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גארפינקל. נפתלי

דארט? מען װארט װאס
איע־ יעח נא זיך שטעצמ פראגע דאןיהע די

 רי צו צו זיר סוהט ער װעז דעװאלױציאנער. ציהו
 אפסצאנג ז״ער ניט זעהט און ,ױעצט־געשעהנישז

פראנסרײד. אול איטאליטל איז
 װעצכע צענדער, צװײ דו אט װארטן װאס

 רעװאצױציאנערע נײע צװײ די מיט זיוד גר־עגצז
 װאס םאו* דײטשצאנה און עשטריי/ר װי טדינות
 אױו* מיקראב רעװאצױציאנערער דער ניט װירקט

 װארטז צו צאנג אזױ אונז זײ צץינגעז װאס זײ,
 נויטיס אזױ איז װאס רעװאצױציע. זייער אױו*

מאמענט? ברעגענדיסן דעפ איז
 חגװאצױציאנעו־ן שװאכע אדער פעםיטיםט;

 זעהן היםטאריע רער אין «ז דעם, אױ^ ענטפעח
 זיגט װאש פאצס. א בא או בײשפיצז. סײז נ״ט טיר
 בא נאר רעװאצױציע, צאנדא אין אויפהויין זייר זאצ

 רי זיד ענדיקט מפצה א צײח װאס יענדער די
 נצחונות בעצי די בא רעװאצױציע. א מיט מצחטה

רעאקציע. די אױבערהאנט די נעמט אנער
די. געװעזן אױד זײנען טעארעטיקער «זעצכע

 ן «פגע־ דעפ איו אז געטענהט. אונז צו ה»בן ױאש
 ! סאציאצים־ סײז מעו האז רוסצאנד שטאנענעם

 אצץ זײנעז דאש טאכז. ניט רעפארמען טישע
 שװארצע דוחר צעבז אויפ׳ז װאס טענטשן

 אצטע די טיט בצויז זיד ר׳גבענעז אח בריצן
טהדמונים. בירושה געבציבז איז זײ װאס השגות

איטאצ־ אדער פראנקרייד איו פאלמ דאס
 צןץײ טיט גײט פאציח דאס מחיגט. ניט האט ־עז

 א טיט האגט, היצצענער א טיט פים «} קוציעס,
 מאנז פוםטז א טיט טרויער־שצייער, שויארצז

 אװ םסארבוט פוז צײדעט קעשענעס. צײרמןע מיט
 רי 4אוי «ון צײנער פארקריצטע טיט שטארכט

 אימפעריאציסטישער רער אוי^ הצצה א מיט ציפז
וועצט.

 זיד האש זײ פאפיטאציסטז. די האנן געזיגט
 אוז פאצס פװ מארד אח בצוט מיט אנגעזעטײןט

 געצט זײערע פארגרעסערז צו נאד 1ןי קצײבן זײ
 די עסםפצואטיח צו דורות, צאנגע אויה שרײנס
 הירשטז און כצוט פון שכור זײנע; זײ װעצט, גאגצע

גאצד. יאר
 ־6פ גתיסע א דא ם׳איז װאו איטאציעז. אי(

 רער פת מערהײט רי װאו באװעגונג, ציאייםטישע
 םימפאטי־ פארטײ םאציאציםטישער װירקנדעד

 פזגםטער א רא איז קאטוניסטן. אונז, טיס ז־יט
 פראנק־ איז זעצבע דאם רעװאצױציע. א פאד באדז
 רע־ איז באװעגונג םינדיקאציםטישע די װאו רײר

 םאציאציסטישע די א\; נעשטימט װאצױציאנע־
צינסעה אצץ װײטער װאס וחגרט פארטיי

 מענטשז אי? ארעמסײט איר נאד פראנקרײר
I אין גענומעו האט זי װאס אנטײצ, דעם נאד אח

 אױג» געװען אױ מצחטה הויפט די װאט הרינ. דעם
 געציטו. אצעמען פון מעד האט טעריטא־יע איר

 דעם פוז פאצמ אצע רי קענטיקער איז איר אויוי
 צו זיר שעמען טענער אז איבער, גיט מעז סריג,

 ב״רע האבנדיס פראנקרײ! פוז גאםו רי אויח גײז
 אזוי אוױ« פעצער. אנדער א או אדער פיס און הענט

געציטענע. די פוו טײצ דער גרוים איז פיצ
 זיד פארהאצט צענרער די איז 6װא טבה, די

 אסר זײנטל »ײ פשוטע: א גאר איז רעמאליױציע די
 פראנצויזישער דער פח חיל. פרסמדז פול פירט
 אי־ פאר נעבציבן, גארניט במעט שוין איז ארמײ

 א געױאח איר םוז איז מצחמה יאר פיער בער
ניט. װיכטיגקײט שום סײז מער האם זי ,5ת

 אטעריקאנער די רערהױפט און ענגצענדער די
 ל״ האגז דאם בתיט. בעצי גאנצע די דארט זײממ

 ארמיי. דײטשצר דצר או̂י זיג דעם אפגעהאצטז
 טעריטאריע. פראנצויזישער דער אויף ניט מער
 אג׳אסױ איצטער פראנקריי׳ר איז אופז אזא אוױ»

 די אה חיצ אמעריקאנישן דעם פוז צאנד פירטע
 אזנזע־ װי אזוי כמעט זיד פיצ; מאםן .פראנצוזישע

געגגטז. אסופירטע די ■איז אײנװאוינער רע
פראנק־ ארום ירינגצט חייצ אױםצענדישער דער

 איטאציעגישו אויפל אויד אצע־זײטז פון רײד
 שטארס. נאמ דארטן איז װירקלנג זײער גרעגיץ,

 אזעצ־ צו נאר יןומען ארטיי אויסצענדישער דער צו
 מאביציזי^ט האט פדאנתרײ׳ר װאפ מיציטער כע
 די פעצפער: שװארצע די—האצאניעם אירע אין

 טוני־ די אבעסינער, די מאדאסאנער. רי נטגרל,
 ד־ער פון טײצ שטארססטער דער זײנעו זײ סער.

ארטײ. פראנצויזישער
 די т ״ארדנונן״ די אפ היטן שװארצע די

 ניט סײנער דארטן זיד קאז ױי מיט או; שטעט
 איכערגענעכז און טרײ זײנעז זײ צונויםרײדז,

האטאנדירז. זײערע

 װערט ראל ביצה רעפ באטראכט איר לועו
 ארבעטער־הצאס דער װאפ פאר אורזאבז, די קצאל
 בא־ אויוי ארויםגעטראטז ניט אפל נא.ר רארטו וזאט

 װי־ דער נ«ר איז גרויס צו גאטו. די איז ריסאה
באגעגענען. װעצז זײ װאס דערשטאנד

 םאר אויד דארטז ארבעט אבער צײט .־י
 װעט נעשצאסז האט מע; װאם שצום, דער אזנו.
 אפצר ענגצענדער די אוז אמעריקאנער רי נויטן
 אצם איה דעמאביציליח און ארמײ זייער ציהע;

 צו אײנשטימען ניט זײ װעצז אגענטז פאציצײ
 אסופאציעװעט די נאר װי פראנקרײה איל בצײבז

 חנװאצױציא־ דער באװײזז זיד װעט ענדיק), זיד
 איבערסע־ םאציאציסטישע די און גײסט. נערער
אומפארמײדציד. דאיםז איז רעניש
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פראנטן♦ די אױף
פראנט• האװסאלטר

 טיצישער אונזערע זיד רוקן קאװפאז אױף
מאזר*^ צו ׳־טער

ריכטונג. פטרמ;ור
 חיצות אונזערע זײנעז ריכטונג• פערטער אויף!

אורםינס־ סט. דער פוז צוריס »פגעטראט! אביפצ
נאיע.

פראנט. מטרבדימטר

 מי־ אונזערע האבז פראנט מערבריסז אויפ׳ן
 פאצאצסער איז פםסאװ. פאתוטעו ציטער־טײצל

 רריסא פארגומעו מיר האבז ריכטונג רװינססער און
דיסנא. א-ן

 די פארנומעו מיר האבל ריבטונג ארשעד א־ז
פריאמינא. סט. דער ביז אײזגבאז
םאר־ מיר האיז ריכטוננ מאהיצאױעו* איז

 דער ביז באברױםס אוט> אײזנבאדציניע די ;ומעז
טעצושטשא. סט.

 פארנומעל מיר האבז קאמישיל פה רא-אז איל
 סמא־ אצכאװסא, מאהרא'א—געשצעגז גרויםע נאד

ניקאצפסאיע. אוז רעמעניקאװא ראדענאיע,

פראנט. דרומדימלור

 שונא דעם זיר האט פראנט דרוטדיקו אויפ׳ז
פאר־ צו אײגגעגעבז געשצעגז אײנגעשפארטע נאד

ציפקי סט. די :עניעז

הײמ. א צוריק
באברױסמ.

 טיציטער אונזערע זיינעז נאיאבר ־מז24 דעם
 באב־ בא דעטארקאציאנם־ציניע די איבערנענאנגען

 באנרישט האבז םאצדאטז דײטשע רי רויםפ.
 גע־ אפגעפירט זײנעז אוו פארשט״ער אונזערע

 באנרויסס. פוז סאצדאטז־ראט רײטשו אינ׳ם װאח
 חנר נאר װי אז ערהצערט, האט ראט דײטשער דער

 באב־ פארצאזל װעט עשעציאו דײטשער צעצטש־
 ראטױ דער איבערגעבן שטאט די זײ װעצז רויטס,
 דעס באברויסס פארצאח װעצז דײטשל די מאבט.

, נאיאבר. 1־ט26
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זשלאביל.
נא־ ־טל21 דעם פארנוטעז טיר האבן זשצאבין

 רעװאציױ א נעװאח געשאפז תיכו< ם׳איז יאבר.
 דײטשו די םת אפטרעטל באם סאבינעט. ציאנערער

 הונדערט העכער פארהאצטז באךצײט רי האבז
 פאסאזשיר־װא־ אזז פראכט םר א צאסאמאטױוז.

רוהיע איז םט. רער אויױ אח שטאט אין נאנעס.

נײם: װיכטיגםטע
 װאראנעזש אץ — װאקםט♦ אוקראיבע אין אויפשטאנד דער

 פארבאטן זײבען ראםטאװ איץ קריגם־צושטאנד.- ערקלערט איז
 פראנצויזן די—פאראײנען. פראפעםיאנעלע די פון פארזאמלונגען די

 דײט־ אין װערט דעקאבר -טן16 םטראסבורג.-צום אקופירט האבן
 ארבעטער אלע פון צוזאמעבפאר ערשטער דער אײנגערופץ שלאנד

 מאם־ שלאכטן.-אין פאר קומעץ קיעװ םאלדאטן־ראטץ.~ארום און
פערסאבאל. מעדיציבישער דער אײבגערופן איז קװע

דײטשלאגה אין רעװאליוציע די
שטרײמל. סוילנגרטבגיר ^

אבער־סי* אין קויצנגראבער פוז שטרײס רער
 נײע אצץ ארום כאפט א־ז נאך דויערט צעזיען

שאבטעם.
 האט ראמ בערצינער פוז איספאצקאם דער
 דײטש־ אין אויםפירונגם־מאכט די אז ערסצערט.

 פאצקס־באפאצמעכט־הטע. 6 רי נאר געהערט צאנד
 קאנט־ םו; רעכט דאש נאר האט איםפאצקאם דער
 ארײנ־ ניט דיחגהט דערב״ זיר דארו* און ראצ.
פארװאצטומ. דער פוז עניינים רי איז מישז

 בא־ װי באשטײעז, באפאצמעכטיהטע 6 די
 אומאפהיינ־ 3 אוז שיידעטאנאװצעט 3 פול )זאוםט

 איספאצקאם, בערצינער פונ׳ם ערהצערונג די גיהע.
 ראס את געצװאומענע. א אויס, ש׳זעהט װי א״מ

 םאצקס־באפאצמעכטיס־ 6 דאזיקע די או באטײט.
ур, די אויבערהאנט די ס׳האבן װעצבע צװישל 

 זײממ אימאפהײימקע י־י יױ> שיידעמאגאװצעם.
 א אצס עךקצערז צו זיד קצײבן מיטצויפער, נאר

 שײחג־ די פון פאראט דער מאכט. ריקטאטארישע
קצאר. גאנץ אצזוי איז מאנאװצעס

מאנטר־רטװאלױצמל. ד«ר מיט מאמת רטר
 די וױ טעג. עטציכע פה משד אין שוין

 קאפרי ‘פארביטערט א םירט צײטונג״ ״צײפציגער
 אז װ״זט צײטוננ די רענירונג. נײער דער העגז
 קאנטר־ א פארנעמט רעגירונג די אז רעם. אוין»

 אױר װעט זי אױב און פאזיציע רעמאצױציאנערע
 װעט פאזיציע דאזיקער דער אריףז בצײבל װײטער

 געצװארנגען זײז פראצעטאריאט דער רעגםטמאצ
 א פאר רענירונג צײטװײציסע די דערהצעה צו

קאנטר־רעװאצױציאנערע.

ראט צגינטראלגןר
л

А סאצ־ די אז מודיע, איז צ־יטונג״ ״באדענער י 
 שמעט פארשײדענע איז ארבעטז װאס דאטז־ראטל.

 צורואינירט רורכאױם כטעט האבז רײטשצאנד פה
 די האבז דעם צוצ*ב פארװאצטוננס־אפאראט. רעם

 שאפז צו באשצאס; קרײזז פאציטישע בערצינער
 ארבע:. צענםראצז א װאכ; פאר נאהענשטע די אי:

איבעלנעמעז זאצ װאס שאצדאטן־ראט, טער־אוז

מופיאנסס װאלרישי.
 גע־ זיד האבז קופיאנםק אוז ױאצויסי !,א
 אג־טאצ־ע ענערגישע א פיה װאש ראטז, ביצרעט

 באפעי־ די ראטרטאשט. דער פאר דערפער רי איז
 התצחבות גרו'ם מיט אומעטוס באגעננט סערונג

חיצות. אונזערע

1 פריאמינא.
 נעבז פריאטינא, פארצאזן האבז דײטשן די

ראטראנשטאצטו. זיור ס׳אמאניזיח בארישאװ.

פנים סבלת דטר
 ערטער באפרײטע די פוז באפעצקערונג די

 באגעננט מנערניע מאהיציאװער א,יו מינסקער פון
פארשטײעה אונזערע שמחה גרויס מיט

™«ДЯЕ255В-״ ---------

רוסלאנד. אין
מריגס־צושםאנד. ל

 פריגס־ נעװארן ערסצערט אייז וץאראניעזש אן
צושטאנד

טװאסואירט.
עװא־ צו כאצײטנש אײגגעגעב! זיד האט אינז

 דײטש־ נאנ׳ל א־בער פארװאצטונג די זיר אויוי
 רי װעדז צונויפנעתפל ניט ס׳װעט ביז צאנד.

גרינרוננס־פאחאמצונג.

גילבונדל. זײל ניט וױל
״ספארטאס״ נתפע דער פוז ט־טגציד דער

 א פח פאסט רעש פארנעטט װאש רױציע, אטא
 דרעז־ פוז אליםפירונגם־סאמיטעט באם פאיזיצער

 זײן פארצאזט ער אז געמאצדו, ח«ט ראט דענער
 איז דײטשצאנד איל רעװאצױציע רי װ״צ פאסט,

 שטרעבט װאש בורזשואזיע, דער פול זאד א
שצופ־באדינגונגען. בעשערע אדויסצובאקומעז

 אטעסנײו זײן או ראבײ. מײנט רװציע
 פאר טענציבקײט! בעםערע , שאפז װעט

 אזוי אציי;, איש פאר װי טעטינפײט, פאציטישער
פארטײ. ׳זיח פאר אויז־

■Т •“־ ראטױצוזאמטנפאר. ..
 האט ראט בערצינער פונ׳ם אישפאצפאם דער

 דאט;־ א צומיפרופן אנ׳אויפרווז,־ועגז ארױסגעצאזל
 פראגראש די דעסאבר. ־טן16 אויפ׳! צוזאמענפאד

 צײט־ א אויסצוקצײבל :איז צוזאטענפאר פונ׳ם
 א:־ אויסארבעטז ראט. צענטראצז דײטשן װײצ־סז

 שאװ־ די אין װאצן די פוז םיםטעם ו אצגעטײנע
 גרינדונגש׳ דער מכח פראנע די אנטשײח דעפל,

פארזאמצונג.

רטפובלימ. סאציאליסטישטי א
נא־ ־ט;20 פונ׳מ אײנצײגער״ ״צאקאצ ~0ר>

 די פון זיצונג דער פוז באריכט א ברײנגט יאבר
 האט זיצונג דאזיקער דער אויו« בערצין. אין ראטן

 ארויס־ מױצער л ס. אומאפהײנגיסער דער זיד
 פראצעטא־־אט. פונ׳ם דיקטאטור די פאד געזאגט

 ראטרמיטנציד דער ארױםגעטראטן איז אים קעגז
 אנגע־ רעדע זייי; אין האט צעדעכורג קארציצפי.

 פונ׳מ קוטעל װעצז שאצדאטו רי װעןי אז װיל־.
 פאויציע. זײל אויױ שטעצז ױר זײ װעצז םראנט.

 ארויפגעטראטן איז׳אויןד זיצונג דאזיקער דער איל
 סאציאציס־ א געפאדערט האט װאש ציבסנעכט,

רעפובציק. ט־שע
«иашммнимеииж^^ жммсми ива»■ י—»еисвг—

 א;"בער* אױ ציפפי פוז ראט דער צישסי. קואיה
 אול דײמשו די װאנען פוו װאציויקי, איז געפארו

אפנעטראטז• זײנען האידאטאקעש

נטסט. אונזמרט
אוױ» פארגעקוטעו איז נא'אבר ־ט:26 דעפ

 די פוז אוטבײט דער האטעצ נעבז אוזיא םט. רער
 פאיעזר אונזער אױױ קאנסוצ־&איעזח אוקרא».ער

 טאנואיצססין מיט שצום־דעצעגאציע דער פוז
 רי אדויםגעפאח זײנעז באגעגענעו צו אים בראש.

 זײן אויד ס׳װעצו קיינס־ראט, פיג׳ש פארשטײער
 קא* פוז פאצדאט;־ראט. דײטשז פונ׳ם פארשטײער
 געװעו איז ענינימ אױשוױיניקסטע פאר מיסאריאט

, лגאפע ח׳ דער

אוגז. מיט
גע* זײנעז ראט־־רענירוננ דער פו: דעצענאטז

 א.־נ־ פיח צו בעהאטעסטנאיא םט. דער אױל פאר;
 רער סאצדאטז. דײטשע די טיט טערהאנדצוגגעז

 פאנען רויטע טיט באפוצט נעװעז איז פאיעזד
 צ'גט ארקראינע אױ װעג ״אונזער :פצאסאמז און

 בורזשואןיע דער פח קערפערש טויטע די דורר
פריצים״. און

 זיי אז ערהצערט. האבן סאצראטז דײטשע די
 האמ זײ אונז.. מיט נאר אונז. קעמ גײז ניט װעצז

ה־ים. א אפפאח רואגעל זאצז זײ פאיאזרז, געכעטז
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אײנציגע, אײער פארשפרײט הברים,
צײטונג ארבעטער אידישע

ם ע • ד ת מ א

סאםאסטראפט. באז
 יאראסצאװער בעקצעמישעמא םט. דעד אויל

 בא־־סאטאשטראפע. א פארנעקומעז איז ליני»
װאגאנעם. 9 געװאח צעשײריהט ס׳זײנעז

מראנמטװאגאנטס.
 קדאנהע נעהען זײנעז נאיאבר ־טן19 צום

 .768—ורענ אלעקםאנדראװער אױו» װאנאנעס:
סיז־ .10430—סאזאנער .3074—הורםקעו אויף

.3482—ראדוױאזעטער

.,ליםסי אייז
פאיעזד. בראנירטז פונ׳ם נאםשאצנײז דער

די אז איבער. גיט ציססי פח געקומען אי» ויאס

 הײםע. זעהר געװעז זײנעז ציסיױ ארום נעשצענז
 א איז או׳יינגעפאצן איז פאיעזד בראײרטער דעד
 טאטענט. צזנצטז ביזז געשצאגן זיך האט און נעץ

 פאר־ רי אפמרעטז. צו געצונגעז אים איז באנאבט
 מאז. טויזנט 3—2 דערגרײכן קאזאקז ףי פח צוםט;

ציסקי. אויפ אנגרק* אונזעד נײט איצטער

באברױםמ. איז אמניםטיט
 רע־ באברױסקער פונ׳ם פאדערונג חנר צױט

 םאצדאטד דײטשער דער האמ ראם ױאצױציאנעח
 ארעפטירטע. פאציטישע אצע באפרײט ראט

 דעש באברויםה. חיצות אונזערע פארנעמעז הײנמ
 ציניע די פאמעמעז מיר װעצז דעסאבר ־םז5

מינםה.—אסיפאוױטשי

פרידנם-קאנפערענץ דער צו זזכבות די
טטאפז. דרײ

 פאצ׳• מודיע איז נױס״ ״רײצי צאנדאנער די
מרעס:

 טוזו שצום־סאנפערענץ דער צו הכנות ״רי
 צאנדאז איז מעט םריהער עטאפז. דרײ דורכגײז

 סאטי־ טיציטערישן פח פארזאטצונג א פארסומעז
 טי־ אוז פרעמיער־מייניםטער פוז אנטײצ באם טעט

 מיטז איז וועט נאכדעם האצאניעס. די פוז ניסמער
 איז ?אנפערענץ וױכטיסע א פארהומעז דעסאבר

 שויז װעצז סאנפערענץ דאזיסער דער אױפ פאריז.
 פונסטז װיכטיקשטע םאמע די װעח אױסנעארבעט

 אנ׳ערד װעט ערשט נאכדעם שצונדאפמאד. פונ׳מ
 די װערפאל איז װערז צונויפגערופן יאנװאר א*ן

 פאר־ זײז ס׳װעצז װאו פדיתם־האנפערענױ. גתיםע
 דר די אח דײטשצאנד פארבינדזגטע, רי מראטן

גיי־מצוכות.
 פאר־ די אפיצו אנגעמערסט שויז פ׳זײנען

 פראנק־ פון צענדער: פארשײדענע די פוז שטײער
 בורזשוא. אוז טארדיע בריאז, סצעמאנסא.—רײד

 צארד באצפור, דזשארדזש. צאיד—עננצאנד פזז
 ארנעטער רי פוז פאר׳טקייער איין עו און רידיננ

פאראײניסטע די פוז האלאניעס• די פוז »וז

פארשיידענעס.
טרײבז. זײ

נװאצט. טיט דײטשז די ארױס טרײבז פױצז רי
 צא־ 500 דײטשן רי בא צוגענומעז האבז פויצן רי

 געצט. נאנצע דאס און װאגאנען 1500 האםאטױוז.
באז־קאסעס. די איז געפונעז זיר האט מאפ

л חברז זײ п

 איז אז יריעות, נעװארז דערהאציטז ם׳זײנעז
 זײ־ אויעזח זײערע איז אוז קופיאנםפ װאצויקי.

 תזצע־ פעטצױרעס פארז צו געקוטעז צאנג ניט געז
 מיט אונטערהאנדציונגעז נעפירט האבן װאס גאט?.

 אז םאװדעפז. פשרותדייןע די פוז פארשטײער די
סאמףז זײז אי; היצױ געבז פעטצױדעז זאצז זײ

מערב״דױױדע♦ דער פון אויפלוף
 «ונזער ארײנגעטראטן איצט איז רוםלאנד מערב פון געגענטן אקרפירטע די אין

 פארשפרײטע שטארק к באװיזן דארט זיך האט דעם מיט צוזאמען מערב־דױױזיע
איבער. דא מיר גיבן אעהאלט איר פראקלאמאציע.

I אײך פאדגייג־גט לעגדער, אלע פון י>ר“פר^ל;טא

 אײ פח דזאאוז. און רוט עציי, װיצםא־.—שמאטן
 —בעצניעז פוז ארצאנדא, אוז סאנשעטא—טאציען

 פױ װאנחנרװיצד. אח פרעמיער־מיניסטער דער
 פח פאריז. איז צאגדאז איז געזאנטע די—יאפאן

 װע־—נריכנצאנד פון יאנעי:קו, טאקע—רומעניעז
 פאשיטשטש. — םערביעז פון ניזעצאם.

 פוז מאםאריס. — משעכא־סצאװז רי פוז
 חס־ פוז דעגיטש.—פעצקער דרום־םצאװישע די

 אנגעמערקט ניט קײנער פארצויפיס נאך איז צאנד
געװאח.

זײז. מרחש זיד מ׳װ^ט
״ט״מס׳/ דעם מודיע מעז איז ניריארק פון

 אױךז דאט געמאצרז. האט בער םענאטאר דעד אז
 פאו־ װערו רערצאח װעצן פרידנש־קאנפערענ־ן רער

 עסטרייר־אוננארז, א\ז דײטשצאנד פוז שטײער
 גע־ וועצז זײ מיט אונטערהאנדצונגעז די אז אוז

 4זי װעט מען א» הײסט, דאם אפז. יוזגרז פירט
 טעז כינע.װ» מיט אטאצ װי זײ, מיט באגײז ניט

 דעױצאזז ניט באקשתאויפשטאנד דעם נ«ד האט
 שצוט־אייג־ רי צו פאר׳טטײער כינעזי׳עע די אפיל'ו

טערהאנױצונגעז.

 ניט זײנעז רעזוצטאמז די טסאראפאדסקי;. מיט
באװאוסט. ניט

באװטגונג. פוילורים
 הזמעז טבערניע קיעװער פוז אויעזח די איז

 גע־ א ס׳ג״ט פױעריפ־אופרוהעז. נרױםע פאר
היצוה. סקאראפאדםסים מיט ׳טצעג

דײטשלאנד. פוז .״פארזארגטר״ די
 האט ענגצאנד פון נאדונגס־אינספעהטאד דער
 צי מעגציכסײט קײז יטא-: איז עפ אז עוקצערט.

 דטי• צוציב ונגס־פארציאנעז גא: די פא־גרעסעח
 צו סיטצע; דריננענדע אנצונעײען טיטוחןנדיגקײט

אײראפע. פוז פעצקער הונגעריקע די דעצפען

!באפטלמטרונג דטר צו

ארמײ. נײט א לאנד איז ארײז ס׳איז
 רי געטרוימט צאנג יאח ם׳האבז װעצכע ןועגז■
פרײנד. פאצקם אצע

 אצע פוז באשיצעח די איז ארמײ אונזטר
מאסז. האראפאשנע
 פוז פאז רױטע די טראנט ארמײ אונזטר

װעציט. באגײמער פרײער דעו־
 פ>ן פא: די אויױ הויד הויבם ארמײ אונזטר

 בא־ וועצכע רעװאצױציע. םאציאציםטישער דער
 רויבער האפיטאציסטישע פארשקצאפטע די פריים
װעצט.

 שפיזז אירע אויפ טראנמ אױמײ אונזײר
 דעפ אוז יירגער פרידציכע אצע די שצום דעפ

האנטר־רעװאצױציאנערז. אצע די—יט1ט
 דער צו פוןי א מאכז ־װעם ארמײ אונזטר

 די פת טיראנען אזז מערדער די פוז יהערשזנג
פאצקס־מאםז.
 ממשצה די אויפשטעצז װעט ארמײ אונזטר

 האראפאש־ א־יבריקע אצע די אוז ארבעטער די פוז
מאםז. נע

 איר זײט בירגער. אוז חבדים צײטז, צאנגע
 איר אקופאנטז. די פוז יאד דעם אונטער גערועין
 מענטש־ א-־יער אין הן געציטן «וממענטשציר האט
צעבז. עסאנאטישז «ײער אין הז װערט, ציכז

т\ האט т ,к טאג גענזצט אוז נעחיבט 
 דזונ־ פוז טאסנוו׳ײז געשטארבז ז״ט איר טעגציד.

 אײערע האבז צײט זעצבעד דער אין נוייט. אוז גער
 גרויםע אנגעיצעבט נזצניים רײכע די בדידער,
 אוז אומגציק אײער פוז תםיון דעם איײז .עשירות

טױט.
 אהױ די פוז הילףי די װעז איצטעל,

 דײטש־ איז װייצ אפגעשזואכט. װערט פאנטו
 רעװאצױציע. א פאתעסומען איז זעצבסט צאנד
 זייערע איז מאכט די פארבאפז צו רײבע די זוכז

 עהספאא־ זייער פארזעצז האנ־עז ןאצז זײ הענט,
 איצמער פאצסס־ממפ!. די פח רױבעףײ אוז טאציע
העצפז. געקומעז אײד מיר זײנעז

 מיגדטר די פוז באשטײט ארמײ אונזטר
«י־ נענויט געװען זײינעו מיר גטגנט. אייטר פוז

ד ע ײ ג צ ר ע צ ת א ו ב אזז ס צ ױ א ױ פ ע ז נ ם או ײ  אוז ה
 גע־ האט צאנד ראם גרוים־רוםצאנד. נאד גײן *ו

 ארעטע די אוז פראצעטאריאט איר :גציס א טראפז
 געגאצטז װעצט דער איז עדשטע די האט פויערים

הענט. זײערע איז מצוכדרמאכמ די פארכאפן צו
 געהאצפן מיר האב; כהות אונזערע אצע מיט

 גע־ וי האט דארטז רוסצאנד, א̂י רעװאציוציע חנל
זיגט.

 זיצז בציייבז געסאנם ניט אבעל האבז מיל
 צ*יט. דעל איז לוםצאנל. פלייען לעם איז לוהיג

 אונזעל אוז בלילעל אונזעלע אז װײםז. מיל װעז
 עקספצואטילט. און פאלשלוצאפט נןל זײנעז הײם

 האפ־טא־ פאטעשטשיסעפ, נאד העלשז זײ איבעל
 צו כחות געקצימ אצ־ז האבז מיל טילאנעז. ציסטז
היים. א'נועל א,־ז בר־לעל אונזזגרע העצפז

 םיטפאטיע לי אז באװאתט, גאנ־ן אונז ס׳איז
 אונ־ א.יז גלויס זעהל איז לוסצאנל פלײעז דעם צו

 צו זעהז העלשעל לויבעלישע לי נאל הײם. זעל
 טוננעז,יצ אײערע פאצס. פח געפיצז לי דערשט־קז
מעז חפצ־אנל, װענז שהרים אצעלצי׳י אײל דעלצייצז

גנר. א געװארן בין איך אזוי װי
פפליטאן.( )קלי־נפל

ץ מיך זעט איר יױ  אױך איצטער איך אן-ג
к גין רעװאלוציע דער פאר נאר העלר, קגאפער 

 א עפעם נאר וראו רע, פגע א געװען גאר איך
 רערט װעל מיה צו געקלעפט זיך זי האש קרײנק

 באקומען נאך האב איך װאם םחלות. די פץ שױן
 און האלץ־פעלער דעפ מאםען דעל פון !ביתשה

 כ׳װאלט און лטאגן-קאטא טאמן-דעם דעם פ.ץ
 נישמ װען האמת, עולם אויפן געװען געװיס שוץ

 באלשע- די נישט ויען רעוואמוציע, צװײטע די
א- פיס די אויף וױדער מיך ד״אבן װאס װיקעס,

יחנקגעשמעלט.
 װאונדערט איר אן, מ׳־ך קוקט איר ױאם. —

 גע־ בין כאצקעלעװיטש, אױואן איך, אזוי װי ז־־ן,
? באלשעוױק א װאדן

 אױם־ מיך האבן זי־י אז טאקע, איך-אײך ואג
 בין איך זמן כל וואלום צרית, אלע פון געלײזט

 וױ ספעקולאנט, א צי בורושױ, א געװען סאקע
 זאך קײן זיך, פאלשטײט א~ך, זאגט-האב מען

 גע נישס מיר האט זאך קיץ אין געטאלם גישט
שמעקט.
 פאר איז למשל״ גלויט. ראןאװע שטיקל א

 עם אז נאך, דזגדט ױער л ומ אםור געווען מיל
 פאר די און פוטער שטיקל דאם אים צו פעלט

1 מאגן מײן דאך/ וױיםט איר אײעד. פלישע

 באל- די נאל װי אז אױם, אבער זיך לאזט .
 זײעל אויף אװעקגעזעצט מיך האבן שעװיקעם

 ביסל דאם מיר בא צוגענומען הייסט, דאם יעטע,
 געזאגט; און ירקות שאל די מיט מעל זעמל

 אכסל עס,מיסן לױיסט ה׳!-לעבן ח/בדמײך ןדמייך
 איך װאבלעם-בין פאר די מיט און בלויט פרנט

 ברױט קארענע געװאלן. געזונטער א טאקע
 שײעלט, מעקענע, ביםל א מיט צוגעפישט

 א למשל, װי מאגן, דןים דורך גוט פנים, א
 דולך גערײניקט װעלט.גוט גלעזל פאלקאפמשעשט

 אבןיר מאגן־קאטאר! אױם און זאמד, מיט וואסןר
 קײן גאר שוין װאלט איך פוגקט אױט, גאר טאקע
!מיר איז לײכט אזוי געה^ט. נישט מאגן

 הארץ-פע- מײן מיט איז זעלביקע דאם אץ
 אין אץ אטעם פאלפעלט תמיד מיר ס׳האט לעד.

 גע- װאלט דארטן װי געקלאפט, פיר האט ברוסט
 ספרוג. פאלזשאװעלטע מיט מ-זײגער1װא א האנגען

ײן ימי כל איך בין טאקע דעם צוליב זשיגעם.  ק

געװען. ניט סאלדאמ
 ין & צו נעמען און באלשעוױקעם די קומען

 געדינט שלעכט גאלניס מיר האט װאם פזנלדעל,
 צו מולה נישט ביסט קשת, נישט :מיל זאגן «ון

 א ב:לל האסט דו נאל אױב טלאמיױי, מ־סן פארן
פארן. צו נאר װאוהין

 טאקע מיך האט טלאמוױי דעל אט און
 דאקטױ- לי דיארץ־פעלער, פוגם אלױפגעלאטעיועט

 גימנאסטיק אז געזאגט, לאנג שוין מ*ר האבן רים
 א עפעם ענין, גוטער א געװען מיל פאר װאלט

 טלאלװײ-גימנאס- נאל װאס, צו וואסעל־פיםטעם,
ס־סטעמ. בעסטע די א-־ז טיק

 האלמן האגט אײן מ*ט אקארשט זיך פלובט
 אלומנע- צװיט^ר דער מיט און דעכל אן אזש זיך

 װאס קאדטאפל, זאק к מיט גױע א עפעס מען
 דעל און ט־עפל, אױפן איך וױ פונקט הײנקמ

 קערפער ס׳גאנצע אימפעט מיט פליט טראמװײ
 א שוױצס, און ציטעלט דערלופטן, אין זיך באמבלט

 אנ׳אבר זיך ס׳רייבט װי פילםט. און פאלסט דו זב
 ־3דורכג? פנים, א דערפון, װעלן ם און אבל א אן

 װאס ספרוגזשינעס. פארזשאװעלטע «לע ש׳־יערט
 הײזז ל׳־יכט-א אזוי זיך ס׳אטמט און פױד אין
 נישט װעט װאסןןד-סיסטעם קײן אז א-יך, זאג כ און

 װאס ג־מנאםטיק, די און מאםאזוש דעט פאלבײטן
טלאפיױי. בײם

באלשע־ די אדאנק א>ץ דאך איז דאם און
 בולזשוי, אויס פאד געטאכט מיך האבן װאס וױקעס.

 ברודער ;געזאגט אץ מפרנק און יטםן אױם פאר
 מאכט ארבעט און אלבעט—עסן װילפטו י לעבן
געזונט. טאקע

т א װעט מאם און к אבי אפגעבן, נישט 
? זיײן צו געזונט

1 -איך ר.יןיה ול.א
כאצקעלעוױסש איוואן

 אפצושלעקו כלי בצבוצים, אצעלצײ אוים טלאכט
לוסצאנד. פלײעז לעם פאל אי׳י.ל

 ס׳העלשן װאו צאנל. פלײע א איז לופצאנל
 ױאש יעדעלעל. פויעלים. לי «יז אלבעטעל לי

 בלויט. זײז אלט, זיױ לאלט געפינט האלעװעט
 װאש פוםטעפאםניסעס, לייליקגײעל. פאד עלע. זײז

 ראלט איז בצוט, אה שווייס פלעמדז פון נאל צעבו
אלבעטו. דאלט מוזעז אצע ניטא. אלט הײז

 נאנצז אײעל האט אלבעטעל איחל פוז װעל
 פאציאציםטישער אזא פת געטלוימט ניט צעבן

! ? נוננ ז או
 אצם געװאוגשז, ניט זיר האט אײר פוז װעל

 צ״טז. אתגצכע דערצעבן צו צעבז, איז בעפטע דאס
 גצויבט באפרייט?! זײז װעט אלבעטעל לעל װעז
 װאפ־ בצבוצ׳ים אוז שקלים מעשוח. אצע איז ניט
לוסצאנד. װעגז איייד בא דעלצײצט מעז

 לעװאקױציע לופישע חי געלײנקט: אבעל
 װעט זי וועז צעבז, בצײבן קאנעז לאז נאל װעם
 איג־ םאציאצישטישעל א״ינציסעל לעל בצײבן ניט
 סאפיטאצ׳יסטישעל לויבעלי׳טעל לעל איז זעצ

 אצע מיט לעלשטיהז צו אייל זוכט װאס װעצט,
 צו פילט צעבז לאס וױ מיל דעהז גצײז צום כחות.

 נע־ שוױ איז זי רעװאצױציע. אצװעצטציכעד לעל
עםיטלײל. אוז לײטשצאנל איז קומעז

רוס־ װײם װיי געגנטז. אקופילטע אונזעלע
 א אצס געבציבז זײנען פוילן אוז ליט?ז לאנד.

צ־ענדער. לויטע צװײ צװישז פאם שװאלצעל
 די באפלײעז צו גיכעל װאס א.יז אונזעל.חוב

 לוי־ די איל אױ אויפהויבז אח געגנטז אקופירמע
קאמוניזם. פוז לאטז־מאכט, לעל פו; פאן טע

 פויעלים אוז אלבעטעל לי פו מאכט די נאל
 שטענדײו אונז נאלט װעצכע בולזשואזיע, דעל אז

פאצס. פוז מאכט אײנציקע די איז אפ,
 לעװאציױ א איצט ינעז4 םאװעט[ די נאל
 אהופאציע די באפלײעז וועצן זײ מאכט. ציאנעלע

אלעמע. לי איבעל לײכע לי פוז העלשונג דעל פוז
 זוהו ענגצענלעל לי אוז אטעליקאנעל לי
 דייטשזײ לי פוז אלט לעם פאלנעמעז צו איצטעל

 געפאוז לי װעצט. גאנצע לי פאלשקצאפן װיצז זײ
 נלויס. זעהל איז זײט וײעל פוז

 דטד טײטיד ם׳איז װטמטז אלטמט־ז. ררפו מיר
ם. איז ודטמליי םאציאליז  ךןיים זיינרד טײגזר ם׳

 באפרײטיז. א אינגאנצ* זטה? איר װיל» אוז
 מיזרב אוגזטר פוז לײטז די איז ארײנצוטרטטז

דױויזיט.
 אװעלר פ״ט ותצז מיל אז געשװאדז. האבז טיל

 ניט וועצז מיל װאנען ביז נעװעל. אונזעל צײגז
 פןיערים אוז אלבעטעל דיי םוז מאכט לי עלסעמפז

געגנט. אונזעל אין
!אלבעטעל אילישע אײל צו זיד װענלו מיל

 איז איי־נציסע לי נאל זײנעז םאציאציסטז. ס״יל,
 לי באפלײאונג אטתע די טלאגז װאם װעצט דעל

סאשז. אילישע
א־י־ אויו? ענליקן דיד װעט זיג אונזער מיט

 עקשפצאאט־רטע אצס גיט צײדז אײעלע אצע ביק
אילז. אצם אויל נאל

 איואנ״ א־ז געזוען א־ל וייט יאלן אצטע פוז
 אײה האבז איצטעל לעװצילױציע. דער פוז *נאלל
 אוז זײ פוז ей זי-ר זא;ט פארפירט. פירער א־יערע

 םערפ דער איז רײעז, אונזערע איז ארײז טרעמ
דיװיזיע.
 די פ,־ז כבוד דער זײן אײד אױפ אויד זאצ

געמט. אונזער פוז באפרײער
 ארי־נטיעטן װעט איר אז זיכער. זײנעז מיר

מאםנװײז. רײעז ארנזערע אין
!אינטערנאציאנאצ רער צעבז זאצ
אקופאציע! באפרײטע די צעפן זאצ
'רעװאצױציע םאציאצ-יםטישע די צעי־ זאצ
!טאכט ראטז די צעבז זאצ

דיװיזייט• מטרב די

 צעי־ זאצ
צעבז זאצ

בנודעה♦
 אי- ד?נר עפנט נאיאבר אנהויב איץ

 ־8 מאםקװע אין קאמימאדיאט דישער
קררפן. פעדאגאגישע מ^נאטליבע

 װעלן קורםן די פון צרהערער די
עמן. מי*ט אדירה אומזיסט באקומען
 לעבבם־ קירצער א מ״ט יקשות די

 אנגעױיזן מ׳דארף וראר באשרײבתג,
 בא־ די און בילדובג באקומענע די װערן

 שפראך, :.ידי׳ט־נר ז־ער מ׳־ט קאנטשאפט
 און קולטור־ דער »ין שיקן מעץ זאל

 קא־ אידישן פונ׳מ בילדונגפ״אפטײלונג
.16 פרעסשיפטענקא, : מיםאריאט

 היױסן די אױף אנגענומעבע די
 טעלעגרא־ א דעם װ׳נגן באקומען װעלן
ידיעה. פישע
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