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 אויספ. צענטר. אלרוסל. רעם פון באשטימובג די
שלום. בריםקער דעם אנולירן וועגן קאמ.

 בא־ חזר אװ רוסלאנד פול פטלסטר אלט
 מר אוז כאנטל אסופירטגו אלט פול פטלסט־רוע

ננטז.
מעצ־ תאםיטעט אישפ. צענטר. אצרוסצ. דער

 מיט שצ־מ־באד-ננונגעז די אז פײערציד. דעט
 געװאח אונבמרגעשרימ זײנען װאפ דײטשצאגד,

 אוז קראפט זי׳יער פ*,יציח 1918 מארט ־ט:3 דעש
באדײםוגג«

 הוספה־ רי אליד לױ שצומ. בריםסער ח«־
בטצ. דורבאויס װעח אװנוםט ־טז27 פלז אפטאבו

 נזך נעגעבז זײנען װאם פארםציכטוננען. אצע
 קאנטרי־ דער בנוגע שצום. בריסקער נאס װאח

 דושי־ ח«־ פוז טײצ א אפטרעטו ראס א\ז בוציע
 ממשות שום סײו טער האבז טעריטאריע. שער
ניט.

й װיצהעצש פוז אהט צעצטער דער л צװײ־
 בער־ פוז ארױסשי» דאש געוחגז איז רעניתמ. טנש
 אקט ערשטער דער «וז ראטז־געזאנטשאפט די >ייז
 סאצדאטז את ארבעטער אויפגעשטאנענע די פון
 איז צוריקירופו דאש געורעז איז דײטשצאנד אי;

ראטז־רעפובציס. דער פון נעזאנטשאפט די פ־נרצין
פאראײנימ־ די אדנטער איז אופן, אזא, אױפ

שע און דײט־שע וײ פוז ק>עפ טע  ועוואציר הסי
 בריפהער ־ап נעפאצז גיאנעח־פראצעטאריער

 רליבעריי 4אזי נעמ׳יט געװעו איז װאס שצום.
פארגוואצטיגוע. אוז

ציפצאנד. רוטק׳אנו־. פוז ארבעטער־מאהז ר«

 ,פינצאנד אוקראינע. ציטע, פויצז, עפטצאנד.
 אצײז בארופן איצטער זיײנעו קאװקאז. אוז קרים

גורצ. זײער »0 צז
 זײנעז רוסצאגד פוז געגנט( אפופירטע אצע

אפגערײניקט.
»1אוי װעח ארויפנעציײגט װעלו הדישת אצע

 בור־ די אױוי—מצחמה דער פח שוצדיסע אמחע די
סצאפן. ?שואזע

מ אצע ע אנ צ־ ױ צ א עםטדי׳י־ אוז רײטשע ^ו
 אפד די אױ באשאפז האבז װאס םאלדאטז, כישע

 הומעז װעיצז סאלדאט־־ראטז זײערע געגגטז פידטע
 ארבעטער־אוז ארטיקע די םיט פארבינדונג אין

 די פאר «רבעםן אחת יר װעלו אוז פױערים־ראטז
רעװאלױציע. אלוחנלטליכער דער פוז אויפגאפז

סאנטז. אצע פוז באפעלקערוננ די באגריםנדיס
 אימ־ דייטשז פונ׳ם געװאח באפרײט זײנעז וזאס

 פעדע־ רוסלענדישע די רופט יאד, פעדיאליםטישז
 אר־ די ואטז־רעפובלית סאציאליםטישע ראמױוע

 ברי־ א צו קא:טו דאזיקע די פוז בעמער־םאשן
 פויערים אוז ארבעטער רי מייט פארבאנד דערלינז

 היל!* פאלשטענדיסע צו זײ זאגט אוז רושצאנד, •פװ
 חײט זײער אין אײנשטעלז פאח האמוי זײער אין
 11« ארבצטעד די פח מאכט סאציאליםטישע די

פויעױמ
פדיד־ דער—שלום אמתער דער לעבז זאל

 ארבעטעױעצעמעגטז א>ע צוױשז פארכאנד ציבער
^ אצע פת נ ע פעלקער! אוז ל

פאלקם-קאמייםארן. פוןדי ראט פרנ׳ם
בטל. װטרז דיפלאמטז

 פאמיסאדיאט פונ׳ם פארארדנונג пл לױם
 דיפ־ ע5א אפגעשאפמ וועח פאלהס־בילדונג פאר

 אפנעשאפט אזיד ם׳זײנע• צײגנישז. אה לאמע•
 •האלב־סורש־עקזא־ מלוכה־עקזאטענם, די געװאח
װ. אז. א. מענס.

 ניט זײנעז הויכשולן די אין עפזאםענעם אי׳ע
סענטנישז די אויסצו&ראבייח! טיטל א װי מער,

  ..........  ищц

 אנר^ פײן אח סטודענטז, די פוז
גיט. זי׳י האבז

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

רוסלאנד. אין
נוחיי. אי» מאמבאװ איל ארײנפאר רסר
 פאד פאלסם־סאמיסאריאט פונ׳ם סאלעגיע די

 דעש גא׳עטעטיהט ניט האט עניניט איגװײניססטע
 נובערניע. טאטבאװער זיא ארײנצופאח פארבאט

и. פרײ. איז אתיז ארײגפאר דער

פאמיסמז. דײטשט א ארןלםטירט
 דיײ די נעװאח ארעשטירט איז אריאל «יז

 נעפאננע־ די מיט זיר אומבײטז צו קאמיסיע טשע
 פוז קאטיםעם пл פארנומעז האמ ארט איר נע.
א־נטערנאציאנא־ קרינס־געפאעענע ארטיהע די

 מי־ 2 יא נעפונע{ ,טע רואט ארעשט באש ליסטז.
 בור־ די צראש חפצים, גאלדענע אזן זיצבערנע ליאז

 גא־ דײטשער דער יא באהאלט[ האט זשואזיע
מיםיע.

טורמאז. אויפז אומרוהיס

 א פאר קומט פינלאנד, פון ידיעות די ױט5
 ענגציש־ די צװישז אזטצופרידנהײט שטארקע

 סערבן. דײ מורכ־אז. אויפז םאצדאטז פראנצויזישע
 ורילן דא, ויך געפינעז װאש קארעלז, אוז פינעו

 אפנענארטע די צװישז שלאנז. ניט װײטער זיד
 ■ ארטײצעס. רויטע פינלענדישע אוי־ ד־ר געפינעז
 ; ניט לאגע. אמתע די פארשטײז אז הױבז זועלכע
л געקוסט л״л די העלפו זײ רופט טאסאי וואש ; 

 ״באפרײעז״ ענדליד װעס װעצכע עננצענדער.
 פיאצ. 70 ארטײצעש רױטע די פח םר א פינצאנד.

 «ר־ השישעד דער איז ארײנטרעטז נעוואצט האבז
טט. רערצאח ענגצעגדער רי טר שײ״

בארײטוננ

צײט. רער פוז אומאפהײנגיס שטומנטז. די
 חנבט דאט האבז הליכשוצ, דער 1אי זײנעז זײ װאש

 צעס־ דורכגעהערטע די אוין« עסזאמענעש האצטז צו
 פארטאציטעטז. שום »? צײט יעדער צו ציעש
 פוז פראפעשאר מיט׳ז אפמאר נעמײנזאמעז צױכז

’?п л םײ צײגנישז באקומען אוז באזונדער פאד 
הויכשוצ. דער פוז םײ פראפעסאר. פוז

ת ױ מר מאזאסז. י1 פװ א
 די װעגז איבער מעז גיט מאראגיעזש פח

 צמשצ. אװי, סאזא?!. די פה מעשים אנזרױתדיהע
 צושניטז נ... דאח> דעש פארגעמען באם זײ הצבש
 זיו ווועצפע ארמײצעם, רויטע אצע שטיסצא,ר או־וי
פארבאפט. האבו

די פוז א פארנוטעז ש׳װערט טר װי
 ״סוצאסעט״ די אנטקעגז זײ סומעז אזוי קא»אסז.

 קבצת־ פי^רציכ; א זײ טאכז אוז נצח*ם די מיט
 רוינערײען רציחות, אז זיר הויבז דערנאד פניש.

נמאצדטאטז״ «זז

ווטליזש. איז אויפשטאנד א
גע־ 1רהאצטл זײנעז נא-אבר ־טז11 דעש

 די פאױנאפט האבד װעציזש אז ידיעות, וואח
 געשיסט אהיז זיײנען היכוי נװארדײצעס. וױיסע

 בא־ האבז װעצכע אדמײצעם. רויטע געװארן
 בעצי■ ״װאצאםטן״ אנדערע «־ו שטאט. די פרײט

 ש׳זײנעז וױישע. די א־צטער אי־יד נאר הביתעױעו
с רערשטיקז צו מ־טצעז נעװאח אנגעניטעז л 

אויפשטאנד.

טרד. דטר אין אל*ז

ר איז אז איבער מעז גיט וואראנ־ע^ פון  ת
 ברויט זי-ער ״קוצאקעש״ די באהאצטז פראנט־זאנע

 מיט אויד זײ טועז זעצבע דאס ערד. דער איז
 בא־ את אײז זאצצז ״,1 סויצען דײ בהמות, זײערע
 ארמיי־ חיטע די ד׳רערד. איז פעשצאד איז האצטז

 פרא־ פארבאהאצטענע די אפט זעהר געפינעז צעש
דוק®.

לעזער. אונזערע צו
 דער געד״עכערט װערט נאיאבר ־טעץ20 דעם מיטװאך, פרן

 און פראװינץ אץ קאפ♦ 40 מאסקווע אץ איות/ ״דעם פון פרײז
קאפ. 45 װאקזאלן די אריף

 רעװאלױציע. דײטשער דער פון אפקלאנגען
רוםלאבה אין

 אמ ארבטטײר די פוז ראט בטרלינטר דטם
םאלדאטז.

 אײזנבאז־יראפע־ פח ראם אצרוסישער דער
ם געשיקט ה»ט פאדאײנעז סיאנעצע  בעדצינער ת

 די״טשצאנד איז ראטז ׳ איבריקע אצע אח ראט
:דעפעשע פעצננמ

 ערשטז פונ׳ם בשדחז פרעהציכע די !״חברים
 «י־ םאצדאטז אוז ארבעטער רייטשע די פוז נצחוז

 פרײר א מיט אז פיצט אוגטערדריקעד זײנע בער
 האפ־ נרויסע די א־יז ג־ט אוז הערצער лאמזע
 טנצח סאציאציזם דעדי װעט םוף כצי םוף אז נונג,

.1יי1
пл אײזנבאדפרצ־ די פון ראט אצתסישער 

с שיסט פאראײנען פעםיאנעצע л פרא־ דײטשז 
 אױש דריסט אזז גדוש רציבןлברי »יױ צעטאריאט

 רשיואצוצ־ דש־ פח כוואציעס די ш האפנמ^ זײץ
 ענגציש־פראיגצויזיש־ די ארומכאפז אויף װעצן יע

 אינטערנאציאנא־ די את אקאפעט #מעריסאנישע
 איבער נצחוז איר פײערז יחנט רשואצױציע צע

о л ימפעדיאציזם״. אצ׳וועצטצים»

באגריסונג. א :׳
 <—1װי ציבהנעכנמ.—בערציז ראדיא ?»זא?.

 טייי־ אײד באנריסט ראט קאזאנער דער «דצערז.
 וע■ רוש־שער דער פוז ױבצ־יאר צום ח׳ ח׳ »רע

 רע־ סאציאצער пл פוז אנהויב צוש אוז װאציזציע
 אז האפט, אוז װעצט נאנצער דער אין װאצױציע

 עשטרײד נײט צמאמעז מיר װעצז יאר א איבער
 וע־ דער פוז ׳ױבצ־יאר די םײעח דײטשצאנד און

וואצױצחג

מריגם־נטפאנגטנט. די פוז דראנג דטר '׳:
 צאצ קאצאשאצע א ךורר גײט בריאנשק דורד

 דײטשצאגד. אזז עסטרײד פוז ג,יינס־געפאנגענע
 אי־ מ׳גיט 4מא טויזנט 20 אדורד שוין זײנעז
 טויזנט 400 איצט גײעז אמעטשא אוי^ אז דער,

 באחועשע. און ׳הונגעריהע סראנקע, נעפאנגענע,
ר אצע »:גענומען האט ק. א. גובערנסקער מ

צאגע. זײער פארבעסח צו כדי מיטצע;,
—— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------—י י ־■ ־״־־־—״

אוקראינע. אין
 םמארא־ מטגל גײל וױל פאלס דײטשטר א

פאדםפיז.
 דירעפטז דוו־כז איבער מעז גיט בריאנ־כס פת

е 12 אז אריאצ, אין דראט лאױוי »יז נא-אבר ־םן 
 פונ׳ש דעצעגאציע א געקופעל אונעםשא סט. רער

 נאמען אינ׳ם האט װעצכע פאצק. ־טז106 רײמשז
 רעװאצױציע רוטישע די באנדיסט פאצפ נאנצז פון
 שױז עקזיסטירט זייי בא אז ערקצערט, האט און
 גע־ האט דעצעגאציע רי שטאב. פ־ה מער ניט

 1א,י פאצק איבעח די'קאמענדע אננעמעז בעטו
סקאראפאדסקין. 4אױ פיח אים

מיזאנדטטטר. אױם שולגיל
 באצנאריען איז נעזאנדעטער אוסראינער דער

 ער וױאז קיעװ, אין אוטיעקערט זיד האט שוצגיז
 דעש עמצערונגעז וױכמיסע זעהר אפנענעין האט

 צו פוז אפגעזאגט שוצגיז זיד האט ראבײ העטטאז.
лусл;»ш א זײן

פארבאנד. נאציאנאדטר דטר
лאיבער ניט קרײ״ ״ױזשני כארקאווער ר 

 גע־ האט װיטטשענקא װאס נעשפרעד, א 1פ.*
 בא ,уолэ דער פוז םאדשטײער די מיט האט

 ״נאציאנאצער דער אז געמאילח, האט ער װעצכז
 ארוישטרעמז אנטשצאשז גאנ׳ז זצעט פארבאנד״

קאבינעט. איצטיסז טл >מגז
אוטגא־ זאצ רעגירלנג די אז פאדעח• װעט ער

װעח. דעמצסראטיזירט דינגמ

ראגאטשאװ. איל שטימונג די
 ױעו־ ראגצטשאוו פה צופאח סומעז לואם רי
 הערשט םאצראטז ר״טשע די צװישז אז צעחצז,

 רײס? זײ שטימונג. лװאצױציאנעл שטארפ א
 אוז פאגאנעם רי אראפ лאנדע רי בא אײנע
 דעם טראכטז זײ צידער. רעװאצױצ־אנערע זינגעז

ראגאטשאלו. אינגאגצו פארצאח נאיאבר ־טז15

פוילן. אין
װארשט. איל צוזאמטנשטויסל

 די אז באזעצ. א־ז מעז טעצדעט װארשע פון
 גתיש מיט זיד באציט פויצז פוז באפעצקערונג

 אויכד הצענטטז דעש זוכט אח דיייט׳צז די צו שנאה
 צורירך שאצדאטז דײטשע רי רערצאזן צו ניט רײד
с אהײם. ןיף קעח л האבז װאקזאצ װאדשעו.וער 

פױצין רי פארנומעז
 צו־ פאר קזפעו װארשע פה גאסז די 4אוי

_______ .זאמנשטזיםז

נײם. נלאםקװער
חוליגאנסטװט?.״ אדטר דימטאטור

נעבטן, זיד האט א-בעי «ונז ניט מעז וױ
 בארא־ פוז ״קאמיסאר״ пл נאיאבר, ־טז14 רעש

 רירזז איז ארײנגעריסן בצצאצ אברהש סצוב כאװש
 דארט ״רעקוױדירט״ ארז קה־צה מאססװעד פוז

 מעםט־׳ טישז,בײנסלאר, שרײב־פאשינקעס, עטציכע
הצײגיסײטן אנדערע אוז טינט צאד.

 אזוײגעהופענער דער דואט חפצים אצע די
 באי»־ אמ; טפ,עפירט אוז פארפאקט קאמיפאר

קצוב. כאװש
о л דער פ,־ז פארשט־יער דערשראקענעש 

 ד«ס אז ערקצערט, חוצפה׳דיק בצצאצ, האט ההיצה
 *יױ־שז № דיקטאטור די אקטױו דורכפיח היישט

גאש. אידישער רл אױוי ארבעטער
 א פארשפר״ט נצײד זיד האט שטאט איז

 סאטיסאדיאט אידישער !־Л האס דאש אז סצאננ,
 מעבצ רי זייך רעקוױזירט «ון קהיצזז די פארמאכט

קאנצעציאריע. ;,או
 געװענדעט זי׳ד האט מיטארבעטער א-:זער

 מענטשטייי!, ד ח׳ צום אנפראגע א מיט דעכ װע:ז
ענינים. א־רישע פאר סאמיםאר-אט

 אז געענטפעיט, האט רימענטשטייז זח דער
пл אידישע פאד האמ־םאריאט צענטדאצער 

 צו באפאצמעכטי־קט ניימ קײנעם האט עניניש
הה־׳צה. פזז מעבצ די רעקװיזירז או; פארטאכו
 ניט שייכזת שומ הײן האט בצצאצ ה׳ דער

 אירישער רער צו אװ קאמישאריאט אידישז צום
סעקציע. קאטוניםטישער

 גזיפינעז ־וועט סאמיסאריאט אירישער דער אז
 װעט קהיצו/ אידישע די שצ־םז צו נײטיס פאר

 אלםפאזזוצנז• היצדיפח רער אז אײספיח מיױש ער
 ?אמיסאריאט אידישער דער טיפז. װארטציכע

 •пп’Г^л״ די אז זעהז, זיד. פארשטעהט וחגט.
 זײעת א-־יף אוטגעקערט װעח 1זאצ הפצ-כ טע״
ארט.

שטאמ־זאכו. אלט נאציאנאליזירט
ױם י־ער ^יד  פאצסש־ פאר ראט הויכז פוז פ

 נא׳ איפ ערקצעו־ו צו באשצאשן האט וױרמשאפט
 שטאף־או־פארבעט־גנעז: אצע אײננטום צ־אנאצע
 אויסארבעטינגעז, וכדוטה װעש קצײדער, פא־טיית

טאששוע. א־ז זיד געפינעז װאש

ניאנדיטטרײ־לאבל.
אױיס־ איהויבן מע־ וחןמ נאיאבר ־טז15 פוז

 אויפל קא;דיטעריי־זאכז נארמירטע נ*ט רי נענן
 די עמערונגפ־קארטאטשיןע. רער פה סופאז ־טז17

 פינט, האצכ צו סאטאגעריע צװײטע אוז ערשטע
3 пפונט. פערטצ 1 צו ־טע4 א־־ז ־טע
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שלומ> בריסקר דער געשטארבן
 טאמרישן איז האט צװיט חדשים »בט טיט

 פאר־ סאטטנטװ ח׳ רער פעסראגראד אין פאלאץ
 איז ׳עטיש זײז אח שלוט בר-םקער רעם טײדיגט

טרעח. פוז פארשטיסט װי געװעז דאב״
 פוז דיצונג דער אויל פארגעסומען אייז דאס

 «ויה ס., א צ. פוז פראהציע קאמוגישטישער דער
 דע־ דזײסטע רי אגטוױסלט זיד ם׳האב; װעאכער

 פארגעסומע) ם׳איז װען נאר זײנעז װאס באטז.
 װאפ געפילט. האבז אלע פארטײ. איז א.ינז בא

т נעמט טען משא שװערע א פאר ж װי און זיד 
פאראנט״וארטליכהײט. די איז עש גרויש

 זײו 1דא נעפאנט האמ חכרים וױיגיק ':עהר
 אפ־ »ז נור איז דאש אז זאט, און אפט־מיסטיש

 האט לענין ת׳ דער חדשים. אײניקע אויח מאד
 רע־ רוםישע די :טעזיס א ארו-יסנעשטעלט נאר

 טוי שו\אר. זעהר איצטער איז ז\אס מאלױציע.
 פארשווואונח וי װעט ניט )װען םארשטארמ יר1

 דער איז אינלפעריאליזם דייטשער דעד (,,ױערן
 4אזי ו-ועח. שװאכער װײטער װאס מוז :היפר
 רי בעת שרעסז. ניט זיד מיר דארפן אופן אזא

 נאר ױר דארו» מעז אונז. פאר ארבעט אלײן צײט
ם׳איז װעז אפסרעטז. :סאטענט צום ציפאסז
לואז. מעז װעז אגפאלז. אוז נו-טילן

אזי• פוו צײט די געהומען איז א*צטער אוז
 פא^, דײטשז דעם אױן* גיט נאר אנפאל. זעד

 נעהאט, ניט ואר קײנניאל האבז מיר װעלכו קעא
אימפעריאליזש. דײטשו דעם אױןי נאר

 װאש ק. א. צ. פוז זיצונג ערשטער וער אױר
 צױ זעשסטן דעם אויפ געװאח אויסגעקליבן איז

 • פאל ערשטער דער איז ראטז. די פון ;ױפפאר
 בריםפטה דטם אנולירן — געװעז אהט טישער
 בא־ האבן ס. א• צ• פון כײטגלידער אלע שלוס.
שמחה. גרעסטער דער מיט פארשלאי דעש נעגנט

 האט װאש סאטטנטװ. הבר זעלביגער דער
 בריס־ דעס פארטײדיהט אוז «ונטערגעשריבז דאז
 פארטראג דעם געהאלטז איצטער האט של׳ום, קער

זײז איז שלוש. בריסקער פוז זיד אפזאגז װעגז

 טיפעפרײד א געהערט פאל ראש זיד האט שטים
 ויג דעש זעהט ער ווען פאציאל'שט. הײסן א פלן
אידעע. זײן פון

 מאנטריבוציטס סײז ני־ט םער צאלז מיר
 טער אנערסעיט מען אימפעריאליזש, רייטשז דעם
 אקופירטע רי אייױ רײטשלאנד פח רעכט דאס ניט

 פינ־ גטגנט. באלטישטר ליטט פוילז. נעגנטז.
 װטלכט פוז פרײ זײנטז מאװמאז. סרים, לאנד.

התחײבותל. איז ניט
 בריםקער םח אפואג דער װי זױכמייןער

 אים האט װאש פרינציפ. נײער רער איז שלום.
 אונזער װאש פרינציפ, זעליביגער דער פארביט^

 1בריסס: אין ארויסגעשטעלט האט שלום־רעצעגאציע
 פוו פארבאנד אימפטריאליסטישטר ניט׳סײז
 פול פארבאנד סאציאליסטישטר א נאר פעלקער.

פטלמטר. פרײט
 מער געװארל איצטער איל פרינציפ דער
 פוז פריער, װי ניט, זיד ס׳רעדט װײצ וױכטיס,

 גע־ דער אין ארײן זיײנעו װאש אלײל. לענדער די
 שטײט פראגע די אימפערי. רושלענדער װעזענער
 פאר־ א פארסומען ס׳דאר^ :ברײטער פיל איצטער

 אײ־ גאנ״ל איז ראטז־רעגירונגעז אלע פוז גאנד
ואפע.

־■ונ־־־ איז ואטדרעױרונגעז פרײע האבן מיר
 האראפאשנע די עשטרײר. אוז רײמשלאנד אא;י,
 באשטיטיח דארפז געגנטז אסלפירטע די פוז כיאסל
 ילאז וועלז זײ אז זיד, פארשטײט או גורל לײער
 ז * לײ פוז י.אדערן ן־ל אינטע זײערע װאס זאכ

פארבאנד. ראטל צום צושטײל װעלז
אדויםגע* רעװאלױציע רושישע די האט אלוי

 װאש װעלט, נײער דער אין לאזונג נײעש א לאזז
 איז פארוױמוליכז נעטען אומנארינגט זיד װעט
 ראטל־רטגי־ פרײט פול פטדטראציט א :לעבז

רונגטז•
 שװארצז דעם אנטסעגנשטעלן דאם װעלן מיר

 ארגאניזירט װילסאל װאש אינטערנאציאנאל.
אוגז. קעגז

פעדעראציע פאר л ס. פױלישע רי
лראטן־רוסלאנ דער מיט

 ניט האבן און פױלן פין אםגעריסן זענן מיד
 דאקומענטן אץ מאטעריאלן אװטאריטעטע ש־פ הײן

 איצט די צו בנוגע מאזיציעס מעלכע דעם, װעגן
 סאציאליס- די ם׳פארגעהמען טאג-פראגן ברענע:דע

 רי מים באנוצן זיך מוזן מיר סארטײען. טישע
 בור• דער פץ ידיעות טענרענציעזע און צופעליגןי
פרעסע. זעראזער

אג׳אר• איבער דרוקט מינסקי״ ״דזעגיק דער
 אונ• פאראני״ ״פשעגליאנד װארשאװער פון ט-קל
 ס׳פאר• רוסלאנד׳. מיט ״פעדעראציע טיטל שער׳ן

 אויף זיך פארלאזן ניט דא קאן מ אז ןיך, עלטעתט
 ארגו- די איבערגעבן איג׳ש אביעקטױויטעט דער

 אינטערעסאנט איז דאך גור ד״ ס. פ. די פון מענטן
 אױסלעגן אין כאטש זײ מיט װערן באקאנט צז
שרײבט: טונג צי די ״פשעגליאנד״. פון

 ״סאציאל-דעמאקרא- דער פרן פארט־י ״די
 ארױסגע- װײטער האט ליטע־׳ און פוילן פון טיע

 טדימ פעדעראציע פון לאזונג לטן44 דעם צױגן
 גע׳ אמאל זעגען װעלכע מאטױון, די лרוםלאג

ד, מיט אײנהײט דעי פאר װען סלאנ  ראך זענען רו
אפגערי־ זיך האט פוילן אלײן. זיך פון אפגעפאלן

צו שטרעבן װאם קרעפטן, אלע רוסלאנד, מון סן

 מאראלישן צו פארענדערונגן, געזעלשאפטליכע
 —מענש צו מענש פון באציהונגען די פראגרןיםאין

 שױן פ׳דארף פעלד. פרײ א פוילן איצט האגן
 נעמעזענעם מיט^ן גיס צאדיזם, מיט׳ן קעמפן ניט
 מ׳דארף קומען. אפשר װעט װאם דעם, מיס ניט

 פאר רוםלאנד פרעפרן מיט-ן קעמפן ניט שוין
 רי אײגענארט• נאציאנאלע אײגענע אױף רעכט

 װאס אנ׳אקט, איז פוילן פון אומאפחײנגיגקײט
 שריפה. װעלט מיליטערישער דער פון ארויס איז

 אײגעגעם מיט׳ן פאלק, אײגלןנעם אין איצט מ׳קאן
 דעמאקראטישער אומגעהויעדער זײן מיט פאלק,

 געזעל• דאס אפשאפן אױף ארבעטן מערהײט,
 קאפי- די איבערבויען און אינרעכש שאפטליבע

ארדנונג״ טאליסטישע
 אץ פױלן פון л ס. די דעש אויף עגטפערט

 אנ• מײגונג, איהר לױם איצט, מ׳דארף נײן, ליטא:
 אײגענעם מיט׳ן סײ קאמף פאליטיש] נײען א הויבן

 די מאכן צו בטל כדי װעלט, דער מיט סײ פאלק,
 רוס- מיט זיך פאראײגיגן צוריק מלוכה, פוילישע

л:^л דײטשן די מיט דעם קעגן קעמפען מ׳דארף 
 אמעריקא- דער מיט ן א קאאליציע דער מיט און

דער■ קאן פעלקערבונד די;ר דעטאקראטיע, נישער

 סאציאל־דעמאקראטיע די דורך נור װערן גל־יכט
 ו וױכטיג?נר איז פראגע סאציאלע די װעלט. דער פון

פראגע. נאציאנאלעו־ פױלישער דער פאר
 פון מאכן л ס• פארטײ דער פון מעגשן די

 און מזרח צו קוקען שטעהן שפאקטיװע, א האנד
 באלשעװיק,דער רוסלענדעױ דער 1קוטט רופען:

 אויגן, זײערע אין מענשן א סון טיפ העכסטער
 און אונז, פאר אררנונג מאכן פוילן אין דא דארף
אונז. אהן אפשר

איצ־ אין אז כאראקטעריסטיש, אבער ס׳איז
 שאוױ פוילישן טריאומפירענדן פון מאמענט טיגן
 פאר צײטונג בורלשואזע פוילישע א געפינט ניזם,

 פאלעמיזירן צו ערנםט גאנץ און לאנג גאנץ נױטיג
 רוסלאנד מיט פערעראצי־ע פון לאזונג רעם מיט

 פון טרעגעד דרײסטע די בעשישן צו םשוט אנשטאט
צוזאגן. פיל האט דאס שמוץ. טיט לאזונג אלא

גע־ פיר ווערן צײטונג זעלבער דער פון
 שוין פירס פרעסע װארשעװער די אל װאר,
 װעגן סקוםיע ד לעגהאפטע א טעג עטליכע זינט
 | צוזא• ;סט ױא װאס סכנה, באלשעװיסםישער דער
 די,גאןעסא הײמלאלזי. די פון אומקעק מיטן מען

 פוילן קײן ארײנצולאלן גיט פאר לעגט פאראנא׳
באלשןיוױקעס. אױסגעשפראהענע קײן

װעלט. אירישע
מיטלאלטעה פון שאטנם

: כודיע מען איז גראדנא рפ
 »חרם־ א געװארן יכש אפגלן איז סעג די

צערעמאניע».
 געװאק אויסגעקלעפט לײנען גאסן די אויף

 אפיציע־ דער אין און אידיש אויף מודעות, גרױסע
 אלע מוזן גאכמיטאג זײגער א 4 אז שפראך, לער

 באפעלקערונג, די און װערן פארמאכט געשעפסן
 פאר• זיך דארף רײך, ארן ם אר קלײן, און גרוים

 אױש• זועט עס װאו ׳שול גתיסער דלנר אין »אמלען
 ארויס פירן װאם די, קעגן זזרש א װערן גערופן

שפײז־פראדוקטן.
 פון רגניט די פארלאמלט זיך האבן שול אין

 די רבניפ. ארטעןי די פיט קרײז גראדנער גאנצן
 געװק זײנען שול־גאס די און הויף דער גופא, שול

 אױפגעשטעלט זײנען ארון־קודש נעבן איבערפולש.
 געװען לײנען הײנג־לײכטער רי פסות, צװײ געװאק

קרעפ. שווארצן םיט באהאנגען
 געהאלטן рхп רבניט אײגיגזנ װי נאכדעמ,

 און שופר געגלאזן פען האט דרשות, געהעױיגע
 ויץ, פורץ־גרר װעט עס װער חרם״ א אױסגעתפן

р כאשטראפט װעט у о שמינ^ בידי ברת מיט

*אזע/ פון צוזאמענפאר אלאוהראינישער
 קאמיטעט קיעװער פון איניציאטיװ דעד לױט

ע/ פון געגנט-בױרא און  צו־ קיעװ אין װערט ״אז
 צולא־ אנ׳אלאוקראיגישער נאיאבר אין נויפגערופן

 הויפט־ציל דער ״אזע׳-ארגאניזאציעס. פ.ץ פענפאר
 טעטיג. די פאראײניגן צו איז צתאמענפאר פונ׳ם
 אויסארבעטן און ״אזע״־אנשטאלטן אלע פון קײט

 דעד ארבעט. פראקטישער פון פראגראש ברײטע א
 רי װעגן פראגע די באהאנדלען װעט צוזאמענפאר
 דער צו ־^״-ארגאנמאציעס « די פץ באציהונגען

 זעלבסטפארװאלטונג שטאטישער דער צו קהלה,
 אפ- רי ארגאניזאציעס. אלגעמײן־מעדיציגישע און

 אויך האט שול-בילרונג אויםער און פאר פון טײלונג
 רייע גאנצער א פץ. פראגראש א אױסגעארבעט

 צוזאפענ• אױפ׳ן וזערן געלעזט דארפן װאס ׳פראגן
װערן אײנגעלאדן רועלן צוזאבענפאר אויפץ лפא

 פעדיצין־ פץ פארשסײער אויך שטים-רעכט פיט
 גרע• די אין קהלות די בא קאפיס־עס סאניטארישע

 ״אפע״, קולטור-ליגע, »קאפע״, פון שטעט״ סערע
 טוער פון פאדאײן לערערשאפט, דעמאקראטישער

 אױסער־שול־בילדונג און פאר־ פון געביט אויפין
 װערן ארגאניזירט װזנט צוזאמענפאר בײש

קינדער־ארבעט. פון אניאוי-שטעלונג

.ביבליאגראפיע
זשורנאל. נײטר א

: ושותאצ נײער א ערשינעז ס׳איז
«Жизнь Национальностей».

 נא־ פאר פאלקס־קאט־םאריאט פוז אויםגאבע א
ענינים. ציאנאקע

ארטיסלע) אינטערעשאנטע דא זײנען דארטז
 א ז. צ א ט ס י. פוז פראגע נאציאנאקיער דער װעגן

 פוז קאנפערענץ געהײטער דער װעגז וחשבוו דיז
 אסופיר־ די א*ן אתאניזאציעש קאטונישטישע די

 אירישע די פוז סאנפעחגמ דער װעגז :געגנטי טע
װ. אז. «. האמיםאדיאטז

פארשײדענעס«
פעבך. אויפז װידטר דמיטריטװ ראדסא

 אז יעהאטערינאדאר, פה מודיע איז מעו
 גע־ נעװעז פדיער א־ז װאש דמיטריעװ, רארקא
 צו נעלאפו איז באלשעוויקעש. די דורר פאננעז

 גע־ באיטטיטט איש דורד איז ער אוז קראשנאות
 די איבער הויפט־פאטאנדיר דעם פאר װארז

ת צאריציז. בא חלי

בוכארטסט. איז אומרוהטז
 זײנעז צײטוגגעז כארקאװער אוז פיעווער רי
 נא• 1־ט9 דעם זײנעז בוכארעשט איז ж טלריע,

 ריי־ אונטער דעמאנסטראציעס פארגעס\מעז ייאבר
פליאגו. טע

ניזשנײנאװנאראד. איז שמחה די
 נייזש־ «ין זיר מעז האט נאיאבר ־טז10 דעש

 רעװאלױציע דער װענו דערתאושט ני־נאװנאראד
 גראנדיעזע א פארגעיןומען ש׳איז דײטשצאנר אין

 דיייטשער דער מכח יריעות די מאניפעסטאציע.
 פונ׳פ געװאח אױפנענוטעו זײנעז דעװאלוציע

אױסגע׳טדײעו. ״וצרא״ מיט עולם

ניט. מורא מײז איס פאר מ׳האט
 דײטשע די זיד. ענדערט סרים אין אאנע די

 רעװאלױציע דער וח$ט ז־יד רערװישנדיס םאצדאטז.
 א זיוד צופאח אוז אל׳ז פארקויפז דײטשלאנד אין

 אלהע־ מאכט. ס״ין ניט« איז שטעט די איז הײם.
 נור ר־קטאטאר. אלס ערקלערט זיר האט װיטש

 שטארהז רויבעריייעז די ניט. אים הערט הײנער
טאג. צו טאג פח »יר

פאסאושיר־פארסטר. דטר אפגטשטטלט זיד
סאל־ דײט׳צע די פח עװאסואציע דער מחמת

 דעד צפגעשטעלם זיר ^זאט אוסראינע. פון ראטז
 א־יזנ־ אוקראינער אלע אױו« פאסאזשיר־פאדקער

באנעז.

 רפדאקציאנם-־קאלעגירש. :רעדאקטאר
 מאטו- פארט״ דער פין ק. צ. איױסגעבער:

)באלשערױקפם^ נישטן

נעלסאן. ק.

ארבעט־ דער צו
 די פארװירקליכט. װערט טרוים אוגזער

 אפגעטײלט אונז אהער ביז האט װאס אקו^צ׳־ע,
 און ליטע אין פרידער-ארבעטער • אונזערע פון

פארשװאונדן. איגגיכן װערט פױלן.
 ארום צװײ אדער װאך א אין אז מעגליך,

 אונזעדע מיט באגעגנען קאנען שױן זין מיר װעלן
 דעלעגאטן אײנצעלע דארטן. שמאכטן װאס חבריט,

אהער. אונז צו שױן קימען דארט פון )כאדאקעם(
 געוױס ערשט װעט מען און שוין פרעגט מען

 האט װאס אונז, זאגט חברים, :פרעגן אונז בא
т а װאס און פרייהײט יאר פאר׳ן אױפגעטאן 

אינסטתקציעם. אונז גיט טאן? איצט טיר דארפן
אינםטרוקציעם־ קײן וובריש, מירו זאגן

 אזױ װי אנװײזונגען שריפטליכע און פלענער קין
 קאנען יסודות נײע אויף לעבן דעש איבעדבויען צו

געבן. ניט אײך מיר
 פאםירענע לױט ניט זיך בױט לעבן דעד

 געקאנט ניט האבן מיר װאס דאם און סכעמען.
 צענטראל־רוסלאנד׳ אין רא לעבן אין דורכבירן

 סוביעקט רעם געוזאט ניט פשוט דא האבן מיר װײל
 װעל- אױף מילםע. הארעפאשנע אידישע ז;מת׳ע די

 און װעמען פאר געהאט ניט זיך, עטיצן מיר כער
 אינ- איצט זיך בײט—ארבעטן, צו װעטען מיט

 האבן צענטר ארגאניזירטער דער מיר גאנצן.
ר אינסטרוקציעס. קײנע אײך פאר ן מי ל ע ו  ו

ן ע מ ו ך צו ק ײ און צושטעק אינאײגעש —א

 אתער ביז איז װאם אלט, ס׳איז װאס אלץ צוברעכן
 בורזשואזיע רער פון ווענט די אין געװער א געװען

 נירעט א בויען װעלן און אונז פארקנעכטן צו
לעבן. פראלעטארישן אידישן

זיך, בויט לעבן דער װאו ארט, אויפן נור
 באטראכט מוז בנין פון קלײניגקײט יעדע װאו
זיין. מיר מוזן און דארפן װערן, באהאנרלט און

 פלע- אונזערע אנבינדן ניט אײך קאנען מיר
 װײל זוכן, אין ערשט האלטן מיר אויך װײל נער,
 פאלקאמע קײן אױסגעארבעט ניט האבן מיר אויך

 פאר־ נויסיגע די לעבן. נײייס אונזער פון פארמען
 אויס־ װערט )לעבן( ביט אירישער נײעד דער מען,

 פראצעס אין ערשט פארקערפןירט ра געארבעט
ро .שאפן

 מיר קאנטורן; זיך פאר נור האבן מיר
 געבויט װעט рк דארף לעבן נײ*>רי דער וױיסן,
 זיך׳ פארשטעהט יסודוו^ קאמוניםטישע אויף מערן

 דער װערן געבויט װעט ראמען י ד рк נור אז
בנין. פראלעטארלשער אידישער נײער

 די אז פארגעסן, גיט אבער קאנען מיר
 אײגנארטיקע אן האט מאםע האראפאשנע אידישע
 װײנט״ שאפט, זי װעלכער אױף שפראך, рк קולטור

 טײערסטזן рк בעסטע אירע אינער גיט рк לאכט
 קולטורעלע די מיר װעלן צושטעק ניט אידעאלן.

בארײכערף און באנײען פארקערט, נאר אוצרות
נײער דער פראלעטאױיאט, אירישער דער

 ברײנגט װאם л?зо^*р שטאלצער דער קלאס,
 אלטער דער אױף קרעפטן ױנגע פרישע זיך מיט

 גאס׳ אידישער פארחושכטער рк פארשקלאפטער
 טרעגער рк שעפער אי-־נציקער דער זײן װעט

ро פ לעבן, קאסוניסטישן אידישן נײןים דעםр 
лולטוр אידישער מאדערנער דער

 מײנען מיר שאוױײסטיש, ניט זײנען מיר
 ״אתה אן איז קולטור אידישע אונזער אז ניט.

 אירע אין פארשפארן זיך װילן рк בחרתנו״-קולטור
п ,גיט כדי ״תחים-קולטיר*, אונזער אין אמות 

 לעבן אלװעלטליכן שעהנעם גרױסן דעם צוזעהן
 װאס בנין, גראנדיעזן ברײטן גרױמן דעש

 אן הױבט פראלעט״ריאט דעראלװעלטליכער
שאפן.

גראנדי־ א זיך בויט עס וױיל אז זאגן, מיר
 גאציע יערע מוז בנין, װעלט קאמוניסטישער עזער

о שענסטע די גנין רעם געבן рк ברײנגען т  рк 
 ציגל טראגן דארף יעדערער האט. זי װאם בעסטע

 אויך אז האפן, פױ* און געבײדע. נײער דער צו
 קולטוד-ציגל פראלעטארישער אידישער אונזער

 דער אץ ארט בענעם געהו א פארנעמען װעט
 וועלט- קומענרן דעם פון מאזאיק שײנער рк נײער
בנין.

ן נור פאראונז איצט,שטעהט ײ אויפ- א
גאבע.

אהץ. פארן ממיט יעדע גרײט זײן פרזן מיל
 рк דארט זײן אמשנעלםטן װאם סוץ מיר

ארבעט. דער פאר זיך נעמען
לעבט דאדט פראלעטאריאט אידישער דער
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 האבן מיר װאס טראגעדיע, זעלבע די איבער איצט
איבערגעלעבט. דא

פירער-דיפשרה-מאכער, זײנע ערדרעמלט.
 זײ אים. פארשלעפעק לידערם, פאטענטירטע די

 .״והיה װעגן שלאף־לידעלאך, אלץ נאך אים ז־נגען
 װעט ארומ יאר טויזנטער אין אז - הימים״■ באחרית

 —וועלט, קאמוניסטישע א שאפן צו זײן מםוגל ער
 рк ״ראדעס״ די אין זיצן ער דארף דערװײל או

 דורך קלאסן־קאמף א פיק ארוט אזרי ״קהלות׳^אין
װארמ־פראטעסטן. рк רעזאלױציעס

 פעריאר דעם ב*ה שוץ האבן מיר חברים,
 אלס איבערגעלעבס. אים האכן מיר רורכגעמאכט,

 װען צײט, יענע מיר דערמאנען קאשמאר שװערן א
 עם זאב ,וגר אז גלויבן געקאנט נאך האבן מיר

כבש״.
ערפא־ די לעבן, ро פאקטן די לעבן, דער

 קײנ־ וועט рк קאן עם אז באװיזן, אונז האט רינג
זײן. ניט אזרי מאל

 זײן װעט рк קאן גאס אידישער דער אױף
מאםע• האראפאשנע אידישע כעל־הבית.-די рנאראי

 װאם ענטוזיאזם. גלױבן, ענערגיע, מער װאס
זיגן. וועלן מיר рк ארבעטן צו װילן מער

 рк הײנט דער א» וײיסן, рк גלויבן מיר
 קײן זאך, קיץ אונז קאן — אונז׳ פאר איז מארגן

אפשטעלן. ניס שװןנריקײט
ארבןט! דער צו - אלזא,


