וױיטער אצץ זיד רוסז פארבינדעטע רי אז ידיעות.

 רונאי פוז גײעז פארב־יגחגטע רי אוקדאינע. אויפ
 דער אין סיעװ. אױ>» רעני פוז אוז איןערמאז אױן*

 אנ׳אנ־ געמאבט רומינער די האבז צײט זעצביהער
 סט. די פאמומען האבז אח פאדאציעז אויל גריפ

 מיציטער־אפטײ־ זײערע צארגא. נאװאסעציצע,
האמענעץ־פאדאצסס. אױל גייעו צוננען

פארבינדטטט. די אוימ שויז האפל זײ
א געטאכט האבן געשעהנישז צעצטע די

אושראינער דער אוסראינע. איז תשם גװאצריגז
צו זיל װענח צו באשצאשל האט מיניסטארז־ראט

פאר־ ואצז ז״ אז בסשה. א טיט פארב-ינדעטע ך
 דעם פארחאצטן אוו רעני־סיעװ צ׳יניע די נעטעז
 סאצדאטל, דײטשע און עסטרײכישע ד פול געצאץ

 גײעו ומ כעוו מענ. אױפן אצ׳ו צושטעח זואס
אופראינע. פװ אװעס

פעטערבורג. אין
 פול פלאג פלאג־-דטר װילהטלמ׳ס אנשטאט

אינטטרנאציאנאל•
בא־ אזײנער 12 נאיאגר ־טז10 דעם זונטאג

ר צויט איז טאג אינטערנא־ די פול פאדערונג ת

̂יי נעװאא אוישנעהאננעל ציאנאצישטז  יער אי׳
םונ׳ש פצאג רי׳יטער א באטשאפט דײטשער

״.,״אינטזנדנאציאנאצ
גערב וױצהעצמס מיט פצאג דײטשער רער

דײטשלאנד. לכבוד מיטינג א
 אוריצסיס אזיל איז נאיאבר ־טן10 דעם

 מיטיננ. א פארנעסומעו פעטערבורג איל פצא*ז
 מא־ «'צטיקו דעש געװידמעט נעװען איז ולאש

 װאש זארין. ח׳ דער ארוילגעטראמן ס׳אייז מענט.
 באדײטוננ סאצאשאצער רער אויױ אנגעװיזן האמ

 די אז איבערגעגעבז, האט ער מאשענט. דעם פוז
 הרינש־ רי ארעשטירט האבז שאצדאטז דײטשע

 שצוםמיט א מאכז געפאח איז װאש רעציעגאציע,
 אנ׳אײגענע. אוישגעקציבז אח פארבינדעטע, רי

 דײטשע די צװישן ברידערונג א פאר סומט איצמ
שאצדאטן. פראנצויזישע אח

 די פצאטערט באטשאפט דײטשער רער ז1אוי
פאז. רויטע

י רעװאצױציע אצוועצטציכע רי צעבע׳ עש

מאפקװע. אין
מאנגרטש. אנ׳אלװטלטליכטר

.5 א. פון »יצוננ א פארגעשטעו אױ זונטאג
 רע־ע זײו אױ האט נאגיז ראט. שאססװער פין

 א שאפו צו מיטצעז תיכפ אננעמעו פאי־נע-ײנט
 ראטדצענדער, אנרעדע אצ־ע טיט פארגינחנג

 פארצוגא־ באשצוס א געװאדל אננענומע] ם׳איז
 צוזאמגפאר. אנ׳אצװעצטציבן מאשסווע אין י׳ײטל

 אגי־ שיקו צו געמאח באשצאםל אױ חנפ איויסער
 ערנעדוגנס־ אויד אוז דייטשצאנר איל טאטארל

פראדופטו.

 רטװא־ רײטשטר דטר פרל אפשפינלונג רי
Й .לױציט
איז באטאג אזײגער 3 נאיאבר ־טל10 חגם

 טא־ מאשע א פארגעקומע? ראטרפצאץ רעש *1אוי
 פארשטײ־ אתיםגעטראטז ש׳ױינען ניפעשטאציעש.

 אונ־ אה עשטרײכיישע בוצנארישע, דײטשע. פוז ער
פראצעטאריער. און שאציאציסטז גארישע

 איז װיצעש מאשסויוער רי פלו אײנעױ איו
 סריגש־נעפאנ־ דײטשע פין מיטינג א פארגעסומעל

 קאטונישטז־די־יטשל ארוישגעטואטל ש׳זײנעז גענע.
ראדעס, ח׳ רער א.י!

פארשײרענעס.
דײטשלאנד. מטנל פוילל

 אפגעזאנט זיד האבז דעפוטאטז פויצישע די
 רײכש״ דײמשו פונ׳ם זיצונגעו די אויוי שומעז צו

טאנ.
 רעינט פו׳יצז או הצאנגעל. נײען בערציו אין

 סעגז ארוישטרעטן צוסונפט נאענטעו־ חגר אין
 דאזיסע די אפ יצײסנט פרעשע די דײטשצאנר.

ידיעות.

. ה ע ד ו מ
 אי־ דער עפנט נאיאבר אבהויב אין

 -8 מאםקװע אין קאמיסאריאט דישער
קורסן. פעדאגאגישע מאנאטליכע

 װעלן קורםן די פון צוהערער די
עםן, מיט אדירה אומזיםט באקומען
 לעבנם־ קורצער א מיט בקשות די

 אנגעװיזן ס׳דארף װאו באשרײבונג,
 בא־ די און בילדונג באקומענע די װערן

 שפראך, אידישער דער מיט קאנטשאפט
 און קולטור־ דער אין שיקן מען זאל

 קא־ אידישן פרב׳ם בילדונגם־אפטײלובג
.16 פרעטשיםטענקא, מ־סאריאט:

 קורםן די אויף אנגענומענע די
 טעלעגרא־ א דעם װעגן באקומען װעלן
ידיעה. פישע

 רעדאקציאנס־קאלעגױש. :רעדאקטאר
 מאשו־ פארט־• דער פון ק, צ. אױיסגעבער:

)באלשעװיקעס(. ניסטן

י נ י י ל ק
מתנה. שעהנע וױלםאנ׳ס

געענ־ זיך האט מאכט דער װעגן קאמף דער
 געזיגט :אופן אזא אויף פױלן אץ דערוױיל דיגט
 נאראראװע־דעמאקראטן באקאנטע גוט ר> האנן

 דרך־ צוליב אויך האט מען חדר. דמאױסקי׳ס פון
 ראדיקאלע די בײנדעל א געװארפן װעגן שלוש

 פארט• רעס פילםודסקין געשענקט אץ שאטיאליםטן
קריגם-מיניסטער. פון פעל

 באװאוםטע רי דעמאקראטיע, גאראדאװע די
 פארטײ, אײנציגע די איז מאה׳ניקעס, שװארצע

 פאר־ אלס אנטאט דער פון אנערקענט װערט װאס
אינטערעםן. נאציאנאלע פױלישע רי פון טדעטערק
צוזאמענגע־ דערהױפט איז רעגירונג נײע די

 ״פארבינדעטע״ די פון אנװײזונג רער לױט שטעלט
 קאנטאקט/ ארבעטן.אין ׳זיך פארשטעהט װעט, און

לײ. מיט
 צװישן אויםגעזוכט אפילו שוין האט וױלסאן

 נײער רער פאר פרעזירענט א ״דעמאקראטך די
רעפובליק. פוילישער

 נאו־אדאװעץ באקאנטער דער זײן זאל דאם
פאדערעװסקי.

 טרויער א פאר װאס פארשטעלן זיך קאן מען
 מילי־ דרײ די איבער איצט לעבט עס שרעק און

 און פױלן אין באפעלקערונג אידישע אנענדיקע
 אזא פון ערװארטן קאן זי פערםפעקטיװן װעלכע

 ,באפרײטער״ און ״באנײטער* דער אין רעגירונג
פױלן•

פארקנעכטן פון שפיץ אין זײנען פריהער
 טשינאװ- דײטשע געשטאנען פוילן אקופידטן און

 דעם געטאן האבן וזאס נעמען, פוילישע פיט גיקעס
 זיך און דײטשלאנד אלמעכטיקער דער פון רצון

רעגעגטם-ראט׳׳. ״פוילישער נערופן
 געשטימ- ״דײטשעריש די געװען זײגען דאס

 אריענטירט זיך האבן װאס פריצים, פוילישע טע״
 געהײסי און קאאליציע צענטראלער דער אויף

״אקטיװיסטך.
ויצלט־ דער פון דזןדעלע די ױך האט איצט

ן. ט ײ ק ג
 צוריקדײטשלאנד אויף געטאן דרעה א היסטאריע

 פון בײנקלאך די פארנעמען ת״ אמ ד׳ אין ליגט
 מאה׳ני־ שװארצע םריצים, אנדערע רעגענטס־ראט

 שפיזן, דײטשע אױף ניט שוין זיך שטיצן װאס קער,
 רוםן און—פיליוער, ,פארבינדטן״ אויף האפן נאר
״פאסױויםטך. זיך

 ארבעטענרע אמת׳ע די פאלק, דאס נאר
 געשמידט בלײבן פויערים, אין ארבעטער די שיכטן,

פריהער. װי קײטן זעלבע די אין
 רע- א—פוילן געשאנקען האבן רײטשן די

גענטס-ראם.
,דעמאקראטישער״. עם מאכט וױלםאן

 פאלק פוילישן דעס אונטער טראגט ער
פרעזידענט. א—מתנה, אנאנדער

 לענדעד׳ ״פרײע געשאפן דאם װערן אזוי אט
רעפובליקך. דןיטאקראטישןי .אומאפהײנגיקע

 פעל־ ,פרײער רער געשאפן װערט אזוי אט
קער-בונד״.

ארבעט. דער בא נאראדאװצעם די
 מתנה דער פאר װעלן אלעמען פאר »עד

 פארשקלאפטע רי װילםאנען זײן דאנקבאר
פוילן. אין מאםן איךישע

 מאבט דאם.װילםאן גערענקען׳ װעלן זײ
 חנדה׳לאך, כלרמרשט אידן רי פאר אמעריקע אין

 צױ- בוױזשואזע די מיט אונטערחאנדלונגען פירט
 אידיש אלס ישראל ארץ אנערקענען װעגן נים

 נױ• צום ?נין דעם װעגן פריף שרײבט לאנז־;
 קאן, ער װןם אלץ טוט הכלל, — הוייפט־רב, יארקער

 גרוים.חענדלע־ און קלײן דעם זײן ציגעפעלן כדי
אמעריקע. אין עלעמעגט אידישן רישן

״ביז• די אימ לוינען עס װאו פוילן, אין און
 פו• פױלישע רי מיט ױך ער פארביגדט נעם״-,

 המלוכח, כםא על אװעק זײ זעצט רישקעװיטשעמ,
 קעניגן הײסט און ה^נד׳ אין בײטש די זײ ניט
ג^ר געלוםט, הארץ רי װיפל בעלי־הבתי׳װען און

-вя*

 װעגן פרומע גיטע די אין ערלס דעם זײן מדריך
אנטאנט, רער פץ

דער בא שוין זײנען נאראדאװצעס די
מאכט.

 אמת׳ן זײער צוביסלאך-װײז זײ באװײזן
 אנטיסעמי• עקלהאפט אזוי איז ער און פר«ף,

 חוליגא־ פשוט אזוי ברוטאל, און גראב אזוי טיש,
 פארן שרעק א .אננעמען רארף עם ר$ס —ניש

 אויב פוילן. אין מאסן ארבעסענדע רי פון גורל
 זיך װעט רעגירונג נײע וי אז רעכנען ז^ל מען

צײט. קליינע א חאטש האלטן
 פאקטן מיט אילױססרירן מען מוז . • דיאך.

 װילסאן מתנזז כשר׳ע און שעהנע א פאר װ$ם
פאלק. פוילישן דעס אנגעפונדן ה$ט

 בא• ניט זיך פארשטעהט עס װעט קײנעם
א- די אז דערצײלן, װעל איך װען װאיגדערן׳  ,י

 נײער דער פון אפיציאז ״דװא־גראשע* קאנטע
רעגירונג. ״דעמןקראטישער*

 פון הויפט-אויפגאבע און ערשטע די אלס
 קעמפן — איז אפיציאזר, וער געפינט רעגירונג, דער
 אין זיך פארשטארקס װאם צאלשעװיזם, מיטן
 ״פאמי- װ$ס אידן די מיט »גב-אורחא און פוילן

 באלשעװיס• רי אונז צו ארײנצושזוארצן זיך הען
 הער- די אונז אײף אנװארפן און ארדנונגען טישע
גאחאשקעס״. און טראצקים סאבעלסאנס, םון שאםט

 די אי־ן פרעדיקט און שדײבט ז^פיציאז דער
ארפעט. דער פאר זיך נעמען גענעראלן
 פאג• די װעגן רערצײלט שוין האבן מיר

 באוױזן זיך האבן װאס ראם-פראקלאמאציעם,
 שטימונג פ^גראם דער װעגן און גאסן׳ די אין

 ציזאמענהאנג אין איצט פוילן אין הערשס װאם
,באפרײאונג.' איר היט

 איז װאם אויפריף, אן דא ברײנגען מיר
 אונ־ װארשע, אין פובליקירט אפנטליך געװען

 גע■ אן זיך ױופט װאם אײנעם׳ פין טערגעשריבן
^רסקי װיסאלר נעראל

 ארד- אינערליבער צו רופט געגעראל דעד
—:הלשון בזה שרײפט און נונג

פיילן סין אײנױאויינער צױוילע די ,פין

Акй, Общ, «йемтнос Ипкусство», Моек•**

 אומ־ ך א פאדזנר גאציאנאליסעט. פרעמדער פץ
 פר״קטיק, טרויעריגע רי לאי^ליטעט. פאדינגטן

 פון ארויסגעטראגן ה^פן ברידער אונזערע װאס
 גע־ טיראניזירט דארט זײגען װאס די רוסלאנד,

 פון ארגאניזאציעס אנארכיסטישע די דודך װ^רן
 האבן עם װעלכע פון שפיץ דער אן סאוועטן, די

 צו מיר באפאלמעבטיגט א־דן, די געשטעלט ויך
 זײן מוזן אידן די פאדערונג:" קאטעגארישער א

 אין זיך ארײנמישן יערע לאיאל. אומבאדינגט
 װערן באטר^כט װעט אנגעלעגנהײטן פוילישע רי

 ב^לשעוזיםטיש■ דער אין פראײאקאציע. א פאר
 פארשפרײט װערט װאס באװעגונג אנארכיסטישער

 אנטײל. גארײטנדן א אידן די נעמען פױלן, אין
 דער פון אפטײלונגען די איך באפעל רארינער

 ראיאן אין רעגיסטרירן צו מיליציע נאציאנאלער
אידן. פון זאלאזשניקעם סעטיגקײט זײער פון

בא• כל קודם דארפן זאל^זשניקעס אלס
ע (1 :װערן טראכט ש י ר י ס א ג ן ו ו ׳ ם י נ ק ס  ע

ן ע ג ײ ן ז ע מ ו ק ע ג ק י ר ו ן צ ו , פ ד נ לא ס ו ר
ג רי (2 נ ו ט ל א װ ר א ן פ ו ע אלע פ ש י ד י  א

. ן ט פ א ש ל ע ז ע , די (3 ג ם י י ב ם ר י נ י י  ד
ן ם די או י א ב ן ג ו , די פ ־ שולן י ת  ב

ם י ש ר ד ן מ . או ך א ל ב י ט י4ש ד ע ( ש י ד י  א
. ר ע נ ע מ ט א ר

יב ׳ אין או ן א י ט װאם רא ה ע ט  אין ש
ות ן רש ר פו ע ר ד ע ל א נ א י צ א ע נ י צ י ל י  מ
ועלן יך ו ע ז כ י ל ק י ר ד ס י ו א ן ז י י װ א  בא- ב
ן ז וײ ן ו ר פו ע ש י ט ס י װ ע ש ל $ - ב ג י  טעט

יט ט עס און קי ע ט װ ל ע ט ש ע ג ט ס ע  פ
ן ער ו ד ו ע ל ד י י ט נ ן פון א ד ן —אי פ ר א  ד

ס די ע ק י נ ש ז א ל א ן ז ב רשא . דע ( ־ װעו
,אױפרוף״. ועט צו פרושיס דען »יך פאוערן
ניט. געװים

 פוילן אין מאסע ארכעטענדע אידישע די
 די־ אז פארשטעהן, געוױט שוין איצט װעש

 טראגן נאר איר קאנען פילסה־סקיס אץ דמןױסקי׳ם
 האנט א־ן האנט און שקלאפערײ, און פאגר^מען

 זי ײעט ארבעטער קאמוניסטישן פוילישן מיט׳ן
 טאכט די צונעמען כרי קאמף, דעם פןןרטזעצן

ל. א. הענט׳ אײגענע די אין ך א נ


