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װעלט־רעװאליוציע. גרויסע די
נײם. לעצטע

װאואיזוױלהעלם?
 פול באשטײט װאס םװיטפ זײז טיט ודילהטלם

 אונטנור האלאנד איז זיד גטגטראל?מזפימול 40
שאלדאטל־װאר. א

אפגעזאגט. ?יך קארל
 אפגע־ זיר האט יןאלצ סײזער עשטלײכעל דער '

 כא־ האט מצוכל־לאט עפטלייכישעל דער זאגט.
 װעט עסטרייר פח טײצ לייטשע די אז ש־אסז
לעפובציפ. לי״טשעל ניייעל דער פוז בונד אי• ארײז

בערלין. רױטן אין
פאלטנעזעצט. װעלט בערציז איז ארבעט די

 זײערע אױל געבציבז זײגע) אנגעשטעצטע א;ע
עלטעל.

 רעװאלױציע א ערב
פראנקרײך. אין

 רי זעהר זיד פאלשפלײט פלאנסלײר אין
 גרוי־ פאר הומעז פאריז איז באװעמנג. אלבעטעל

 דעפוטאטד די טיטינגעז. אוו דעמאנסטראציעט סע
 טרעטו טייעדס און צאננע קאשעז. םאציאציםטז

 רעגירונג. דער סעגז פאלואמצונגעז די אויף ארײס
 נעהל פאריז אין מיטיעו. אן נעמט דעגיהנג די

 אתאניזירט זיד האבו פראנט אויפן אז סצאנגעז.
 שוין פירז וועלכע םאצלאטז־לאטז, פראנצויזישע

ראטו. ד״טשע די טיט אונטערהאנלצוננען

זיך. צוגעהן איטאליענער די
 וױ אז 'מעצח. םאצלאטז איטאציענעל די

 זיד זײי צוגײעז געשצאשל. איז שצוס דער באצר
 סטידױש» א טלאגט לעמאביציזאציע די הײם. א

כאראקטער.

רײטשלאנר. אין רעװאלױציע די
טאלדאטז־ראט. אול ארבטטטר פונ׳מ זיצונג די

 געטייינזאטע א פארגעקומען איז יעלצין איז
 ארבעטער די פוז ראט פונ׳ם זיצוננ שהירשישע

 אנ׳אויס־ גיצי־ו צי פארשלאג יעי־ םאצדאטז. א'ו
 אומאפהײגניסע די פון נור פידונגס־קאמיטעט

 אנ־ ס׳איז וכוחים. הײסע אדויפגערופן האט א:ײז
 אויםפײ דער אז פארשלאג. א געװאה נענומען

 פאריטעטע י1אוי בילח זיר זאל ר־נגש־האטיטעט
יטודות.

 נאנצז א ארױםגעהפ! האט רעדע ליבקנעכטפ
 אויוי אנגעפאיצו שארו« א־ז ער מחמת שטורם,
רעגירונג. זײן אוז ענערטז

 6פװ באשטײט סאמיטעט אויספיירונגם דער
 14 אוז אוטאפהײנגיסע 6 ״דעטאנא־וצעס.“’

סעאדאטז.
םאלדאטז. די געװען מתרה דואט ליבהנעכט

 פארשטייער, זײערע אלס שיסז נים זאליז זײ או
אפיצעח. ס־יל

 צוזאמעננע־ איז דצונג דאזיקער דער נאר
 פאלסש־באפאלטעכטיג־ פון ראט א געװאח שהעלט

 שײרע־ עבערט. ארייו ם׳זײנע! ורעהכן א־ז טע,
טבעת, טל;ו, ענ  דא־ דער בארט. ד־םמאז, האאזע. י

־ ע -  איז פאלהש־באפאלמעכטיקטע די פװ ראט ז
ארבעטער־ראט. בערצינער פארן פא־אנטװארטליר

פארוי־ נעװען זײנען פארזאמצונג דעד אויױ
האאזע. און עיערט צערצן

אנ׳אויפ־ ארויםגעלאז( האט פארזאמק׳ונג די
 דײטשלאנד זאנט: װעלכער אדבעטער. די צו ר־־

 רעפוב־ םאציאליסטישע א איצס ערסצערט י-לױט
 זײ־ מאכט פאציטישער דער פח טרעגעד די ".,י

 רער סאצדאטז. און ארבעםער דיי פון ראטן די געז
 פא־ רעװאליױציע די שצום. א—אין טאנ־צאזוננ

 דער װעח נעביטז ניכער װאס זאצ עש אויר דערט
 נור פראדוסציע. סאפיטאציסטישער דער פת גא;ג

 נױט־ס, ס׳איז װאש צוטרײטלונג, שטארקער א «ן
 ניײע א אױפצובויעז תורבות באוטנקע די אויוי כדי

ארדנונג׳/ װירטשאפטציבע
 בא־ םאצדאטל אוז ארבעטער די פון ראט ־ער

 אוז ארבעטער דוםישע די ההצהבות ט־ט גריסט
 טריט ערשטז דעם געמאבט האפן װעלכע פאצדאםז,

 זײ־ ארבעטער רײטשע די װאם שטאצץ, איז איז
װעג. זײער איז געגאננעז נעז

 םאצדאטן אוז ארבעטער די פוז ראט דער
 ברידער־ זײז ראטו־העגירונג רוםישער דער ש־־ט

 די אויפצושטעצז וױדער באשצ-סט אוז גדוס צינן
 רעפובלייקאגער דײטשער דער צמישז באציהונגעז

 װארט א.וז רעגירונג רוטישער דער און רעגירונג
בערציו. אין באטשאפט רוש״שע די או־ף

שלום־באדינגונגטז. די
: װאפניטטיצישטאנד־באדינגונגעז. די חת . א

 | דײטשצאנד געשטעצט האבן פארבינדעטע רי :ואש
 | זײ־ געמע^דעט. שױז האבז מ־ר װעצכע װעגן אוו
 ! פאר־ די אז יריעות״ איצם געװארז דערהאצטז נעו

נאר: פאדערן בינדעטע

 אפרײניסז טענ 19 איז זאצ !(רײטשצאנר
 סאצדאטן. אצע עצזאם־צאטארינגיען. און 1בעצ;יע

 רעכנעו ןיד 1װעצ איבערבצײמ דארטל װעצז װאס
קרינס־געפאנגענע. פאר

а דײז פונ׳ם בתנג רעכטז אויפן (2 т־в 
 רא־ א טיט זאנע ניייטראצע א אײנגעארדנט

 □«־ >1דאר װאס סיצאמעטר״ 40*30 איז ריא-יש
טעג. 11 פח משד א אין װעח פרײט

 גארניט מעז ראדוז לײן ם־עג צינסז פונ׳ם (3
 רארפז באנעו אוז פאבריקן זאװאח, אצע צונעשעז.

א־מבארירט. בצײבז
סאצ־ דײטשע די רארפן מזרח אויפ׳ן (4

 ביז נעװעז איז װאש נרענ־ץ, בי» אפטרעטז ראטז
 אנגע־ ניט איז טערמיז )דער מצחמה רער פאר
.0וױז

אונטעחװאסעו^שיפציאר. 100 א־בערגעבן (5
 אייע־ די דרעדנאאוטז, 6 אוז לרײסערס גרינגע 7

 אוז אנטװאפנט װעח דארפז קריגש־שיפז ריהע
 דער אונטער האפו נײטראצן א אין איבעריעגעבן

פאדיינדעטע. רי פלן השגחה
 אין גיצטיג איז װאפנשטיצשטאנד דער (5

טעג. 13 כה משד

בטרלמ. מיט גטשפרטד טשיטשטרינס ח׳
 רירעקטן דורכ׳ן האט טשיטשעליו ח׳ דער

 קאז. אשקאר דעפוטאט דיי־טשז מיטן געחגט דדאט
 פאד זייר שטעצז רײטשצאנר אין געשעהנישן רי

נאנג: אזא איז
 צונױפגעשטעצט איז רעגיירוננ נײע די (1

 די אוז שײדעטאנאװצעש די צװישז אפמאד צויטז
אומאפהייעיפע.

 מיט טאז 6 צו ארײן גײעז קאבינעט אין (2
רעכט. גצײבע
הא־ ארײז גײעו אומאפהײנניסע די פוז (3

 —שײדעמאנאװצעס די פוז בארד. דיטמאו, אזע,
שײדעמאן. אוז צאנסבעת עבערט,
 פארזייצער נעװען איצט ביז איז בארד (4

 ארבע־ אח סאצדאטן די פח ראט בערצינער פוז
טער.

С5 ת״ן ניט נעמט ״ספארטאק״ גרופע די 
רעגירונג. דעי איז »נטײצ
 אג׳אצירײ־ צונויפגעררפן װערט א-נגיכז (6
ראטךצהאמענפאר. טשעד

Т7 האנפיש־ ל«ט ״ספאדטאס״ גרופע די
 די ארייש ניט т אנצײנעד״ ״צאסאצ דעם קירט

פאז׳/ ״רויטע
 די אנערקענט האט דויפט־שטאב דער (8

ראטז.
V) אסױ די פארצאזט מ״ציטער דײטשע די 
ערטער. פירטע

 מצחמה א ערקצערט האט רוטעניעז ׳(10
די־יטשצאנד.

ш יאפע אז פאדעח, אומאפחײנגיפע רי 
בערציז. איל צודיה סומעז זאצ

מיטצען געװאח אנגענומעז ם׳זײנעז (12

תײפ. א סריגס־געםאעעגע רוס׳ישע די אפצושיסז
שײדעמא־ די אח אזטאפהייינגיהע רי (13
פאציטישע די א( אפגעמאכט: האמ נא־וצעס

 רײ־ א ביצח ב( ראטז. די בא זייר נעפינט מאשט
 גרינדונגס־ א אז רעפובציס םאציאציהטישע ט*&ע

פארזאמצוננ.
 בורזשואזיע רעד מיט הסכם א װעגן (14

ניט. דערוױיל זיד רעדט
פאראנטװארט־ איז רעגירונג אצטע די (15

טעטיגסײט. איר פאר ציר
 זי־ ח׳ ת׳ רי געשיסט װעח בערציז איו (16
פעטראװ. אוז ראדעס גאװיעװ.
 אװנטװעט אין אזיײגער 8 טאג. יעחנר (17

 בער־ טיט דירעקיט שמועסז טשיסשערין ת׳ רער
צין.

רטגירוננ. נײטר דטר פאלגט העתינרורג
 פארשטײער רי א״נגעצאח האט נדענבורג וי

בא־ װיכטיקע א אויף סאצדאטרלאט 'י
 מעצ־ לאט היצעל לעל שטאװקע. לעל אױ ראט־נג

 אלמײ גאנצעל לעל מיט הינלענבולג אז ,.דעט,
 לעגילונג. נײעל לעל פמ לשות אין איבעל ז־ייר יניט
אנ׳אנאלכיע. אויםצומײח :לי

•/

I

ארדנונג״. פול ״שיצטר די
 דעניא־ לי אנגעהױבן זיד האט האצאנל אין

ביציזאציע.
מעצ־ האאג אױ באטשאפטעל לײטשעל לעל

 עלקצעלט. כצוטלשט האבז פאלבינלעטע לי לעט:
 מ־ט אונטעלהאנלצונגע! סײן פיח ניט װעצז זײ אז

 זי וחגצן אוו לײיטשצאנל באצשעװיסטישעל לעי
אללנוגג. לי לאלטז אויפשטעצן בדי אה־ן

װאלה־בױלא. דטר איבטר מאנטראל א
קאנט־ אונטעה זיד געפיינט װאצוײבטלא לי

 סאצלאטױ ארבעטעל־אוו לי פח לאט פונ׳ש ראצ
לעפוטאטז.

באפלײט.—לױמסטמבטרג לאזט
 געװאח באפלײמ אױ צױקםעמבעלג לאזע

תפיסה. פיז

לטפובלימו. גײט

 בארעז. װױלטעמבעלנ, שאקשעז, באיעח, איז
 איז בלאאונשװי־יג איז און העשענלאלעמשטאט

לעפובצי£ םאציאצישטישע א נעװאח עלקצזנלט

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

רעװאלײציע. דײטשער דער פון אפקלאבגען
אלמײ. איטאליטנישטר דטר פוז צופאלונג די

 האבן אלמײ א״טאציענישעל ־טעל3 לעל איז
 אפיצעח. לי פאצגז צו אפגעזאגט סאצלאטן לי »ייר

 ־טעל6 לעל פװ צופאצוננ לי שטאלין גײט עי?ל דעל
 מאכט איטאציעניישע די אלמײ. איטאציענישעל

 װענן יליעות לי אלמי־ דעל איז וילל ניט צאזט
לײטשצאנל. איז רעויאצטציע לעל

אויד. שויז זײ בא
קצאנגעז. לי איבעל פעז גיט שטאקהאצם פוו

 אלמײען עננצישע און פלאנצויזישעל ךער אין א,•
 כאצ־ ארבעטער־אוז פוז לאטו געײצידעט - • ה»פז

דאטז־דעפוטאטו.

שװײט. דטר איז אומלוהטז די
 אנגע־ די אז מעז, מעצלעט בעלציין פרן

 פאציטיס אינוױיניגשמעל לער פוז שטל־יננגטסײט
זיף. שטארסט שװײץ לעל אין

 פא־ אוישפירוננס־קאמיטעט אצטענעל לעל
 ניט װעו סאצדאטז. לי אלויספילז מ׳זאיצ דעלט,
שטלײס. אנ׳אצגעמ־ינעם מיט על דדאט

 בא־ ראט אלבעטעל־פאלאײו צױליכעל דעל
 פלאטעסט־שטדײס לעם פיח צו לוײטעל שצאםן

 פאלזאבד פוז פאלבאט דעש אפשאפז פאלעלט און
לאטז־באט־שאפט, לוםישע לי אומסעח א-וז צונגעז

л ם. שװײדישט די פוז פאדטלונגטי די
 אח סאציאצ־לעשאקלאטז צינהע שװײלישע לי

 האבן סאצדאטז אוז אלבעטעל לי פה פאראײן לעל
 זײ װעצכעל 1אי פלאהצאמאציע, א אלױםגעצאזז

 םאציאציסטי־ א ורעלז נעבייצלעט זאצ עס פאלעח,
 ארבע־ לי אויל שט־צז זי־ד זאצ װאס לעגילונג שע

 אנ׳אלנעטעל־סאנטראצ ארן סאצלאטז. א.ין טעל
זאזואח. את פאבליהז אצע א*יעל

 זיד האבן תיעוצ איז לאטז. ניצח צו אינציאטױו
 איו סאצלאטז. ר״טשע םח לאטן געניצלעט שוין

לוהיג. איז שטאה

תסלאנד. אויפשטטלל װטגל באראטונג א
 )לו־ יאשי אי! אז איבעל. מען ניט היעװ פוז
 אויםשטעצן ױעגז באלאטונג א פאל הומט מענייעז(

 לעני־ אצע אנעלקענעז פאלבינלעטע לי לושצאנל.
 לו־ לעל אליל געביצלעט זיל האבל װאש לונגעז,
 קאטױ א פ־ה װעצכע אוז טעליטאליע סישעל

 צוגעזאגט אויד האבז זײ באצשעװייקעם. די מיט
 צױ הליגש־מאטעליאצ. אוז געצט מ־ט העצפן צו

 ״פלײ־ לעל העצפז פאלבינלעטע די װעצן עלשט
 אוסלאינע. אוז לאז דעלנאר ארמייי׳/ ױיצינעל

 פוז אלט דעש פאלנעמעז װעצז פאלביגלעטע לי
 או־ פת אװעסנײן לאלפז װעצכע די-טשן, לי

סלאינע.

הסכם. איז אלט
 פאל־ לעל געקומען אופא איז,פוז היעװ איז
 פאװ־ ״לילעקטאליע״, אופימעל לעל פח שט״יעל

 הליגש־ הויכע לי באזוכט תיכל האט על צאוג
 ״רע־ אצע צװישן אז עלקיציעלט, האט אוז שפעלז,

 מזרח. או־פז געבייצלעט זיל האבז װאש נילונגעז״
 ״דילעס־ לי פאלשטענליקונג. א פאמעסומעז איז

 מיט פאלבינדונג א אײנגעשסעצט האט טאל-ע״
פאלבינלעטע. לי

ארויסטרגיטונגטל. אוימ װאלט מטל
 זי.ל. פאלשאלפט האצאנל 1אי צאנע די

 אז מענצ-ל. ס׳א-ז אלויםטלעטרנגעז. אויל מ׳װאלט
 א-לע א־ז נעמעז זאצ פאלטײ פאציאציםטישע לי

באװעגוננ. לעל פון אנפילונג לי הענט

טשטלײכטל. די אנטװאפנט
 אוקלאי• א אנגעהומען אלז װאצאטשיסק איז

 װעצכעל טיציטער־אפטײצונג. ניש־נאציציאנעל
 הו־ װאס עשאצאנעז עםטלײכישע אצע אנטװאפנט

 צו זייי בא מעז נעמט געװעל לי אהעל. אז נרעי
צופוש. אפ זײ שיקט מעז אח

אויד. אפיצטלל ,די
 ח׳ פח כאפומעז האט טשיטשעליז ח׳ ל׳גל

 לע־ א סיעװ אין זיר נעפינט װאש מאנואיצסהין,
 פאל־ איז סיעװ אין לײטשזישטאב איז אז פעש,

 אפיצעלן דײטשע די אוז באלאטונג א געקימעז
 ליייטשע לי אצ׳ל װעגז לײז מוליע באשצאשן האבן

לי ז־יל אויל געטמעז אויל האבז לײ סאצלאטז.

אונטטרװאסטר־שיפלאד. טנגלישט
 זיל האיז סעװאהטאפאצ אוז אדעש צװישז

 אצע אונטעלװאשער־שיפצאד. עננצ׳ישע באװיזן |
 װעח פצא:. לײטשז א א,־נטעל גײען מאש שיפז.

 אלויש טען זעצט קאשאנלע די און אײפגעריםז |
בלעג. אויפז !

פאםטל• אלט אראפגמומטל
 פלא־ איז האבז סאצלאטן דײטשע לי נול װי . !

 לעװאצױציע לעל מכח לעלװאוםט זיל כאלאװקא
אונזע־ דעלפלײט תיכו* זײ האבז לי״טשצאנל איז

 בשזלה. פל״צ־כעל דאזיקעל רעד טיט םאצדאטן לע !
 אלאפ־ זײנען פאשטן לײטשע אצע כמעט י

נלעניא׳ בעציגאלאלעל פח געװאח גענומען



ת מ א ר ע ד

טה איצט מיד
חבריםו

 װעלכע װעגז צײטז. די געמומעז ם׳דינעז
 תעפ בעשטע די נעטרוימט אוז געחלוטט ט׳וזאבז

па דורות. לאעע פון שויז מענשהײט רער
 די זײנעז יאח לאנגע פ\ן פארלוי)* איז

 קרבנות. אלס געפאלז חברים אונזערע פון בעשטע
 פארמאנט האבז זײ װאם בעסטע אלעם אפגעגעבז

בז. איז  פאר עבז5 אײגענעם רעם געװען מקריב מ
 דעװאלױציע. אלװעלטליכער חגד פת אידעאיצ דעם

םאציאל־זם. פארז
אוג־ פוז אנזזױב פוז האבז קאמוניםטן. מיר,

 אױ דאס אז געזאגט, רעװאלעציע רוסישעד וער
 ,צו רעװאגיױציע. סאציאליסטישער א פח התחצה די

 גאנצע אינזער צוגעפאסט מיר האבז «ידעע רער
טאקטיס. רעװאלױציאנערע

גע• אונז אויוי אפילע האבז צײט לאעע א
 אוטא־ פאר אונז האלטנדיס געשמײכלט, אוז קוקט

 פרעגן א־גז מען פלעגט טריט יעדז אױ״ס פיםטז.
 ליבקנעבט רעװאלױציע?״ מעצט אי־ער א׳-ז ״װאו

 זײנעז אינטערגאציאנאליסטן אנדערע און אדלער
 זײ ווי נעוועלטיסז, הסריס די איון טױרמע איז

וױלז.
 בײזע אלע פאראױסנעזאגט אונז האט מעז
 פאר־ די פוו רײעז רי איז באזונדערם חלומות,

 געגאנגען זײנעז װעצכע מאסן, אידעשע בלזןנדעטע
פוז אפגע׳שטאנען זײנעז װאס פארטייע!, די נאד
רעװאלױצ־־ע. רער

 װאש אלץ דאס אויו« ארום איצטער זיד סוקט
אי ס׳קומט  זיד װעט איר אוז «*יראפע איז פ

 אז עס, דערזעהז בלינדע אפילו איבערציײגן.
ט א ה שלאגז ס׳  םאציאליס־ א פוז שטה די מז
אימזרמטתזניש. מישגי

ט װילהסלם « זײז מי רי פ אנ ר  אנטלױפו מ
 דעי האלאנד. א>ז גרענע׳ו איבעח װאו עתעיז

 פארמעט מלוכה פוז ננבעט מארל ?זסמרײכישעיר
נרט. א איז ערנעץ אנטלױפט איז

 שטדײס אלגעטײנער א איז ׳עװי־ץ דער איז
 װאשמעז ארמײ, די פאנאנדערלאזז פאדערט טעז

רעװאלױציע. к пв פאל אין צוגעגרײט האט
ם׳גע־ װאו פראנט. פראנצויזישן דעם אוי^

 זיר ברידערז אנטאנט פוז ארמייעז אצע זיד פינען
 דירעקטע פירז אח םאלדאט) דײטשע די די טיט

 אײגע זיך גיט מען שלום. װעגז אינמערהאנדצועע)
הענט. די אנדערע רי

איטאליט״ רעמ א.ויו* פאר הומט זעלבע דאם
ט יישז אנ  איטאא־ און עסטױיכער די צווישן פר

 נארװעיגימן אוז שװײדז פוז סאלדאטז. »לגישע
 רעװאל-וציא־ ערנסטע א פת יריעות סיר נאסומעז

פאר. ממVק דארטז װאס באװעגונג שױע

 פוז אינפארמירט שלעכט נאר ױינעו מיר
 די איז אינווי״נילן ײאר עס׳הומט װאט איץ, דעפ

ט. פרז הענדער אנ ט  שטערט צענזור שטרענגע די אנ
 פארשטענדליו־, ל־ייבט ס׳איז נאר רעם, איז אתז

טר די אז ט ט  זײנטיז מאסל ארטמט די אוז ארב
מה זייטר אײ ש ט נ ױצ־ װטלט דטר םי אל װ  חז
יט.

האט מצחמה, דער פח ציים גאנצער דער פאר

 געטענה^ט. פר־עסע איר מיט בורזשואזיע גאיצע ףי
 צו כדי װילהעלסז. קעגז מלחטח די פירט זי אז

 גע־ מען האט ?יבקנענט! דיייטשצאגר. גאפרײעז
 א פאר גטטאכט מעז האט איב א־בעראצ, צויבט

 רעװאלױציאנער» «רענטציכז א פוז םיםװאצ
דײט׳ע.

 רומ. ליבכיטכטס שטימט. ליבמנטכטט
 א אז בלײבז ניט האנטז מטשים, ליבמנטכטש

 . ברײ־ די פול הטרצטר די איל אפסלאנג הײסל
אגטאנט. פול מאסל טט

. ער? רופט װאס צו ציכקנעכט. זאנט ולאס
 ; איל פרײדיקוגי״ ״בארג זײן פון מיר זלײם! דצס
̂■ תצױז דעם פון פאצאץ פארכאפטז דעם  רוי

העצפ.
 נע־ האט ציבקנעכט װאש זאד ערשטע רי

 אנטר־ װטרט דײטשלאנד אז דאש. איז מאצח
 די רטפובליפ. םאציאליםטישיט א אלס מטנט

 ;;»*а ליד ה»ט רעװאלױציע שאצ־אציסטישע
הױבו.

 קצאימ צו אז ניט הויבט האױל וועמעם
 װער־ דאזיסע די בא פוײד אומגעהערטע א מיט

 פרײר. פוז טרעח מיט פוצ װעח אױנ; די מער.
מאמענט. דעם דעףקעבט האבז טיר װאם

 איז פאצאץ װילהעצמס תצױן דעם 4אלי
 צל אױפרװ* א מיט פא! רויטע א ארױשגעשטעצט

רעװאצױציע. םאציאציסטישע א
 װאש דאס. ניט מער איז אײראפע אצטע די

 רער רויט, אוז ױגג געמארז איז זי :נעװען איל זי
 אומע־ 4אוי פאנאנדערגײז דד מוז אירער אפשײז

מוס.
צענטח. רעװאצױציאנערע צװײ די צװישז

 פון אײראפע: איז געװארו באשאפן זייינעז װאס
 עסט־—ז-יט■ אנדעד דער פוז רוהלאנד. זײט אײז

 תחום א בױטז איז זיד נעפינט רײר־רײטשצאנד.
אקופאציע. דער פוז צענדער ״נײטראצע״ פח

 רעװאצױצי־ רי אפ פיצ זעהער עװאכט דאס
 פוז הינזיכטז. פיצ איז שטערט אוז עיערנ־יע אנעדע

 די איר בא געחגהעו שויז אוקראינע האט זײ
 רעול^' נעװיםע א דארט האבז זײ ראטן־מאבט.

 ־■״ «ר רומענישיי די אפיצו ערפארתג. ציאנערע
 אומצ,״־ זיר אפהאלטו ניט זײ װעט חיצות צישע
ראטז־מאכט. דער צו צוריס קערז

 פױלז.', אול ליטט 1אי צאג׳נ די איז אזױ ניט
 אלט; פארז נאד גערואח אסופירט זײנעז װעצכע

 געזעהן« ניט רעװאצױציע קײז האבו זיי רעזשים,
ערגער. פ־צ צאגע די איז זײ בא

 דירעסטז א נעכיעו צו אויססומעו װעט אונז
 בא־יי רעװאלױציע. זײער אױ זײ העצפז אוז אנטייצ

 ױאם אלט, די אויה חוב דטר ציגט זונדערס
 באפאנט גוט זײנעז װאס דארטל, פול שטאטטל

 ארט-תע די מיט באד־ינגונגען, ארטימע די מיט
 הטלפל את אחינצו זיד אומצומטרל ׳טפיאכז,

רטװאלױציט. א מאכל
 איז ארבעטזגר איײישז דעם פוז ראציזג די

 צײט דער פאר גרוים. זטהטר איז נעגנטן יענע
איגן־ אסופאציע דײטשע די האט מצחמה דער פון

פאן. װילםאנ׳ם אונטער
 טרעגער די :געשיכטע דעױ פון פאראדאקס א

 אפצוכיעקן שכרעבן ויאס װעלט־אימפעריאליזם, פין
 צו־ ן א האלםן ויאס מערק, רי צוױשן גרעניצן ,ד

 סראט אייזערנעם זײער אונטער צוטרעטן און בןרײ
 רא״יע רער אין ארױם מלוכות־סרן-טן קלײנע די

 ארן מלובות• אזעלכ?נ ןן3 שעפער און גרינרער פון
 דעם מיט צומאלט װאס קאפיטאל, גרויס דאם

 וואױלשטאנד דעם מאשין פון דאד אבזרױת׳דיגן
 רײסט װאס קליעבירגער׳ פינ׳ם װמיגקײט די און

 כטן,גאנצע ש גאנצע האנט לאגגער זײן מיט ארויס
 рк באדן זײער פון קלײנבירגערטופ פון מאםן
 קאפי־ גרויס דאם פראלעטאדיער; פאר זײ מ%,כט
 אונגאר־שן, גאליצישן״ בײם צו נעמט װאס מאל,

 אים שלעפט און קיגד זײן פױער דרום-סלאװישן
 לױנ- א זײנעם אים פון מאכט אין ים איבער׳ן אװעק

 דער אט מאשין, א צו צוגאב שטיקל א שקלאף.
 אין אררס איצט טרעט גרויס־קאפיטאל לעלניגער

 און העלפער זײן וױ קלײגבירגערטום, פון' גן א־ די
 פאר- אימ העלפט װאס ש־צער, ב דער װי ריעטער,

 איניגסטע ס,1קלײנב'רגערטום דעט זײגע, יכ׳ מירל.
ך באפרײקזן рк שמרעבונגען ן и ,־גשן4וי р זי д 

 אונגארישן, דײטשן, דעם פון רענץ ק«נק דער
פיטאל. ק שן נתיטרוס

 רא איז װידערשפרוך דער זיך, ם׳פ״רשטײש
 מליכה־^גא- קלײנע שװאפע, שייגב.׳גר?ר. א נוד
.ניזג  גע ד פררך־ע זײערע פון א״גיעריסענע אפט ;

 םך א איז הילפלאזע, עקאנאטיש לעבנס־קװ;.לן,
 גיינ־ אסך לאניעס, ק אין ען פשרװ^נד צו גד־ננער

 פ-לליסיישצר פולער ן פ שלײןןר דעמ אונטער גער.
Р " ■; ׳ל.. י א 1׳ גקי : י .. . ״  V .

 מלוכה־גרענ;ק אז-יל•:;} פארשק־לאפי. צו נאשיש
 גןױעדלגעש ן א משל׳ איצט, זיך באשאפן מאט

נ׳ אדיבערשפר מעלט־קאש־טאל דער װעט עסשרײך,

 פון גרעניצן די װי שױײקײט, מער מיט ניט גען
 אינ- ארימע, אזא ״ען שבטיט.'׳ אפריקאניש־ל װילדע

 *. כא װי לאנד, פויערשע פינםטערע, :קילטור־>לע
ת בעל א אל ; מ׳ש װערט װאטיען,  איבערץ הני

 געװעזע־ע די איבער פללגז עםטרײכישן גאנצן
 לם, אויפץ-־יאדריאסישן רטן נ־ עסטרײך-אונגארישע

צו פאליטיקער גרײםע קײן זיץ ניט מען דאיף | 
עד4ד דער העבט װעמענם אין פארשט־ין,  פל:,ט דג

рк געכינען, זיך װעלן פארטן דאזיגע די рк ולער 
 כערװאטיישע די איבער בעלייהבית־עורען ם-העט

 אונגא- דעש «ון פריץ אײגענעש אגשטאט פעלדער
סוחד. איטאליעניען рк רישן

 אינ׳מ זעלנסטבאשטימונג рв לאזונגען די
 ס פ ד• מיט אלײן טרעטן װא״ יענע, рв טויל
 מורא׳דץגע, די נור באיױיז זעלבסשבאשט־מונג, ?דע

 איפפזנ־ טריאוטפידענדן פוג׳פ צ-פ&סיגגפ-קראפש
ריאליזש,
 אין אפאל, האס והיס גרוימבזרזשואזיצ, די

 איינגע• רעװאל׳ציע, בורזשאזער דער פון טן צי די
 :זסן געש שפעשער האט של?םער, פעאראלע װארפן

 פרי• פעאדאלע װעלכן אץ במד, פעססן א זײ מיט
 ןזאבן גוטםבאדצר דעש פרזנמ־עש און דױליגעם

 פרימיליגײיס מיס ,דש צוזאמ:ײג::כ גוט גאנץ זיך
рс .ק איצט קאפימאל  פארצנילײ рв צ־יט ,די װ
рк ק קרינ  )היי ־.רביא!פ. דאמןן צו מנט :יז לינ

 קײן גלײבנן זט טי״^־אל פו־ן װען ױ.״.רמ(, יןי׳ט
 טאל ל1 ײעלט־ק ‘דעי דך .יכט ט גיט, יפליש י־ר שו
г■ ס-: די נגומען. ב«ד נײע די צ ץי  טיאו־ע, רז ג

 יואס גץ, :קל אלע פין ד קאסטצפאייט״שסצ. דער
 :אצתײאלע אלע :עװאקק אריבע לאנג שוץ האט

 рз װארטפ־ױער־ן א זערט —ראדמעז ״ון ;•:־צן י
ס, נאצ פן .קלי׳יב־רגערל ^ז  рк אן;׳ פר־שט שג

קלײנבירג^יליבע רעאקצ^נערן די באפליגצלש

-Кус̂ тао»! Ыоснва.

 ארי־ האט מעז פראדוסציאז. די צורואינירט נאנצז
 די פון מאשינע[ אצע דײטשצאנד איז בערגעפירט

פאבריקז. אזז זאװאח
 און פויצז פון קצ«ס ארבעמער גאגצז דעש

 די איז «יבערגעפירט גװאצד מ־ט מען האט ציטע
זאױאדז. אמוניציאן דײטישע

פארנופג« איז װאם ארבעטער אידעשער דער
̂בז איז פראדוקצ־אז, קצײן דער איז  רע־■ געבצ

 פעיז-ג איז װאס עצעמענט אדבעטע־ א־מציסער
ועװאצױציע. א «ויף

אי־ די דארמז זיעען באדויעח גרױסז צום
 פת ורירפוגג דער אונטער געצציבו מאפז דישע

״בונד״. קצײנבירגערציכן
אר• גענומעו л ס. .3 די האט פויצן איו

 א האט אוז פראצעטאריאט א־דישן צװישן בעטז
העצפן. נאר זײ דארױ מעו ערפאלג, גרויםז

 װאו ציטע, דער איז צאגע די איז ערגער פיצ
 ערשט הויבט פארטײ קאמוניםטישע ציטװישע די
 שזט קײז ניטא איז עס טריט, ערשטע אירע א)

 אר־ איריש; רעם צװ־שז אגיטאצי« קאטוניסטישע
 אר־ רער פוז גורצ דעם צעח דאר!? װאס בעטער.
 אפ־ טיר דארפז ציטע דער רעװאצױציע. טיקער

אויפמערקזאמק־־ט. גאנצע אונזער געבז
 באדימונגען אייצטיקע רי בא רעװאצױציע א
 אגיטאציע, א'יז מיט נור ניט אבער מע; מאכט

 מילײ איז אױד צונןיגרײט זײז דארה מ«ז
 בירגער א מאכז קאנעז ראר^ מעז זיז. טסרישז

זײ[. צו ס׳באדארף װי קריג.
 איז ארײנטתזטז חברים אלט רופז מיר

 גע־ געגרעדעט איז װאש ריװיזיע. מערב דער
 פאלס. וױלמזר איהר באזדנדטרם אוז װאח.
лх אידישער םפעציעצער א זײז װעט דארטז ,пиа

 זיר װעצין חברים אונזערע אז האפז, מיר
 ארײנ־ װעצז אוז רוױ אונזער אויף> אפרופז ה״ם

פאצס. װיצגער דעש איז מאםנװײז טרעטז
 צײט דעיר מיט פאר שטײט פאלמ ד?זם

 טר נאםטז װטמטם אהיז אריבטרצוגײז
 צו אויסקומעז װעט דיװיזיע מערב דער טראגט...

 מיט באפרײעז. צז זיד אסופאציע אונזער העצפן
 די אנצו־װטנדז נעצונגען אונז װעט היצו« איר

 אוימ פאר שטײט דארטו װאס רטװאלױציס.
ריכטונג. סאמוניםטישטר דטר

 װאס שטח. טויטז דעש פארניכטז מוזז מיר
 רעװאצױציאנערע צװײ די צװישן זייף »עפינט

 דער א,־נזערע. זועח דארו* אסופאציע די צענםח.
 האבן ניט זיר אוי̂ו טאר אײראפע פוז מזרדי

פצעקז... שװארצע קײו
אז זײנטז חברים.מיר טת  אי־רװטטטר־ זיכ

 דטר פאר חוב רטװאלױציאנטת אײטר פילז
 אײ־ אײטד פאר רטװאלױציט, אלײטי^טליכטר

 גט־ פארז נטמטז זיד װטט איר הײס. נטנטו־
 מטרב־ דטר איז אריעטרטטז װטיט אוז ױײר

דױויזיט.
 מא־ אידישט די פוז ביירא צטנטראלט די

םטהציטם• מוניסטישט
 סאז םערב־דיװיזיע רער װענן יז־יעות נאר

:װענדז זיד מעז
риат ,׳ -л״Пречистенка 16 Евр. К 

.4 для Д. Б

& сз

עלט. ה איוײשע
הקהל. ר^ש לעמבערגער

 די צװישן דאש אױפרןיגונג גוראלדיגע א
 מיטץ פאקט דער ארו׳סגערופן לעסגערג אין איין

 פרנס, ד״ר הק״ל, ר.י,ש שן אסימ־לי;:טאר דאדטיקן
 גע■ באשטימט נאר געוועהלס, גיט «גב איז װאס

אכט. זײן אױף װארן
 אין זײנען איצט ביז :אזוי איז מעשה די
 פאר יתופים: פאר ם;;צי^ם з געװןין לעפב׳ייצג
 האט באזתדעה אידישע рк שע אוקראיג פױליש?,

 אידן אז ערקלערט, פרנס ר״ר הקהל, ראש דער
 זײזײנען וזייל סעקציז, באזוגדז>רע קיץ ניט דארפן
פאליאקן. גוסע מטילא

קלאםן־קאמף. קעגן הצעיר״ ״הפועל
 פארגעקומען איז ישראל( )ארץ חילדה אין

 ,הפועל ארגאניזאציע דןר פון קאגפערענץ א
 די געשסאנען זײנען הױש סדר אויפ־ן הצעיר״.

 אין לאגע, פאליטישעד איצטיקער ד?נר װעגן פראגן
 פראגע די געדואק באהאנדלט איז דיסקופיןיס די

 םא• צוט הצעיר׳ ״הפיעל פון באציהוגג דעד וועץ
 דער אז צרויסגעװיזן, האמ דיסקוסיע די ציאליזם.
 ציל ןיק דעדגדײבן צו ניס גלויבט הצעיר״ ,הפועל

קלאסן־קאטף. דיעם דורך

אידן־פראגע פוילישע די
שלומ׳קאיגרעם« אויפ׳ן

 אפגערוסן זיך האט טאגעכלאט״ »בערלינער
 рк ווארשע אץ גמינע-וואלץ אפגעלייגטע די װעגן

 מוזן װעט א־דן־פראגע פוילישע די אז שרײבט,
שלוש״קאגפערענץ. דער אויף װערן באהאגדלט

אג׳ארבעטער-טוער. געשטארבן
 געשסארבן איז קראנקהײט שװעויער א נאך

 ארבעטער־ באקאנטער דער יאר зо פץ עלטער אין
луш פובליציסס рк מיטארבעטער рс לעבנס• די« 

הילדעבראנד. בער פראגן׳,
 יארן זײ אץ האט פארשטארבענער דער

 דער אץ יל א.ט рторк׳лх גענומען 1906—1905
ד״• פון ארגאניזאציע װאלשעװ?נר  װי גאכדעש, .ב̂ו

 אין עד האט געװארן, ארעסטירט דאמאלס איז ער
שװיגדזוכט. באקומען ט.־רטע

קינא־ארטיסטן. אידישע
געועל■ א ארגאניזירט זיך האט אמעריקע אין

 קירצליך פ.!;רט וועלכע ארטיסטן, אירישע рв שאפט
 שאנן זי װעט דארט און ישראל ארץ קײן אװעק

פילמען. קינא ра רײע גאגעע א

א. אץ רעגירונג אידישע נ טי ם ע ל א פ
 >גן ט איבעד; גיט ,.הײנט״ דער וײ לױס

 *!•- פאלן אץ אז קלאנגען, אדום װארשע אין זיך
 רעגירתג, אידישע א געװארן געשאפן שוץ гк נע

 אלמ מיטגלידעד. 36 פץ ם*ים א פון באשסײט װאס
חנ װערט םײט דעש ра פרעזידענט מ ג  גחופ .,
סאקאלאװ.

 פרן טרױמער מיט׳ן צוזאטן זאגט рк א־מאפיעם
 איז לסט, װ דו ״אויב ;: ג־לטמ לײנב־־רגערל־ק

מעשה״. װאונדער קײן גיט דאס
 אימפע■ דער דא איז עקאנאמיש נור ניט און

 טויט- די גוש װײם על .רא־נטןרעכירס, ש ריאליזם
 דעם שצד איהם .?ײף לױײרט װאס סכ.ה/ ליכע

 ער פראלעטאריאט. אינטערנאציאגאלן װאקסעגדן
 סבנה דאױגע די כדי אפפערן, פיל ״ף ד.. ן א װיל

פארניכטן. צו
рк הויבן קאסג&פאליטן געבארענע די 
 זעלבססבאשטימונג פון פאהן די אױף כלומר׳שט

 אויס באלד זי פארבן זײ אבער פעלקעה פאר
פארב. איײעיער זײער אץ

 אױהטײטשונג אנדער• קײן נימ דערלאון יײ
 פארגיכ- рк צופאלונג וױ לאזונג, גן דאז דעם פ־ן

 האבן מיר מלופה־אדגאניזמען. גרױםע פץ מונג
 העי־ן איצט עסטרײ־ך. צו בגוגע געזעהן דאס שױן
 פזרח- אפצוגע.:ן צו שוץ זאגט а אז לנ;של, מיר,

 у דעמאגיאג דעײ צו ^לוכה. ליטװישער דער פרײמן
 קײן גיטא גאר איז צד טריאוי;?פירעגדן בוג׳ש

גרעג׳־ץ.״
рк בא- מלובות גרויסע פ־ן צרפאלונג די 

 בא- זי—רשקלאפונג נ־ עקאנאפױשע נור גיט טײט
 рк ג צוברעקלו - יט צ סזנ געװ א אױף טײט

 рл מחגות. פראל>&ארישע די פיץ ייג צושפאל
 י.:ג זעלבססב;שטינ דאזיגער דער פץ פראצעם דעד

 די אין אריין טראגט אלײן םח״ : וװלסאנס ״אױף
 פלא־ עם צושטערונג «נ־אמת׳ע רײהען ארב^שער

 ך ז פאר״ײניגן עם שאוױגתפ. זיןיד אױף ק^רט
 בלל-סלאװע־ כלל-ט״עכישעת אײן אונטער אלע

 אוס ז־ך מ׳קערט פאמן. כלל-פוילישער נישער,
 צו זיך מ׳שלעפט •אץ וועלט דער צו רוקן מיטץ

אמק  טאנץ אין קלײגבירגערטמ אײ&ננעש מיטץ ו
צױבןירשטע־ װילםאנה פץ מאקט דעם או־טער
קעלע״•

 רעדאקציאנפ־ק«לע;ײש, :רעדאקטאר
 פאױ•^* דער פון ק. צ. אי־ױםגעבער:

שעוױקפפ(. ײ т) נ־־פטן

ארבע־ דער געדויערן. ט נ׳ דאם װעט לאנג
 .“אױסט־יטשוב, ז־ין צו אומקערן זיך טуװ טער-קלצפ

рв צו שטרעגט ם וז־ תלבסם־באשטישוגג, דעי 
 אץ ;ים םעריטאױ פון אייסײרעס די גאראנט־רן
 פערעדאציע, )אדער אװטאנאמיע דררך נאציאנען

 גרױ• ־ ,־ ראמען די אין ג( וױכט דא איז דאם ניט
уо ,זעלבסט־ יענע-ר פץ מלוכה-פאראײניגונגען 

 װעלט־- דעם כפרות אױף טויגי װאס באשטימונג,
 אויף איש פ־־דגרינגערט זי—אימפעריאליזם-װײל

 שפ^לט рк נצחונות עקאנאפישע זײנע ניט האר א
 •зулу1 פון פראלעטאריאט; פון רייהען די ניט

 צו рк קלײן צו איז װאם זעלבסט־באשטימונג,
 צאמט זי וױיל קלייגב״רגערטם, פארץ באשײדן

 מארק נאצ׳־אגאלן באזונדערן קײן אפ ניט איש
рк וואו ויינקלן ,ה־םטארישך׳ באזונדער קיץ 

 באפעטטיקן מיט פארנעשען קאבען זיך זאל דאס
עס« פאזיצ עקאנאמישע רעאקציאנערע זײנע

пук אושקעדן זיך װעט קלאס ארבעטער
דאך איז שעה חײ א אבער - װעג ריכטיגן אױפ׳ן

 זיך ס׳װעלן װען שעה, אזא בפרט און גוט, אױך
 ןיך סװעט װען שלוש־אונטערהאגדלונגן, פ־הרן

 איטפעראליזם.זיינע פאר׳ן באפעסטע, װעגן ריאנדלן
 טשאד рк נ״פל דער װען נצוזומת. ןניאבערטע

ро ק־מן. ציניץ אזוי קאן : שאװינ

рк װעלם גאנצער דער סון בורזשיאז־ע די
ר בלאזט ארבעט, ורלסאג׳ס טוט ע אנו ^  אלע פ

:יופ>;... .ו פוןש »רטן אלע פ»רפ>ן.
р;’ האר קלאד ניט *יז у т, אונזע• »ויך אז

ק. מ־ניפ אלע פ־ן גיונ־־במן רע ו ע די ס לגיג  זן
ארבייט?.״ הילסאג׳ם ארבײט,

О ו
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