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שטארקער. איז לעבן ראם
 חנדי פאםאצ אומער װאש פארטראג. דעש פ;;

 л פוז זיצוננ דער אויוי נעהאצטז העט יפח חבר
 מיכטיס אוז גרויס וױ נעװארז״ «ר5ס איז ק״ «.

 פאר־ דיימע אונזער ם׳שפיצט װאס ראל. רי איז
אײראפע. «יז שטײ׳ערשאפט
 אן.יי בערציז איז װי פאסאצסטזועס. אזמערע

 אנ׳עצעסמדישע •װי דינעז שוױייז. רער рк אױר
 רעוואציר געגעבו ש׳װערט װאנעז פוז סטאנציע.
 מסטער דער וײטז. אצע איז ענערגײע ציאנערע

 צו באציהוע פאדשײתארטיסע די איז גאוױיז
 בוחשר רי סלאםז. פײנדצימ צמי׳י די פח »ײ

 איז אז אנזעהז. ניט פיצ אזוי אױוי זײ קאז אזיע
 קאפיטאציס». אייניקע געמעצדעט האבז בערצ־ח

т זײ פארבײצזנײן אױסקומעז םצעגט זײ װעז 
 אזױי אימרניח זײ פצענז פאםאלםמװע, װפישע

נאס... זײט אנדער דער
מיט פלע» פאדסערט. בעטער־מאפז, א, די

 ױעטאגםטראציעש זײערע אז זוכז. מיטצעז
 פאסאלםטװא. אונזער צו צוגעהן אנדערש גיט ןאצן
 «ױס־ דערפאר אויסנעקומעז זײ איז מאל אײז ניט

פאליצײ. דעד םיט געשצענ צוהאלטז
 טאבמ דער בא וזען פעריאד. לעצמז דעם אין

 פאק־ אח באדען פאז מאסם נראף דער געװעז אין
 דאז שײז־ןזטאז. אננעפירמ אק׳ז מיט האט טי׳ט
 נע־ נעװאח באלשטװיזם פאר׳ו שרעק חנר איז

 אונזערע טעראריזירט האט ש״דעמאז פערצי־ר.
 געכםארעט זד האה טען בעדציז. אין פארשטײער

 זיד האמ מעז װײצ בערליז. פוז ארויטצושײןן ןײ
 זיד סצײנז ארבעטער בערלעער די אז רערװאוסמ.

מעז האט חנדפאר אהמאבר. ־טן7 ד»ם פײעח צו
אדי׳יםנעשי׳ןט. ־מ•6 דעם ןײ

 רעפ געמוזט האט שײדעמאז דערזעצבער
 חנװא־ דער פוז דרוין רעט אונטער נאיאבר ־טז9

 פח ראמז־רעפובציס. רוסישע די באנריסז צױציע
 רעװאלױציע די פיח נעפרובט מעז ה>/׳ «נהויב

 אז האפנדיה. שטײגער. בורזשואזז אויפ׳ז «ינגאנצז
 זיד דערשצאנו צו מעגליכסײט די געבז רועט ראם
 שצוט־באדינגונגעו מענטשציכע טער אנטאנט דאם
 זיד פװ אפשםויסז נים צ-ײמ דעחעצבער איז אוז
בורזשואזיע. אײגענע ז*י

 מיט װאס אזעלכע. אבער איז צײט אונזער
 זאט נימ לאננ מעז ?אז פראזז רעװאלױציאנערע

 פאדערט ער המוז, רעװאלױציאנערז דעם מאכן
 איצ־ םעז גלויבט װארט אויפ׳י מאנמרטטם. עפעם
 שליסנדיס װיייניק. נאנץ טוער פאליטישע מער

 מאםז. די מעז לואן בורזשואזיע. דער מיט שצ׳ום
 אופז אזא אױוי אוז נעבז גארניט פראח, אויסער
מאסז. אהז פידעד אזעלכע בצ״בז

א?על• זיר באשאפז אדער געפינעז מאסז רי
 אינטערעשז, זייערע פארשטײע) װאש ®ירער כע

 זײ װאש איו אל׳׳ז זיי פאר זיד דערישלאנז וואס
 הענט די איז זיד געפינט װאם אוז זיר נויטיקו

 אפ־ עס מוז מעז װעצבער בא בורזשואזיע. דער פח
 קא־ טעז װערמ אופ: אזא אויפ נװאלד. טיט נעמעז

 רעוואלױצ־ דיײטשע די װעט דערפאר און מןניסטז
 פירט עס וועצכז אױףי װעג, חגש טיט גיח מוזז יע

ליבסנעכטז

т זעהז פראזו, פוז שמארקער איז ל׳עבן דאש 
 דודכגע־ האט מאם עװאלױציע דער םון שוױ מיר

 שאל־ אוז ארבעטער פיז ראט בערלעער דער מאכט
 פאר ארױשגעזאנט זייד עד חאט אנהויב פוז ראמז.

 פאר—פאסטיש ה. л גרינדונגס־פאתאמלונג״ »
 אונ־ איצט. בורזשואזיע, דער מאכמ די אימרגעבז

 פאשן רעװאלױציאנערע די פוז דרוק דעם טער
 פארזאנד גרינרוננס א אז מעלח. נעמוזט זןר הצט
 ארויש־ זיר האט אוז אידעע בורזשואזע א איז לונג

ראטז. די פוז צונויפפאר к פאד זעזאנט

 ראט בערלינער דער האט צײט ערשטע רי
 אר־ רױטע א נרינח העגז אחיםנעזאנט 1שארו־ זיר

 פאר אנערהזןנם איד האט ער גװארדיע. בעםער
 אנטאנש דער װעז איצטער. »ינריס. אדער тשעדל
 ױישערישע רי פארליזיבטעח ן« в» זי.ר ןאגט

 געשטעלט ם׳װעדט וועלכע דורד שלונדבאריגנומעז
 האט פאלט, דייטשז פוז עיןזיסטענץ רי נעפאר «ין

 ארנאני־ צו צוגעטראטז שויז ראט בערליגער חנר
גװארדיע. ארבעטער רזיטע א »יוז

 אפנעמען גװארדיע זעצבע די וועט ספ?. בלי
 איבעו- «יר וועט אוי שײדעמאנעז בא מאכט די

 נימ ואד קיײז קאז ער׳טטעד רער ליבקנענמז. נעבן
שטארסעה איז לעבז ראס מאז.

 פאר־ אונזער מיט מיר זעהז זאד זעצבע די
 אפגע־ זיך מעז האט פריהער בערליז. איז שטײער

 בעט איצטער און בערליז א*ז צאח צו אים זאנט
 באדינגונג: איח מיט נאר צוריס, שױז אים מען
 פ«ר אגיטאציט מײז פירז גיט דארט זאל «ר

 איז שװאוד מי ארױם װײזט דאש ליבמגטכטו.
 אזא ארױששטעלז אפז כעזז זײ װעז פאזיציע, זײער

 *טז2 דעם איז װילהעלש װי פאדערונג. שענדליכע
 אונז פארבאט װאש שצום, בריטקער פח פונקט

דײטשלאנד. איז אטיטאציע פיח צו

 צעבן דאם אז דײטציד. אוז יןלאר זעהז מיר
 װעג אויפ׳ז אים קאו זאיר הײז אוז זײנייסע ראם טוט
 אלװעצט־ דעי צ\ איצט פירט אצץ אפשטעצז. ניט

רעװאלױציע, םאציאאימטישער ליגער
־̂י  

נייס: װיכטיגםטע
 זיך האט עםערן רעכטע די פון ארגאביזאציע בוזולוקער רי

 — ראטן-מאכט. דער פון אתטערשטיצונג דער פאר ארויםגעזאגט
 האלט ארמי^-ארענבורג רויטע א זיך ארגאױזירט אוקראיבע אין

 כארקאוג-םטאראדרב אין אנ׳ארבעטער-ראט פאק.-װידער באם
 פארנו- ד«אבן חילות ראטן־חיל»-אומערע דער פון פארנומען איז
פםקאוג מען

פאלקס־קאמיםארן. די פון ראט פונ׳ם
פאלחש־קאפי־ דער זזאט נאיאגי ־טז25 חגם

 טשײ ח׳ דער ענ״גים. אויסװײניקםטע פאר סאר
 אויםעח-־מינייםסעו״ דיינדשז דעם נעשיקט טשערין

 האט רעניירוננ דײטשע ״רי נאטע: פאלננדע ױם
 ראמז־מאכט רוסלענדער דער צו נעװענדעט זייד
 דײטשע נײע די זי אנערסענט צו פראנע א מיט

 מתחײב זיד װיל ראמז־מאכט די צו אוז רעגירוגנ
 דײטישער דער אויוי זױרקז צו זיך אפצחאגז »ייז

 רעג״רו::. נײע א שאפז !ז«י. ןי אז גאפעלהעהנג,
 פיל־ די אז .1« ווײזט פאצקם־האמיםאףיאט דער

 רעגירונג רושישער דער טצד פארשצאנז צאלינע
 באציהונ• ריפלאםאטישע נארמאלע אײנשמעלן «

 איערסעגמ דעניירונג רושישע די אז лг״1Ш ג»
רע־ דייטשער דער פאר אגעו־ יב1א דײטשע. גי

 ריע־ רוםישע ד אנערקענם צו ?צאר, ניט איז ניחנג |
 זיר ס׳יהאט װעצכז 4אוי עצש־פרינציפ״ דעם נירונג

 פאצלוס־ דער דארױ דעגירזננ, דײטשע די גענייידעט
 פרינציפ דער אז лאונטערשטדײכ קאמישאריאט

 ז4? ראטן פח יסוד אוים׳ז רענירונג א בילח פח
 רוסצאנד װעלבז פאר פרינציפ, דער אקוראט
קעניפט.

 פיז פוגקט; טײטערדיקע די שײד אין װאס
 סאאסש־ חנר קאז לאדיא־דעפעשע. רײטשער דער

 גענעראז־ דײטשע די אז נמצח, קאט׳פאריאט
אפגעפארז. רוסצאנד פוז ש\יז זײנעז סאנסולז
 אי; ואט; דײטשע די װצם פארשטײעה די

 בערצ'־. «ין שיקו װעלז פעטעדבורג. או( טאסיוװע
טאז. דאם מניעות ?ײגע *הן קאנעז

פארארדבוגג« א

רעװאלװציע. אלװעלטליפע יי
דײטשלאנד. איןזיא

ארטסטירט• גטגטראל
 לױמ׳ז או מעלדעט. צײטונג קאנשטאנצער די
 סאלראשד ארבעטער־אוז בא־ריש־ פונ׳ם באשלוס

 באװאוסטער דער געװאה ארעםטירט איז ראט,
פאן־דעלמענזינג. לראפט גענעראצ

אוקראינע« אין
מיטװ. איז שטרײמו

ידיעווז. געװצח דערהאלט־ זײנעז קורסין איז
שמרײקז. היעװ איז ג־ייעז נאיאבר ־טז19 פונ׳ם אז

 רי פוז לױות די פאדגעהומעז זײנעז טעג די
 זי׳יגעז װאס лפשורענמ איז ארבעטער—קדמות

רעמאנששראציע. דער בעת געפאלז לאנג ניט

אויפשמאנד. דמר
 האנאטאפ פארטמעז האבז פעטלױראװצעס די

 ס׳נײט װעצכז אונטער באכמאטש. אויוי ג׳ײעז אח
 פונ׳ם מיצימער דעם פימ נעשצעג א טענ 2 שויז

 הענט די אױ איז באכמאטש־טאװארנאיא העטמאז.
па סיעװ מיט פארסינרוננ די אױפגעשטאנענע. רי 
 פח אפנעשניטז אױד איז קיעװ :איבערנעריסו איז

 צו סיעו\ אױ איייצז רימעניער די אז מ׳רעט. אועש.
«ויפשטאנד. רעם דערשטיסז

מארשירט. פטטלױרט
 פארטטע; האבז פעטצױרא פון חיצות די

 בעלאייע־צער־ פאסטאװ, л,окт8р בערדיטשעװ.
 אשצאכט נײט קיעװ אונטער םװיאטאשין. קאװ.
 פאצטא־ אח באריזאװ טיליטעה העטמאנם שיט׳ז

 אויפנעשטא־ די פוז הענט די איז זיר געפינעז זוע
 צוגעשטאנען זײנעז סדינש־געפאננענע םד א נענע.

 זיד האלטז דײטשז די חגװאצױציאנעה. די צו
נײטראצ.

רויטט. די
בא־ זי־ האבן קיעװ אוגטער אז איבער. מ׳גיט

 זיד האבז טשעמינאװ ב« רויטע. טויזנמ 8 װיזז
״סעטשעװיסעם״. די באוױזז

פטטלי־ור^ז. מיט
 פעטשאטניסאװ״ ״בױלעטע: כארהאװער דער

 איז פעטציוראװצעס די פיוז שמאב איז אז מעצרעט.
 דײטשער דער פון מעצדוננ א נעמאח דערהאצטי
 ארײנטתטז פעטצױרעז מיט װי?' זי אז רעניחנג.

אונטערהאנדצונגע!. איז

הטנט. סמאראפאדטסים איז
 האט ־טז19 חגש אז ידיעות, פאראז ש׳זײנען

 הענט. שקאראפאדםקיס איז נעפונעז יןיעװ נאי זיר
 אצש נעװאח באשטימט איז העצער נענעראל

 גחותמיט דעטמאנישע אלע פ.ין הײפט־פאטאנריר
פאצמאכטז• דיסמאטארישע

па ראט. פײטרים אוי ארבטטטר טאטהװטר 
.1918 גאיאבר 23

пзгт נערסענט אדבעטערראט מאםהװער« 
 אתאניזאצ־ די צופריתצושמעלז טיםװענדיק פאר
 חגם מיט אויסגענוצט ניט זיד האבז װעצכע יעש.

 צײטטײצי־ דער װענז פאװנארהאם פוז דעמרעט
 #מעצ פוד אנהנרהאצי! דורכ׳צופיח צגאמע ?ער

 איד־ פאצננדער דעד אײנגעשטעלט ויעדט דערבי־י
:נונג

אײננע־ױפט האבז וועצכע פערזאנע». די א׳(

 צ׳־יט גענוג געהאט גיט ריאבן »ײ נאר בתיט.
אנצוצאדו. איצט רעכט דאש האבז אװעקצושיהן.

 א־ינגעקױפטע דאש וועצכע בא פעחאנען (,ב
 ארמיסער דעד פח נעװארז אפנענומען איז ברויט
 שטעין זיײ װעז צוריק. באסומעו עש דארפז• מאכט,

נארקאמפראד. פון ערצויגנישן באמרעפנדע צו

 באנוצט ניט זי׳ד דיאבן װעצכע פעדזאנען נ(
 ברייט הײז אײנגעקויפט ניט און דעהרעט מיט׳ז
 נארהאפיפיאר פון װעח צופריתנעשטעצט דאיפן

̂שבח א מיט מענטשז. א או̂י פונט па 30 ז

ארטײ. רויטט די
 דעם ‘ א אז лра מעידעט װאראנ-יעזש פוז

 אנגע־ דד האט באטאליאז פרײוױצינז נעד4אוקוא
 דױטער אוקרא־נע־ דער איז פארשרייבז דאם הזיבז

»רמײ•

זיד. מ׳רײםט
 די אז луа טעצעגראפירט װאראניעזש א*ז

 איז צעטײלמ גי-ר האט װאצויקע אי; בורזשואזיע
 3םקאראפאדשסי פאר האלטז א״נע—צאנערן צװייי

 טאםז ארכעטענדע די פעטצױרעז. פאר אגדערע די
דאטז־מאכט. דער פוז צר אױפ׳ז »ײנעז

ראמז. די צורימ
 האט רארטז אז מעז, מעצדעט כארהאװ פו

 דעם צונױפרופ; צו קאמיםיע א נעמיצדעט זיד
 דעם ארבעטער־דעפוטאטז. די פון ראט כארקאמער

 זאװאדן די א.ײ)* זײנעז נאיאבר ־מז23 אוז 22
ראט. אינ׳ש װאלז פארגעקונמז

.לאטװיע
 צײטונג לעטישער דער פון ידיעות די צ\יט

 באפעצ־ דער פוז פראצעגט 90 זייינעז ״בארבא״.

 זאצ לאסוייע אז דעמ, פאר ראטװיע פח ?ערוננ

 זײ־ זײ ראטדרוםלאנד. דעם מיט פאראײניהז זיד

 נאענ־ די אין געשעהז ,ױעט דאם אז באנצױבט, נעז

 פאר־ л ס. ציעטישער דער פוז ק. צ. דער װאכו. טע

 אנ׳אויפהיז ארויסגעלאח האט )באצשעװיסעם׳( מײ

 די »רעשטיח זאילז י4 סאצדאטז, דייט־שע די צו
 זאצז אי! פאליציײמענער װײש־נוואדרײאישע

םאצדאטן־ראטז. ביילה

נײע לעצטע
צטלאפז.

 גע>.'א״ז דערהאלטז ז״ייען בוזוצוס איז
 קאזאה;־ ארעגבורגער ־טער20 דער אז ידיעוח,

 איז אככיעדאװאיא. איז נעשטאנעז איז זואש פאלק,
אפז.4צ* זיד

אנטרסןזנט.
וזארשע• חגם נעניעלדעט האט פױפסט דער

 אומ־ די איערהענט ער אז ארביעפיסיןאפ. װעד
פויצז. פח אפהייננײוײמ

םאטארא• איז
 ראטז רעװאלײציאנערע די האבו שאמארא «•ז

 איע איבערגענוטע( בירגער עסטרײכישע די פח
טישיע. עשטחייד־אונגארישער דער פוז ענינים

פון 9—10 נומער דעד ערשיגןן ס־איז

בילדונג״ און ״קולטור
אינהאלט: פאלגעידען ^יט

טובים. ױם פ^לקם גענריך ש. (1
ל׳ןירןר• גז^ראדאקער-אהן ד. (2
םאציאליזט השפלה׳שער משה-דער בן (3
.״קל§ם3אר דער און װיםנשאפט ב^גדאנאװ-די (4
זיגגן. א.ץ מודק פין פראגו־אם א (5
ק^נפערעגץ. אינזער ג.- ש. (6
7) о ליבה^פער• פאר איװײזונגען—ארשאנסקי
סאלד$ס. א פון זהדונות—איןראעליט ש. (8
 לידער• (9

Ю) .אויפרופען 
и) •כראניק

רוב. 1 פוײ»
.16 פרעטשיםטענקע, באסקװע,

1
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צײטונג פון ק&נטאר דיי =
אמת״ ״רער

 אין הוצאות פארגרעסערטע צוליב און פאפייר אױף יקרות גרױסן דעש צולינ אז מעלדעט,
נאיאבר. ?־טען1 פון פרײז רעם העכערן צו געצװאונגען אדמיגיססלאציע די איז אלגעמײן,

קאפ♦ 40 מאסקװע אין
 קאפ♦ 45 װאקזאק די אױף און פראװיבץ אין

אבאנעמענט־פרײז:
רובל. 24 —חרשיש з רובל, 8 — חודש 1

. ן ע מ א ר ג ע ל ע ט
ראםטא( )פון

.מלחמה אימפעריאליסטישער דער פון םוף רער

הײם. א צוריק
־  ראטז־טיציטער די האבן נאיאבר *טן25 ױ
 אוז אװעין ןײנעו ל׳ײטשז רי סטאראלוב. פארנגנ־עז

 האמ ארבעטער די נ»זה »ײ צױפט בידזשואױע ־־י
 פלײד. גתים םיט תיצות אונזערע באגעגנט

לאטרסאבנז. א דארט זיד ס׳אמאניזילט
 בא־ פת מזלח צו שטעט די באפלײט ס׳װעלן

 הא־ א» זשלאביז לאגאטשאװ, באבללישס. :ריםאװ
 טע־ пк פאשט פאר פאצקש־קאמישאר דער שעצ.

 פ«שט־ רי אױפשטעצז צו באאמטע שיהט ייענראףו
 ערטער. דאזיקע די ט*ט טעצעגלאל־פאלבילוננ א,ין

באפלײט« שױן ןייגעז זשצאביו און ראגאטשאװ

פארנומטז•
 אומער דוחר נעװאח פארנומען איז רלישא

 פאר־ אין תחק א זי׳ד פיצט שטאט אין מיאיטעל.
מ-־־טיער.

רוהלאנד. אין
זאפאםז. אונזטרט

אונ־ פאר סצעהו נור װעט ט״ פוז זאפאט דער
 רי װעט לעליבעל ניט. אויד דאם אח ארטײ ?ער

סוראגאט. א טײ אנשטאט באקומעז באפעצקע^נג
 ניט זײנעו לופצאנד איז גןאװע פו זאפאסן די
 ו,יעט באפעצקעלונג דער פור. 14.000 פוז העכעד

 םר א נאל וועח. ארױסגענעבן ניט סאװע ס״ז
 באסוטעו■ טעו >זאז טיי רײנעם גןאװע. פוז ראגאט

רעצעפט. לאסטאלס א אױף גאר
נא׳ ־טז20 אויפ׳ן איז קאהאא פון זאפאס דער

 ײי פוד. 4.186 שאסאצאד פוד. 3.548 געמעז יאבר
 אמ הדאנסע גאר באסומען פדארוהטו צוױ׳י לעצטע

פינדער.

ליפװידירט.
שילשא־ 1אי סוצאקעט די פוז אויפשטאנד דער

 בארפארפעל רער געװאח. ציסװידירט איז נא־וא
געװאה. אױפגעשטעצט ווירער א־ו

מוסט. אונזטרט
 אונוערע אז מעז, טעצדעט וױטעבסיז פח

 געפאננענשאפט רער פון קומען װאש סאצלאטז.
 ארמיי. רויטער לעד אין ארײז מאסנװײז טדעטו

 שטי־ אוו חיםציפצין, דער פה אנציקט זײנען זײ
ארמײ. רויטער דער פיז טונג

תורשאפו.

 איס״ פפאשהז פונ׳ט פארארדנונג רער צױט
 קוצאצקע 40 נעװארו דערשאסז זייינען פאייסאם

 ראר^ אינ׳מ אױפשטאנד פונ׳ם זאצאזשניקעס
 הויפט־אנ־ דער אויעזר. ס״אססער כאמוטאװסא,

יןעדרי). פאװעצ גצח דער געמען איז פירער

װיטטבפפ. איל
 פראצע־ א געעפנט זיך האט וױםעבשס אין

 ארבעטעײקװאר־ די אי? אונױועחיטעט. טארישער
צעזע־ואצז. 3 נעעפנט ויד האבז טאצו

הכנות.
 אי־ צ׳• הבנות ני־״ען אויעזד ריגינםסעד אױ

װאצאםט־סאטיטעטל, די בעמוצײבז

פארכאפט.
פאםט־ פראכאיא^ועד פון פאר,־ואצטער דער

 בא־ רער און איװאנאמ—אפטײצונג טעצעגראלו אוז
 מאוכה־ מיליא! א פארכאפט האבן ױריעױ אמטער

אוקראינע. אויף אנטצאפן זײנעו אח געצט

טיי. אגשטאט
 ףי־ איו טען ו,־עט טײ. 1אי דותס דעם מחמת

 גע־ הערט מאס םוראגאט. א ארויסגעבז אןשםא
. . מערעצאד. פח מאכט

װײםע. די פון לאגער אין
׳ פאניה. א

 »מ דערצעזזלז. »רענבורג פון ^ומעז >ואס די
 װאס אצ׳ז. ארױס מ׳פילט פאניה• א העלשט דארטז
 פושעציא־—טראאיצלו פוז ליכטונג דער אי; מ׳קאן

בינסס-נאמאניסאצאיעװפס.

מכמ, זיד מ׳אי»

 לי אז יליעות, געװאח לעלהאצטו ס׳וײנעז
 װעלז װאס אפטײצומעז. ספעציעצע ביצח סאזאסז

 ײ1 בעת ראטן־מיציטער די אויל אנפאצן מאכן
ארענבולג. פאלנעמעז 1װעצ

אונז. מיט
ידיעות. נעװאל! דעלהאצט! זײנעז בוזוצוין אױ

 פאר •קומעז באשקיח אוז האזאקז די צװישן אז
 די איז גיין צו אפ זיד זאגז באשקיח לי לײבונגען.

 אפעריה װאס חיצות. לי פון לײעז פאלעלשטע
אלמ־י. לויטער לעל העט

דימענטשטײן. ש.

פאגראמען. אידישע װײטער
;סזן■(.

 קאפיסא• דעם איצטער פאלענדיקן נ;יר
 ערשטן רעם געשיכסע. לער פון פעריאל ליששישן

ל  מענטשהײס די איז געשיכטע װעלס לער אין מ̂׳
 פארפוילטע אלע װארצל מיסן צולײזן ציגעשראטן

 מענטשהײט. רי געליטן םיהאט װעלכע פון פראגן
בתוכם. אויך איז נאציאנאל-פלאגע די

צײט, אונזער אין לעכערליך קינדעלש ס׳איז
וואם בריקן. אלע םאלברענט האבן מיר װען

 נעמען צו צויליק, גײן צו מעגליכקײט די גיפן
װעגן אידן, פאר מקלט עלי א װעגן לײלן

 די םיביר. אדער אוגאנדע צױן, אין אנטלױפן
 שטרלבט אלץ פאלן, פעלקער די צװישן גלענצן

 קײן כקדם*. ימינו ״חדש ניט און פ^לװעדטס
צוריק. ניט איצט גײט זאך

שון גערזןנק יעדן אפװארפן דארסן מיר
 פון וױיש ס־איז װאו אנטלויפן זיך, איןאלירן

 זיך ה$בן אילײען אזעלכע לעבן. אלגעמײבעט
 זײנען פיר װען באװײזן, געקאנט אונז בא גוד

גאנצע ראם אץ פארװ^גלטע גתשיט, וען גע
 ניט ם׳איז פינסטער, געװען איז איום לעבן

 צױניזם דער האפנונג. פונק קײן אידן בא געװען
 רעאקצי־ל, װעלט דער אויף אנ׳ענטפער געווען איז

פארלעבט. לאנג צו זיך האט קאפיטאליזס רעד װײל
 לעװאלוציאנערער ברענעדיקער אונזער אין
 שלעפן און קןןפ די פון פאלן טל^נען צײט,װען

די װען אויך. קאפ די נאך ױך מיט מיט $שט

 האבן געדיילשאפט בורזשואיער דער פון זײלן
 בא־ שוין זעט מען און טלײסלן גענומען זיך

 זײ אז קאנטיק, זײ, אין שפאלטן רי שײמפערליך
 ארט קײן ניטא איז צײט אזא אין צופאלן, װעלן

אידײען. נאציאנאליססישע קלײנפילגערליכע צו
 די מיט אינאײנעם אפשטאלבן מהן זײ

 גלבליבן זײנען װאס ירושית, שלעכטע אלע
 צוים דײטליך און קלאר גײען מיר דור. אלטן פון

 דערנעהנטערן מיר אינטערנאצי^נאליזם, געזתטן
 נאר פראבלעמען׳ נאציאנאלע די לײזן צו ניט זיך
 פארשװאונלן אלע װעלן זײ װען צײט דער צו

יאהלנט. גאנץ איז צײט די װעין.
צײט. דער פון דיאגנאו רער איז דאס

 אץ דערװײל מלן טוט װאס זיך םרענט
 פאגדאמען אילישע װען איבערגאנגסצײט רעד

אינפערמײרליך? זײנען
 אויםנוצן געװיס װעט װעלט אלטע די

 צו כדי פןגלאמען, אילישל פון מיטל אלטן דעם
 דארפן װעט זי ווען טערמין, דעם רערװײטערן

 פארשװאונדן און חטאים אלןי אילע פאד באצאלן
? רערװײל אױ װאס טא װעלן.

נ לא איז ענטפעד אײן
 ניט זאל פלוט א־דיש אז זעדזן, דארף מען

 גיסן מיר װעלכע אײל, שמיר אלס נאר דינען
 דער פין רעדלר די אויף װילן אונזער קעגן

 אץ פארװאנדלען עש דארף מען ;לעװאלוציע
, די ך ע ל פ ײ ר י ש , ד ך ע ל ר ע ם ר ע מעכא־ ד

מ׳לימוױדירט.
דע־ אין או נמו, מעצדעט װאשינגטא; פון

 פאלנעמעז חילות אניעליקאנעל חי װעצן קאבל
 פראנצויזישע לי און קעצז—עננצישע לי קאבצענץ,

מאינץ.

איטאליטנטר. די בא
פארנומע) האמ טיצייטעל איטאציענישע לי

 איטאציע• די צו אליבעל נײעז װאס עלטעל, אצע
 גאפעצ* די װאפנשטיצשטאנל־תנאיפ. רי צויט נעל

התיציהבות, גלױש מיט ויי באגעגנט העלוננ

 מײנוננ די אױס לליסט װאש ״טײמש״. לי
 לי אז שלײבט, סלײזז ענגצישע הערשנדיהע די פח

 רייטש׳צאנל פאל דאלפו שצום פונ׳ש באדינגוננעז
 לעש מכח קצאנערײעו די װעלן. פארנלינגערט ניט

לי ריכםיין. ניט זײנען דײטשצאנל איו זענגער

 אז באװײח, פלאטזנשטז איחג איי מצוכה לײטשע
 אוישגע־ ניט נאד איז אירעל גײסט אצטער דעל

ותנפט.

טנגאונתור.
 נאיאבל ־טז25 דעש האבן היצות ענגצישע לי

נלעניץ. דײטשז דעש לעיגרײכט

פראנצוױז.
 פון בלאש נעכטז האט גול« נענעלאצ לער

 אױ ארײננעטלאטי ארטיי פראנצױזישער ד־ער
שטלאסבולנ.

בומאװינ«.

 בוהאװינע גאנץ או סעו. מעצלעט װיז פיז
 יא־■ װאש ארמיי. רער פח װעח פאלנומעז װעט

דוםעגיער. עשטרײכישע פוז שםײט

.אויסלאנד אין
לאנג. איימ גיט

 פאו־שטײער די אז מעז, מעצלעט באזעצ פון
 פון אחיםגעשיסט זײנעז ראטו־רעפובציק דעל פון

 דער כיז באנצײט זייי האט פאציצײ לי פראנע.
גיעניץ. טשעכא־פצאװישער

ז י . א ו מ צ י ל א נ

 פח פוטע) װאש קליגס-געפאנגענע, אונזעלע
פאל הימט גא-ציציען אי; אז איבעל, גיבז עשטל״ד

אנ׳ערפאציג־ מאפן צו געהאצפז אונז האט לאש
 איצעצסאיא צו ייד צץרוקז אוז אנגלי־וי ל״כז

זאשט׳טיטא.

רוםלאנד״. .,אנ׳אײגהײטליכט
 פעטשאניפאמ״ ״בױצעטען כאלפאװער דער
 געכיצ־ צאנג ניט זיד הצט יאםי אין אז ביעצדעט.

 שטשעלבא־ טיט גענעראצז״ 9״ פה נלופע א רעט
 גלופע ראױהעי לעל פח ציצ דעל בלאש. טשאל»

רוסצאנד׳/ אנ׳אײנהיײטצינע ״אויפשטעצן איז

דאן. אױפ׳ן!
׳.*•׳■ > .־

- т.אנ׳אריפשטאנד
 אויםנע־ אױ םטאנציע אולױפינסהעל לער איז

 ?»־ טאייצױילטע די פוז אנ׳אלי&שטאנר בראכן
 וײ־ צוזאםעיגשטויש לעם בא זאסרפראנטאװיהעש.

т טאז. טויזנט 5 בא נעװאלו פארװאונלעט

דטלטגאציט. א
 אז ־ליעה, א בלײננט סלאי״ ״פריאזאװשסי

 יעקאטעלינאראל איז ארמיי פרײװיציסער לער בא
 אנ־ װעט װאש לעצעגאציע, א נעביצדעט זיד האט
 װעט אח שצוש־קאנפערענץ לער אין נעטען טײצ

 פאלבינדונגען צװישנפעצקעדציכע א-ין אדײנטרעטן
 זײנען דעצעגאציע דער איז צענדער. אנדעחג מיט

 נע־ נאװנאראלצעװ. װינאװעל, שאזאנאװ, :ארי׳*)
 הוגא!. פון ״פאלשטײעל״ אוז טרובעצקא לאטאװ,

קרים. אוז לאז

 פע־ אוגלאינעל. לי או» פויצו לי צמישו קאט^ א
 אוסראי־ לי פון הענט די אין ז־ר געפינט לעמישצ

אױפמגהערט. האט באז־פארקעל דעד נער.

השלט. אוז הונגגיר

 איז איי יזױלו, אי! לוחה גלויסז לעפ טחמת
 )'עשטלײד( שטיליעז פראװינץ לער «ין אוז גרא׳ו

 אצע אפגעשטעצט זיד ס׳האבז פינשטער. כטזנט
 צײרן ארמןטשצאזע 100.000 ביז אונטערנעמוננען.

 שטיריען פח רענילונג די קעצט. אוז הונגעל פוז
היצל. טכח ענגצאנל צי געװענלעט זיד לאט

מורא• פאר
נא־ ־טז19 דעם אז הולשס, א־ז ט׳טעצלעט

 צוגאישס. םאלגומע( קלאסנאװצעס לי האבן ■־אבר
 גע־ באצשעוױשטיש זײנעז ארבעטעד די טחמת

 די אױל צישטעצט סלאסנאװצעש די האבן שטימט
הױצנװאלפעל, כאצקאנעז אח לעכעי

מאםקװע. אין
מאש־ אי! זיעעו נאיאבד ־טן24 לעם רנטאג.

 באטשאפטער לושאענדישער רער אנגעקוטען קווע
 מיט בערו•־} ח׳ רער יאפע. ח׳ לעל בעדציז אין

 סאלראטז. רי טישיע. ריפצאמאטישער נאנצער דער
 דעמארהאציאניש־צעיע דעד אויױ זיד נעפעעו ױאס
פנים. רכצת הערצציב? א יאפען געטאיט האבן

 שצום־דעאע־ רער מיט מאנואיצסגןי ח׳ דעי
 האט על—געסומעו ניט דערוו׳ײצ נאד איז גאציע

 קאטף א ס׳גײט וזאי האמעצ, איז פאדהאצטז זיל
 ססאראפאלםהיש 3א לעױאצ^וציאנעח לי צוױשז
דויצות.

האלע.

 פלז זאפאסו האבן הוירקאמיטעט» שד א
 דערײ ניט. צהצומי) האבו אנלעלע לי בעת האצ־ז
 האבן װאס הויױסאטיטעטז, די טוזז װעצז בעי

 האב: װאם הויז־פאטיטעטז. יענע :עבז טערער
גאלניט.
 דעש װערז באהאנדצט װעט פלאגע דאזיהע לי

 פונ׳ם זיצוננ געט״ינואמער א איז נאיאבל ־טז27
טאשסװאטאפ. אװ לאט טאשקויער

, ם ז י ם נ א ט װ פ א י ש , ד ע י צ ו ל א װ ע  ר
ס א ו ט ו פ ו ט י ש , ד ע י צ ו ל א װ ע ס ר א  װ

ט ל ק י ו ר ט נ . א ר אי
 די אז אנװענדן, מען דארף כחות אלע

 זײן זאל צ,ע רעװאל דער פין צײט איבעלגאנגם
 רי פארלײכטערן איר דארף מען קירצער, װיאס
 דערנעהנטערן צו זעהן דארף מען לידד״ חבלי
ציל. ענד איל דןירגרײכן װעט זי װען זיג, איר

 אין פלאגע נאציאנאלע דיי לײזן צו כדי
 פעל. די זין: זאאלאגישן אץ עטאפ, ערשטן איר
 אמ אײפפרן־סן. ניט אידעלע די אײנע זואלן קעל

 דער אין ?יטאפ ערשטער דער נויטיק אושפאדינקט
פץ דיקטאטור די רעװאלוציע: סאציאליסטישער

פראלעטאריאט. אלװעלטליכן
 און איד ער6הײ א קומט מיר צו װען

 כ׳בין נאר סאציאליםט, קײן ניט בין ״איך זאגט:
 נאציא• א־רישער איבעיגעגעפענער אן אלם גלײט

 ניט זאלן אידן נאר אלץ, זײן מקריב נאליסט
מען?״. סלט װאם לײלן,

אליס־ אנדעל קײן ס׳איז אז אים, איך זאג
ן װי אים, פאר ניטא װעג ט ע ר ט ו צ נ ײ ר  א
ן י ר א ע ע ד פ ו ר ן ג ו י פ ע ד ד נ ל י פ ט י י מ  ד

. ן ט ס י ג ו מ א  דאם אז זיך, דוכט אנהליפ פץ ק
סיפער, דך באטױאבט איר װען נאר קאמיש, איז

 דעם א.־יס?יר װעג אןאנדער אריף אז איר,
 :יטא. ישועה קײן אילן פאר איז קאמוניסטישן

ץ גרײט איז מען אויב אזוי. אויב  « מקריב אל
 ארײגרעכענען אויך כלל דעם אין מען דארף זיין,
ר פאלאילטײלן. נאציאנאליסטישע אלע ו ן נ אי

מ ז י ל א י צ א ן ס ל ע ו ן ו ר י ם א ן אל ד י ט א י  נ
י ל ן. ד י

 אז גוט, גאנץ איך װײס מארקסיסט, אלם
 אידישער דער װעט לאגיק קײן אױף קוקנדיק נ־ט

ט קליײבירגערל־כער  זיץ פארלילן ניט עלע^נ
 אבער קאמונ־סטיש. װערן :יט װעט אץ תמצית

 על-פי ״קלײננילגער דעפ אין אמונה האי איך
 געװארן פדאלעטאדמירט שטארק איז װאם טעות״,
 נאציאנאליזא־ אין לעקװיןיציעם אונזערע .אדאנק
 איצטדער באשטײט אזעלכעעלעטענטן ®ין ציעס.

 באפעלקערונג אידישער אינזער פין סײד מערסטעד
רוםלאנד. אין

 טער נים דליקן קןישענעם פוטטע זײערע
 װעלן זײ אין מארך... זײער אױף שטאלק אזוי
 דאן ?מענליק; זעלבסט מזיר טראבטן נעמען מוזן

 אונז. מיט אױ װעג זײעד אז רערזעהן. זײ װעלן
 גלעס- רער זיך. פראלעטאריזירט פאלק איד-־ש דאש
אונזערןן אין זײן מוזן אינגיכן וױלט אים פדן טײל טער

יײען•
 ק־עגן גאראנטיע בעסטע די זײן װעט דאס

 קאמו- זײן װעלן מיר װען פאגלאמק. אידיסע
 צאל גלויסעל א אין זײן אויך מיר װעלן ניסטן,

 װערן װעלן אץ װןילש־ארמײ, אידישער אין'דער
װידעלשטאנד*קלאפט. גלױנע א אלײן

 מיר רועלן צײט דעיזעלבער און אײן אין
 פאר• אין װעלט-רעװאלוציע די דערנעחנ.ערן

זעלבסט־שוץ. פון מיטלען לי שטארקן
צוט איז: אונזערעל װעג זיכערכטער דער

ארמײ. רויטןר דער דולך ק^מוגיזם
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