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 אינסטיטוט פוב סעקציע עדישער דער פת
מינדערהי_יטנ נאצלאנאלע פת

 דער בא מתדערהי_יטנ נאצץאנאלע פרג אינטטיטוט פת סעקציע עדישע די
 צו־ אופגאבע אב פאר געשטעלט זיב האט וויסנשאפט־אקאדעמיע וו?ץםרוםישער

 איז וועלכע ליטעראטור, סאציאליסטישע ערשטע די פובליקירנ את נויפזאמלעב
 סאציא- די אנטוויקלענ צו אנגעהויבב זיב האט עם זינט יקדיש, אפ דערשתענ
 דאקומענטב, די אריב אוב ארבעטער, י?דישע די צווישנ באוועגונג ליסטישע

 שי_יכעס דירעקטע א האבנ את שפראכנ אנדערע אפ דערשינענ זיתעב וועלכע
 די צווישנ געדאנק םאצ?אליםטישג פת אנטוויקלתג את אנטשטייונג דער צר

ארבעטער. ית־ישע
 אגור־ ש.)ס.( ,כ דער דרוק צומ צוגעגרייט האט בענדער דריי ערשטע די

 בראשוו־נ, די ארי_ינ זי_ינענ ביכער דאזיקע די פת באנד ערשטנ דעט את סקי.
 את 1897 ביז 1875 פת דערשתענ זי_ינענ וועלכע דאקומענטנ, את אופרופב
 באקענט בראשורג ארג דאקומענטג טעריע דאזיקע די אויסלאנד. ארג רוסלאנד

 דער צווישג באוועגרנג םאצ?א?יםטישער דער פת טריט ערשטע די טיט אונדז
 די מיט אונדז באקאנט זי ענגלאנד. אוב רוסלאנד פת ארבעטערשאפט יק״ישער

 גע־ םאצ?אליכטישנ פת פ?אנערנ די וואט קאמפ-מעטאזת, את פדאפאגאנדע־
 קע־ צר קעדיי אנגעווענדעט, האבנ ארבעטערשאפט יידישער דער צווישנ דאנק

מאטנ. די אפ ווירקב נעב
 ינ2אר גייעב ערשטנ, פתעם פר?ער דערשיינט וועלכער באנד, צווייטנ דעט את

 סאצ?אליס- דער פת טעטיקי_יס די באלי_יכטנ וועלכע דאקומענטנ, את בראשורנ
 העלפט צווייטער דער פת ווייסרוסלאנד את ארבעטער-באוועגתג את טישער

 יארהתדערט. פאריקנ פת יאו־נ ־ער90 די פת סאפ בית יאות ־עי•80 די פרג
 ערשטע די פת טעטיקי_יט דער טיט אונדז באקאנענ דאקומע;טנ דאזיקע די

 וויטעבסק, ביאדאסטאק, ווילנע, מינסק, פת קרי_יזלעכ םאצ?אל-דעמאקראטישע
ווי_יםרוםלאנד. פת שטעט אגדערע אוב גראדנע קריניק, טמארגאנ, האמעל,
 קאמפ־" די טיט באנד דאזיקנ פת דאקומענטנ די אתדז באקאגענ דעט כוצ

 ווי_יסרוםלאנד ארומגעכאפט האט וועלכע שטרי_יק-כוואליע, דער טיט קאטעס",
 מי_י־פי_יערתגענ ערשטע די טיט יאר־נ, ־ער90 די פת העלפט ערשטער דער את
עפאכע. יענער פת באוועגונג דער פונ כאראקטער גאנצנ דעט טיט ביקלאל את

 אתטערערדישע די פת טייל גרעסטער דער ינ2או־ איז באנד דריטב את
 אנד. א. מינסק ווילנע, את ארוים זי_ינענ וועלכע פראקלאמאציעם, את בראשורב
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 דעט כוג נעדרוקטע. סעי ארב העקט^גראפירטע םי_י ווי_יסרוסלאנד, פת שטעם
 פוג אנהייב את זי_ינענ וועלכע בראשורנ, איתיקע באגד טנ-3 אי; ארית זי_ינענ

מאנוסקריפט. איג געוואו־נ פארשפרייט י$רנ ־ער90 די
 טיט פארבונדנ געוועב איז דרוק צום בענדער דרי_י דאזיקע די צוגרייטנ

 איב ארייג גייענ וואט בראשורב, די פת טייל גרויסער א שוועריקי_יטנ. גרויסע
 א נאב נאד או; זעלטנהי_יטנ ביבל?אגראפישע פאר זיב מיט שטעלב בענדער, די

 מארקס־ענגעלט-לענת־אתסטי- פת ארכיווג די את ארבעט לאנג־דויערנדיקער
 ארכירו געוועזענעט את רעוואליוציע־טוזיי, לענינגראדער פת ארכיוו את טוט,
 געלונגעג אגורסקי ש.)ס.( כ׳ דעט איז —זשאנדארמעריע צארישער דער פת
דאקומענטנ. היסטארישע את בראשורנ דאזיקע די געפתעג צו

 דאקוטענטנ, את בראשוו־נ די אויס ניט שעפנ בענדער דרי_י דאזיקע די
 גע־ האט ארבעטער קדישע די צווישב באוחגגונג םאצ?אליםטישע די וועלכע

 דערקלערנ, זיכערקי_יס טיט מיד קענענ דאב אבער עפאכע, יענער את שאפג
 פאר זיב טיט שטעלנ ארוים, לאת מיר וואט בענדער, י2דר דאזיקע די אז
 דער פת געשיכטע דער וועגג ליטעראטור דער את בי_יטראג ווערטפול; א

ארבעטער. יק־ישע צווישב באוועגונג םאצ?אליסטישער
י$ר. 1936 את דרוק פת ארוים וועלג בענדער צוויי אנדערע די

 פרג אינסטיטוט פת סעקציע י?דישע
 דער בא מינדערהי_יטנ נאציאנאקע

וויסנשאסט-אקאדעמיע. ווי_יםרוסישער



 עדישע די צווישב באוועגונג םאצ?אליםטישע די
יארנ ־ער90 אוב ־ער80 די פוב ם$פ איב ארבעטער

 באוועגונג םאצ?אליםטישער דעו־ פוג אגטשטייונג דער פות געשיכטע די
 איז אימפעריע צארישער געוועזענער דער איג ארבעטער יח״ישע די צווישג

 נאב האט טע נאד געווארג, באשריבג ניט נאב קיינעט פוב איצט ביז נאר ניט
 ד^קומענטנ, שלאל דעט פובליקירג צו אנגעהויבג ניט קימאט איצט ביז אפילע

 דאזיקער דער וועגג ארכיוו; פארשיידענע די אינ זיב געפיגעג עם רועלכע
 פוג אנטשטייונג־עפאכע דער וועגג געשריבנ יא האט טע וואם דאם, עפאכע.

 טיט פול איז ארבעטער, עדישע די צווישג באוועגונג םאצ?אליםטישער דער
 בונדישע די עפאכע. יענער פוג בילד פאלשג א אינגאנצנ גיט אוב פעלשונגענ

 ,בונד" פת אנטשטייונג דער ביז אז באווי_יזנ, צו זיב באמיעג היסטאריקער
 צווישג געוועג ניט ארבעטער־באוועגונג אוב םאצ?אליסטישע קייג ביקלאל איז
 יאריקנ-25 זי_ינ צו 1922 אינ האט פוילג איג ״בונד״ דער ארבעטער. עדישע די

 ערשטער דער יאר". 25, נאמעג דעט אונטער ביכל א ארויסגעלאזג יוביליי
 פאלגג- די טיט אג זיב הייבט יוביליי־בוב בו?דישנ דאזיקג דעט פוג ארטיקל

ווערטער: דיקע

 יאר 25 טיט ביים לאנד, איג געוועג איז פינצטער טויט, ״שטיל,
 י?דישנ פת פארטיי די ארענע פאליטישער דער אפ ארוים איז צוריק

 אוט- די געלעגנ איז קייטנ אי_יזערגע איג פארקאוועט פראלעטאר?אט.
 וולאדי- פת שעטעב קאלאסאלג אפג צאו־נ. די פוג מעלוכע געהייערע
 םאצ?אליםטישע אייג קיינ עקזיסטירט נישט האט פוילג ביז וואסטאק

 די טריט ערשטע אירע געשטעלט האט פוילג את נאד ארגאניזאציע.
 צע־ געווענ איז ארבעטער־קלאס דער פארטיי. םאצ?אליםטישע פוילישע
 דארט את דא פלעגט צי_יט צו צי_יט פת שטוט. את אנמעכטיק שטויבט,

 אומדערטרעג- זייער קעג.נ פראטעסט א ארבעטער די צווישג אויטברעכנ
 שטרייק. עקאנאמישנ סטיכיעשג א פת פארט דער את לאגע לעכער
 שטילקייט טויטע א את געווארנ, פארלאשג פי_יערל דאס איז באלד אבער
לאנד. איבעו־נ געהערשט ווידער האט

 באזונדערס א אבער לאנד. אי.נ געוועג אלז פינצטער את שטיל ...
 דער אפ געהערשט האט פינצטערקי_יט באזונדערע א שטילקי״יט, טויטע

 י?דישערבאפעל־ דער אפ רעדיפעם דוירעם־לאנגע די גאם. י?דישער
 ארומיקער דער את ווי נאכמער קדג, אינעט אפגעטויט האבג קערונג
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 פת אפילע אפטמאל אוב בירגערלעכער פת נעפיל יעדעם באפעלקערונג,
 געכא- ניט אפילע האט באלעבאס עדישער דער ווירדע. מענטשלעכער

 פא- איג דייע איז ניט וועלכע א האבב קאנ ער אז דעט, וועגנ לעמט
 האט מעגלעכקייט אזא וועגנ גופע געדאנק דער לאנד. פת לעבג ליטישב

 געבויגנ דרי_יענ את זיב האט ער מעשונע-ווילד. אויסגעוויזנ איט זיב
 אזוי איט האט טע קנאפ". "מעשענעם יעדנ פאר סרארע, יעדנ פאר
 בא- צו אנגעהויבו. דאם אלית האט ער וואנענ ביז געשלאגג, לאנג

 ער האט פאל, בעסטג את דערשי_ינונג. נאטירלעכער א פאר טדאכטנ
צ?ענ..." וועגב כאלעט אומשולדיקנ מיטנ האו־צ זי_ינ געקוויקט

 פת געשיכטע דער פת פעלשונג פאשעטע א איז דערקלערונג דאזיקע די
 ניט איז עם ארבעטער. קדישע די צווישנ באוועגונג סאציאליסטישער דער

 אר- דער את איז ארענע, דער אם דערשינעג איז ,"בונד" רעד ביז אז עמעם,
 געווענ ביפראט, ארבעטער-ויעלט יידישער דער את את ביקלאל בעטער-וועלט

פינצטער". את "כוישעב
 אפאלא- די האבנ פוילנ, פת היסטאריקער בתדישע אפיציעלע די אויסער

 פאושיידענע פארשפרייט סאוועטנסארבאנד את אוגדז בא בונדיזט פת געטנ
 באוועגונג םאצ?אליםטישער דער פת א;טשטייונג דער וועג? מי_יםעם פאלשע
 האבנ אייניקע פוילנ. את ליטע ווי_יסרוסלאנד, את ארבעטער י?דישע די צווישנ

 די צווישנ באוועגתג םאצ?אליםטישע די ורעב אז ,באורית צו באמיט זיב
 דוו־כ- געווענ דורכוים זי איז קרכיזל-באוועגונג, א געווענ איז ארבעטער עדישע

 מאסנ־ א געווארנ איז זי ווענ את, אידייענ קאסמאפאליטישע טיט נעדרונגענ
 אויסגעוואקסג זי איז אנטשטאיענ, איז "בונד" דער ווענ ה. ד. באויעגונג,

 אקטיא- דער ביז פארבליבנ זי איז אזעלכע אלם את באוועגונג נאצ?אנאלע א
\ געוואו־נ. צעפאלנ איז "בונד" דער וועג בער־רעוואליוציע,

 באגינענ "באט בוב שעדלעכנ זי_יב את טשערניאווסקי האט יאר 1932 את
 "טעא- א אנטוויקלט ווי_יסרוםלאנד" את ארבעטער־באוועגונג יידישער דער פת

 ארבעטער־באוועגונג, קית דת געקענט ניט את געווענ ניט איז עם אז ריע",
 קאנעג וועלכע קויכעס, םאצ?אל-פאליטישע די געוועג ניט זי_ינענ' "עם ודיל

 טשערניאווסקים לויט באוועגונג". רעוואליוצ?אנערע אדער פאליטישע א שאפג
געווענ: ארבעטער קדישער דער איז קאנצעפציע

 גע$גראםישנ את נאר ניט אבער ארבעטער, פראוותצ?עלער טיפ "א
 3יאר יענע את געווענ איז ווי_יסרוסלאנד, את דא, ווארט. פת זיבענ

 פרא־ דער טיט פארגלי_יכ את יאו־נ(, ער-90 די )את שטילקי_יט טוייטע א
 רוסלאנד, אייגנטלעכער פת ניט( מיר ריידנ רעזידענצנ די )וועגנ ווינצ
 זייער טיט "זעמסטוועם" קית ניט געווענ ניט דעבדט זי_ינענ דא וו?ןל

 סטו- קייג ניט עלעמענט", "דריטער קית ניט פראנדע, ליבעראלער
 געזעלשאפט- יענע געווענ ניט זי_ינענ דא ווארט, אייב דענטנשאפט״־־־מיט

 יאו־נ ע3יע את רוסלאנד איבעריקנ את דינעב וואס קויכעס, לעכע
פאדערונגענ". פאליטישע טיט ארויסגעטראטנ

 געווענ טשערניאווסקי "היסטאריקער" דעט לויט איז שטילקי_יט" "טויטע די
אי- זיינענ ארבעטער י?דישע די וחזם דעט, פת הויפטזאכלעב רעזולטאט דער
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 די פת באוועגוננ די איז דערפאר אוב ארבעטער י?דישע ניט די פת ז$לירט
י גרופעם: דאזיקע

 געדאנק א זיי בא ארויסרופב קענענ זאל זי אז גישטיק, צו "געווענ
 הער־ צארישער דער טיט פארמעסטנ צו זיב מעגלעכקי״יט דער וועגנ

 דא, אז פארגעסנ, ניט דארפ טע פאליציי. אוב ארמיי זי_ינ טיט שאפט,
 רוסיש־די-יטשישער דער בא הארט געלעגג איז וואט ווי_יםרוםלאנד, אינ

 קרעפטג מיליטערישע גרויטע זייער קאנצענטרירט געווענ זי_ינענ גרענעצ,
 )וועגנ שטעטלעב די אינ אפילע געקענט מענ האט דא את צאריזט, פת
 שטארקע גאגצ באנעגענעג אפגערעדט( שות איז שטעט באדיךטנדיקערע די

 געפער־ באזוגדערם געוועב דא איז דעט צוליב אויב אלזא, נארניזאנענ.
 ניט-י?דישע זייערע פת ארבעטער קדישע די פת איזאלירטקי_יע די לעב

 את אומגלויבג שטארקנ א געבנ געקענט נאב האט דאם ווי_יל כאווייריט,
 קרעפטג אייגענע די פת נישטיקי_יט דאזיקע די אט קויכעם. אייגענע די

 זייער את ניט-יידישע, די פת אפגעזונדערט ארבעטער, יידישע די פת
 צוט ברענגעג לי_יכט זיי געקענט האט פרי_יהי_יט, פאליטישער פאר קאמפ

 ניט אבסאליוט אג ווי אופגאבע, דאזיקער דער פת זיב אפזאגג
 ,עקאנא- פאר באז־נ דאנקבארער א—איליוזארישע את אויספילבארע

 פארפעסטיקנ געקענט גיכער נאב זיב האבג שטימתגעג אזוינע מיזם".
 )ביזי צי_יט ערשטע די האבנ ארבעטער י?דישע די וואט דעט, אראנק

 לאכלוטג קימאט קאמפ עקאנאמישב זייער את יאו־נ( ־ער90 די פת מיטנ
 ווידערשטאנד א אפ טיבעם( ריי גאנצער א )צוליב אנגעשטויסנ ניט זיב

מאכט". ארטיקער דער טיצאד

 אויטגעזענ טשערניאווסקי, בונדיזט פת אפאלאגעט דעט לויט האט, אזוי
יארג. ־ער90 די את י?דנ צווישנ ארבעטער־באוועגונג דער פת באגינענ דער

 אג- אנ אפ בונדיזט פת אפאלאגעט דער האט דא אז טאג, דער ווי קלאר
 אז מי_יםע, אויטגעטראכטע בתדישע זעלביקע די איבערגעכאזערט אויפג דער
 אז שטילקכיט", טויטע "א געווענ ווי_יםרוסלאנד את איז יארג ער-90 די את
 זיב האט עט את ליכטיק געווארג איז אנטשטאנענ, איז "בונד" דער ווענ נאר

באוועגונג. א אנגעהויבנ

 גע־ די פעלשנ בונדיזט פת אפאלאגעטנ את היטטאריקער בונדישע די אז
 וועלכע דאקומענטנ, די באווי_יזנ קלארקי_יט גאנצער דער טיט וועלנ שיכטע,

 שות אז קל$ר, ווערט אתדז פאח באבד. דאזיקנ דעם את פארעפנטלעכט ווערנ
 ווי_יםרום- פת ארבעטערשאפט י?דישער דער צווישנ זי_תענ יאו־נ ־ער80 די את

 די פת טאפ את את קרי״יזלעב םאצ?אליםטישע געווע? פוילנ את ליטע לאנד,
 גאנצע א פארגעקומעג זי_ינענ ־ער90 די פת העלפט ערשטער את יארנ ־ער80
 ניט-יידישע את יק־ישע באטייליקט זיב האבנ עם וועלכע את שטרי_יקנ, ריי

ארבעטער.
 דער געוואו־נ געפי_יערט מאל ערשטג צוט ווילנע את איז 1892 את שות
 אפ פארגעקומענ פי_יערונג די איז יאר צו יאר פת את מי_י-יאנטעוו ערשטער

מאסשטאב. גרעסערנ א



VIII

 טשערגיאוו־ מיט צוזאמעג יאר" 25, ביכל פת שרי_יבער בונדישע די אז
 בא־ םאצ?אליםטישער דער פת געשיכטע די אויפג מ?עםטנ אטב פעלשג סקין

 ביכל את רואם פאקט, דער אריב באוויךזט ארבעטער קדישע די צווישג וועגונג
 רואם ארבעטער-באוועגונג", עדישער דער פת געשיכטע דעו־ צו ,םאטער?אלנ

 ריי א מיר געפינעג ארויסגעלאזג, צוריק יאר 35 מיט האט אלייג ,בתר" דער
 פת אנהייב את פארגעקומעג איז וועלכע שטרי_יק-באוועגונג, דער וועגג פאקטג

אז: דערציילט, אויב ווערט עם את שטעט דיי א את יאו־נ ני_ינציקער די

 וואקסס ארבעטער, יןדישע די פת קלאםנ־באוווםטזי_ינ טיט? ,צוזאמענ
 אלע פת ארבעטער די טיט סאלידאריטעט פת באוווסטזייג זייער אויב

 רוסיש; פת קאמם דעט טיט לעבעדיק זיב אינטערעסיות זיי לענדער.
 מי_ירעוו-איירא־ די פילבאר נאב פאלגג זיי פראלעטאר?אט, פוילישג את

ארבעטער-באיועגונג. פייןשע
 האפג־ארבעטער פעטערבורגער די פת שטרי_יק דעט פת צי_יט את

 שטרי_יקער די איועקגעשיקט ארבעטער י?דישע נער ל ווי די האבג (1894)
 זייער פת )אדרעם( ווענדונג א טיט קאסעיגעלט זייער פת טייל א

 צו פארגעלייגט אפילע האבנ קאסעם אייניקע פת ארבעטער די נאמעג;
 זייערע פת געלט גאנצע דאם ארבעטער פעטערבורגער די אוועקשיקג

 פראפע־ יידישע 33 פת פארשטייער האבנ 1895 פת סאם איב קאסעם.
 ברעסלאווער דעט באגריסט טעלעגראפיש ארגאניזאציעם ם:אנעלע

 טיפסטג זייער אויסגעדריקט אוב צוזאמענפאר סאצ?אל־דעמאקראטישנ
 פרא־ אלוועלטלעכג דעט פת לערער דעט פת טויט דעט וועגב טרויער

 פארשטייער דאזיקע די פת נאמענ את ענגעלם. לעטארןאט־־פרידריכ
 דעט אפ קראנצ א געוואו־נ ארופגעלייגט 1896 פת אנהייב את איז

1קאמתארנ.״ געפאלענע די פת קייווער

 את ,בונד" פוילישג פת היסטאריקער די קומעג פאקטנ דאזיקע די נאב
 פת אנטשטייתג דער ביז אז דערקלערג, את יוביליי-אויסגאבע א זייערער
 ארבעטער- אלגעמיינער דער את פינצטער" את ,כוישעב געוועג איז ,בונד"
ארבעטער-וועלט. יק־ישער דער את באזונדערם את וועלט
 אייג איז דאם דערשי_תתג: צופעליקע קלת ניט איז פעלשתג דאזיקע די

 היסטארי־ בונדישע די וואם פעלשונגענ, פת קייט לאנגער דער פת רינגעלע
 אר- אנגעהויבנ האט ,בונד" דער נאר אז דערווי_יזנ, צו קעדיי באגייענ, קער

 פאר־ ,איינציקער דער געוועג איז ער אז ארבעטער, י?רישנ דעט גאניזירנ
 סאצ?א־ קייג ביקלאל איז איט ביז אז את פראלעטאריאט", י?דישנ פת שטייער

געוועג. ניט באוועגונג ליסטישע
 ליי־ זיב, האבג עם היסטאריקער. בונדישע די נאד ניט באווי_יזנ ווילג דאם

 סא־ אונדזער פוב זי_יטנ די אפ האבנ וועלכע מענסשג, אזעלכע געפונעג דער,
 אפ דערשתעג ערשטער דער אין ,בונד" דער אז געשריבג, פרעסע וועטישער

דער געוועג איז ער אז רוסלאנד, את קאמפ רעוואליוצ?אנערנ פוג ארענע דער

 )רוסיש( ,55 זי_יט ארבעטער־באווענובג, ילרישער דער פת געשיכטע דער צו מאטעריאלב 1
.1906 -סריבונע״ אריסגאבע
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 גע־ אויב איז ער נאר פראלעטארןאט, י?דישנ דעט פת נאר ניט אוואנגארד
פראלעטאריאט. רוסלענדישג פת רייעג פאדערשטע די את שטאנענ

 דער- פאלשע דאזיקע די ינענ2ז עם אומגעלומפערט ווי דערווי_יזנ, צו קעדיי
 בא- םאצ:אליסטישער דער מיט לייעגער די באקאנעג מיר וועלג קלערונגעב,

 אנט- דער ביז ליטע את ווי_יםרוסלאנד פת ארבעטער י?דישע די צווישנ וועגוגג
 וועלכע את באדינגונגענ, םאצ?אל־עקאנאמישע די מיט את "בונד" פת שטייונג

אויסגעוואקסנ. איז באוועגונג די

*
 זיב האט וועלכע רעגירונג, צארישער דער פת פאליטיק קאלאעאלע די

 די פארוואנדלט האט לענדער, פרעמדע אתטערדריקג את פארכאפג אפ באזירט
 האבג וועלכע פעלקער, די פאר טורמע א את אימפעריע צארישע געוועזענע

רוסלאנד. אמאליקג דעט פת שעטעב דעט אפ בעפונעג זיב
 דעט פארוואנדלט האט רעגירונג צארישער דעד פת פאליטיק דאזיקע די

 אימפעריע צארישער געוועזענער דער פת "מיט־עותגעגנט" גערופענעט אזוי
 את איז ה. י. 19 פת יאות סד־ער די ביז אגראר־לאנד. אפגעשטאנענעט אנ את

 אינדוסט־ - גרוים קייב פת געווענ ניט סימעג קית קימאט ודיסרוסלאנד
 באלמעלאכעם, די פת הענט די את געלעגנ איז פראדוקציע גאנצע די ריע.
 גע- פת באשטעלונגענ אפ געארבעט אלייג נאב טייל גרעסטג את האבנ וואם

 וועלכע פעלקער, די פאר איז רוסלאנד צארישע געוועזענע דאם אויב ברויכער.
 ארעמער י?דישער דער פאר איז טורמע, א געוועג געפונעג, איר את זיב האבג

 י?דישע ארעמע די קארצער: א געוועג רוסלאנד צארישע דאם באפעלקערונג
 גע־ דער פת גובערניעס עטלעכע די את צתויפגעשפארט געוועג זי_ינענ מאסנ

 וווי- צו געהאט ניט רעכט קייג את אסעדלאסטי"( ),טשערטא געטא וועזענער
 דער פת שטעט די ערדארבעט. טיט פארנעמענ זיב את דערפער די את נענ

 מאסג, יידישע פארארעמטע טיט א״בערגעפילט געוועג דעריבער זי_ינענ געטא
 קלייג־ מיט אדער האנטווערקערי_י, טיט אדער באשעפטיקט זיב האבג וועלכע
לופט-פארנאסעם. פארשיידענע סטאט אוג האנדל
 יידישע די פת רעכטלאזיקי_יט די אויסגענוצט האט בורזשואזיע קדישע די
 דער פת לאגע דער וועגג עקספלואטירט. אויפנ מוירעדיקג א אם זיי את מאסנ

 מי_ירעוו- פת שטעטלעב אוג שטעט די את באפעלקערונג ית־ישער ארעמער
 גע־ ביאלאמטאק, פת קארעספאנדענצ א איג דערציילט ווערט יסרוסלאנד2וו

פאלגנדעם: י. 18ד5 פת 23 נוט, "וופעריאד" איג דרוקט

 פאר־ פולשטענדיקער איג האלטג נעגידיט די פת מישפאכעם "די
 דתעג וואס געזעלשאפט, דער פוג מיטגלידער אלע קימאט שקלאפונג

 גערויינט־ א סכירעס. לעגענדאר-נירעריקע פאר איר בא אלע קימאט
וזאב. א רובל 2 ביז אנדערהאלבג פוג באשטייט לדיג לעכער
 פוג קינדער פאטיליע. דער פת עלטסטע די נאר פארדתעג עם

 פרויעג את מאג, א שא 12 צו כאדאריט די את מענ פייניקט יאר 16—14
 נאב געשאצט ווערט פרויענ-ארבעט הויז־ארבעט. טיט זיב באשעפטיקנ

 קאג- א לויט צי_יט געוויסער א אפ אג מעג נעמט זיי נידעריקער. פיל



 וואב א רובל אנדעיהאלבג ביז קאפ. 50 פרנ געהאלט א פאר טראקט
 די נעמעב ארבעט דער אפ אוועקגייענדיק טאג. א ארבעט שא 14 פאר

 רעם מיט קאפ. 5 פאר וועג זעלטנ קאפ. 3 פאר שפי_יז זיב מ־ט מיידלעב
 אוונט-ברויט אפ נאר ארבעט. טאג דעט ענדיקנ ביזנ זיב זיי שפי_יזנ

 בא פרייסיק,—קריסטנ די בא וואב, א איינמאל שפריז. הייסע זיי עסג
 נאכט די טייל גרעסטנ דעט מיידלעב די ארבעטנ זראנערשטיק,—י?דנ די
 את פארשטארקט, נאכט־ארבעט די ווערט יאנטויוויט פאר את אפרו, אנ

 זיב, פארשטייט עם מעסלעם. א שא 18 צו קעסיידער מעב ארבעט דאב
געצאלט. גרויסע קייב ניט אבער ?יי קריגנ ארבעט דאזיקער דער פאר אז

 ענלעכע אדער קעלערס, את וווינעב ארבעטער די פת מערהייט די
 פארשטיק־ א טיט האלב-פינצטערע דילנ, את וועגט נאסע טיט לעכער

 אויסערגעוויינטלעכער את את אטמאספערע אוטדערטרעגלעכער מער
 (1875) פרילינג דעט פארגעקומענ איז וועלכע ציילונג, די ענגשאפט.

 ברייט די את לענג די קלאפטער 3 פוג דירעם את אז באוויזנ, ה$ט
עלטער. פארשיידענעט את געשלעכטנ ביידע פת מענטשנ 20 צו וווינענ

 ראוו... דער אויב אפילע זיב געפתט נעגידיט די בא דינסט את
 געהאט ניט וואלט קיינער את זי_ינ ניט קענעג קאהאלם־לי_יט פת וואלב
 די זי_ינענ זיי אז טי_ינענ, וואט נעגידיט, די דייע א זאגג צו האזע קית

 די אפ פאלט הויצאעם די פת לאסט גאנצע די שטאט-באלעבאטיט...
 האבג שטעטלעב, פארשיידענע פת באלטויוועם די גראדע ארעמעלי_יט.

 ארופלייגנדיק הויצאעם, געזעלשאפטלעכע ני_יע אויסזוכנ צו געקליגט זיב
 נריטוועג־ ערשטער דער פת פראדוקטנ די אפ שטייערנ אומדירעקטע

 קא- די רעכענענדיק ניט ליפט, קעראסת, זאלצ, לעמאשל, ווי, דיקי_יט,
 קית ווייניק. פאראנ שטעעלעב די את זי_ינענ באלמעלאכעס ראבקע...
1 ארבעט״. קויט קלעקט גופע זיי פאר ווי_יל ניט, זיי האלטנ ?תגלעכ

 שטעט די את ארעמקי_יט יידישער דער פת לאגע די געמאלט ווערס אזוי
 מי_ירעוו.געגנס געוועזענעט פונעט ביקלאל את ווי_יסרוםלאנד פת שטעטלעב את
 את יארהונדערט. פאו־יקג פת יארג סד-ער די פת העלפט ערשטער דער את

 עקאנא- את ענדערונג אנ פאר קומט ער-90 די ביז יאו־נ ער-70 די פת סאפ
 געווארנ אויסגעבויט זי_ינענ וואט אי_יזנבאנענ, די ווי_יםרוםלאנד. פת לעבב מישב

 גרויס- א פאר באז־נ א געשאפג האבג יארנ, ־ער80 את ער-70 ער,.60 די את
 גובערניע גראדנער את וחיסרוסלאנד. פת גובערניעם אייניקע את אינדוסטריע

 טעקסטיל־אינדוסטריע, די אנטוויקלענ צו אנ שטארק זיב הייבט )ביאלאסטאק(
 טיט טאבאק-פאבריקב געשאפנ וועו־נ ווילנע גראדנע, ווי געגנטנ, אנדערע את

 א?- ריי גאנצע א אנטשטית צו אנ אויב סיהייבנ ארבעטער. צאל גרויסער א
 אונטער- שוועבעלעכ-פאבריקנ, את לעדער־זאוואדנ ווי אונטערנעמונגענ, דערע

 הייבנ שטארק באזונדערס אבער מאנופאקטור-פראלעטאר?אט. א טיט נעמונגעג
 באלמע- די פת לאגע די אתטערגעמונגענ. האנטווערקערישע די וואקסג אנ

באלמע־ די געביטנ. זיב האט אונטערנעמתגענ די אפ ארבעטער את לאכעם

 פרימאנ(. )ארטור ליבערמאב א. געווענ איז קארייספאנדענצ ד;גזיקער דער פוב אווטער דער
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 געארבעט נאר פר?ער האבג וועלכע מי_ירעוו-געגנט, געוועזענעט פונעמ לאכעם
 באדנ זייער פארלירב צו אנגעהויבב האבג געברויכער, פת באשטעלתגעג אם

 אג- ארג כיש קליידער, פארטיקע פת מאגאזינעג פת אנטשטייונג דער דורב
 די בא נאר באשטעלג פר?ער פלעגג געברויכער די וואס פראדוקטב, דערע

 אופקו- די פאר מערק ני_יע אופגעעפנט האכב אי_יזנבאנענ די האגטווערקער.
 אנטשטייג צו אנגעהויבג סיהאבנ קאפיטאליסטג. גרויסע את קליינע מענדיקע

 ?אד ניט האבג וועלכע פראדוקטג, אויסגעארבעטע פארטיקע מיט מאגאזינענ
 פאר- גענומענ אויב נאר מארק, הית אפנ סכוירעם זייערע פארקויפנ גענומענ

 אגגע־ האט הא^טווערקער די פת מערדדיט גרעסטע די מערק. ווי_יטע כאפג
 אונטער- קאפיטאליסטישע די פאר את מאגאזינעג די פאר ארבעטנ צו הויבג

 דער מערק. ווייטע אפ סכוירעם זייערע ארויספירג פלעגג וועלכע נעמער,
 את זעלבשטענדיקי_יט פתערדיקע זי_ינ פארלאו־נ אתגאנצג האט האנטווערקער

 קאפי- קליינע את גרויסע אופקומענדיקע די פת אפהענגיק געווארג איז ער
 באלמע־ די צווישג קאנקורענצ מוירעדיקע א אנגעהויבנ זיב סיהאט טאליסטנ.

מאגאזינעג. די פת ארבעט באקומעג צו קעדיי לאכעם,
 י?דנ, געוועג זי_ינענ האנטווערקער, מערהי_יט גרעסטע די וראם פאקט, דער

 פאר- געוועג רעגירונג, צארישער דער פת פארפאלגונגעג די צוליב דינעב וואס
 האט גרעגעצג, זי_ינע אויסער באוועגג געקענט ניט זיב את טכוט איג שפארט
 אופשטי_יגנדיקע ני_יע די עקספלואטאציע. מוירעדיקער פוב באדינגונגעג געשאפנ
 אלגעמיינעט דעמ אם קאגקורירג אנגעהויבג האט וועלכע בורזשואזיע, י?דישע

 מאסנ, קדישע די פת רעכטלאזיקי_יט די אויסגעגוצט האט מארק, רוסלענדישג
פארשקלאפג. צו זיי מער קעדיי את עקספלואטיו־נ, צו מערער זיי קעדיי

 אר־ קדישע די פת עקספלואטאציע די פארמעם מוירעדיקע פארא וואם
 מי_ירעוו- געוועזענעמ פונעמ גובערניעם די איג אנגענומעג האט מאסב בעטנדיקע

 מיר וועלכע באשרייבונגעג, ריי גאנצער א פת אונדז פאר קלאר ווערט געגנט,
 באנד דאזיקג דעמ את געדרוקט ווערג וועלכע באריכטג, די את סי_י געפתעג

 וועלכע אויסגאבעם, סאציאליסטישע ערשטע די פת ארטיקלעג די איג םי_י את
 ה. י. טנ-20 פת אנהייב את את יארהונדערט פאריקג פוג סאם את דערשתעג זיץנעג

 אר־ מינסקער די פת לאגע די ווערט (1901) 2 נוט. ארבעטער״ ״מינסקער את
אויפג: אזא אם באשריבג בעטער

 יונגע .קאנפעטניצעם, מיר, פלעגג צוריק יאר 5—4 מיט ״ערשט
 מער פאבריקלעב קלייגע דעמלסט את ארבעטנ קינדער, את מיידלעב

 פת אוועקגית דאג פלעגג מיר מאשתעג. די ווי מער ארבעט־פערד, ווי
 מיט ווינטער )את פארטאג זוגטיק אזייגער 5—4 היימעג אוגדזערע

 מיט שמוציקע, ענגע, את זיצג בלי_יבנ מיר פלעגב דארטג אוג לאמטערנע( א
 פת נאכט את טאג ארבעטנדיק שאבעם, ביז צימער־נ לופט פארשטיקטער

 אפילע אופהער. אג גאר סעזאג־צייט את את נאכט דער את 1 ביז פרי 5
 שיקג פארזארגער אונדזערע אויב אוגדז פלעגנ םעזאנ־צי_יט את ניט

 את- פלעגג ווידער את ארבעט, די צעטראגג נאכט דער איג אזייגער 1
 אומ אנווענדב קרעפטנ לעצטע די קערפערם צעבראכענע מידע, דזערע

 געשילדערטע )דא( היער די פאר אויספילג. ארבעט ארויסגעגעבענע די
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 פארדינענ יאר פאר ערשטע די מיר פלעגג )באדינגונגעב( ארבעם־ארט
מאנאט..." א רובל 3—2

 קאג- די נאר ניט געלעבט את געארבעט האבג באדינגונגעג אזעלכע את
 מוירע- זעלבע די לאגע, אומדערטרעגלעכע זעלבע די מינסק. פת פעטניצעם

 ־ער90 די פת סאפ איג פאכנ. אלע את געהערשט האט עקספלואטאציע דיקע
 סע- אינ את באנאכט אזייגער 3 את 2 ביז געארבעט שוסטער די האבג יאו־נ

 טאג, א שא 16-15 צו געארבעט האבג אי_ינבינדער נאבט. גאנצע די זאנ־צי_יש
 ד.אבנ וועבער טאג. א שא 18—13—שלאסער טאג, א שא 15—13—קירזשנער

 אר־ מעג פלעגט פאכנ פיל את את טאג. א שא 14 צו געארבעט י. 1895 את
טאג. א שא 20 צו בעטב

 בא- א דא אויב איז (1901) ארבעטער" ,מיגסקער נומער זעלביקנ אינעם
 עם וועלכער את סטאליארעם, מינסקער רי פת לאגע דער וועגג שרביבונג

דערציילט: ורערט

 את 100 סטאליארעס־ארבעטער פאראג זיינענ מינסק את אתדז ״בא
 די את פאנאנדערגעווארפב זי_תענ אלע די .100 אויב .אוטשעניקעם״

 ער גרויסער, קית ניט אויב איז סעזאנ אונדזער "מאסטערסקאיעס". 23
 גוטער דער את סוקעם. נאב זיב ענדיקט את שווועם נאב אב זיב הייבט

 זיינעג אזעלכע נאר וואב. א רובל 6 ארבעטער בעסטע די נעמעג צי_יט
 איבע־ די געזתז־נ. גאנצע לעבנ צו אוים קומט דערום מיט את ווייניק. דא

 אר־ אסאב דא זי_ינענ עס ווייניקער. אסאב פארדינענ ארבעטער ריקע
 ניט קומט סכירעם די אויב. וואב א רובל 2 צו נעמענ וואס בעטער,

 באלע־ דער לאזט וואב יעדער פת אתגאנצת. נעמענ צו קיינמאל אוים
 ניט, מעג גיט ווארמעס קית געלט. פארדינטע די פת העלפט א באם
 את־ אזייגער 10 מענ עסט אנבי_יםנ "מאסטערסקאיא". את עסט מע נאר

 די געגעסענער. קייב ניט שטית 10 ביז פרי 6 פת אוים קומט דערפרי,
 שויג רעדט ווער שפעטער. אפט את אינאוונט 8 מענ ענדיקט ארבעט

 מישקאניעם ענגע קליינע, "מאסטערסקאיעט": די את לופט דער וועגג
 פרישע קית ארית ניט קיינסאל קומט פענצטער די דוו־כ ווו )קעלערנ(,

 ווערט ארבעטער אנ אז נאםקי_יט. פול שטענדיק איז עם ווו את לופט
 דאזט את ארבעטנ צו זיב פוילט ער אז באלעבאס, דער זאגט קראנק,
פויליאק..." א איז ער אז קלאבג, א ארוים

 פוג קתדער די געפונענ זיב האבג באדינגתגענ שרעקלעכע באזונדערס את
 גרענעצנ די את פאב. א אויסלערנענ וועלג זיב פלעגג וועלכע ארעמקייט, דער
לערניתגלעב: אופגעמענ פת סיסטעמ אזא געוועג איז געטא דער פת

 באם יאר. 4 אפ לערנענגלעב אנעמעג באלעבאטימ די פלעגג מינסק את
 די אי_ינצאלנ מוזג לערניתגלעב די פת עלטערג די פלעגג אפמאב דעמ שליסג

 באלעבאם דער את פאב, דעט לערנעג פאר רובל 20 ביז 15 פת באלעבאסימ
לערניתגל. דעמ עסנ געבב נאר יאר 4 די את פלעגט

 יאר. דריי אפ פארדינגענ זיב לערניינגלעב די פלעגג ערמער אנדערע איג
 דריטנ דעמ את אומזיסט אתגאנצב ארבעט? מענ פלעגט יאר צוויי ערשטע די
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 שפ^זג עסג. יאר דעט פאר רובל 25 באקומעג אדער באלעבאם באט עסג יאר
אויפג: אזא אפ י?נגלעכ די מעב פלעגט

 טאג א מאל צוויי נאר באקומעג י?נגלעכ די פלעגג מינסק ,איג
 מאל צווייטג דעט את אתדערפרי אזייגער 11 מאל ערשטג דעט עסג:
 געבג יינגלעב די מעג פלעגט מאל ערשטנ דעט אינאוונט. אזייגער פינם

 פלעגט אוובט איג את געלט קאפיקעם צוויי מיט ברויט הארטנ שטיקל א
 געבנ דערצו פלעגט • טע אז ארג געקעכטם, ביסל א געבג זיי מעג

1יאנטעוו... גאנצער א זלג שית פלעגט לתגעג, שטיקל א

 סיס- אזא געוועג יאו־נ ער-90 די פת טאפ את איז גובערניע גר^דנער את
 קאפי־ 3 געבג זיי מעג פלעגט אינדערפרי לערני?נגלעכ: די שפניזג פת טעם
 ברויט שטיקל א מיט געקעכטם אביטל מיטאק-צי_יט את פרישטיק, אפ קעם
 מעג פלעגט געלט סומע דאזיקער דער פאר געלט. קאפיקעם 2 אתאוונט את

 אדער הערינג, שטיקל א מיט ברויט שווארצע פונט האלב א קריפנ קאנעג
 על- קית געהאט ניט האבג וועלכע לערני?נגלעכ, די קעז. ווי_יםע שטיקל א

געהתגערט. קעסיידער האבנ הייט, קייג את טערג
 קנעכט געוועג פאקטיש י?נגלעכ די זי_ינענ לערע דער פת צי_יט דער את

 לערב־ די פת ־םיםטעמ3שקלאפ די פאמיליעם. זייערע את באלעבאטיט די בא
,«פראווילעס". את געזעצנ אפיצ?עלע דורכ בארעכטיקט געוועג איז יתגלעב
 אומדער- געוועב זיינעב לערניתגלעכ די פת באדינגונגעג ־ ארבעט די

 ארבעטג פלעגג י?נגערע אפילע את יאר 12 פת קינדער קליינע טרעגלעכע:
 את טאג, א שא 17—16 ווי ווייניקער ניט ווארשטאטב שמוציקע ענגע את

 מיט צוגלי_יכ קינדער קליינע די פלעגנ יאנטויוויט די ערעוו את שאבעס ערעוו
נעכט. את טעג גאנצע ארבעטג ארבעטער עלטערע

 פארנעמענ ווייניק זייער זיב לערנקנגלעב די פלעגג יאר פאר ערשטע די
 פונק- די אויספילב פלעגנ י?נגלעכ אלע קימאט ארבעט. די זיב לערנעג מיט

 פאר. אויספילג את וואסער את האלצ טראגג פלעגנ זיי הויז־דינער. סוג ציעס
 באלעכאטימ די ווו שטעטלעב, קליינע די את הויז-ארבעט. שמוציקע שיידענע

בע די אם אופפאסנ מוזג לערניתגלעב די פלעגנ ציגג, את קי האבג פלעגב
 די פלעגג אויטערדעט אינפעלד. טרי_יבנ זיי אונזומער מעם יי ד.

 פת שיק-יתגלעב. זיי בא זי_ינ ארבעטער, עלטערע די באדינענ מוזג לערניתגלעב
 וויתיקער, ניט אפהענגיק געוועג לערניתגלעב די זי_ינענ ארבעטער עלטערע די
 די לערנעג געמוזט האבג ארבעטער עלטערע די ווניל באלעבאטיט, די פת ווי

 קיג- די איבער איזדעקעווענ זיב זיי פלעגג דערפאר את פאב, דעט ענגלעב
 גע־ זי_ינענ לערניתגלעב די וויפל אם באלעבאטיט. די ווי ווייניקער, ניט דער
 דער באווי_יזט ארבעטער, עלטערע די פת קאפריזג די אונטערגעווארפנ וועב

 איז אופראווע" ,רעמעסלענע מיגסקער דער פת "פראווילעם" די את אז פאקט,
פאראגראפ: אזא געוועג

 לערג- דעט לערנענ צו פארפליכטעט,.. איז אונטערמי_יםטער ,יעדעי
 בא־ זיכ דערבי_י את אופירונג זי_ינ אפ אופפאסג ארבעט, ער ווו יינגל,

רו?ק". את פרידלעב לערניתגל דעט טיט גייג

.1901 ׳2 גום. ארבעטער״, ״מינסקער 1



XIV

 "פרידלעב באגאנגעג זיב איז ארבעטער עלטערער אג וועג זעלטג אבער
 געדאגק םאצ?אליםטישער דעו־ ביז פארקערט, לער?י?בגלעכ. די מיט רחק" את

 שטעט דאזיקע די פת ארבעטער די צווישג ארי_ינדרינגענ אנגעהויבג האט
 אר- יונגע די מיט באגייב זיב אויפג ווילדסטג אפג מעג פלעגט שטעטלעב, את

 גע• יארג ־ער90 די פת סאם בית האט ערטער אפולע את בעטער-קינדער.
 לערגיתגל נייער א וועג ווארשטאטנ: די את מינהעג ווילדער אזא הערשט
 לי_יענ עפעס שיקנ גלי_יכ אימ מענ פלעגט ווארשטאט, את אנקומעג פלעגט

 לי_יענ שיקנ יתגל דעט פלעגט טע וואם זאב, די ווארשטאט. צווייטנ את
 דאם וואם נאמעג, ענלעכנ אב מיט זאב א אדער "וויטארגאטש" א געוועג איז

 אדער שני_ידערשנ א געבג "יאלד" יונגג דעט דאו־פ מע אז געהייסג, האט
 פלעגג וואס י?נגלעכ, די פלעגג אפט גאר את קאבאלעס־פאנעט, שוסטערשג א

 את צעביילטע אוב צעקיילטע צוריקומעג "וויטארגאטש", דעט לי_יענ גייג
כאוויירימ־ארבעטער. זייערע פת באגעגעניש דאזיקע די געדענקע? לאנג פלעגג

 זי_תענ לערנענגל פונעט באדינגונגעג די אומדערטרעגלעב את שלעכט ווי
 פארדונגעג, זיב האט ער וועלכע אפ לערע, דער פת יארג די איג געוועג ניט

 יל,2וו אוועקגייג, געקענט ניט את געטארט גיט באלעבאם דעט פת ער האט
 אנדער קייג אופראווע" "רעטעסלענע דער פוג געזעצג די לויט האט ערשטנס,

 דער־ דער אג ארבעטער אג ארבעט דער צו געמעג געטארט ניט באלעבאם
 זיב וואלט עם אויב צווייטנם, את, באלעבאם פרץערדיקג דעט פת לויבעניש
 אדער לערני?נגל א צוגעמענ געוואלט וואלט וועלכער באלעבאם, אזא געפונעג

 ארבע־ דעט אי באשטראפט אופראווע" "רעמעסלענע די האט ארבעטער, אנ
 פת געזעצג די את ,פארברעכב". דאזיקג דעט פאר באלעבאם דעט אי טער,
 זייערע פת אוועק זי_ינענ וואם אתטערמניסטערם, די וועגג איז "אופראווע" דער

געזעצ: אזא געוועג האסקאמע, זייער אג באלעבאטיט

 אוועק פרי_יוויליק איז וועלכער אתטערמי״יסטער, אג :230 "ארטיקל
 גע- איז עס וועלכער אג אפגעזאגט זיב האט אדער מי_יםטער, זניג פת

 באשטראפט ווערט ארבעט, זי_ינ טיט זיב פארנעמעג צו סיבע זעצלעכער
 אויס־ דער לויט מי_יסטער דעם לעטויוועס געהאלט פרג אפרעכענעג טיט

 ארבעט, דער אט געוועג ניט איז ער וואם טאג, יעדג פת רעכענונג .
 געלט- אזא ער מוז דעט כוצ את ארבעט. פת אפגעזאגט זיב האט אדער

 דאזיקע די אויב אופראווע. רעמעסלעגע דער את צאלג אויב שטראפ
 דער ווערט טעג, זיבג ווי מער געדויערט ארבעט( דער )סוג אפוועזנהי_יט

 באשטראפט געהאלט, פת אראפרעכענעג רעט אויסער אונטערמי_יםטער,
וואכג". דרי_י ביז טעג ר פוג ארעסט מיט

 פיר פת מעשעב את לערניתגלעב די געצוותגענ האבג געזעצג דאזיקע די
 דערני- שרעקלעכסטע די אריבערטראגג נויט, את הונגעד לי_ידג צו צי_יט יאר

 3ווע ווארט. פת זינעג בוכשטעבלעכג את קנעכט א זי_ינ את דעריקונגענ
 געמוזט ער האט באלעבאם, זי_ינ פת וועו־נ פאטער געוואלט האט לערניתגל א

געפינעג.! קעגענ גיט איט זאל באלעבאם דער ווו שטאט, אנדער אנ איג אנטלויפנ

 )סווואל־ סייני שטעטעלע קליע דעם אע לערניינגל א זי_ינ צו אויסגעקומענ איז אליע מיר 1
צוויי ערשטע די שניירעריי. לערנעב יאר דריי אם אפגעגעבנ מיב האט פאטער מי_ע גובערניל(. קלד
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 גקשילדקרט אזוי «יז פרקסק םאצ?אליםטישקר דקר את נאר ניט אבער
 אפילק מאסנ. ארבקטנדיקק יח־ישק די פת לאגק אומדקרטרקגלקכק די גקוואו־נ

 מקמא־ גקהיימקנ א איג י. 1903 את האט פאלקנ גובקרנאטקר ווילנקר דקר
 מיניסטק־ אינ צוגקשטקלט האט קר רואם ,"ית־נ-פראגק", דקר ווקגב ראנדוט

 את י?דנ די פת לאגק די אז צוגקבנ, גקמוזט אתיאניט, אינקרלקכק פאר ר?ומ
 קר ה$ט דאקומקנט דאזיקב דקט את אומדקרטרקגלקכק. אב איז גובקרניק ז?ץנ

גקשריבג:
 את באפקלקקרונג י?דישקר דקר פת קאנטינגקנט גאנצג דקט ,פרג
 אומגק־ )אדער נקפאשקס 204,673 פת באשטייט וואם גובקרניק, ווילבקר

 ווקלכק י?דנ, צאל די באשטייט באפקלקקרונג(, דקר פת אכטל אג פקר
 זיי ווקלכק קרד-שטאכיט, אייגקנק אפ קרדארבקט טיט זיב פארנקמקנ

 את קרד גקנומקב את קאלאניקם די את 1865 ביז נאב באקומקנ האבג
 אופגקפקר ה. ד. נקפאשקם, 3921 פת קרדבאזיצקר, די בא אדקנדק

 פראצ.98צוזאמקנ שטקלט ניט-קרדארבקטקר־י?דנ די פת טייל פראצ.דקר 2
 קלקמקנט, באדבלאזג דקט פאר זיב טיט שטקלט מאסק דאזיקק די אט

 באלקמקלאכישקר מקקלקרי_י, האנדל, פת הויפטזאכלקב לקבט ווקלכקר
 באשטימטק קית ניט אינגאנצנ האט אדקר פראצק, ארבקטקרישקר את

 אזוי- די פת באשטייט פראצקנט נישטיקקר א נאר את באשקפטיקונג,
פראפקסיקס. ליבקראלק גקרופקנק

 ארבקטקר-הארקפאשני־ את באלמקלאכקם די פת ארבקטלות דקר
 קאטקגא־ גקוויסק פת אויסנאט דקט טיט מיזקרקר. א זייקר איז קקם

 —יאר א רובל 720 ביז 240 פת טארדתקג ווקלכק םפקצ?אליסטנ, ריקם
 זאוואדג את פאבריקנ די אפ ארבקטקר די פת ארבקטלות דקר באשטייט

 פראצקנט דקר אז אוים, קומט דקרביי יאר. א רובל 300 ביז 60 פת
 פת איינקר נאר איז םפקצ?אליםטנ( )די ארבקטקר באצאלטק גוט די פת

 נידק- נאב איז מיידלקב אוב פרויקג די פת ארבקטלות דקר הונדקרט.
 אר- קם ווו זאקנ-פאבריק, א באזוכט פקרזקנלקב האב איב ווקנ ריקקר.

 ארבקט- דורכשניטלקכקר דקר אז ארויסגקוויזנ, זיב האט מיידלקב, בקטג
 קאפ. 40 טיט רובל 1 ווי הקכקר ניט איז בריק פא דאזיקקר דקר אם לות

 קאפיקקם 70 איז פאבריק דקר אפ ארבקטלות מינימאלקר דקר וואב. א
 את- די ווי פאבריקנ, די אויסקר לות דקט שי_יקכ איז וואם וואב. א

 ארבקט- זייקר שטי_יגט טאג-ארבקטקר, את לקרניינגלקב טקרמי_יםטקרס,
יאר. א רובל 180 אדקר כוידקש א רובל 15 פת מקר אריבקר ניט לות

 דקט דקקג ניט ווייט קקנ ווקלכקר ארבקטלות, נידקריקג אזא בא
 ניט רייד קית קקנ פאמיליק, גאנצקר א פת ביודזשקט ארקמסטנ סאמק

 קנדק- קלקנסטק די צי_ימ. שלקכטקר א אם קפקם אפשפאו־נ ווקגנ זייג
אלט־ אינוואליד, אנ ווקרנ אדקר קראנקהי_יט, בי_ישפיל, צוט ווי, דונג,

 מי_ינ באלעבאס. באמ עסנ געדארפט איב האב יאר דריטב דעט אוב אומזיסט געארבעט איב האב יאר
 אוועקגייב אבער אומדערטרעגלעכע. אב געוועג איז שנקדער דאזיקג דעט בא לערני?נגל אלם לאגע

 האט שני_ידער־באלעבאם אנדער קייב ווייל געקענט, ניט אוב גזיטאיט ניט איב האב באלעבאס פונ
 אג אינ אנטלויפג צו אויסגעקומענ מיו־ איז דעריבער נעמענ. געטארט ניט את געוואלט ניט סיב

א.(. )ש. גראדנע(. )איג שטאט אנדער
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 ארבעט דער פוג סארקירצונג די אדער פאמיליע-שפי_יזער, דעט פוב קייט
 באלע־ מיטנ פאסירב קענעג וואם צופאלג, שלעכטע אדער פאבריק, אפג

 פוג צווי_יג אנדער אדער דער אינ ארבעטלאזיקי״יט—סאפ צום אוב באם
 שרעקלעכער א איג ארבעטער דעט פרג פאמיליע די ארבעט~שטעלט

 אז זיב, ס׳פארשטייט הונגער. אוב דאלעם טיט גרענעצט וועלכע לאגע,
 ה$רע~ קריסטלעכג דעט טרעפנ אויב קענעג דערשי_ינונגענ אנאלאגישע

 איבערפארג אינ אויסוועג אב געפינענ קענ לעצטער דער נאר פאשניק,
 אסעדלאם־ "טשערטא דער אויסער גובערניעס די איב אדער דארפ איג
 אבער איז פראלעטאריער יןדישער דער ארבעט. דארט באקומענ אוב טי"

1 געזעצני. פוג באגרעגעצונגעג די דוו־כ ספערע יענער אדער דער איג געבונדג

 לאגע די שילדערנ געמוזט 1903 איג גובערנאטער ווילכער דער האט אזוי
 די אז אנערקענענ. געמוזט האט ער מאסג. ארבעטנדיקע י?דישע די פוג

 צארישע די אדאגק באדינגובגעב שרעקלעכסטע די אינ לעבש ארעמקייט יידישע
י?דנ. די קעגג געזעצב אויסנאט

 אזא צו געבראכט האט מאסנ עדישע די פרג לאגע רעכטלאזע דאזיקע די
 געוועג איז באפעלקערונג י?רישער דער פוג פארארעמטקי_יט די אז צושטאנד,

 פוג פאופעריזאציע די האט ה. י. 19 פוג יאו־נ ער-90 די איג אז שמארק, אזוי
 פוב פראצ. 19 אז מאסשטאב, אזא צו דערגרייכט באפעלקערונג יירישער דער
2בעטלער. סוג באשטאגעג איז באפעלקערונב יק־־ישער דער

 עקספלרא־ מוירעדיקער דער כוצ אונטערדריקונג, עקאנאמישער דער כוצ
 אוג י?דישע די געדריקט שוידערהאפט אזוי האט וראם נויט, אוג עלגט מאציע,

 געלייגט לאסט שווערע א ווי באזונדערם זיב האט באפעלקערונג, יק־ישע ניט
 יאב דער באפעלקערונג י?דישער ניט אוג עדישער דער סוג פלייצעם די אפ
 דערשטיקס האט רעגירונג צארישע די אונטערדריקונג. נאציאנאלער פוג

 צארישער געוועזענער דער פוג פעלקער אונטערגעדריקטע די פוג פרווו יעדג
 רעכטלא־ פאליטישע די קולטורג. נאצ?אנאלע זייערע אנטרויקלעג צו אימפעריע

 דעט, אינ מאסג קדישע די פאר אויסגעדריקט באזוגדערס זיב האט זיקייט
 קלייג־ עדישער דער פוג וועג דעט פארשטעלט האט רעגירונג צארישע די וואס

 זיי דערלאזג ניט ארג בילדונג-אנשטאלטג העכערע די צו יוגגט בירגערלעכער
 אוג פאליטישע עקאנאמישע, דאזיקע די אט רעגירונג-אמטג. קיינ פארנעמעג צו

 רעוואליו- דער פאר באדג גוטנ א געשאפנ האט אוגטערדריקונג נאצ?אנאלע
 צווישג אויב אוג מאסג ארבעטנדיקע יידישע די צווישג באוועגונג צ?אנערער

 אז מיר, זעענ טאקע דערפאר אוג אינטעליגענצ. קליינבירגערלעכער יידישער דער
 געוואו־נ ארי_ינגעצויגנ איז אינטעליגענצ דאזיקער דער פונ פראצענט גרויסער א

 ערשטע די אנטשטיינ צו אנגעהויבנ האבנ עם ווי גלי_יכ באוועגונג, דער איג
קרי_יזלעכ. סאצ?אליםטישע אונ רעוואליוצ?אנערע

 ררס- איב יידב די פרג לאגע דער וועגב גובערניע ווילנער פוב מעמאראנדוט .געהיימער 1
אויסגאבע(. )רוסישע 40 ז. 1904 זשענעווע, ״בונד״, סוב פארלאג לאנר״.

 ענגי- סארועסיש? גרויסע "בונד". פוג וו$רצלענ סאצ?אל־עקאנזןסישע די—וואלפסאג ם. 2
.103 ז. באנד, 8 קל$פעדיע.
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 צווישג ארי_ינצודרינגענ אנגעהויבג האט געדאנק רעוואליוציאנערער דער
 אלגעמיינער דער פרג אנטשטייתג דער פת אבהייב אי־נ גלי_יכ מאסג יידישע די

דוסלאנד. געוועזענעט איג באוועגונג רעוואליוצ?אגערער

* *

 אנדערע אוב ווילנע את אנטשטייעג יארג סד-ער די פוב אנהייב את שות
 נאראד- פת קדכיזלעב דיי גאנצע א פוילנ את ליטע ווי_יסרוםלאנד, פת שטעט
 איג־ רעוואליוצןאנערג. י:דנ צאל גרויסע א זיב געפינעב עם וועלכע את ניקעם,

 זעלבשטענדיקער א אנטשטאנעב אפילע ווילנע את איז י$רב סד־ער די פת מיטב
1אנד. את זתדעלעוויטשג ליבערמאגעג, מיט בעראש נאראדניקעם-קרי_יזל קדישער

 סאצי- ריי גאנצע א געוועג מינסק איג זי_ינענ יארב ער-80 די פת אינמיטג
 אר־ י?דישע אויב באטייליקט זיב האבב עט וועלכע את קרי_יזלעכ, אליטטישע

 דער את אז זיכרוינעם, זי_ינע איג דערציילט הורוויטש י?צכאק־אי_יזיק בעטער.
 קרי_יזלעכ מינסקער די את שרג זי_ינענ י$רנ ער-80 די פת העלפט צווייטער

 רועב יידישע. ניט את י?דישע ארבעטער הונדערט אייניקע ארגאניזירט געוועג
 פאר־ האבג ארבעט", פת "באפרייונג גרופע די געווארג געגרינדעט איז עם

 פיות אגגעהויבג אגד., את סאלאווייטשיק ווי גרופע, דאזיקער דער פוג שטייער
 את ליטע פת שטעט די איג ארבעט םאצ?אל-דעמאקראטישע באדי_יטנדיקע א

ווכיסרוסלאגד.
 איג את מינסק את יאר ער-80 די פת ם$פ את האט טעטיקי_יט ברייטע א

 יארג ער-90 די פוג אינמיטג אבראמאוויטש. עמיל געפירט אויב שטעט אנדערע
 פארשטייער פוג קאנפערענצ א געווארג צונויפגערופג מינסק איג אפילע איז
 את ווביסרוסלאנד פת שטעם ריי א פת גרופעס םאצ?אל-דעמאקראטישע פוג

 את שויג ארבעט. פת פלאג אלגעמיינעט אנ אויסצוארבעטג צוועק מיטג ליטע
 גע־ מיי-יאנטעוו ערשטער דער איז יארג ־ער90 די פת העלפט ערשטער דער

 "צאפנ-מי-ירעוו־געגגט". געוועזעגעט רעט פת שטעט דיי א איג געווארג פי_יערט
 דאזיקע די פוג גרעסער. געווארג יאר צו יאר פוג זי_ינענ פי_יערונגענ דאזיקע די

 פארגעליי- איז וועלכער באריכט", "ווילגער דער פארבליבג אתדז איז םי_יערונגענ
 אויסערגע־ דאזיקער דער י. 1896 פת מי_י-פי_יערונג ווילנער דער אפ געווארג ענט

 ווילנער דער מיט געגוי אתדז באקאנט דאקומענט היסטארישער וויינטלעכער
יארג. ניינציקער די פוג העלפט ערשטער דער איג באוועגובג

 סאפ את האבב יזלעכ2קו־ םאצ?אל־דעמאקראטישע ענגע די טיט יטיק2גלי_יכצ
 ארגאניזאציעם פראפעס?אנעלע אנטשטייג צו אנגעהויבג יארג ער-80 די פוג

 אנטשטאנעב איז פאכ-קאסע ערשטע די »קאמפם־קאסעס". נאמעב דעט אונטער
 געווארב געשאפנ קאסעם אזעלכע זי_ינענ דעט נאכ יאר. 1888 איג ווילנע איג
 וויר- דירעקטער דער אוגטער פאכג. אגדערע את שטעפער שני_ידער, די בא

 גע־ יארג ער-90 די פת אנהייב איג זיינעג פאכ-קאםעם ווילנער די פוג קונג
ווי_יסרום- פת שטעט אנדערע דיי א איג פאב־קאסעם אזעלכע געווארג שאפנ

 טעטיקי_יט די באלויכטב גענוי זייער ווערט בענדער דריי דאזיקע די פת באנד ערשטנ את 1
 אוב זונדעלעוויטשב ליבערמאנענ, סוב טעטיקי״יט די אויב את קר?יזל נאראדנישנ ווילנער דעט פת

אנרערע.
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 ארגאניזירג אנגעהויבנ גלי_יכ ה.אבנ קאסעס דאזיקע די פוילג. את ליטע לאנד,
 פאר־ ביקלאל ארב ארבעט-טאג דעט פארקירצנ צו פאדערונגענ מיט שטרי_יקנ
ארבעטער. די פרג לאגע די בעסערב
 אש־ סמארגאנ, מינסק, ביאלאסטאק, ווילנע, ווי שטעט, ריי גאנצער א איב
 "פת כוואליע א אנגעהויבנ זיב האט וואלקאווישקי קרעסלאווקע, מיאני,

 פוג פאדערתג א ארויסגעשטעלט מענ האט שטעט אייגיקע איג שטרי_יקנ.
 ווילנע ווי שטעט, אייניקע את מענ האט דערבי_י ארבעט־טאג. שאיקנ-12 א

 אז ה. ד. אויפנ, געזעצלעכנ א אם דערשלאגב זיב געוואיזט דאם מינסק, את
 איז וועלכער ארבעט-טאג, ־שא?קנ12 א פת געזעצ דעט אפהיטנ זאל מע

 קייב- איז את צי_יטנ צווייטערם דעו־ יעקאטערינע את געווארב ארויסגעגעבג
לעבנ. את געווארנ דורכגעפירט ניט מאל

 את ארכיוו פת ארויסגעשלעפט מענ האט געזעצ פארגעסענעט דאזיקג דעט
 שטרי_יק-באווע- דער את אגיטאציע־מיטל אנ ווי אויסגענוצט איט האט טע

 ווי_ים- פת שטעט די איבער פארשפרייט כוואליע א ווי זיב האט וועלכע גונג,
פוילנ. את ליטע רוסלאנד,
 די האט ארגעטער די פת נא?ווקי_יט את אפגעשטאנענקי_יט דער צוליב

 האט טע כאראקטער. אפארטוניסטישנ אנ געהאט אנהייב את שטרי_יק-באוועגונג
 גע־ ז־עמ אפהיטנ זאלנ זיי אז גובערנאטערג, די צו פעטיציעס מיט געווענדט זיב
 אז ראבאניט, די צו ווענד; זיב פלעגט מע ארבעט־טאג. שא?קנ-12 וועגג זעצ
 די נאכגעבנ זאל מע אז באלעבאטימ, די אפ ווירקנ זאלנ ראבאניט( )די זיי

ארבעטער. די פת פאדערונגענ
 פרידלעכע די לאנג. ניט דויערט שטרי_יקנ פרידלעכע פת שטופע די אבער

 דורב באגעגנט וועו־נ לאגע זייער פארבעסערנ צו ארבעטער די פת פארזוכנ
 די קלעריקאלג. את פאליציי באלעבאטיט, די פת ווידערשטאנד פאריתיקטנ א

 את ענערגישע מער די את שטרי_יקער ארעסטיו־נ צו אנגעהויבנ האט פאליציי
 דינגעג באלעבאטיט די סיביר. את פארשיקט עלעמענטב רעוואליוצ?אנערע

 את זיב שטעלנ קלעריקאלנ די ארבעטער. די טעראריזיו־נ צו אם שלעגער
 את קאמפאניע א אנ הייב} את פאליציי דער את באלעבאטיט די פת דינסט

 שמאט-מאגיד ווילנער דער געטאנ האט דאם ווי שטרי_יקער, די קעגנ שולנ די
 קריגקער דער ,1 טאבאק־פאבריק עדלשטיינם אם שטרי_יק פתעט צי_יט דער את

 אנדערע ריי א את גארבער קרינקער די פת שטרי_יק פונעמ צי_יט דער את יאוו
ראבאניט.

 גע- האט באלעבאטיט את פאליציי דער פת טעראד את רעפרעסיעס די
 קעגנ טעראר אנווענדב אנגעהויבב אויב האבנ ארבעטער די אז דערצו, בראכט

 ארויסגעטראשנ ינענ2ז וועלכע אנד., את שטרי_יקברעכער את באלעבאטיט די
 ארבעטער די פת טעראר דאזיקער דער באלעבאטיט. די פת צאר דעט אפ

 מא־ געצייג, שויבנ, ברעכנ פלעגט מע פארמעס: פארשיירעגע אנגענוטעג האט
 פארערונגעג די נאכגעבנ וועלג ניט פלעגנ וועלכע באלעבאטיט, די בא שינעס

באלעבאטים די םי_י ביינער" די "ברעכנ אויב פלעגט טע ארבעטער. די פת

 דאקו־ אנד. אוב שטאט־מאגיד" "דער בראשור די זע ערלשטיינעב בא שטרי_יק דעט וועגב 1
באבר. דעט איב געדרוקט ווערב וועלכע מענטב,
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 ווי■ מיטלענ, אזעלכע אנעמעג אויב פלעגט מע שטרי_יקברעכער. די םי_י את
 פא־ דער ארריסגעבג פלעגג רועלכע אנד., את שפיאנעג די אליט טיט באגיסג

 זי_ינענ פאלנ אזעלכע רערראלירצ:א;ערנ. געוריסע פת טעטיקי״יט דער וועגג ליציי
ערטער. אנד. אוב ררילנע מינסק, איב פארגעקרמעג

 זאמל־ דאזיקג דעט אינ פארעפנטלעכט ררערנ וועלכע דאקומענטנ, די איב
 דא- דעט אנווענז־נ פלעגג ארבעטער די וויאזוי באשריבנ, גענרי ווערט ברב,
 ניט את שוואכקי_יט ארגאניזאציאנעלע די נאד אז זיב, פארשטייט טעראר. זיקב

 אזעלכע ארויסרופנ געקענט האט מאסנ די פת קלאםנ־בארווםטזיניקי_יט גענוגע
 דער געקאסט קארבאנעם פיל האט טעראר דאזיקער דער קאמפ־פארמעם.

 פאר- דינער ארבעטער מאסנ עפאכע. יענער פת בארועגרנג רערואלירצ?אנערער
טורמעם. די את געווארנ פארזעצט אוב סיביר את געררארג שיקט

 מינסק את רעזרלטאטנ: געבראכט אינגיכג האט שטרי_יק-באררעגרנג דאזיקע די
 צוויי־ אפ ארבעט-טאג דעמ פארקירצנ צר דערשלאגנ באלד זיב מעג האט
 געקענט ניט זיב, פארשטייט האט, דאם שא(. 14 ביז 17־16 )פרנ שא דרי_י

 אר־ דעמ פארקירצנ צו נאכמער אפ קאמ& דער את ארבעטער די באפרידיקג
 יאו־נ די את זי_ינענ מינסק את פארגעזעצט; ווייטעד אלצ ווערט בעט-טאג

 צייט דאזיקער דער את ששרי_יקנ. פופציק ווי מער פארגעקרמעג 1896—1894
 גע- האב; עם ווו ווילנע, את פארשפרייט אויב שטרי_יק־כוואליע אזא זיב האט

 אויב איז (1895) צ?ט דאזיקער דער את פאכנ. 27 פת ארבעטער שטרייקט
 וועלכער טאבאק־פאבריק, עדלשטיינם אפ שטרי_יק בארימטער דער פארגעקרמענ

געגנט. גאנצב את טומל א געמאכט האט
 אית־ דער געוועג צי_יט יענער את איז וועלכער דאיאנ, ביאלאסטאקער את
 גררי־ א פארגעקומעג 1895 את איז צענטער, אינדוסטר?עלער גרויסער ציקער

 באטייליקט זיב האבג עם וועלכנ את טעקסטיל-ארבעטער, די פת שטו־כיק סער
 שטרייק דאזיקער דער פעלקער. פארשיידענע פת ארבעטער טויזנט 13 ארוט

 פאב־ די האט 1895 אווגוסט את וואס דעט, דורס גערוארג ארויסגערופג איז
 Расчетные) לות-ביכלעב ארבעטער די ארויסצוגעבנ פארארדנט ריק-אינספעקציע

книжки,) 1893 ית טנ-3 פת געזעצ דעט לויט געפאדערט זיב האט דאם ווי, 
 רער איבער פאבריק-אינספעקציע דער פת אופזיכט געוויסע א האבג צו קעדיי

פאבריק.
 פת מיטל ני_יעמ א ווי באטראכט ביכלעב דאזיקע די האבג ארבעטער די

 ארויסגערופג האט דאס את ארבעטער די פארשקלאפג צר פאבריקאנטג די
ביכלעם. "ראסטשאטנע" די אי_תפירנ קעגג פראטעסט סטיכיקשג א

 יארג ער-90 די פרג שטרי_יק־באוועגרנג מאסעווער דער פרג רעזרלטאטג די
 18—16 פרג פארקירצט־געווארג איז ארבעט-טאג דער וואם דאם, גערועג זיינעג

 געהעכערט פאכנ ריי גאנצער א את זיב האבנ סכירעם די טאג, א שא 12 ביז
 גערוענ זי_ינענ זיי רוי בעסער, פיל געווארג זיינענ ארבעט־באדתגוננענ די את

 ע-1 האבג ארבעטער די פאר דערגרייכתגעג עקאנאמישע דאזיקע די פחער.
 סאר- גענומענ האבג בארועגרנג דער פת אנפירער אייניקע אז דערצר, בראבט

 פאר- ארבעטער די בא מרז קאמם עקאנאמישער דער אז טעאריע, א שפרייטג
 דער וועגג "טעאריע" א געורארג געשאפנ סיאיז ארט. רויכטיקסטג דעט נעמעג
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 דעם באנוצג מעב מוז צרערשט קאמפ. פת שטופעס פארשיידענע פת גייטיקי_יט
קאמפ. פאליטישג א וועגנ רייד א זי_ינ קענ דערנאכ את קאמפ עקאבאמישג

 בא- די ארומגעכאפט האט קאמפ פת (стадия) שטופעם פת טעאריע די אט
 קאמפ- די קאמפ־קאסעם. די את דאמינירט האט את יאו־נ ער-90 די פת וועגונג
 גאנצ מיט ארגאניזאציעם טרייד-יועאניסטישע געווארג פאקטיש זי_ינענ קאסעט

 פת טעאריע דאזיקע די האט דעט אדאנק צילג. עקאנאמישע באשרענקטע
 עקא- דעס פת אנטוויקלונג דער פאר גרונט דעט געלייגט פאקטיש שטופעם
 די את באוועגתג די באהערשט דערנאכ שמארק גאו־ האט וועלכער נאמיזט,

אימפעריע. צארישער דער פרג מיירעוו-גרבערניעס אזויגערופענע
 רע־ די פת טייל א ניטצופרידנגעשטעלט האט מאסניבאוועגונג ברייטע די

 "אפא- אב אנטשטאנענ איז עם עפאכע. יענער פת עלעמענטנ וואליוצ?אנערע
 וועל־ )גאדדאג(, רעזטשיק אבראט פת אנפירערשאפט דער אתטער זיציע"

 דעט אג הייבב זיי איידער אז ארבעטער, די צווישנ אגיטירט האט כעד
 צו גי_יסטיק נייטיק פרןער איז ארדענונג, עקזיסטירנדיקער דער קעגב קאמפ

 אזא צו דערהייבנ זיב זאלנ זיי אז נייטיק, ס׳איז ארבעטער. דעט אנטוויקלעג
 אתטערעסג זייערע פארשטית אלית זאלנ זיי אז באוווסטדת, פת שטופע

 דעריבער לאגע. זייער פת פארבעסעדונג דער פאר קעמפנ באוווסטזתיק את
 אפגעבג זיב אלצ פאר פר?ער זאלנ קאסעס די אז געפאדערט, גארדאנ האט
 וויפל אפ דערנאב, את ארבעטער די פרג אנטוויקלונג גי_יסטיקער דער טיט

קאמפ. עקאנאמישג אג פירב קאסעס די זאלג מעגלעכ, זי_י? ס׳וועט
 בא־ מאסעווער פת קעגיער ביטערער א ווי ארויסגעטראטנ איז גארדאג

 וועלכע אתטעליגענצ, דער קעגנ ארויסגעטראטג ער איז באזתדערם את וועגונג
 געמאכט את הענט אירע את באוועגונג די פארכאפט מיינונג, זי_ינ לויט האט,

 הערשער. דער זיי איבער געוואו־נ את געצי_יג בלינד א פאר ארבעטער די
 אינסע- דער אב באגייג זיב קענעב ארבעטער די אז געטי_ינעט, האט גארדאנ
 עקאנאמישג פוג ארבעטער-קלאם דעט באפרי_יענ פת זאב דער את אז ליגעצ,

 את- די אז געטי_ינעט, האט ער צולאזג. ניט קיתעט ארבעטער די דארפנ יאכ,
איניצץאטיוו. זייער אתגאנצג אם רויבט את ארבעטער די פאדפירט טעליגענצ

 זיב, פארשטייט האט, באוועגונג מאסעווער דער קעגג "אפאזיציע" גארדאנם
 בא- סאצןאל־דעמאקראטישער אנטשטייענדיקער דער נוצנ קייב געבראכט ניט

 פאק־ האט אתטעליגענצ דעד קעת ארויסטרעטתג דעמאגאגישע זי_ינ וועגונג.
 די האט דערפאר טאקע את באוועגתג די אפשוואכנ צו געהאלפנ טיש

 גארדאנם פת טעטיקי_יט דער וועגג זעענדיק" "ניט געמאכט זיב אכראנקע
1 ״אפאזיציע״.

 פלעגט גארדאנ אז דערציילט, "אפאזיציע" גארדאנס פרג אנטיילנעמער אנ
אתטעלי־ די אז שרי_יעב, את פארזאמלונגעכ אומלעגאלע די אפ ארריסטרעטנ

 אוב אדעסטי־רט יז2מאםנוו האט טע וועב יט,2צ דעו־ אינ אז כאראקטעריסטיש, זייער ס׳איז 1
 איב־ געבליבב גרופע זי_ינ מיט ג$רדאנ איז באוועגונג, דער פת טוער אנגעזעענע ווייניק פארשיקט

 פוב ט־עטיקלט דער וועגנ געוורסט גוט האט אכראנקע די אז ניס, סאפעק קייב אומבארירט. גאנצב
 ריי א פת מעשעב את אנהענגער זיךנע את ג$רדאנ האט 7טאק דערפאר ,אפאזיציע". רדאנס$1

 יאנודאר את ערשט את באוועגתג, דער את ארבעט דעמאראליזירנדיקע די סירב געקאנט פריי יזןרב
געוואו־נ. ארעסטירט צופעליק גארדאב איז 1899
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 אויב וועט זי אוב לענדער אנדערע אינ רעוואליוציעס די פאראטג האט ענצ1
רוסלאנד. אינ האנדלעב אזוי

 געווארג צעפאלנ איז זי עקזיסטירט. ניט לאנג האט "אפאזיציע" דאזיקע די
 מא- םאצ?אל־דעמאקראטישער אופשטיתנדיקער דער פת דרוק דעמ אונטער
 גארדאנהאט רואם איבטעליגענצ, דער צו סינע די אבער באוועגונג. סעווער

 אופגעכאפט שפעטער איז ארבעטער־מאסנ, די צווישג אי_ינצוםלאנצנ באמיט זיב
 פי_יער גאנצב דעט געווענדעט אויב האבנ וועלכע זובאטאווצעם, די פת געוואו־נ

 רעוואליו־ די אז געשר?ענ, את אינטעליגענצ דער קעגג אגיטאציע זייער את
אדבעטנדיקע. די פת אתטערעסנ די פאראט אינטעליגענצ צ?אנערע

 פאר־ צו מער אוב מער אלצ אג זיב הייבט באוועגונג םאצ?אליםטישע די
 ריי א את אנ הייבנ יאו־נ ער-90 די פת העלפט ערשטער דער את שפרייטנ.

 את העקטאגראפירטע דערשי_ינענ צו פוילנ את ליטע ווי_יםרוםלאנד, פת שטעט
 את פלוג-בלעטלעב העקטאגראפירטע געשריבענע, פראקלאמאציעם, געדרוקטע

 פרא־ פארשיידענע וועגג בראשורג געדרוקטע דערש?תענ צו אויב $נ הייבנ עם
קלאסנקאמט. פת געם

 אנגעהויבג גרופע סאצ?אל-דעמאקראטישע ווילנער די האט י. 1896־1895 איג
 ערששנ דעט צוגרייטב גענומעג אויב את בראשוו־נ ריי גאנצע א ארויסצולאזנ

 וועלכע אויסגאבעם, אלע די את ארבעטער". ית־ישער "דעו־ זשורנאל געדרוקטנ
 לפניית, פארשיידענע די אפ זיב שפיגלענ צי_יט, יענער צר דערשתעג זי_תענ

 ליטערא- דאזיקע די צייט. יענער את דורכגעלעבט האט באוועגונג די וועלכע
 ?ידישער דער צווישג באוועגונג סאצ?אליסטישע די וו?אזוי אונדז, באווייזט טור

אנטוויקלט. זיב האט ארבעטערשאפט

 ער-80 די פת ארבעטער ?יז־ישע די צווישג באוועגונג סאצ?אליםטישע די
 דורכגע־ געווענ שטארק גאנצ איז יאו־נ ־ער90 די פת העלפט ערשטער את

 סאלי- פראלעטארישער אתטערנאצ?א?אלער דער פת אידייע דער מיט דרונגעג
 גאנצער דער מיט באווי_יזנ עפאכע יענער פת דאקומענטב ריי א דאריטעט.
 פראפאגאנדיסטנ םאצ?אליםטישע ערשטע די פת טייל גרויסער א אז קלארקי_יט,

 ארבע־ יידישע די צווישנ אי_ינפלאנצנ צו באמיט זיב מיטלעב אלע מיט האבב
 דער סאלידאריטעט. פראלעטארישער אינטערנאצ:אגאלער פת אידיי די טער

 באוועגונג םאצ?אל־דעמאקראטישער דער פת דאקומענט געדרוקמער ערשטער
 אפ ארבעטער" ית־ישע די פת רעדעס "פיר די—ארבעמער י?דישע די צווישג

 ערשטע די אז אונדז, באומיזט ,1892 ווילנע את מי_י-פי_יערונג ערשטער דער
 האבנ ארבעטער דישע” די צווישג געדאנק סאצ?אליםטיש.נ פת פארשפרייטער

 קאמפ. פראלעטארישנ אתטערגאצ?אנאלנ פת פאזיציע דער אם געשטעלט זיב
 פארמולי- ריכטיקע קית ניט ריי א דא זי_תענ רעדעם דאזיקע די את עמעם,

 פאלי־ פת נייטיקייט דער וועגב געווארב גערעדט רויתיק איז זיי את רונגעב.
 גע- באפרי״יט ניט אתגאנצנ נאט זי_תענ רערנער די פת אייניקע קאמם. טישג
 אלעמ> דעט אפ געקוקט ניט אבער טראדיציעם. נאצ?אנאלע קדישע פת וואו־נ
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 אז דערקלערט, 1893 איג רעדעם" ,פיר דאזיקע די פת ארוימגעבער די האבג
זי_תענ: רעדעס דאזיקע די

 רוסיש־ פת רעדעס זי_ינענ דאם רואם דערמיט, ווערטפול ,באזונדערם
 רוסי- די ארפגעקומענ איז עם זינט מאל, ערשטנ צוט ארבעטעד. ע י?דיש

 רבע- א נ־ ד י? זיב וועגג דעקלארירנ באוועגונג, רעוואליוצ?$נערע שע
 דאם ווי זאב, □אצ?אליסטישער אוב רעוואליוצ?אנערער אזא מיט טעד

 גי_יסט מיטב דורכגעדרונגענע רעדעס, האלטנ אוב מי_י טי ש עי־ דעט פייערנ
 צווישנפעלקער־ סאצ?אל-דעמאקראטיע, צווישנפעלקערלעכער דער פת.

 ?ידנ-ארבד יםנ2צער מאל ערשטנ צוט ארבעטער-םאצ?אליזמ. לעכנ
 טרא־ ענגע די טיט אנטשלאסב אוג באוויסטזיניק רוסלאנד את טעד

 זיב פארייניקב צו קעדיי פאלק, י?דישנ פונעט אנשויונגענ את דיציעש
 וואם ארבעטער־ארמיי, צווישנפעלקערלעכער גרויסער דער טיט

 ידנדיקנ2ל דעט את ארבעטער־קלאס פונעט באפרי_יתג דער פאר קעמפט
ביקלאל". פאלק

 ?ידישע די פת ארויסטריט דער געווארנ אפגעשאצט יאר 1893 את איז אזוי
 ארויסמריט דאזיקער דער .1892 פת מי_י-פי_יערתג ערשטער דער אפ ארבעטער

 די זי_ינענ רעדעם דאזיקע די את וואס דעט, טיט יטונג2באד באזונדערע א האט
 די —ציעניסטנ אמאליקע די קעגג ארויסגעטראטנ ארבעטער קדישע ערשטע

 מאסב יתיישע אונטערגעדריקטע די אז דערקלערט, האבנ וועלכע פאלעסטתצעס,
 פאלע־ את אגטלויפנ וועלג זיי רואם דעט, דורב נאר רועו־נ באפרייט קענעג

סטינע.
 את אז דערקלערט, צוריק יאר 43 טיט האט רעדנער פיר די פת איינער
 נ- א את ווי שקלאפג זעלביקע די בלי_יבנ ארבעטער י?דישע די וועלנ פאלעסטייע

 קדישעד דער רועט מעלוכע, קדישער דער את דאדטג, אז לענדער, דערע
 קאפיטאליסט, י?דישנ דעט פת וועו־נ בארויבט את אונטערגעדריקט ארבעטער

 די פת ארבעטער י?דישע ניט די את יידישע די אונטערגעדריקט ווערב עם ווי
 יאר 43 טיט וועלט. גאנצער דער את קאפיטאליסטנ י?דישע ניט את יידישע

 נאר אז דערקלערט, מ«־פי_יערונג ווילנער דער אפ רעדנער די האבנ צוריק
 ,אל־ אית את פארייניקנ זיב וועלנ פעלקער אלע פת ארבעטער די רועב דאג

 סאלידאריש, ארבעטנדיק וועלכע, ארבעטער־פארטיי, קעמפנדיקער וועלטלעכער
 די וועו־נ פארווירקלעכט וועט דאג רעכט, מענטשלעכע דערשלאגב זיב וועט

 מענטשהי_יט, גאנצער דער פאר גלי_יכהי_יט את ברידערלעכקי_יט _יט,*פרי_יה עמעסע
."ךדנ די אויב אויסשליסנדיק ניט

 לעק־ א פת קאנספעקט א את—עפאכע יענער פת דאקומענט צווייטג א את
 האט ארבעטער־קרי_יזלעכ, ערשטע די את ווערנ געלייענט פלעגט וועלכע ציע,
אז: געלערנט, ארבעטער די מענ

 אייראפע פת ארבעטער קריסטלעכע עדישע, רוסישע, ,פראנצויזישע,
 קאפיטאל, פת מאכט דער פת גלי_יכ לי_ידג אלע —אמעריקע פת אדער

 פאהדינסט מערער וואס באקומענ צו זאב: אית צו נאר שטרעבט וועלכער
 זאל ארבעטער דער ווער גלי_יכ גאנצ הארעוואניע, ארבעטערם די פת
 קריסט א צי ייד, « צי די_יטש, א אדער ענגלענדער, אג צי זי_ת: ניט
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 טע־ נ אי די אלזא: אפריקע. את אדער אמעריקע אינ וווינט ער צי
 נאצ?אנענ,םובאלע אלע רעסנפונאלעארבעטערפונ

 אריגי- איג )אונטערגעשטראכנ ם" נ יי א אלצ נ ע ג יי ז ם ע י ג י ל ע ר
א.(. ש.—נאל

 זיב, האט ארבעטער י?דישע די צווישג באוועגונג םאצ?אליםטישע די אז
 עמעסג פת גי_יםט דעמ את א;טוויקלענ צו אנגעהויבנ גענומעג, גרונט את

 ווערנ וועלכע פאקטנ, ריי גאנצע א באווייזג אינטערנאצ?אנאליזמ, פראלעטארישג
 בענדער דרי״י די את פארעפנטלעכט וועו־נ רואם דאקומענטנ, די את געבראכט

 איצט ביז זי_ינעב וועלכע זיכרוינעם, די את אויב אוב סעריע, דאזיקער דער פת
 בונדישע די אפילע פארלייקענעג ניט קענ'ענ דאם את געווארנ, פארעפנטלעכט
 די פת סאפ את אז זיכרוינעם, זיינע איב דערציילט קאפעלזאג היסטאריקער.

 געפירט סאצ?אל־דעמאקראטנ פוילישע די מיט צוזאמעג ער האט יארב טער-80
 את אריב פעלקער, אלע פת אינטעליגענצ את ארבעטער די צווישג ארבעט אג

 אויב דערשי-ינתג. זעלביקע די יארב ער-90 די פת אנהייב את מיר זעע? ליטע
 בא- עם וועלכע צו קרי_יזלעכ, סאצ?אל-דעמאקראטישע געשאפג וועו־נ דארטנ
םאצ?אל-דעמאקראטנ. קדישע ניט את קדישע לאנגעג

 את אז זיכרוינעם, זי_יגע את דערציילט מיכאלעוויטש בתדאוועצ דער
 םאצ?אל־דעמאקרא- א געוועג יאו־ג ־ער90 די פת אנהייב את איז קאוונע
 רוסישע את יק־ישע פוילישע, באלאנגט האבנ עם וועלכג צו קרי_יזל, טישער

.1 םאצ?אל־דעמאקראטנ
 די את נאר ניט מיר געפינענ פארבינדונג אתטערנאצ?אנאלע דאזיקע די
 שטרי_יק- די אנגעהויבג זיב האט עט וועג קרי_יזלעכ. סאצןאל־דעמאקראטישע ענגע

 שטרייקג שטעט אנדערע אוג ביאלאסטאק ווילנע, את ווי מיד, זעעג כוואליע,
 שמרי_יקנ געמיינזאמע דאזיקע די ארבעטער. י?דישע ניט את ית־ישע די צוזאמענ

 שטדייקב די פת זיג ז־עמ פארזיכערט את באדייטונג קאלאסאלע א געהאט האבג
 אינטערנאציאנאלער פת אגיטאציע.מיטל אג ווי געוואו־נ אויסגענוצט זי_ינענ את

דערצתנג.
 פאר־ איז וועלכער שוסטער, ווילנער די פת שטרי_יק געמיינזאמעג אזא וועגג
 נומער ערשטג את קארעספאבדענצ א את איז ,1896 אנהייב איג געקומענ

געוואו־נ: דערקלערט ארבעטער" יידישער "דער

 גערעדט, פריער האבג מיד וועלכער וועגג די, ווי סטאטשקע, "אזא
 סי_י י?דנ, םי_י ארבעטער אלע בא אז ארבעטער, די אום קלאר ווי_יזט

 קלאפט זיי פת אלעמענ בא—פאלנישע סי_י את רוסישע סיי לישווישע,
 האבג אלע זיי אז פראלעטאר?ער, פת האו־צ גליד-דאם אית הארצ, אייג

 קומט עם וועג זיי, דארפג דעריבער את פי_ינד איינע אינטערעסנ, איינע
 את פי_ינד, געמיינזאמג דעמ געגענ צוזאמעג שטרי_יטנ אוים, נאר זיי

 צע־ אתגאנצג וועט ארבעטעי־-אינטערעסנ די פאר שטרי_יט דער טאקע
 וועט עם את פי_ינדשאפטנ את פארהאסונגענ נאצ?אגאלע אלע שטעו־נ
אלע ארבעטער. קדישע את קריסטלעכע צווישג בונד פעסטג אית שליסג

 ,42 ז. זאמלבוכ, ערשטער פינקעס», «רויטער בונד". ״ערזגוו מ־כאלעוויטש: 1
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 די געטראפג פרייד גרויסע מיט דעריבער האבג ארבעטער ווילנער
 האבג ארבעטער יידישע די וועלכער איג ?יאכינסקיג, בא סטאטשקע

 מענא- אוב )געשטריטג( קריסטלעכע די ברידער זייערע טיט צוזאמעג
געוועזג". צייעב

 האט (1897—1896) ביאלאסטאק איב שטרי_יק.כוואליע דער פת צייט איג
 וועלכע אפ פארזאמלונגעג, געמאכט ביאלאסט^ק אררט וועלדער די איג מעב
 קריסג- די מיט געקושט זיב האבג י?דנ "אלטע בילדער: אזעלכע געזעג האט טע
רעליגיע". פת אונטערשייד אג ברידער אלע זייגעג מיר געזאגט: האבג את

 ארבעטעו די צווישג באוועגונג םאצ?אליםטישע אנטשטייענדיקע די אז
 גי_יםט מיטב דורכגעדרתגעג געוועג איז פוילג אוב ליטע ווי_יםרוסלאנד, פוג
 אב־ די את דינער צארישע די געוווסט אויב האב} אינטערנאצ?אנאליזמ, פוג

 באוועגונג רעוו. דעו־ פת אנטוויקלונג דער וועגג איבערזיכט אג את ראנקע.
 יארג ־ער90 די פוג העלפט צווייטער דער את ארבעטער י?דישע די צווישג

דערקלערט: ווערט ליטע את ווייסרוסלאנד פוג גובערניעס אייניקע איג

 גראד- מינטקער, ווילגער, איג זיב האב; יאר טנ-1896 פת סאפ "צוט
 האבג אנהייב צוט שטרי_יקנ. אנגעהויבג גובערניעם קאווגער את נער
 איג ענדיקנ זיב פלעגג את כאראקטער פרידלעכנ א געטראגג זיי
 אנגע־ גובערניע ווילנער את זיב האבג דערנאב נאר טעו־מיג, קורצג א

 העקטאגרא־ אוג געדרוקטע ארבעטער די צווישג פארשפרייטג הויבג
 פאר־ את ארבעטער־קאסע" דער פת ,סטאטוט דער אופרופנ, פישע

 מים זשורנאלג אוב בראשורג י?דישע אוב פוילישע רוסישע, שיידענע
אינהאלט. רעוואלירציאנערג א

 ארויסבע- ז?ץנענ אייביקע וועלכע פת אויסגאבעם, דאזיקע די את
 גערופנ ארבעטער די זיינעג "ארבעטער־פארבאנד", פת געווארג געבג

 פאדערג שטרי_יקנ, אי_ינארדענענ מי_י, ערשטג דעט פייערג צו געווארג
 פאלי־ את ארבעט-לות פוג העכערונג א ארבעט־טאג, אכטשא?קנ אג

 אוג באלעבאטימ-עקספלואטאטערנ די טיט קאמם צוט פרי_יהי_יט, טישע
 י?רישע את קריסטלעכע די צווישג אייניקי_יט צו רעגירונג, דער טיט

 אר- אלגעמיינעט אג ארגאניזירג צו אם קאסעם שאפג צו ארבעטער,
 אלע ווו פאו־ייג, אייב גרינדג וועגג פאכג, אלע פוג בעטער־שטרי_יק

איינעט". פאר אלע את אלעמענ פאר איינער קעמפג וועלנ

 באוועגונג םאצ?אליםטישער דער פת פ?אנערנ די געוועג. טאקע אין אזוי
 אינטערעסג די אז באוועזג, צו באמיט זיב האבג ארבעטער י?דישע די צווישג

 אז את זעלביקע די את אייגע זי_ינענ פעלקער אלע פת ארבעטער די פת
 געמיינזאטעג איג נאר אז את ארבעטער, אלע פת סאלידאריטעט איג נאר

פראלעטאחאט. פת ניצאכג דער געזיכערט איז קאמם
 י?דישע די סוג דערצתנג אתטערנאציאנאליסטישע ריכטיקע דאזיקע די

 שטרעמונג, גאצ?אגאליםטישער דער דורב געשטערט אבער ווערט ארבעטער
 איגטערגאצןאנאליסטישער דער טיט אנטוויקלט גלי_יכציןטיק זיב האט וועלכע

פאגאנדערבליעג אגגעהויבג זיב האט וועלכער פאלעסטתיזט, דער ריכטונג:
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 קליינ־ יידישער דער פת טיילנ ארומגעכאפט האט או? יארג ער-80 די את
 געהאט אויב זיב, פארשטייט האט, אינטעליגענצ, ראדיקאלער בירגערלעכער

 באפעלקערוגג. ארבעטנדיקער קדישער דעד פרנ טיילנ געוויטע אם רוירקונג א
 איז וואט פיררעדעס, די פת אייגע וואט פארשטענדלעב, גאנצ איז דערפאר

 קעגג געווענדעט געוועג איז 1892 איג מי_י־פי_יערונג דער אם געווארג געהאלטג
פאלעסטיניזמ.

 דער איג וועבדפונקט" "נייער אזויגערופענער דער אג זיב הייבט 1895 איג
 דעט איב ארבעטערשאפט, י?דישער דער צווישנ ועגונג*בא. םאצ?אליםטישער .
 מענשעוויזט, פו? פירער שפעטערדיקער דער מארטאוו, ל. האט יאר דאזיקנ .

 אנטוויקלט שטאנדפונקט "סאצ?אליסטישנ" א פת י־פי_יערוגג2מ ערשטער אנ אם
 זעלב- א ר.אבנ נ מוז ארבעטער יידישע די אז קאנצעפציע, נאציאנאליטטישע א

אינטערעסנ. זייערע פארטיידיקנ אם ארגאניזאציע שטענדיקע
 פאר־ ווייטערדיקע א געוועג איז "טעאריע" נאציאגאליטשישע דאזיקע די
 איג אריינגעדרונגעג זי_ינענ וועלכע טענדענצג, נאצ?אנאליםטישע די פוג זעצונג

 אבער אנטשטייונג. איר פוג אגהייב פוג גל?ץכ באוועגונג טאצןאליטטישער דער
 בא- נאצ?אנאליזמ נייער דער אויב האט עטאפג, סריערדיקע די איג ווי טונקש
 אוב ווילנע, פו? ארבעטער פארגעשריטענע די מיצאד ווידערשטאנד א געגנט

 מאר־ דערציילט—ארבעטעו דאזיקע די פת דרוק דעמ אונטער איז )מארטאיו( ער
 פא- צו געצווונגעג געוועג—םאצ?אל־דעמאקראטא" "זאפיסקי זי_י?ע אינ טארו

 אוג מיי-רעדע, ערשטער זי_ינ אינ געמאכט האט ער וואט פעלער, דעט ריכטנ
 קאפי־ י?דישע די קעגג ארבעטער יידישע "די בראשור א אנגעשריבג האט

דערקלערט: האט ער וועלכער איג !,*טאליסטנ׳

 אר־ ליטווישע פוילישע, רוטישע, די טיט בונד עגגג אג איג "נאר
 יידישע די ווע?נ פעלקער, אגדערע אלע פת ארבעטער די את בעטער

 דעט כוצ באפרייתג". פולשטענדיקע דערשלאגנ קענענ זיב ארבעטער
 דארפנ ארבעטער קדישע די "אז אנגעוויזג: בראשור דער איג ווערט

 קאפיטאליסטנ, קדישע די טיט צעריסג האבג זיי וואט ערגעו־נ, ניט זיב
 וועט וועלכע ליבע, די דערווארבג מיר האבג דעט אנשטאט מייל

 —ווארט אייג טיט—ליטווישע פוילישע, רוטישע, די טיט פארייניקג אונדז
וועלט". גאנצער דער פת ארבעטער די טיט

 מי_י ערשטנ דעט איז ווענדפוגקט" "ני_יעם נאצ?א?אליםטישנ מארטאוום קעגג
 נאר אז דערקלערט, את יערונג2מי_י-פ א אפ רעדנער א ארויטגעטראטג 1896

 צוות- וועט פעלקער אלע פת ארבעטער די פוג קאמם־פראנט סארייניקטער א
 דער איג אוב י?דנ, די קעגנ געזעצב די ענדערב צו רעגירונג צארישע די געג

 וועט עט מער "וואט אז דערקלערט, ווי_יטער רעדנער דער האט רעדע דאזיקער
 דער וועו־נ שטארקער וועט אלצ דאס ארבעטער-באוועגונג, די אנטוויקלעג זיב

ארבעטער". רוטישע את יידישע די צווישנ בונד
 קאג- נאצ?אנאליםטישער מארטאווס קעגג ארויטטרעטונגעג אלע דאזיקע די

דער וואט ווירקונג, די אפשוואכג אינגאנצג געקענט ניט אבער האט צעפציע

 שטאט־מאגיד". ,,דער נאמעב אונטערב באנד דעה איב איבערגעדרוקט ווערט 1
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 עדי. דער פוג טייל א אם געהאט האט דאקומענט נאצ?איאליםטישער דאזיקער
 אפגע- די פת טיילג געוויסע אם את אינטעליגענצ קליתבירגערלעכער שער

 איז ווענדפונקט" ,מיער מארטאווס עלעמענטנ; האנטווערקערישע שטאנענע
 קליינבורזשוא- עדישער דער פת הענט די איג געווער שארם א געווארנ גלי_יכ

 דערצתנג אינטערנאצ?אנאלער פראלעטארישער דער קעגג אינטעליגענצ זער
 גע־ אינגיכב איז ווענדפונקט" ,נייער דאזיקער דער ארבעטער. עדישע די פת

 ס$צ?א- דער את עלעמענטג נאצ?אנאליםטישע די פת קאמפ-פאנ די וואו־נ
 דער איז שפעטער את ארבעטער, עדישע די צווישב באוועגונג ליסטישער

 ווייטערדיקע די בונדיזם. פת מי_ימינ" ,אני דער געווארנ ווענדפתקט" ,ני״יער
 געמאכט טיילוועז איז געדאנק נאציאנאליסטישג מארטאוום באגרינדב צו פרוות

 את דערשיבענ איז וועלכער ארבעטער", ?דישער’, נומער ערשטנ איב געוואו־נ
 נאצןאנא- מארטאוום איז קלארקי_יט גאנצער דער מיט אבער .1896 דעקאבער
 בונדישער דער פת זי_יטנ די אם געווארב פארטיידיקט קאנצעפציע ליסטישע

 געוואו־נ. געגרינדעט איז *"בונד׳ דער ווי נאכדעמ, גלי_יכ ,ארבעטער-שטימע"
 יידישע די "אז דערקלערט: מארטאוו ווי פתקט האט ,ארבעטעד-שטימע" די

 זייערע פארטיידיקנ צו אפ ארגאביזאציע באזונדערע א האבב מוזנ ארבעטער
 דא־ די אויטפילנ קענעג ניט וועט פארטיי אלגעמיינע קייב ווייל אינטערעסנ,

אופגאבע". זיקע
 נא־ די קעגנ ארויסגעטראטב זי_תענ ארבעטער עדישע פארגעשריטענע די

 בא־ האמלער דעם פת פירער. בונדישע די פת קאנצעפציעם צןאנאליסטישע
 דער אז מיד, זעענ באנד, דאזיקג דעם את געדרוקט ווערט וועלכער ריכט,

 ארכינגית צו איטזאגט זיב האט קאמיטעט םאצ?אל-דעמאקראטישער האמלער
 נייטיק ניט איז עם אז דעם, טיט מאטיווירנדיק "בונד", פת באשטאנד את

 האפלער ערשטב פת מיטגלידער די ארגאניזאציע. עדישע באזונדערע קייב
 זע- וועלכע איינציקע, די ניט געוועג זי_ינענ קאמיטעט םאצ:אל־דעמאקראטישב

 פת ארבעטער יידישע די אפזתדערנ צו פארזוכנ די קעגב ארויסגעטראטנ בעב
 פארגעשריטענע ?ידישע די זי_ינענ אומעטום פעלקער. אנדערע פת ארבעטער די

 את ארגאניזאציעם, םאצ?אל-דעמאקראטישע אלגעמיינע די את ארי_ינ ארבעטער
 האבג סארטיי באלשעוויסטישע די אויסגעפורעמט זיב האט עם וועג שפעטער,

 דייעג באלשעוויסטישע די את געשטעלט זיב י?דנ םאצ?אל-דעמאקראטג פיל
 פיט צוזאמענ זיי האבב סטאלתעג את לענינעב פת אנפירונג דער אתטער את
 הערשאפט די את צאריזט דעמ פארניכטעט פעלקער אנדערער פת ארבעטער די

 ארדענונב םאצ?אליםטישע די איצט בויעג את רוסלאנד את קאפיטאליסטב די פת
פאטערלאנד. םאצ?אליםטישנ גרויסב אונדזער את

אגורסקי. )ם.( ש.
 מינסק,

4/10—1935.

 בעב- דריי די את ארי_ינ גייעג וואם בראשורנ, את דאקופענטג די ם. פ.
 סאפעק, אנ וועלב, עדיש" אפ ליטעראטור ם$צ?אליםטישע "די :דער

 סא- דער פת געשיכטע די דערלערנענ צו אם באדיימונג גרויסע א האבג
די האבג דעם, אויסער ארבעטער. י?דישע די צווישנ באוועבונג צ:אליםטישער
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 פת געשיכטע די פארשג צו אפ באדייסתג גרויסע א אויב דאקוטענטג דאזיקע
 אנט־ דער טיט ווי_יל שפראכ, ארג ליטעראטור רעוואליוצ?אנערער י?דישער דער

 געווארג געלייגט אין י?דיש אפ ליטעראטור םאצ?אליםטישער דעד פת שטייונג
 שפראב די שפראכ. דעוואליוציאנערער יידישער ני_יער א פת פונדאמענט דער
 םי_י את טערמיגאלאגיע דער לויט סיי אייגנארטיקע אג איז דאקומענט יעדנ פת

 בילד קלאר א האבב זאלב לינגוויסטג די קעדיי את ארטאגראפיע, דער לויט
 מיר ברענגענ אויסגאבעט, םאצ?אליםטישע ערשטע די פת שפראב דער וועגג
 דא- געבראכטע די את אריגינאל. נ פו ארטאגראפיע דער מיט דאקומענטג אלע

 זיב האבנ מיר געמאכט. ניט ענדערונגענ קיינע ביקלאל מיר האבב קוטענטג
 די פראזעס. קלארע ניט אייניקע את דרוקפעלערג פאריכטנ צו דערלויבט נאר

א ל ק ט א ר ד א וו ק את א?תגעשלאםנ מיר האבב אויסבעסערתגענ דאזיקע
 געגעבג מיר האבנ באנד, דעט צו ארי_ינפיר אלגעטיינעט דעט אויסער נ. ר טע

 סאם צום באמערקונגעג נייטיקע את דאקומענטב באזונדערע צו ארי_ינםירנ ריי א
 אפ- געוועג שויג איז דאקומענטג די פת טעקסט דער וועג דאקומענטנ. די פוג

 אוו- דער אין ער אן מיטגעטיילט, גאזשאנסקי ש. כ׳ דער אתדז האט געדרוקט,
 ארבעטער- די את )פארנעמתגענ "פראגעס" <1 דאקומענטנ: צוויי די פת טער

פאליטיק". את עקאנאמיק וועגג לעקציע א" (2 קרי_יזנ(;
 גע־ דאקומענטנ דאזיקע די זי_ינענ גאזשאנסקי, כי פת מיטיילונג דער לויט

 דעט. סאצ. ווילנער ערשטע די את לעקציעס פאר קאנספעקטג נאר ניט וועג
 וו$ם בראשוו־נ, ריי א פאר קאנספעקטג געוועג אויב זי_ינענ דאס נאר יזלעכ,2קר
 אד- "דעו־ בראשות צוויי ערשטע די ארויסצוגעבב. אנגעטערקט האט טע

 אג- ניט זי_יגענ איבעריקע די דערשתעג!, זיינעג ,סכירעם" את בעטם־טאג"
געווארג. געשריבג
 "דער בראשור די אז מיטגעטיילט, אויב אונדז האט גאזשאנסקי כ׳ דער

 אנגעוויזג ווערט עם ווי ער, ניט את מארטאוו אנגעשריבנ האט שטאט-טאגיז־"
 פת איבערגעזעצט איז בראשור דאזיקע די יאר". 25, זאמלבוב בתדישנ את

 את אגגעוויזנ ווערט עם ווי רוסיש, אם י?דיש פת ניט את י?דיש אם רוסיש
באנד. דעט את געדרוקט ווערט וועלכער טעקסט, רוסישג דעט

 מיטאר- די מיטגעהאלפנ פיל מיר האבנ דאקומענטג דאזיקע די זאמלענ את
 מיר האבג וועלכע לענת־אינסמיטוט, ־ מארקם־ענגעלם פת ארכיוו פת בעטער

 צו- מיר האבנ נאר אינסטיטוט, פת ארכיוו את ארבעטנ צו דערלויבט נאר ניט
 דער פאר קאפיעס. אראפצתעמענ אפ דאקומענטנ ריי א מינסק את געשיקט
 מיטארבע־ די דאנק באזונדערג א אוים איב דריק הילם כאווערישער ד^זיקער

 דאנק כאווערישנ א אוים דריק איב מארקס-ענגעלס-לענת-אינסטיטוט. פת טער
 נאצ?אנאלע סוג סעקציע י?דישער דער פת אינסטיטוט פת מיטארבעטער די אויב

 איבער- האבג וועלכע שקליאר, ה. את ה^למשטאק כ. כ״כ די םתדערהי_יטנ
דאקומעגטג. ריי א געזעצט

א. ש.

באנד. דריטב איב איבערגעדררקט ווערב 1



 איג ,בילאיע" זשורגאל איב געדרוקט געוועג זלינענ דערינערונגעג דאזיקע די
 הור־ איסאק באקאנטער דער איז ארטיק? פונעמ איוטער דער .6/18 נוט. י., 1907

 ערשטע די את טוער אקטיווער אי האלייווי(, צווי אריע־ בעב )ייצכאק־אליזיק וויטש
 פוב־ זי_ינ סוב יארג ערשסע די איב מינסק. א־נ קרייזלעב נארארניש־סאצלאליסט־שע

 זיינע וועגב ארבעטג. וויכטיקע ריי א אנגעשי־יבג ער האט טעשיקליט ליציסטישער
 איבער־ ,די אוב דארפ" רוסישב פת צושטאנד עקאנאמישער "דער ארבעטב: צוויי

 אנטוויקלונג ,די בוב זייב את לענת האט *סיביר׳ את פויערימ די פת וואנדערונגעב
 הורוויטש איז שפעטער אפגערופג. גוט זייער זיב רוסלאנד" את קאפ״טאלתט פת

 אנטיטארק־ בערנשטיינס פת פארטיידיקער שטארקער א את אפארטוניסט אב געווארג
 פוג איינער געוועג ער איז אקטיאבער־רעוואליוציע דער נאב קאנצעפציעס. סיסטישע

 ארויסגעסראטג ער איז 1923 את סאוועטנ־רוסלאנד. פארטיידיקט חאבג וואס די,
 את־ ווי געשטארבג יאר 1924 את איז את סאוועטנפארבאנד קעגג ארטיקלעג טיט

קעגנער. א דזערער
 יארארומ20 את ה. ד. י., 1907 את געשריבג הורוויטש האט דערינערונגענ די

 סוביעקטיוו זיינעג דערינערונגעג דאזיקע די קרייזלעכ. די את ארבעטנ »ייב נאב
 שטאנדפונקט, ריכטיקנ ניט א פת באלויכטנ ווערג פאסירונגענ די את געשריבנ

 ווערט גרויסע א האבנ דערינערונגענ די את געבראכט ווערנ וועלכע פאקטנ, די אבער
 ווי-יסרום- את באוועגונג סאצלאליסטישער דער פת געשיכטע די דערלערנענ צו אם

ארבעטער. ילדישע די צווישג אויב את לאנד

ארבעטער־קרי_יזלעכ ילדישע ערשטע די

 רעכנט רוסלאנד את באוועגונג - ארבעטער עדישער דער פת אנהייב דעט
 יק״ישע די אופגעקומעג זי_ינענ עם ווענ גיארנ ־ער80 טאם פת געוויינטלעב מעב

 ברייטע א ריכטיק. ניט דורכוים איז דאם ווילנע. איב קרי_יזלעכ - ארבעטער
 טיט אנגעהויבב זיב האט ארבעטער י?דישע די צווישנ קרי_יזל־פראפאגאנדע

 דער אויסגעבילדעט עם זיב האט גראד דארט מינסק. את פר?ער יאר עטלעכע
 "געשיכטע זי_ינ את ליאדאוו רעדט עם וואסערנ וועגנ מעטאד, ,שאבלאנישער"

(.132 )ז. ארבעטער-פארטיי״ םאצ?אל-דעמאקראטישער רוסלענדישער דער פת
 פאלנ מינסק איג ארבעטער די צווישג פראפאגאנדע פת פרוות איינצעלנע

 רום- אינ באוועגונג סאצ?אליםטישער דער פת אנהייב מיטג צי_יט את צונריפ
 פת סטודענט דער צופאו־נ געקומענ מינסק את איז יאר 1875 איב לאנד.

 נאמענ אתטעו־נ געוווינט דארט האט וואס שוואו־צ, אינסטיטוט טעכנאלאגישג
 את ארבעטנ אנגעהויבנ צילנ, ־ פראפאגאנדע מיט האט, את ראבינאוויטש,

 וויאט־ את געווארג ארויסגעשיקט את ארעסטירט ער איז אינגיכנ קוזניע. א
גובערניעג. קער

שפורג. קית איבערגעלאת ניט האט פראפאגאנדע זי_ינ
 אוניווערסיטעט ק?עווער פרג סטודענט דער געוועג איז פארזעצער שווארצם

סטא- עטלעכע פאנאנדערצופר^פאגאגדירנ באוויזג האט וואס וועלער, מא?םיי

אמעריקע קייג עמיגרירס ער האט שפעטער 1



 געוווינט האט ער אנטלויפג; צו געצרוונגעג געוועג אינגיכב איז וועלער ליערם.
 אוג לאריס-מעליקאיוג פאר צוריקגעקערט זיב האט זשענעווע, איג צוויי יאר א

 ד^ארבע־ פוג זעלבסטמארד. מיט געענדיקט ער ה$ט יארג ער-80 אנהייב איב
 מיר וויפל אם איז מינסק, איג פאנאנדערגעפראפאגאנדירט האט ער וואס טער,

 דער פוג אנהייב מיטב האבג אלע זיי געבליבג: ניט איינער קייג באוווסט, איז
 איג ווער פאריזש, אע ווער אויסגעוואנדערט עשיגראציע י?דישער מאסנדיקעד

אמעריקע.
 איז מיגסק איב ארבעטער י?דישע צווישנ פראפאגאנדע סיפטעמאטישע א

 כורגיג, )מא?םיי( יעפים דורס יאר 1884 איג אדער 1883 איג געוו^רג אנגעהויבנ
 עפעם איבער געזעסג איז ער ווו טורמע, פוג ארויסגייג זי_ינ נאב איגגיכג

 צו־ געקומעג מינסק איג איז י. 1884 זומער .1 נאראדאוואלצעם פוג פראצעט א
 גימנאזיע גראדנער די ענדיקנ גאכנ האט וואם אבראמאוויטש, עמיל פאו־נ

 מיט זיב פארבינדג געפרוווט האט ער פאריזש; איג צי_יט יאר א פארבראכט
 בא .קרכיזלעב, לעצטנם דעמ אינ צוזאמעג ארבעטנ צו ציל מיטג כורגינענ,
 אג- אג קולט. א צו ביז דערפירט געוועג קאנספיראציע די איז אבער כורגינענ
 רע- אג אפילע זיב, דאכט געזעסג, ניט ערגעצ איב איז רואם באכערל, געסארג

 אבראמא- אופנעמ. קאלטג זייער א געטראפג איט בא ער האט קאמענדאציעם,
 באקאנט־ געשלאסג האט ער זעלבשטענדיק. ארבעסנ צו באשלאסג האט וויטש
 געשאפנ האט אינטעליגענטע, אמערסטג די מיט יוי דרוק־ארבעטער, מיט שאפט

 נאטור. מיט אפריער זיי, מיט זיב פאדנעמענ צו אנגעהויבג האט קרי_יזל, א
 אריבערגע־ ער איז צונויפגעקומענ, נעענטער זיב איז ער וועג אוב וויסנשאפט,

םאצ?אליזמ. פוג פר^פאגאנדע דער צו גאנגעג
 ארבע־ די אפ אי_ינפלום אויסערגעוויינטלעכג אג געהאט האט אבראמאוויטש

 זעל־ פוג מענטש א ווי אויב נאד לעקטער, טאלאנטפולער א ווי נאר גיט טער,
 פארגעסג פולג ביזג לעבג, אוג לי_יב מיט איז וואם נעשאמע-אייגנשאפג, גע טע
 נאר ניט דעמאקראט א געוועג איז דאס זאב. דער איבערגעבג אליינ, זיב אפ

 קייג געהאט ניט זיב איג האט ער נאטור; זי_ינ לויט אויב נאר ווארט, אפג
 ויי פראסט, האלטנ זיב ער פלעגט ארבעטער די מיט גענעראלנ-מאגיע, טראפג

 קיינעט פלעגט ער טאג; פאטראנירנדיקג א פוב שפור שום קייג אב כאווער, א
 ליב אופריכטיק איט האב□ ארבעטער די אוג אווט$ריטעט, זי_יב מיט דריקג ניט

 יעדער פלעגט ער אכטונג. טיפער מיט איט צו באצויגנ זיב האבג אוב געהאט
 ביז- ארבעטער, די צייט גאנצע זי_ינ אפגעבג אוג מינסק איג פארברעבגעב ומערז

 ער האט דאג יאר. 1888 איג דאקטער טיטל דעט געקראגג האט ער וואנענ
 ארבע־ אג סוג אנהייב דעמ געמאכט אויב האט ער ווו קיעוו, איג באזעצט זיב

 פארשיקט אוג ארעסטירט ער איז יאר 1889 זומער טער-באוועגונג.
 1896 אינ אומגעקערט זיב האט ער פונוואנענ געגנט, יאקוטער איג געוואו־נ

 איג באוועגוגג םאצ?אל־רעמאקראטישער דער פוג אנהייב צום יאר, 1897 אדער
רוסלאגד.
 איג באזעצט זיב אוג סיביר פוג אומגעקערט זיב איב האב י. 1885 זומער

 אריינגע־ באקאנטשאפט, אלטער דער לויט איב, ביג צופארג, געקומעב מינסק.
אינעט ,געגעראל" א געוועג צי_יט יעגער אינ איז וואם כורגינענ, צו גאנגענ

 מינסק איב ציעניססנ די פת פליגל קאנסערוואטיווב דעט פת לידער דער י.[ 1907] איצט 1
גל. ד. א. שול־כעוורעם צדאקע־געזעלשאפטנ, פוב מיטגליד טעטיקער א את
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 דער פאר ביב $בער איב נאראדאוואלעצ, א געוועג איז ער קרייז. מינסקער
 פארשי- אי־נ אוג טשארגאפערעדעלצעם די אג אנגעשלאסג געוועג סארשיקונג

 מארק־ מי_ינ ינ,2ז מוידע מוז איב כאטש, מארקסיסט, א געווארג איב ביג קונג
 אט נ$ר פאלקיזט. אלטג דעם פוג רייעב שטארקג א געהאט נאב האט סיזם

 מינסק איג אונדז בא צי_יט יענע האבג מיינונג־פארשיידנהי_יטנ טעארעטישע די
 קרי_יזל. זעלביקג דעמ את זיב אי_ינצולעבנ רעוואליוציאגערג די געשטערט ניט
 איג באוועגונג דער פת צושטאנד דעם מיט פארינטערעסירט זיב האב איב

 "ארגא־ זייג פת קרייזלעכ די איג אז איבערגעגעבג, מיר האט כורגיג מינסק.
 אג געוועג דאם איז צי_יט יענער פאר מענטשג. 160 זיב פארנעמעג ניזאציע״

 געבעטנ אימ האב אי־כ צאל. לעכע ומגניב א אג פראסט אויסערגעווייגטלעכע,
 ארגאני- דער פארלייגנ אי_יכ וועל ,איב—ארבעטער. די מיט מיב באקענענ צו

 איד דערלאזג, צו אי_יכ באשליסג וועט זי אויב—געעגטפערט, ער האט—זאציע,
רעכט".
 גערעכט. געוועג מיסמאמע, ער, איז שטאנדפונקט פארטיקשג הי_ינטיקנ א פת

 סאצ?אליםמישע א פיו־נ זאב. דער אפ אנדערש געקוקט דאג האבג אבער מיר
 אינטעלי• ערלעכג יעדג פרג פליכט די איז ארהעטער צווישג פראפאגאנדע

 וויבאלד פאלק. דעמ כויוו" היסטארישג "דעט אפ מיר צאלג דערמיט גענט;
 פונדאנעג איז פראפאגאנדע, מיט זיב פארנעמעג צו פליכט די ליגט מיר אפ

 מיד ז$ל עם פאדערג, צו רעכט דאם האב איב אז באשי_ימפערלעכ, געדרונגענ
 ארויס" ענדלעב, פליכט. דאזיקע די אויסצופילנ מעגלעכקייט די ווערג געגעבג

 אבסאליוט איב ה$ב אונטעריכטג, צו יט2פרייה פת פרינציפ ז־עמ פת גייענדיק
 פארנעמעג מיר דערלויבג צו רעכט דאם קרי״יזל קייג פאר אגערקענט ניט
 בא איב בת םאצ?אליזמ, פר$פאגאנדירנ וויל איב אויב פראפאגאנדע: מיט זיב

זיב. אנצופרעגג מעכויעוו ניט קיינעמ
 קרלזל, את באלאטירנ צומ ינע2מ פרוי די את מיב פארלייגנ דאס גופע

 את האט געקעגט, ניט פערזענלעב קיינער אונדז האט כורגינעג, אכוצ ווו,
 יזל2קו־ דער אז קלאר, געוועג איז עם זינענ. שוט קית געהאט ניט אויגג ינע2מ

 כורגינעג פת רעקאמענדאציע דער פוג גרונט אפג נאר זאב די באשליסג קעג
 :יט2הינטערקוליםנ־ז די אויב קלאר געוועג דא איז אונדז פאר אבער אלית.
 זיב ער פלעגט דעריבער את געגעראל, א ינ2ז צו געהאט ליב האט כורגיג

 פאר בוקג זיב פלעגג וואס כעוורע, יונגע זייער מיט ארומרינגלעג שטענדיק
 קייג בת־קעניגנם ציוויי פאר איז בתשטאק אית את את אווטאריטעט, ינ2ז

ניטא. ארט
 אז, דערקלערט, אימ פרוי ינ2מ אוג איב האב מאטיות אלע די אט איבער

 טאקע אימ מיר בעטנ ארגאניזאציע, ינ2ז את ינצוטרעטנ2אר זיב קלייבנדיק ניט
באלאטיו־נ. צום אוגדז פארצושלאגנ ניט

 אסיפאוויטש לעוו אויב געוועג איז כאווייריט אלטע ינע2מ פת צאל דער את
 דער את $פגעזעםנ י$ר צוויי איז וואם קריתל, ראבינאוויטשעס פת ראגאלער

 את געוועג איז את פר^צעם וועלערם טיט פארבינדונג איג טורמע ווילנער
 טיט את אבראמאוויטשג טיט באקענט מיב האט ער אופזיכט. אונמער מינסק

 פוג אנגעלייענטער סאמע דער געוועג איז רעזניק רעזניק. יויסעפ זעצער דעט
 די געאכט. זייער געוועג סוויווע זייער את איז את ארבעטער מינסקער די

 געקליבג זיב ה$ט אבראמ^וויטש פארענדיקג, געדארפט זיב האט יט2קאניקול-צ

3



 די זיב אם נעמעג צו פארגעלייגט מיר האט אוב אוניווערסיטעט דערפטער איג
 איכ רעזניק. אויב געהערט האט עם וואסערנ צו קרי_יזל, זי_ינ מיט אנפירונג

אי_ינגעשטימט. האב
 גאנצ א בא פארגעקומעג איז קרי_יזל זי_ינ מיט באקאנטשאפט שליסנ מי_ינ

 געוועג דאג זי_ינענ מינסק את רעוואליוצ?אנערנ די אומגעבונג. ראמאנטישער
 גרינג; זייער געוועג איז זיי נאכשפירג איבערצוציילג, פינגער די אם אלע

 אזוי, נאטשאלסטווע פוג טעט?קי_יט די זיב פארגעשטעלט נאם מיר האבג דערצו
 ווירקלעכקייט, די אידעאל; זשאנדארמסקנ דעט לויט זי_ינ געדארפט וואלט זי ווי

 ניט זאל עם ווי אידעאל. פוג ווי_יס געוועג דא אויב איז רעכענעג, מעג דארם
 דעריבער את ערטער, פארבארגענע סאמע די זוכג שטענדיק פלעגג מיר זי_ינ,

 אפג שט$ט הינטעו־נ נאכט פינצטערער א את צונויפגעקומעג זיב מיר זי_ינענ
 אויבג־ די אכוצ געוועג, דארטג זי_ינענ וו$ס די, סוג בייסאלמעג. זעלנערישנ
 דער- איז וואם כייפעצ, שוסטער דעט פארגעדענקט גוט איב האב דערמאנסע,

 יאר 1905 $קטיאבער טנ-18 דעט אוג אמעריקע, איג אויב געוועג צייט א יאב
 איג פאגראמשטשיקעם די פת אומגעקומעג קינדער דרי_י טיט צוזאמעג ער איז
עם. אד

 די פוג פלאג דעט טיט באקענט זיב איב האב סכאדקע דאזיקער דער אם
 גע־ זיב האט וואם אוג אויסגעארבעט האט אבראמאוויטש וואם פארנעמונגעג,

 העכער דעט פת מעשעב אינ קאגט צאפנ-מי_ירעוודיקנ פוג קרי_יזנ די אינ האלטג
 דער פאר פארגעגאנגעג איז וואם פער?אד, פראפאגאנדיסטישג צעניאריקג

,בונד". דעט פת ארגאניזירונג
 פוג קר?יזלעכ .1 שטופעם: דרי_י אפ געטיילט זיב האבג קרי״יזלעב אלע

 רוסיש, שרי_יבנ אונ לייענעג געלערנט ארבעטער די ה$ט טע ווו !ראמאטע,
 מענסשג ני_יע םאצ?אליםטישע. קו־גיזלעב .3 נאטורוויסנשאפט, פת קרי_יזלעכ .2

 צווייטער את ערשטער דער פוג קרי_יזלעכ די איג נאר ווערג אנגענומעג פלעגג
 נאר אויםקלי_יבנ טעג פלעגט שטופע דריטער דער פת קרי_יזלעכ די איג שטופע,
 קרי_יזל א דורס דורכגעגאנגעג זי_ינענ וואם מיידלעב, את יונגעלי_יט אזעלכע

שטופע. צווייטער דער פוג
 ארבעטער-ארגאניזא־ אג פת סכעמע אזא וועט צי_יט איצטיקער דער פאר

 אנטשפראכג פולשטענדיק זי האט צוריק יאר 20 טיט אבער נא?וו, אויסזעג ציע
 איז ג נ ו ג ע וו א ארבעטער־ב קייג געשטעלט. זיב האבג מיר וואם ציל, דעט
 ארעכאווא- איג פאבריק מאראזאוום אפ שטרי_יק אייג דער געוועג. ניט נ$כ דאג

 בא- קית פארגעשטעלט ניט נאב זיב, פארשטייט ה$ט, יאר 1884 סאפ זויעווא
 איב האב מא?םייענקא אניסימאוויטש פיאטר ארגאניזאטער איר טיט וועגונג.

 ארעכאווא-זויעווא פת בריוו זי_ינע את קארעספאנדידט; פערזענלעב יאות פיל
 מיר קויכעם. אינטעליגענטישע פת אפוועזנהי_יט דער אם קלאגג זיב ער פלעגט

 אינטע־ יאדער א באשאפנ צו אופגאבע אג געשטעלט זיב האבג מינסק את
 מיס פראפאגאנדע א פיר־נ געקענט נאכדעם וואלטג וואם ארבעטער, ליגענטע
 געהאלטנ האבנ מיר וואם נאטירלעב, גאנצ איז דעריבער קרעפטג. אייגענע

 זאב די שפראב. רוסישע די לערנעג פת ארבעט די אנצוהויבג נייטיק פאר
 רוסיפיקאטע- א אדער ,אסימיליאטערישער" אג את גארניט געוועג דא איז

 נייטי. דער את נאר דערקלערג, נאכדעם עם פלעגט טע ווי טענדענצ, רישער
צו צוטריט א פראפאגאנדיסטנ-ארבעטער קוטענדיקע די פאר עפענעג צו קי_יס
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 קית נאב האט יאז־נ ־ער80 די מיטב אינ ליטעראטור. םאצ?אליםטישער דער
 רעכע- ניט זאל מע אויב עקזיסטירט, ניט ליטעראטור םאצ?אליםטישע יידישע

 צי_יט יעגער איג אומגעפער זי_ינענ וואם בלעטלעב, את בראשורנ 3-2 א געג
 עקזים־ דער ררעגנ אויב האבג מיר אבער לאנדאנ; אינ געוואז־נ ארויסגעגעבנ

 צי_יט יענע פלעגנ מיר געוועג. כוישעד ניט פרוות ערשטע די אט פת טענצ
 ביכלעכ נאטורוויסנשאפטלעכע איבערזעצג וועגג ווענ־ניט-ווענ טאג טראכט א

 אלטנ דעט דורב געוואו־נ געמאכט אפילע איז איבערזעצונג אית י?דיש. אם
פארלעגער. קייג געפונעג ניט אבער זיב האט עם וואלמאג, לערער

 מיר זי_ינענ גראמאטע, רוסישער פאר קרי_יזלעכ ארגאניזירנדיק אכוצדעט,
 געפילם לעבעדיק דאג זיב האט וואם באדערפעניש, דער אנטקעגג געגאנגענ

 ארוים זיב ווי_יזט יאו־נ ־ער60 די פוב אנהויבנדיק מאסע. עדישער דער אינ
 איירא- צו שטרעבונג לי_ידנשאםטלעכע א דאר אונטערוואקסנדיקג דעט צווישנ

 די בא קליגנ זיב פלעגג באלמעלאכעם ארעמע פת קינדער בילדונג. פיעשער
 עג־ זי פלעגג את גימנאזיע איג אנצוקומענ אומגעבונגענ קאפצאנישע סאמע
 וואם יונגעלי_יט, איבערגעוואקסענע זעלטנ ניט געוועג זי_ינענ קדג צווישג דיקג.

 געפי- זיי פלעגג געוויינטלעב, אזבוקע. רוסישער דער פאר געמעג זיב פלעגג
 אונדזערע פארמעגלעכע. מער די פת גימנאזיסטג די צווישג לערער אומזיססע נעג

 פלעגג את לערער אזעלכע סוג ראליע די גענומעג זיב אם האבג פראפאגאנדיסטג
 צי_יט לאנגע )א בעטג זיי זאל טע ווארטנדיק ניט דינסטג, זייערע פארלייגנ

 נאמעג דעם געהאס ארבעטער מינסקער די צווישג פראפאגאנדיסטנ די האבג
,"לערער"(.

 לערנענ צו געשטרעבט האט וואם יוגנט, די האט זייט, אנדער דער פת
 פארמירג צו אם עלעמענט פאסיקג אמערסטנ דעט זיב טיט פארגעשטעלט זיב,

 מעג האט אלצ דאס ארבעסער-אינטעליגענצ. צוקונפטיקער דער פאר קאדרעג
 גע־ איז דאס אבער פארמולירט, זיב פאר קלאר גאר ניט מיסטאמע, דאג,
זעלבסטפארשטענדלעב. אלצ וועג

 קאנספירא- פת פראט את אויב מי_ילע א געהאט האט סכעמע דאזיקע די
 אים צו באוויזג האב איב וויפל אם רעוואליוציאנערג, דאר ני_יםטער דער ציע.

 קאנספירא- צו געווויגהכיט קייג זיב את אויסגעארבעט ניט האט זיב, צוקוקג
 מאסג־ א קאמפ א געפירט ווערט איצט פארשטענדלעב: אויב איז דאם ציע.

 את שטערונג א געוועג נאר וואלט קאנספיראציע די וואסערג בא דיקער,
ציל. דעט דערגרייכט ניט אויב וואלט

 פאלג קאנספיראציע, קית ניטא איז עם וואם דעם, אדאנק זיב, פארשטייט
 דא איז איצטער נאר לאפעם, די את פאליציי דער מענטשג מאסע א ארית

 —ציילג, צו ניט קאנטיק, לוינט, פארלוסטנ די רעודאליוצ?אנערנ,^אז אזויפיל
 זיב שאפג צו אויסגעקומעג איז אונדז שפענדלעב! םל?ענ וואלד, האקט טע אז

 קרי״יזל-כאראקטער דער אויב זיב האט דערצו שפארעוודיקער. קויכעם די טיט
 איבערקלי_יבנדיק ארבעטער פרישע צוצ?ענ דערלויבט טעטיקי_יט אונדזער פת
לע די זיב פ?עגנ נאטורוויסנשאפט את גראמאטע פאר קרי_יזלעכ די איג זיי.
 די פאר פאסיקסטע די צוקלי_יבנ פלעגנ את ארבעטער די צו צוקוקג רער

 דריי ערשטע די פת צי_יט דער את ווירקלעב, את, קר?ץזלעכ. סאציאליסטישע
 ארעסט, אית קית געוועג ניט מינסק את אונדז בא איז פראפאגאנדע יאר
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 הוג- דורכגעגאנגעג ינענ2ז יזלעכ2קר אונדזערע דורכ וואט דערופ, געקוקט ניט
ארבעטער. דערטער
 אנפאנג־גראמאטע מענטשג לערנעג קאנטפיראטיווע דאס זיב האט דאב

 וואלטב זשאנדארמעג די וועג זאב. העכסט-אומזיניקע א ווי פארגעשטעלט מיר
 געגלויבט, ניט קיינמאל זיי וואלסג קרייזל, אזא את געפאקט עמעצג אוגדז

 את כאראקטער, אומשולדיקג אזא פת זיינעג אונדזערע פארנעמונגעג די אז
 פאר ווי ארויטגעשיקט, אפילע אנדערע אוב פארזעצט אלעטעג וואלטנ זיי

 איב האב דעריבער יעסוידעס. די פת צעטרייטלתנ ווירקלעכער סאמע דער
 אוג- פאו־בייטג זאל וואט שאבעט-שול, לעגאלע א ארגאניזירג צו פארגעלייט

 אט פת שטופע; צווייטער אוג ערשטער פת יזלעכ2קר קאנטפיראטיווע דזערע
 סאצןאלים- די פאר מיטגלידער ווערבירג געקענט שוע מעב וואלט שרל דער

 ריידג צו אויסגעקומעג איז מיר וועמעג מיט די, פת פיל יזלעכ.2קו־ טישע
 פארווירק- צו יט2מעגלעכק דער צו סקעפטיש באצוית זיב האבג דעט, וועגנ
 בא איז גראמאטע פת שול א אפ דערלויבעניש א קריגג פלאנ. מי_ינ לעכב
 אוילעם רעוואליוצ?אנערנ אונדזער■ צווישג אבער שווער. זייער געוועג אתדז

 ינ2ז וואט ,1 וואלמאג מארק טעדיצינ-דאקטער אריסלענדישער אג געוועג איז
 אט איז קנגלעב. עדישע פאר אנפאנג-שול אג געהאלטג האט לעדער שווער

 אפ דערלויבעניש א אויסשטאדלענעג זאל לעדער אז פארגעלייגט, איב האב
 אז את דערוואקסענע פאר שאבעט-אפטיילונג א שול זי_ינ בא עפעגעג צו

 נאטירלעכע א אינגאנצג געוועג איז דאם לערער. א ינ2ז דארס זאל וואלמאנ
 זרעלאסטי", ,אטעטטאט קייג געהאט ניט האט וואט וואלמאנענ, ווארעט זאב,
 דערי־ אוג דאקטער, טיטל אפנ מעלוכע-עקזאמענ קית צו צוגעלאזנ ניט מעג האט
 ניט ער איז פאליטיש לעקציעם. פריוואטע טיט באשעפטיקט זיב ער האט בער

 דער־ א נאב אוועק איז את ינגעשטימט2א האט לעדער קאמפראמעטירט. געוועג
 אג געוועג איז ער וועמעג בא פאלק־שולג, די פוג דירעקטער צוט לויבעניש

 דערלוי- שריפטלעכע קייג אים ער האט פונדעסטוועגג, מענטש. אנגענומענער
יכ"!2א זיב "לערגט :מונדלעב געזאגט נאר האט את געגעבנ, ניט בעניש
 יזלעכ2קי אונדזערע את איז שול, לעגאלע א זיב עפנט עם אז יעד?ע, די
 שי- צאל די האט וואכנ, >3-2 פת מעשעב א את געשעעניש. גאנצע א געוועג

 קלאסג; צוויי אם זיי צעטיילג געמוזט האט מע הונדערט. ביז דערגרייכט לער
 לע- א גאר אויב שלונד, רעאליסט דעט געגעבג מיר האבג צוהילפ וואלמאנעג

 "איג אונטעריידג אנגעהויבג שול דער וועגג מעג האט דאב מענטשג. גאלג
 סא- די צו זיב וואם.האט בורזשואזיע, ארטיקער דער צווישג ה. ד. שטאט",

 האט פאלקשולג די פוג דירעקטער דעמ גינסטיק. גארניט באצויגג צ?אליםטנ
 וואם בורזשואזיע, י?דישער דער ניט אבער צית, די פאריידג געקאנט מענ
 מע- א טיט שמעקג אנגעהויבג האט עם צילט. זאב די וווהיג פארשטאנענ האט

 עפענענ נאכנ ארוט 4 וואכג א את וואט דערמיט, זיב האט געענדיקט סירע.
 לעדערג זיב צו ינגעלאדנ2א פאלק־שולג די פוג דירעקטער דער האט שול די

 איבע- אג האב יכ1< שול. די פארמאכג צו געגעבג" אייצע אימ^״אג האט את
 איז רוסלאנד איג אז זיב, יגנ2איבערצ צו יט2געלעגגה די געהאט מאל ריקג

אומלעגאלע. לאגע-אנ לעגאלטטע די

יאר. 1895 איב ניו־דזשערזי שטאט איב געשטארבב 1
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 ווידער זיב מיר האבג לעגאלקייט טיט עקטפערימענט כוידעשדיקג א נאב
 אנפאגג־גראטאטע די לערנעג סוני אויפנ קאנטפיראטיות דעט צו אומגעקערט

 ניט אומזיסט עקטפערימענט דאזיקער דקר איז פתדעסטוועגג, רוסיש. פוג
 רע- א געשאפג גלי_יכ שול דקר איב זיב האט ערשטנם, געגאנגענ. פארלוירג

 שול דאזיקע די אז פארשמאנעג, האבג שילער די אטמאטפער: וואליוציאנערע
 מיטג געלאקט זיי האט וראם העכערם, עפעם צו פאדערצימער א נאר איז

 שול די פארמאכנ דאם האט צווייטנם, פרוכט. פארבאטענעט א פת צויבער
 זיב אם האבנ וואט שילער, די אפ ווירקונג רעוואליוצ?אגיזירנדיקע א געהאט

 ארי_ינ- ינענ2ז שילער די דריטנם, זעלבססהערשתג. דקר פת האנט די דערפילט
יזלעכ.2קר קאנספיראטיווע אונדזערע את געטראטג

 כויזעק. טיט אופסו אונדזער צו באצויגנ זיב האבג קרייזל ינ2ז אוב כורגיג
 זי_ינע פת ארבעטער צוויי ז^נעג געווארנ, פארמאכט איז שול די וועג אבער

 טיט געדראט אים האבנ את כאנעלעס ראבינער דעט צו אוועק קרי_יזלעכ
 דער את אויב איז ער אז געוועג, איז שטאט את קלאנג דער ווארעט קלעפ,

 געבעטענע ניט דאס אט איז אתדז שול. די פארמאכג פאות שולדיקע צאל
 געהאט ניט מיר האבנ ערשטנם, אנגענעט. ניט העכסס געוועג זיב ינשטעלנ2א

 יאות ער-70 די את האט וואם כאנעלעסנ, באשולדיקנ צו אפ פאקטנ קיינע
 פראפאגאנדיסטישער ראבינאוויטשעס צו זיב באצויגנ מיטגעפיל טיט אלית

 פת באזייטיקס זיב עד האט ארעסט, ראבתאוויטשעם נאב כאטש יט,2טעטיק
 מעטירע א ביז דערפת אבער רעוואליוצןאנערנ\ די טיט טאנ צו האבג צו

 אם צוצ?ענ געקענט האט ,"טעראר" מת אזא צווייטנס, .* ווייס גאנצ נאב איז
 טעטי- אונדזער שאז־נ ברענגעג את מאכט דער פת יט2אופםערקזאמק די אתדז

בעשאלעט. דורכגעגאגגענ זאב די מאל דעט איז דאב יט.2ק

 את־ איב זיב געפינענ וועלכע דאקומענטנ, לויט : ע י צ ק א ד ע ר נ ו ם ג נ ו ק ער מ א ב *
 נ1ם איינער געוועג איז כאנעלעם ראבינער דאזיקער דער אז טעסטגעשטעלט, ווערט רעשוס, דזער

 כאנע־ דאזיקער דער מעסירעס. ווי זאכב, גרעסערע אם פיייק זיינעג וואס קלעריקאלג, יידישע די
 אם אוב רייכע די סוב זיג די פריזיוו פוג באפרי_יענ העלפג געלט סומעם גרויסע פאר פלעגט לעם

 ניט באפעלקערונג. ארבעטנדיקער ארעמער דער פויב זיב די דינעב גייב געמוזט ה$בנ $רט זייער
 די פארמאכב איב שולדיקע די סוב איינעט פאר כאנעלעסב באטראכם ארבעטער די ה$בנ אומזיסט

אפרעכענעג. געוואלט איט מיס זיב דערפאר אוב שול
 אנוזענגער—יעפימאווצעס פארטאציע נייע א אופגעקומעב מינסק אינ איז יארנ ער-90 1סאי 1

טיזרעכ־סיביר. איג געוו$רנ פארשיקט צעט יענער אינ אומגעפער איז וו$ם האלפעריג, יעפים •וג

 צאל גרויסע א געפאדערט האט גראמאטע לערנענ קאנספיראטיווע דאם
 פת מער פארייניקנ געקענט ניט טעג האט קרלזל אייג את ווארעט מענטשג,

 געוועג, ניט ארגאניזאציע פארמעלע קית איז אונדז בא כאמש שילער. 10
 וועג נאטירלעכג א אפ אבער קרייזל", איג "אופנעמעג ניט קיינעט פלעגג מיר
 געמיינזאט. געארבעט האבג וואם טענטשג, גרופע א אויסגעבילדעט זיב האט
 ינענ2ז יזל,2קר אבראטאוויסשעם את שוועסטער יג2מ פרוי, ינ2מ מיר, אכוצ

 האבג וואט אפגעשפאלטג, זיב האבנ וואט אלע, יג2אר גרופע אונדזער את
 היגג דעט אפ "ארגאניזאציע". כורגינם את ארט קייג זיב פאר געפונעג ניט

 )את "איסאקאווצעס" צונעמעגיש א געקראגג גרופע אונדזער האט זשארגאנ
 אונטערשייד צוט איסאק(,—פראסט גערופג מיב מענ האט יארג יענע יזלעכ2*קו די

 די איגנארירנדיק .1 כורגיג יעפים פוג שילער די "יעפימאווצעס", די פת
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 פארבינדוג- איג ינטרעטנ2אר דאב איב פלעג לעצטע, די פוג ארגאגיזאציע
 פלעגט עם ורעב אינדיווידוומעג, טיט ווי זייערע, מיטגלידער איינצלנע מיט געג
נייטיק. זייג

 זיב פלעגט צייט יענער פוג ארבעטער-קרי_יזלעכ די אינ פראפאגאגדע די
 קאפיטא- דער פוג יעסוידעם עקאנאמישע די פוג אנאליז אב טיט באגרענעצג
 פא- אידעאל. םאצ?אליסטישנ דעט אנצייכעגעג מיטב אוג ארדענרנג ליסטישער

 פאלי- די האבג דעט אדאנק בארירג. וואם ווייניק טעג פלעגט פראגעם ליטישע
 פאר- אלייג, ארבעטער די פוג נ$ר ניט אוב ארבעטער, די פוג באגריפב טישע

 יאקאבינישג טיט אנארכיזט באקונינישג פוג געטיש אייגנארטיקג אב געשטעלס
 אגער־ ניט מענ האט פארזיצער א סוג אמט קייג בי_ישפיל, צוט ביוראקראטיזט.

 ענלעב געוועג זייערער אוטארדענונג דער לויט זיינעג פארזאמלונגעג די קענט,
 אז געוועג, איז רעזולטאט דער געמיינדע; דארפישער א פוג ,סכאד" א אפ

 גאנצג דעם מאנאפאליזירג פלעגט געמבע, שטארקערע א געהאט האט עם וועד
 אייג־ האב איב שווי_יגנ. צו געצווונגעג געוועג זי_ינענ איבעריקע די אוג אווגט,

 אוג פארזאטלונג יעדער אם פארזיצער א יבנ2אויםצוקל טינהעג דעט געפירט
 אג זייער אפ אנגעהויבג איב האב נאכדעם אראטערג. די םארשרי_יבנ

 ארבעטער די באקענעג צו איגיעג פראקטישג פארשטענדלעכג אוג איינפאכג
 ארבע־ די פארלאמענטאריזט. אוג זעלבסטפארוואלטונג סוג פרינציפג די טיט
 אגגעהויבג האבג מיר ביבלןאטעק. אייגענע אג שאפג צו באשטימט האבג טעד

 ביבל?א- דאזיקער דער סוג סטאטוס דעט ארטיקל נאב ארטיקל אויסצוארבעטג
 גרינדער די בא אינסערעם לעבעדיקג א זייער ארויסגערופג האט דאם טעקל.
 , אזוי געוועג זיינעג פראגעם די מענטשג. צענדליק אנדערהאלבג אג אירע,

 איז ניט וואסער א ארי_ינצוטראגנ בעקויעב געוועג איז יעדערער קאנקרעט,אז
 שטאנד- פונעט ווערג באהאנדלס פרינציפןעל פלעגט פארשלאג אזא פארשלאג.

 גע־ פרי_יהי_יט. אוג דעמאקראטיע פוג פרינציפג די טיט שטיטט ער צי פונקט
 איג אוג פארזאטלונגעג דאזיקע די אם פארזיצער זייג איב פלעג וויינטלעב

 אויב פראגע, דער סוג זי_יט פרינצים?עלע די באלי_יכטנ איב רעזוטעפלעג סייג
 מאכג. קלאר גענוג ניט עם פלעג אלייג ארבעטער די צווישג דיסקוסיע די

 דערווידערונגעג, אדער פראגעם, נייע ארויסרופג פלעגט ריעזומע סייג אויב
 וואם צו געוועג ניט איז זיב איילנ פונדאסניי. אנהויבג דעבאמנ די זיב פלעגג

 אוטענדלעכע די באגרענעצנ צו אם אי_ינגעפירט איב האב קלאל אייג וווהיג. אוג
 אנדערע וואם דאם, איבערצוכאזערג דיג דערלויבט ניט פלעגט עם :אמפערנישנ

 פוג אפווי_יכנ דערלויבג זיב פלעגט עמעצער וועג ארויסגעזאגט. שוע האבג
 ארוים- ,שוע :געשרייענ טיט אפשטעלג גלי_יכ איט מענ פלעגט קלאל, דעט אט

 פארזיצער־טאכט ינ2ם אויסנוצג אויב איב פלעג פאלנ אזעלכע איג געזאגט";
 איז קלאל אזא רעדנער. דעט אפשטעלג יםאל,2ב אלעמענס בא פלעג, אוג

 רעגלאמענטי פארלאטענטישג קייג איג ינ2ז ניט זיב, פארשטייט קעג, אוג ניטא
אויסגעצייכנט. געארבעט ער האט אונדז בא אבער

 געברויכ-געזעלשאפט, א ארגאנינירג צו פרווו א געמאכט נאב האב איב
 גע- די ארבעטער די בא דערצ?ענ צו הויפטזאכלעב, ציל, מיטג טאקע ווידער
 אונטער־ אזא פאר באדנ דער איניענ. געזעלשאפטלעכג א פירג צו יט2וזוינה

 אדער איינעט אכוצ גינסטיק: ניט פאר ארויסגעוויזג אבער זיב האט נעמונג
 פא- קייג ניס אוילעט, יונגער א אלצ געוועג אונדז בא איז ארבעטער צוויי
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 דעריבער אוב עלטערנ די בא קעסט אפ געלעבט ה$בנ וואם מיליע-מענטשנ,
געקויפט. ניט גארנישט אליינ

 באהאנד־ צו געלעגנהייט א געמאכט אונדז זיב האט צי_יט ערשטע די שוע
 פעדעראקיזט. אוב צעגטראליזאציע ררעגב פראגעם די פראקטיק דער אפ לעב
 דערהערנדיק ארבעטער-ביבלןאטעקל; קליינע א געוועג איז יעפימאווצעם די בא

 זיי. פארייניקג צו פארגעלייגט אונדז זיי האבג ביבל?אטעקל, אונדזער וועגג
 פא- דער מיט פארוואלטג דאם וועגג פראגע די געשטעלט זיב האט דא אבער

 קאטיש; ווי ארויסווכיזג פראגע אזא זיב קעג איצט ביבל^טעק. רייניקטער
 פראק- א פת אז ביכער, ווייניק אזוי פארמאגט ה$בנ ביבל?^טעקלעכ ביידע
 וועד דעט, ריידנ.וועגנ צו אפילע געלוינט ניט זיב האט שטאנדפונקט טישנ

 פארגע־ אונדז זאב די זיב האט אבער דעמלט פארוואלטנ. וועט עם ווי את
 אוג נאראדאוואלצעס געוועג זיינעג יעפיט^ווצעם די אנדערש. שטעלט
 האבג זיי וואם ליטעראטור, אומלעגאלער דער אם צענזור א ארופלייגג פלעגג

 געוועג אינטעליגענצ דער פאר איז ביבל?אטעק איג זיי בא בש., צ. געהאט.
 ד$- דעט מיינונג-פארשיידנהייטג"; ,אונדזערע פלעכאנאוום עקזעטפליאר אייג
 וואם מענטשג, אזעלכע נ$ר ארויסגעבג אבער מעג פלעגט עקזעטפליאר זיקג

 דאזיקג דעט לייענעג דאם וואם ק$שער", ,פאליטיש ז$גנ, צו אזוי זי_ינענ,
 ווירקונג. שעדלעכע קייג גערעכנט, האט טע ווי ה$בנ, ניט זיי אם וועט ווערק

 ביב- געזעלשאפטלעכע פת ביכער ,אויסשליסנ דאם אט אויסלאכנ פלעג איב
 הע- די פת ,פערזאנעג ז$גנ, צו אזוי לייענענ, צום זיי געבג את ל?אטעקנ"

 ניט איג באשולדיקג אתדז יעפימ^ווצעס די פלעגנ יסער2וו קלאסג". 4 כערע
 אונדזערע פאר מיטגלידער אויסקלי_יבנ באט קאנםםיראטיווקי_יס גענוגנדיקער

 פראפאגאנדע אונדזער טיט ארומצונעמענ שטרעבג פלעגג $בער סיר קרי_יזלעכ;
 וואלטנ ב$דנ דעט אט אם ארבעטער. שיכטנ אויבערשטע די ברייטער וואם

 פולשטענדיק זיינעג וואם מענטשנ, אפילע אומפארמי_ידלעכ. געוועג קאנפליקטג
 זי וועג גוט, ניט אפט ווערט ק^נספיראציע, פת מעטאז־נ די צו צוגעוווינט

 רעוואליתדא־ אונדזערע אז זאגג, דארם טע את שארם; צו ארוים זיב ווייזט
 צו פיקקייט מערקווירדיקע א פאלג אזעלכע את ארוים צייטנווייז ווי_יזנ נערנ

 אז פאר, זיב שטעלט הי_ינט ,אק$ל$דאטשניקעם". פת ט^ניערנ די קאפירג
 קאנספיראטיווג מיג אזא צו קומט ארבעטער צעפראפאגאנדירטער ווייניק א

 ליטש־ ,אודאסטאווערעניע געהעריקער א אג ביכל לעגאלנ א נאב אמט־האבער
 אופנעט. מימרעצאווישנ א אדער ניהיליסטישנ, א אדער טרעפט, את נאסטי"

 ארבעטער די אפשטויסג נאר דאו־פ אזוינם אז אויסגעזעג, עם האט אתדז
אונדז. פת

 אע דעבאטנ די אופגעקומעג אונדז בא עם זייגעג באדנ רעט אט אם
 אוים- ד.אבנ מיר פעדעראליזט. את צענטראליזאציע וועגג ביבל?אטעק-קרי_יזל

 ביבל?$טעק- ביידע צווישג פארבינדונג פעדעראטיווער פת פלאג א געארבעט
 ד$ם וואם טיט צענטראליזאציע; אם באשטאנענ זי_ינענ יעפימאווצעם די לעב,
 טע אז זיב, דאכט אקוראט, איצט ניט שוע איב געדעגק געענדיקט, זיב האט
צונויפגעגאנגענ. ניס זיב איז

 גע- איב האב רעכט קאנםסיטוצ:אגעלנ פוג קורם פראקטישנ רייג דעם $ט
 אויסגעקליבג ה$בנ מיר פארנעטתגענ. טע^רעטישע טיט דערגאנצג צו זעג
 צו- ה$בנ את יעפיטאווצעם, 3 זיי צווישג ארבעטער, אנטוויקלסע סאמע די
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 אט באגלייטנדיק רעגירונג", רעפרעזעגטאטיווער ,וועגג מילם געלייענט זאמעג
 מינדער- דער פרג רעכט די וועגג דעבאטג את קאמענטארג טיט לייענעג דאס
מערהייט. דער פת מאכט דער פת גרעגעצג די את ה?ץט

 דע־ א רועגב געדאגק א אופגעהויבג אויב איב האב 1886־1885 ווינטער
 פאר פארשטענדלעב זי_ינ זאל וואס געלעגנועיט, א עפעם בא מאנסטראציע

 אק־ צוזאמענדיקע א געפאדערט זיב, פארשטייט זיב, האט דעט צוליב אלעמעג.
 — זיב אויסצודריקנ אזוי דערלויבט איז עם אויב ,פראקציעם״,. ביידע סוג ציע
 פאר־ באראטוגג א אם אי_ינגעלאדנ האבג מיר יעפימאווצעם. אוב איסאקאווצעם די

 רעזניק יויסעם בא זי_ינעג איביעג דאזיקג דעט וועגג יעפימ^ווצעם. די פת שטייער
 זי_ינענ יעפימאווצעם די פת פארזאמלונגעג. צוויי זיב, דאכט פארגעקומעג, דירע את

 זי_ינענ )ביידע סט^ליער א איינער את בויער א איינער ארבעטער, צוויי געוועג
 זייערער הויפט-^ראטער דער אינטעליגענטג. עטלעכע את אטעריקע(, את איצט

 פת גיסנאזיסט א געוועג דאג איז ער .1מערלינםקי סאלאמאג געוועג איז
 אדאנק אופםערקזאמקי_יט, םי_ינ צוגעצויגג גלי_יכ אבער האט ער ,16 יאר א

 די אגטוויקלונג. עלטער ז«נ פאר באדכיטגדיקער דער אוג סייכל קלארג זייג
 אנווענדנדיק—ארויסטרעטתגעג", "אפענע קעגג געוועג זי_ינענ יעפימאווצעם

 םארגאנגענהי_יט, ווי_יטער יעגער סוג באדינגונגעג די צו טערמיג הי_ינטצי_יטיקנ א
געוו^רג. איגעווארפג איז דעטאנסטראציע א וועגג געדאנק דער את

 אנהייב אג געוועג פארזאמלונגעג דאזיקע די זיינעג פערזעגלעב סיר פאר
 פארוואגדלט שפעטער זיב האט וואם מערלינסקיג, טיט באקאנטשאפט דער צו

 ארבעסער-קרי_יז־ אונדזערע שי_יעכ איז ווןם םרי_ינטשאםט. פערזענלעכער א איג
 אוג־ :צווישנבאצתנגעג אנגעהויבג נאטירלעב, אויב, זיי צווישג זיב האבג לעב,

 פלעגג את קרי_יזלעכ יעפימישע די איג יפארגעטוגגעג אם גייג פלעגג דזערע
 די אט איז געזאגט, שויג האב איב ווי ארבעטער. יעפימישע אתדז צו צוצ?ענ

 זיב וו$לט טע ווי ארגאניזאצ?אנעלע", אג" געוועג צעטיילונג פראקצ?אנעלע
 ,אר־ פוג קעגנשטעלונג א עפעם דא איז רוסלאנד איג אויסגעדריקט. איצטער

 שויג מעג איז אטעריקע איג "פרינציפ?עלער". את טיילונג גאניזאציאגעלער"
 ארגאניזאציע פת פ^רמע דער וועגג פראגע די אז באוווםטזי_ינ, צום געקומעג

 אטע־ הי_ינטיקער דער איג פראגע. פרינציפןעלע וויכטיקע א גופע שויג איז
 אוג "איסאקאווצעם" די צווישג קאטם דעט מענ: וואלט פאליטיק ריקאגער

 דעמאקראטג" "אומאפהענגיקע פת קאמם א ווי כאראקטעריזירט "יעפימאווצעם"
.2 ״באסיזט״ פארטיקשג קעגג

 טעארעטישע נאר פירג אונדז בא דאג מעג פלעגט קלאסנקאמם וועגג
 צוליב געהאט, ניט שמועסג די אט האבג באדי_יטונג פראקטישע קייג שמועסג;

 די פוג צעברעקלטקביט דער בא קרעפטג אונדזערע פוג קלייגצאליקייט דער
 גרעסטע די האנטווערקער-ווארשטאטג. קליינע די איבער ארבעטער י?דישע

 גע- איז דארט טיפאגראפיעס; די געוועג זי_יגעג אונדז בא אונטערנעמונגעג
דרוקער-ארבע- פת פארייג פראםעם?אנעלג א פת אנהייב דער געווארג מאכט

 [1907 ]איב איצט .[1892-1890 יארב די איב גובערניע וואלאגדער איב פארשיקט געוועג 1
פאליטיק. יעדער אויסער שטייט אוב ווארשע איג ער וווינט
 וועגג זע «מאשיג". פארטיילשע די פ$לגט עם וועמעג "באלעבאס", פארטיילשער—-באם" 2

,Государственный строй זאמלבוב דעט פוב באגד דריטג דעט איב ארסיקל מללג דעט
3. Европы и С. Американских соед. штатов*,  изд. Глаголева
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 האבנ את קלאםנ־אינםטינקט, א ארויסגעוויזג גלי_יכ האבג באלעבאטיט די שער.
 סאציא־ די צו געהערט האבג וואט ארבעטער, די צר זיב טשעפעג אנגעהויבנ
 דער- ניט אבער עם איז קאנפליקט אפענעט קייב צו קרי_יזלעכ. ליטטישע

גאנגענ.
 סטיכישער א אויסגעבראכנ אונדז פוג אומאפהענגיק האט י. 1886 זומער

 יי- שטר די העלפג געלאזט גלי_יכ זיב האבג מיר טאפעצירער. די פת שטרי_יק
 פאר־ צוויי אדער איינע פארגעקומענ איז קווארטיר דער אפ רעזניקנ בא קער.

סקווער. שטאטישנ איג פארגעקומעג איז פארזאמלונג איינ נאב זאמלונגענ;
 אית פוג ארבעטער צענדליק אנדערהאלבנ סאכאקל געשטרי_יקט האבב עם

 ווילנע, פת ארכעטער יבנ2אויםשר געקליבג זיב האט באלעבאם דער ווארשטאט.
 פאר- א מיט געענדיקט שטרי_יק דער זיב האט ארוס טעג עטלעכע איב גאר

 י?דישער דער פת שילער די בא שטרי״יק א נאם געוועג איז עם שטענדיקונג.
 "יעפיוואווצעם"; די פת אימפלום אונטערג געוועג זי_ינענ וואם דאנטווערקער־שול,

 די פוג יס2אומצופרידנק דער פוג באדג אפג אויסגעבראכג האט שטרי_יק דער
 קלעפ• פיט געסטראשעט אפילע איט האט טע זיב, דאכט אופזעער, פיטג שילער

 אוים־ ווערט שול די ווארעט סומל, גרויסג א אנגעמאכט עם האט שטאט את
 פניי. הינע די שטייעג איגדערשפיצ אוג מיטלעג פילאנטר^פישע די אפ געהאלטג

 האט שטריךקער, די פת סכאדקע א אם בי_יגעווענ איז פרוי מייג וראם דאם,
 פת אויגג די איג כאראקטער פאליטישג געפערלעכג א זאב וער צוגעגעבג

 איב געדענק געענדיקט, זיב האט זאב די וואס טיט פאטראנעג. דאזיקע די
איצטער. ניט שויג

 די ארויסגערוקט אונדז פאר האט קרי_יזלעכ אונדזערע פת וווקם דער
 אינ שטאט, הינטערג צתויפקלייבג זיב מענ פלעגט זומער קווארטיר־פראגע.

 מענ פלעגט אנהייב פת קווארטירנ. זוכג צו אויסגעקומעג איז ווינטער וואלד;
 פרוי זי_ינ פאמיליע-מענטש, א געוועג איז ער רעזניקג; בא יבנ2צתויפקל זיב

 צוויי פארדינגעג פלעגט ער פרויעג־קליידער; פת ווארשטאט א געהאט האט
 אונדזערע פת מיטגלידער אויב ארבעטערג, אג אוג ארבעטער אג צימערנ

 באקוועט ניט געוועג איז זיב יבנ2צונויפקל דארט אלעמעג אבער יזלעכ.2קו־
 ארבע־ בא צתויפקלייבג אויב זיב פלעגט טע באדינגונגעג. פאליציקשע איבער

 די זיינעג ערשטנם, אבער, פאמיליע-מענטשג; קייג ניט ארבעטערנם את טער
 פלעגט עם ווו צימערל, פיצל א איג צווייטנם, את, שטערונג, א געוועג עלטערג

 העכער אנפאקג אמאל זיב פלעגט בעטל, א טיט טיש א פאר נאר ארט יג2ז
מענטשג. צענדליק א

 געפו־ האט טע פארזאמלתגעג. פאר דירע א דינגעג באשלאסג ה$בנ מיר
 שמענדיק זיב דרייט עם ווו מארק, אלטג אפג צימערג דריי פת דירע א געג

 טיט את דורכגאנג־הוים א טיט געוועג איז הויז די אוילעט. גרויסער א ארוט
 גע־ יטנ2םארזיכטיק אלע ינענ2ז הינזיכט פאליצייישער איג גאסג. 3 אם טויערג

 ד$זיקע די ל$זנ צו אויסגעקומעג אתדז^אבער איז עם אויסגעהאלטג. וועג
 האבנ דירע דער את כוידעש. דער געענדיקט זיב האט 'עם איידער נאב דירע

 $רעם, זייער געוועג איז מעבל ביסעלע דאם יונגעלייט, צוויי באזעצט זיב
 אונדזערע —קאפצאניט, יח־ישע געוויינטלעכע די בא איידער אפילע ארעמער

 אנגע- ה$ט דירע ד$זיקע די אט את דערלויבט. ניט מער אתדז האבג פאנדג
 די געשלעכטג. ביידע פת יונגווארג $וונטנ, די את דערהויפט באזוכג, הויבנ
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 אז געדאגק, צום געקומעג זיינענ אוב סקאנדאליזירט געוועג זי_ינענ שמינים
 געוועג איז עם פראסטיטרציע. פת נעסט געהיימע א זי_ינ מוז דירע דער איג

 געעג- זיב וואלט עם וואס פאליציי, דער מיט מיספארשטייענישנ פוג געפאר א
 ארבעטער. צענדליק עטלעכע פוג דורכפאל מיטג אוג אבלאווע אג מיט דיקט

 געדונגעג מיר האבג דאג אפשטעלנ. פארזאמלונגעג די געמוזט האט מע
 יונגער א באזעצט זיב האט דארט קאמאראווקע(. )אם שטאט עק איב דירע א

 לע. א ווי קלוימערשט, ,1 הירשפעלד אמעריקע, פת געקומעג איז וואס מענטש,
 אנגע- שוע דאג זיב האט וואם עמיגראציע-באוועגונג, די ענגליש. פוג רעד

 זי_ינ פארוואם דערקלערונג גלויבווערטיהע א שמינים די געגעבג האט הויבנ,
 גרופעסווייז, צונויפ זיב קלי_יבנ וואס שילערנם, ארג שילער פיל באזוכנ דירע
 די האבג אדום צי_יט קורצער א אע בער,4ן איניינעם. זיב לערנענ צו קעדיי
 פאטריאר- ווערנ געמאכט עם פלעגט מינסק אע שמאנעם; אויסגעשפירט דירע
געקענט. שט$ט גאנצ האט שמאנעם די כאל.

 שוועד געוועג איז ארבעטער, געוועג קרי_יזלעכ אונדזערע איג זי_ינענ וויפל
 פארזאמלונג א געמאכט איינמאל מיר האבג י. 1886 זומער, דיסקאגטירג. צו

 ארויסגעוויזג, זיב האט עם סאכאקלענ: אונטערצופירג קעדיי ,לערער", אלע פת
 ארבע- 130 געוועג איז שטופעם, אלע פת קרי_יזלעכ ,איסאקישע" די איג אז

 מע וועג געוווסט. ניט מיר האבנ ,יעפימאווצעס" די בא געוועג איז וויפל טער;
 דיי רעכענענ1$אר את כורגינס ציפער פמער־דערמאנטנ דעם אנעמעג זאל

 צוזאמעג אלע מיסטאמע וועט קרי_יזלעכ, יענע אי די אי באזוכט האבג וואם
 געמאכט איב האב שפעטער, יאר צוויי מיט מאג. 250 פת ווייניקער ניט זי_ינ

 ביאלעם- איג צ$פנ-מי_ירעוו-קאנט; פת צענטערם וויכטיקסטע די איבער ר?ץזע א
 ווילנע אע את ארבעטער-קרי_יזלעכ. קיע געוועג גארניט איז גראדנע את טאק
 פוג קרי_יזל א ה$בנ זיי אז דערציילט, ),ליאווקע"( 2 יאגיכעס לעוו מיר האט

 וואס ניטא זיב, פארשטייט איז, גובערגיעם גרויסרוסישע די וועגג ארבעטער. 4
 אר- די צווישג אגיטאציע את פראפאגאנדע וועגג האט צי_יט יענע ריידג. צו

געטראכט. ניט קיינער בעטער
 פעווראל אע פארגעקומעג איז מינסק איג אתדז בא ארעטט ערשטער. דער

 מעסירע א איבער דרוקערי_י את רעזניקג יויסעפ גענומעג האט מע יאר. 1887
 ווי זארכיג. דרוקעמי, זעלביקער דער פת ארבעטער אנ פראוואקאטער, א פת

 טיפאגראפיע א עפענעג צו דערלויבעניש א באקומעג זארכיג האט באלוינונג א
 יאקוטער את געוואו־נ פארשיקט איז רעזניק אויעזד־שטעט. די פוג איינער אע

 רעכט דעם יאר 1892 אינ צוריקגעקערט זיב האט ער פונוואנעג געגנט,
 אויסגעוואנדערט ער האט יאר קומענדיקג דעם דרוקערי_יענ. איג ארבעטנ צו

אמעריקע. איג
 דאג ביז האט וואס זשאנדארמעריע, די אופגערודערט ה$ט ארעסט רעזניקס
 מע ארבעטער; די בא הויז־זוכונגעג ריי א אנגעהויבנ זיב האט עם געדרעמלט.

 הע־ פוג מעשעב איג איז דאב אויספארשונגעג. אם זיי שלעפנ אנגעהויבנ האט
 ערשט דערגייג. צו וואם עפעס געלתגעג ניט זשאנדארמעג די י$ר צוויי כער
אתדז בא איז וואם ארבעטער, אג פת ארעסט דער האט י. 1889 סאם צום

 סוער זןנגעזעענער אב אוב שטאסג פארייניקטע די איג מ־נעאפאליס, איב דאקטער א דערנאב 1
פינעסאסא. שמאט איג פארטיי ס$צ?אליסםישער דער פוג

עמיגראציע. איג געוועג ים2צ לאנגע א שפעטער 1
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 איכ געדענק פאמיליע )זיינ לאפלאם צוגעמעניש דעט אונטער באקאנט געוועג
 זיב האבנ זיי וועמענ סוג באכערל, שוואכג א הענט די איג זיי געגעבג •ניט(,

קרייזלעכ. אונדזערע וועגג דערוווסט וואט עפעם
 אונדזער טארמאזירט האט פארפאלגונגעג פאליצייישע די איידער מער פיל
 פאקטיש אנגעהויבנ. דאב זיב האט רר$ם אמעריקע, אינ עמיגראציע די ארבעט

 גע- בינ איב וועג אמעריקע. פאר ארבעטער סאצ?אליםטישע געגרייט מיר האבב
 דערוויסט דארט איב האב יאר, טנ-1890 סאם ניו־י^רק איג צופאו־נ קומענ

 אוי־ דער וואם זעלבסט-אנטוויקלוגג", פאר ארבעטער־געזעלשאפט רוסישע "די
 מיט- 35 פוג ווירקלעב, ארבעטער-געזעלשאפט". "מינסקער רופג פלעגט לעט

 .1 ארבעטער מינסקער געוועג 32 זי_ינענ געזעלשאפט דאזיקער דער פוג גלידער
 רוסישג דעט ערעוו אי_ינגעארדנט ניו-יארק איג מיר האבג י$ר זעלביקג דעט

 אי_ינ- זי_ינענ עם וואסערג אם סאציאליסטג", מינסקער די פוג באל "א י_י-יאר1
 זיב האבג וואם אלע, שטעט, אנדערע פוג ערנ-געםט אכוצ געווארג, געלאדג

 אנגע־ זיב האט אזעלכע קרי_יזלעכ: מינסקער די איג באטייליקט איז עם וועג
מייע. גאנצע א קליבג

 אפגעשטעלט ניט קיינמ$ל ארבעטער די צווישג פראפאגאנדע די האט דאב
 אנדערע; קומענ פלעגג ארט זייער אם אוועקפארנ, פלעגג איינע מינסק; איג זיב

 צווישנ מאסג-באוועגונג א פוג אגהייב ביזג סאמע געצויגג עם זיב האט אזוי
 אריבער- קרכיזל־ארבעטער אונדזערע פלעגנ מינסק פונ ארבעטער. י?דישע די

 מיטגלי־ טעטיקע סאמע די פוג איינער ארבעט. זוכג שטעט אנדערע איג פארג
 פאר אנגעקומענ איז זווירינ, יאקאוו קרי_יזל, ערשטנ אבראמאוויטשעם פוג דער

 זיב ער איז דארט וועסטניק". "סמ^לענסקי סוג דרוקערי_י דער איג זעצער א
 דער ארוט גרופירט זיב ה$ט וואם אינטעליגענצ, דער מיט .צונויפגעגאנגעג

 פר^פאגאנדע טיט פארנומענ זיב ער האט מיטהילם, איר בא אונ> צי_יטונג
 זווי- געווארג. ארעסטירט קרי_יזל זייער איז י. 1889 אינ ארבעטער. די צווישג

 געווארנ, באפרי_יט איז ער ווענ אוג קרעסטי, איג י$ר א אפגעזעסג איז ריג
 דרוקע. אינ ארבעטג צו רעכט דאס פארלארג זיב, פארשטייט שויג, ער האט

 ניו-יארק. איג ער וווינט איצט אוג אמעריקע איג אויסגעוואנדערט האט ער רי_יענ.
 אופוואכונג דער מיטגעהאלפג האבג ארבעטער מינסקער אונדזערע וויפל אם
 איז שטעט, אנדערע אינ כאווייריט זייערע בא זעלבםטבאוווםטזי_ינ דעט פוג
רוסלאנד. פארלאזג אלייג איב האב יאר 1890 אינ ווארעט באוווסט, ניט מיר

 סא־ 1886—1884 יארג די פוג ארבעטער-קריהלעב ערשטע אונדזערע אנרופג
 מיסטאמע, וו$לט, נאראדאוואלישע, די פוג אונטערשייד צוט צ?אל-דעמאקראטישע,

 םאצ?אל- ראזוויט?א "$טשערק זי_ינ אינ אנ רופט אקימאוו ריכטיק. ניט געוועג
 גאנצ איז דאם סאציאל־דעמאקראט. אבראמ$וויטשנ ראסי?" וו דעמאקראטי?

 אבער וואלט איב י. 1889 איג ארעסט זי_ינ סוג צי_יט דער בענעגייע ריכטיק
 ווא- צו פער?אד, יענעמ וועגג זעלביקע דאם באהויפטג צו זיב אנטשלאסג ניט

 האט ער וואם מינסק, אינ ארבעטער-קרי_יזלעכ ערשטע די שי_יעכ איז עם סערג
אויסגעבילדעט. ערשט דאג זיב האט ארבעט" פוג ,באפו־כיונג גרופע די עשאפנ.1

 אינגער־ ד״ר פת איניצלאטיוו דער לויט געזעלשאפט, דאזיקע די איז יאר קומענדיקנ דעט 1
 געזעל- דאזיקע די געזעלשאפט". סאצ?אליסטישץר "רוסישער דער איב געווארב רעארגאניזירט טאנ,

 אוב ארבעט" די באפרייעב צו "סארבאנד דעט שסיצע מאטעתעלע ?רנססע אב ג?בנ פלעגם שאפט
עקזיססענצ. איר פוב יארב ערשטע די את ■ארטיי סאציאליסטישער .ד?ר
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 אינ אבראמאוויטשג, בא זיב האט איר מיט פארבינדונגעג פערזענלעכע קייג
 ווייט ווי אפ י$ר, 1884-1883 אינ פאריזש, אינ געוועג איז ער וואם צי_יט, דער
 מערקווירדיק־ א געוועג איז אבראמאוויטש אי_ינגעשטעלט. ניט באוווסט, איז מיר

 ער האט צי אבער ,20-19 יאר א פוג יונגערמאג געבילדעטער אוג פיייקער
 סאציאל־דעמא־ קלארע א זיב אויסצוארבעטג זעלבשטענדיק דאג באוויזג שויג

 שויג איה האב זיב וועגג סאפעק. א מיר בא איז וועלטאנשויונג, קראטישע
 איז ארבעט" פרג "באפרעונג גרופע דער פוג ליטעראטור דער פוג געדעדט.

 פרג עקזעמפליאר אייג נאר געוועג יאר 1890 סאמע ביז מינסק איג אונדז בא
 ז־-:ר מיט פארבינדונג גי_יסטיקע געוויסע א מייגונג-פארשיידנהי_יטנ". "אונדזערע

 אוגדן צו ווענ יאר, 1887 אע ערשט איעגעשטעלט אונדז בא זיב האט גרופע
 \עפימאוועצ", פריערדיקער א )"קיוול"(, שמוליעוויטש צופאו־נ געקומעג איז

 סא- א געווארג דארט איז את שווייצ דער איג געוועג ציים אביסל איז וו$ס
 פרג פיי?קי_יטנ קייג פארמאגט ניט האט שמוליעוויטש אבער .1 צ?אל-דעמאקראט

שוואב. געוועג אי_ינפלום פערזעגלעכער ז?ןנ איז דעריבער אוג מיסיאנער א
 שווייצ דער פוג דערגאנגעג אונדז צו איז יאר זעלביקג פונעמ הארבסט איג

 געוועג איז דאס פראגראמ-פראגעם". באהאנדלעג צו פראגראט "א בראשור די
 אלע פוג רעזומע אביעקטיוו-צונויפגעשטעלטע אוג אלזי_יטיק זאכלעב זייער א

 יוגגט רעוואליוצ?אגערער דער צווישג דאג איז עם וואסערע וועגג פראגעס,
 רעקא- האבג פר$גראמ דער פוג אווטערג די מיינונג-סארשיידנהייטג. געוועג

 שטרייט- אלע מאכג קלאר אוג באהאנדלעג צו אם קרייזלעב שאפג צו מענדירט
 אל־ אג מיס געווארג באגעגנט געדאנק דאזיקער דער איז אונדז בא פראגעם.

 עם וווהיג פארזאמלונג, א געווארג אכינגעארדנט איז עם מיטגעפיל. געמייגעמ
 שרעק־ א אם געפירט זיב האבג דעבאטג די .30—20 מאג א געקומעג זי_ינענ

 איינשטעלג אוג פארזיצער א אויםצוקלי_יבנ פארשלאג מי_ינ אויפג. לעכ-אנארכישג
 "איסא־ עכטע אג ווי שטיצע, קייג געקר^גג ניט האט רעדנער די פוג צעטל א

 ווערטער-טור־ א איג אוועקגעגאנגעג איז אווגט האלבער א אפיקארסעם. קישע"
 פאר געשטאנעג איז כורגיג .2 זאק מארקאוויטש לעוו את כורגינעג צווישג ניר

 דארפג זאב אזא ,צוליב אז דערווידערט, האט זאק את מאכט", די "פארכאפג
 נאטשאלניק(. וואתסקי היגער )דער בעלאוו" גענעראל צום ווענדג זיב מיר
בת איב אוג געווארג דערעסנ פישמאש דאזיקער דער איז מיר

 אין אוונט זעלביקג עמ1 סאפ. דעמ זיב דערווארטנדיק ניט אוועקגעגאנגעג,
 קלענערע אה זיב צעקלאפג צו מאטיות, פאליציקשע צוליב געווארנ, באשל$םנ

גיב גאר האט איינע דרי_י. אויסגעבילדעט זיב האבג גרופעט אזעלכע גרופעם.

 ער האט 1896 ביז אוב רוסלאנד פת אנטלויפב צו געצווובגעב געוועג ער איז י. 1889 איב 1
 ארגא־ סאצלאליסטישע די פת טיטגליד אקטיווער אב געוועב איז ער ווו שווייצ, דער איב געוווינט

טשיקאגא. איב ער וווינט איצט אוב אמעריקע איב אויסגעוואנדערט ער האט יאר 1896 איב יזאציעם.נ
 די פת איינעט איב אנטיילנעמעג פאר יאר 1879 איב געוואי־נ ארעסטירט איז זאק מ. ל. 2

 אוב דארעט־אוראל, אוב וואלגע דער אם געארבעט האבג וואס וואליא", אי "זעמליא פת קרי_יזלעכ
 צוריקגעקערט זיב האט ער פונוואנעב יעניסייסק, איב געווארג ארויסגעשיקט אדמיניסטראסיוו איז
 גע- פארשיקם אוב מינסק איב געווארג ארעסטירט ווידער ער איז יאר 1888 פרילינג י. 1886 איב

 אומקערנדיק יאר. 1896 איב צוריקגעקערם זיב האט ער פונוואנענ געגנט, יאקוטער איב נ וואר
 איבערזעצג צוגעסראטב שוועסטער מי_ינ טיט צוזאמעב ער איז פארשיקובג, צווייטער דער פת זיב

 איז ארבעס די איידער 1897 את געשטארבב אבער איז ער «קאפיטאל׳/ מארקם ק. פת באנד ערשטב דעט
 ססרוווע. ב. л פת רעדאקציע דער אוגסער י. 1899 את ארוים איז איבערזעצונג די געווארב. געענדיקט
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 סעמינא־ סת באשטאנענ איז וואם אנדערע, די זיב. צתויפצוקלי_יבנ אופגעהערט
 האט אינגיכב נאר צונויפקלי_יבנ, צי_יט געוויסע א זיב פלעגט לערער, את ריסטנ

 פאלקים- רעם פת יעסוידעם די צעטרייסלעג דעבאטנ די אז ארויסגעוויזנ, זיב
 עם ווי איז, דעריבער אויספירנ. פריילעכע ניט צו ברענגעג אוב גלויבג טישנ
 בא- די אופהעו־נ גאר געווארג באשטימט ,יעגאריטש״ז, איבערגעגעבנ האט

 וועלט- םר?ערדיקער דער בא בלייבג אוב פראגראמ-פראגעם די פת האנדלונג
 קווארטיר, מי_ינ איג צונויפקלי_יבנ זיב סלעגט וואס גרופע, דריטע די אנשויונג.

 , אכוצ באטייליקט זיב האבנ איר איג סאפ. ביזנ באהאנדלונג די דערפירט האט
 האלפערינ, יעפים שמוליעוויטש, מערלינסקי, שוועסטער, אוב פרוי מי_ינ מיר,
 צונויפקלי_יבנ זיב פלעגנ מיר אנד. אוב אבראמאוויטש—אג יאר 1888 פרילינג פונ

 די האט רעזולטאט איג אוב יאר. האלב א פת מעשעב איב וואב את איינמאל
 טיב, את שוועסטער מי_ינ אבראטאוויטשב, אי״ינשליסנדיק אתדזערע, מערהי_יט

פארמולעם. םאצ?אל־דעמאקראטישע פראגראם־פראגעם אלע איבער אנגענומענ
טש. ווי ר הו אי.

 נאטשאלסשרוזנו פוב אריג וואכנדיקב פונעט ארויסגעגליטשם זיב ה$בנ רואם ורייניקע, די פוב איינער 1
ווערג. פארעפבטלעכט ניט נ$מעג זגטעסזגר זייג קענ דעריבער אוב מלוכע־שסעלע, א אפ זיב געפינט
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 סאציאל־ מינסקער דער פוב טעטיקייט דער פוב באריכט דעט
 מאטע־ די איב געפונעב מיר האבב זזרגאניזאציע דעמאקראטישער

 איצט זיב געפינט וואס "בונד", פוב ארכיוו געוועזענעט פוב ריאלנ
 געשריבנ איז באריכט דער מארקס־ענגעלם־לענינ-אינסטיטוט. איב
 געוועג איז דאזיקנ״באריכט דעט פוג אויסצוג קורצער א רוסיש. אם

 טיר .63—61 זז. י״ 1897 ,4־3 נום. "ראבאטניק", אינ געדרוקט
 אריגינאל, לויטב רוסיש אוב ילדיש איב באריכט ד$זיקנ דעט דרוקב

מארקס־ענגעלם־לענינ-אינסטיטוט. איב זיב געפינט וו$ם

 איב ארבעטער־באוועגונג דער פרב אנהייב דער
97/1894 מינסק

 סאצ?אל-דעמאקראטישער י?דישער דער פת טעטיק^ט דער וועגנ באריכט
$רגאניזאציע. טינסקער

מינסק. .1897 יול טנ-1 דעט ביז באריכט אלגעמיינער

באשרייבתג. אלגעמיינע (1
קויכעם. אתדזערע פת ורוקם פראגרעסיווער דעו־ (2
$רגאניזירטע. פראצענט (3
דויער. זייער את שטרי_יקנ צאל די (4
קאסעס. די פת האכנאסע די (5
געלט. אויסגעגעבג קאסעס די האבנ רואם אם (6
שטרי_יקנ. די איג באטייליקט זיב ד.אבנ וואס מענטשנ, צאל (7
 פארמע דער את פארלארג שטרי_יקער די האבג געלט סומע א פאר וו$ם (8

ארבעטלות. פת
שטרייקג. אויסגעצייכנטע מער די (9
אויסגעבראכג. האבנ שטרי_יקנ די מאטיווג וואסערע צוליב (10
שטרי_יקנ. די פת רעזולטאטנ (11
פארלעזתגענ. די באזוכט האבנ וואט צאל, די (12
לעצטע. די אם נ^כפרעג דער את ביכער באקומעג רואם צאל, די (13

 את אתדז בא ארבעטער־באוועגתג די באשרי_יבונג. אלגעמיינע .1
 אנ .אנגעהריבג זיב ה$ט עם ורעג יאר, טנ-1894 את אופגעקומענ איז שטאט

 אתדזער האט י$ר צוויי די $ט פאר ארבעטטאג. ־ש$עדיקנ12 א פאר אגיטאציע
 $רטיקע אלע אויסנאמענ, קליינע מיס ארומצוכאפנ, באוויזג באוועגונג יתגע
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 שטרייקנ, די פת וווקם אומופהערלעכער דער אינדוסטריע. דער פת צווייגג
 איצט, בין נ$כ דויערט וראם את יאר צוויי דאזיקע די ם$רגעקומענ איז רואם

 זיב האט קאמם באוועגונג^דער דאזיקער דער פרג יט2לעבנ־םיי?ק די באווייזט
 ארי- ביסלעכווייז איז אוב ארבעטט^ג ־ש$עדיקנ12 א איינפירג פאר אנגעהויבג

 די פת לעבנ אינעט זי_יטנ אגדערע פת פארטיידיקוגג דער אם בערגעגאנגענ
גל. ד. את שטיקארבעט, אפשאפג לוע, דעט העכערג ווי ארבעטער,

 ־שאעדיקנ12 א וועגג געזעצ א דא איז עם וואם דעט, אם געקוקט ניט
 שאע--18-16 א מאם. יעדער איבער געוועג ארבעט דער פת לענג די איז ארבעטטאג,

 פאר אגיטאציע די ינונג.2דערש געוויינטלעכע א געוועג איז ארבעטטאג דיקער
 ארוים־ האט מאסנ-מיטגעפיל, א אנגעטראפג האט ארבעטטאג דעט פארקירצג

 יט2צ קורצער א גאר את האט וו$ם מאסג־באוועגוגג, שטארקע א גערופג
יגנ.2אינדוםטריע-צוו די פוג טייל יטנדיקנ2באד א ארומגעכאפט

 גובערגאטער היגג דעט דערלאגגט ארבעטער די האבג יאר זעלביקי דעט
 ה$בנ זיי ווו אתטערשריפטג, הונדערטער טיט ביטעס, ק^לעקטיווע עטלעכע

 שאעדיקנ-12 א פארארדענתג םפעצ?עלער א דורב איינצושטעלג געפאדערט
 אויסגע- ווערט דאם ווי געבג, אכטוגג זאל פאליציי די אז את ארבעטטאג

 גו־ דעט פת ענטפער אג געווארג באקומעג איז עם איידער ג$כ אבער פילט.
 ארויסגעוויזג שויג ארבעטער די פת יט2אומצוםרידנק די זיב האט בערנאטער,

 אנמעכטיק געוועג זיינעג שטו־מ־קער די ווי אבער אזוי שטרייקג. עטלעכע איג
 עקספלואטאטערג די פת זייט דער פת את קאמם, זעלבשטענדיקג א פירג צו

 אייגגעגעבג זיי זיב ה$ט ווידערשטאנד, באד?ץטנדיקנ א געטראפג זיי האבג
 די שא. 14 ביז ש$ 18־16 פת ארבעטטאג סונעט לענג די פארקירצנ צו נאר

 אוים- וועגג יאר זעלביקג דעט געווארג ארויסגעגעבג איז וו$ם פארארדענונג,
 האט וואם את ארבעטטאג שאעדיקנ-12 ■ א וועגג געזעצ דעט פילג

 ווי געבנ, צו אכטונג פליכט די פאליציי דער אפ ארופגעלייגט
 טיט־ אלע טיט געזעג באלעבאטיט די האבג אויסגעפילט, ווערט געזעצ דער
 געוועג איז באלעבאמיט, די פוג אונטערגעקויפט פאליציי, די ארומגייג. צו לעג

 ווענדג זיב פלעגג וואם ארבעטער, יענע פארפ^לגט אפילע האט את פאסיוו
 פוג באצתנג ינטלעכע2פ אפילע את אינדיפערענטע די אט הילם. נ$פ זיי צו

 איבערמאסיקע די את ארבעטער די פת אינטערעסג די צו רעגירונג-מאכט דער
 ארבע־ די פוג יעגע קעגג דערהויפט באלעבאטיט, די מיצאד אונמערדריקונגעג

 קאמם, י-אופגעקומענעמ2נ דעט טיט אינטערעסירט אמערסטג זיב האבג וואם טער,
 איג־ די פארטיידיקג צו אם ארגאניזאציעם שסענדיקע גרינדג צו מיטגעהאלפג האבג

 שטעג- טיט פאריינעג די אט פת קאסעם די מיטגלידער. זייערע פת טערעסג
 הויפט־ זייערע, מיטגלידער די הילם מאטעריעלע א גיבג מיטגליד־אפצאלג דיקע

 אויפג אזא אם יגענ2ז וואם פאריינעג, די — יקנ:2שטר פוג יט2איגדערצ זאכלעב
 כאראק־ לעגאלג א געטראגג אויגג די את ארבעטער די בא האבג אופגעקומעג,

 פארקו- פארייגעג די אט פוג פארזאמלונגעג די פלעגג זעלטג ניט אוג טער
 די שמאט. את גופע היטל יענ2םר אונטערג אדער באטעמעדראשיט את מעג

 דער פאר קאמפ איינגעשפארטג אוג רעגלמעסיקג א אנגעהויבג האבג פאריתעג
 דעט, פאר מיטגלידער, זייערע סוג לאגע מאסעריעלער דער פת פארבעסערונג

גל. ד. א. צייט פו־״ע א קריגג ז$לנ זיי אז
 קעדיי באלעבאטיט, די פת פארייניקונג א ארויסגערופג האט אלצ ד$ם
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 בא- די פת סטאטוטנ די ארבעטער־ארגאניזאציעס. די קעגנ קעגנצוווירקנ
 איז וואם כאלעפ, א ווי ארבעטער, די איבער הענגענ פאריינענ לעבאטישע

 ווערט ארגאניזאציע זייער נאר ווי מאמענט, ז־עמ אינ זיי דערשטיקג צו גרייט
 ארבעטער־ארגאני־ די פת געפאדערט האבג פונקטנ דאזיקע די אסגעשוואכט.

 איג זיב איינצוהאלטנ קעדיי קרעפטנ, די פת אנשטרענגונג שטארקע א ציעס
 אבא־ (1 אזוי: שטייט דארט קאמם. שווערג קויכעם די איבער קימאט עמ*ז אט

 פארייג זי_ינ פת באקומט שטרייק א פאר קומט עם וועמענ בא לעבאם,
 ניט האט פאדייג סוג מיטגלידער די פת קיינער (2 געלט-הילם, א

 זיב האט רואם ארבעטער, אג ווארשטאט את זיב צו צוצוגעמעג רעכט קייב
 דער-קאמפ האט סיטואציע דאזיקער דער איבער שטרי_יק. א את באטייליקט

 אנטייל- די וואם קלאסנ-כאראקטער, שארפנ א באקומענ אג אנהייב פת שות
 אית את שטרי_יק א האט זעלטג ניט באמערקט; לי_יכט עם האבנ זי_ינע נעמער

 ווערנ אפגעשטעלט זאל ארבעט די אז געפאדערט, זיגג, צו קעדיי ווארששאט,
 רעגירוגג- די איז צי_יט זעלביקער דער את ווארשטאט. צווייטג א את אויב

 זי וואס לאגע, פאסיווער דער פת פאבריק־אינספעקטער, מיטנ אתדערשפיצ מאכט
 שטעו־נ אפנ קענענדיק ניט ארבעטער, די בענעגייע פארנומעג געהאט האט

 פאדערונגענ געזעצלעכע די מעגלעכ( פאר געמאכט עם האט צירקוליאר )וויטעם
 די פארפאלת אנגעהויבג את אנגריפ את אריבערגעגאנגעג — ארבעטער, די פת

 לויט רואם, ארבעטער, יענע את קאסעם פאריינעג, ארבעטער-פארזאמלונגענ,
 אינעם זיב באטייליקט אקטיוו זיי האבנ באלעבאטימ, די פת אגווי_יזתג דער

 די פאר באוויזנ האבנ פארפאלגונגענ את אונטערדריקונגענ לעצטע די קאמפ.
 דער פת באצתנג די את קאמפ זייער פת קלאסנ-כאראקטער דעט ארבעטער

 אנ פאריינענ די קריגנ אנ מאמענט דעט פת אינטערעסנ. זייערע צו מאכט
 געהיימ אי_ינגעארדנט ווער־נ ארבעטער-פארזאמלתגענ די כאראקטער: אומלעגאלנ

 פארווארפענעט א את ערגעצ אוים זיב באהאלט מע אדער שטאט, אונטערנ
 לעבנ> פונעמ דרוק דעמ אונטער קריגט, גופע ארגאניזאציע די שטאט. טייל

 אי_תגעשפארטער את דויערדיקער דער כאראקטער. קאנספיראטיות מער א
 אנדערע פת הילם געפאדערט תאטירלעכ, האט, פאריינענ באזונדערע פת קאמם

 ארויס־ האט אונטערשטיצוגג קעגנזביטיקער את נויטווענדיקי״יט דאזיקע די פאריינענ.
 פא- צו ציל א זיב שטעלט וואם קאסע", "צענטראלע די לעבג צוט גערופנ
 ארגאניזאציעם, עקזיסטירנדיקע די פארית ארטיקנ גרויסנ אית את רייניקנ
 די עקספלואטאטעו־נ. די מיט קאמפ דעט פירנ צו דערפאלג מער מיט קעדיי

 גיבנ קאסע, צענטראלער דער פת באשטאנד את ארי_ינ גייענ וואס פאריינענ,
 פאר- א זייעו־נ דארט האבנ את האבנאסעם זייערע פת פראצ. 10 איר פאר אפ

 וואם ארבעטער-אוונטנ, די קאנספיראטיוו. אויסגעוויילט ווערט וואם שטייער,
 את אגיטאציע-צוועקנ מיט קאסע צענטראלער דער דורב איינגעארדנט ווערנ
 די צווישנ דערפאלג קאלאסאלג א האבנ מיטלענ, אירע פאגרעסערנ צו קעדיי

 צו קומענ אוונטנ דאזיקע די אפ זיי. פת באזוכט גערנ ווערנ את ארבעטער
 טאג־פרא- וועגג רעדעם ארבעטעי(. )אויסשליסלעב טענטשנ הונדערט עטלעכע

 רעוואליוצ?א- פת געזאנג מיטג זיב בי_יטנ טעמע, באשטימטער א אפ אדער געם
 אפלארים־ הילכיקע ארבעטער. די פת כאר א זתגם עם וואם לידער, נערע

 רע- א פת ט$סטנ רעדע; די ענדיקט ער ורענ אראטער, דעמ באגלייטנ מענטג
 גע- זי_ינענ וואם רעדעם, די פת סאפ. א אנ גייעג כאראקטער וואליוציאנערנ
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 די פארצייכענעג מעג ד«רפ פארזאמלונגענ, דאזיקע די אפ געווארנ האלטג
 דאזיקע די פאר געוואו־נ געהאלטנ זי_ינענ זיי ווי סיידער, דעמ את פאלגגדיקע

 דער "וועג: ארבעטטאג", דעט פארקירצנ פונ נוצנ דעט וועגנ" יאר: צוויי
 צל ארבעטער די פאר נייטיקי_יט דער "וועגג שטיקארבעט", פת שעדלעכקי_יט

 צו פאליציי דער פת באצתנג דער "וועגג פאריתענ", איג זיב פארייניקנ
 פארפאלגת- לעצטע די "וועגג ארבעמטאג", שאענדיקנ-12 א וועגנ געזעצ דעט

 דער וועגנ" פאליציי", דער את באלעבאטיט די מיצאד ארבעטער די ק?נגנ ענ1
 דער "וועגנ ארבעטער", קריסטלעכע את יידישע די צווישנ םאלידארקי_יט

 מי- דעט "וועגג רוסלאנד", את שטרי_יקנ לעצטע די את ארבעטער-באוועגונג
 קרוינתג דער "וועגג םאבריק-אתםפעקטערנ", די צו צירקוליאר וויטעס ניסטער

טנ".-2 דעט גיקאלי_י פת
 פת ארבעטער קרי_יז א געפי_יערט מיי טנ-1 דעט האט יאר טנ-1895 את

 אפ מענטשנ. 300 באטייליקט דעט את זיב האבג י$ר הי_תטיקנ מענטשנ, 40
 פת באדי_יטתג דער וועגנ (1 רעדעם: געוואו־נ געהאלטג זי_ינענ פי_יערתג דער

 םי_יערונג די םרי_יהי_יט. פאליטישער פת נייטיקי_יט דער ורעת (2 את מי_י ־טנ1
 אלע אם שפור טיפג א געלאזג האט את לעבהאפטיק זייער דורכגעגאנגעג איז

 טאסטג רעוואליוצןאנערע פיל אויםגערופג האבנ אנטיילנעמער די אנוועזנדיקע.
 זיתענ שט$ט צוט נאענט רואם דאם, ויונטשנ. אסאב ארויסגעזאגט האבנ את

 אתצווייעג קימאט פארגרעסערנ צו געשטערט האט וועלדער, באקוועמע קית ניטא
.1 אנטיילנעמער צאל די

 דער ויכעס. ק אונדזערע נ ו פ ם ק ר וו דערפראגרעםיווער. 2
 זייערע את ארבעטער די צווישנ אופגעקומענ 1894 זומער איז רו$ם קאמפ,

 שליא־ שני_ידער, פת פאריתעג: 4 לעבג צוט געבראכט האט עקספלואטאטעו־נ,
 האבג יאר (1894) זעלביקנ פתעם סאס צוט בערשטער, אוב אי_תבתדער סער,

 די האבנ יאר ווי_יטערדיקנ פונעמ אנהייב צום מיטגלידער. 220 געציילט זיי
 טיט האבנ וואם ארגאניזאציעם, פעסטע פארגעשטעלט שות פאריתענ דאזיקע

שטרי_יקנ. עטלעכע אויסגעהאלטנ דערפאלג
 יאר דעט אט את קאמפ. אנגעשטרענגסטג פת י$ר א איז 1895 יאר דאס

 שטעפער, רימער, פת :ארבעטער־פאריתענ צאל גרעסטע די אופגעקומעג איז
 וועש-נייטערקעם, קאצאוויט, מוליערם, סטאליער, שני_ידער, בלעכער, טאפעצירער,
 זי_ינענ וואם ארגאניזאציעם, די טיט צוזאמעג וואם שוסטער, את היטלמאכער
,2 מאנ< 870 פאריתיקט זיי האבנ פר?ער, אופגעקומעג

"פארורערטס"• אינ געדרוקט געוועב איז שטאט איב אונדז בא מיי ־טנ1 דעה סוב פי_יערונג דעו־ וועגב 1

 ארבעט די וואס דעט, איבער זיב פאנאנדערגעפאלנ יאר ה$פ צומ פארייב דער איז מוליערם די בא 2
 געוואו־נ דערלאזב זיינענ סטאליערם די פרב פאריינ דעט איב—סעזאניקע, א אויסשליסלעב זיי בא איז

 דעט געשטערט האט דאס אוב באלעבאטיט, האלבע זיי זיינעב נאב לאגע זייער לויט רואם מענטשנ,
 ריינ־ דער אויסגעטיילט זיב האט פארייב דעט אט פוב קאמם. דעט דערפאלג טיט פירב צו פארייב

 צוליב יאר. ־טנ1896 איג ארגאניזאציע אייגענע אב געגרינדעט האט וואס עלעמענט, ארבעטערשער
 ניט דערסאלג קייב שמידער־פאריינ דער האט שנכידער־פאכ, דעט פוב באדינגונגעב ספעצלעלע די

 נייער א פוג אנהייב אנ זיב נאב געלאזג האט ער ווי נאכדעט אויסגעגאנגענ, ביסלעכותיז איז געהאט,
 פא־ דעט אויסטיילג מעג דארפ פאריינעג םר?ער־אנגערופענע די פוג—יאר. 1896 איג ארגאניזאציע

 אלע אייגגטימלעב איז וואם קלאסנ״שטעמפל, דעט זיב אפ ניט האט וועלכער קאצאוויט, די פוג דייג
י ארגאניזאציעס. איבעריקע
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 די צווישג דערהויפט ;ארגאניזאציעס נייע געגעבג האט 1896 יאר דאם
 פא־ 3 געשאפג זיב האבג יאר דעט אט פת אנהייב איג פאבריק-ארבעטער.

 גע- את צונויפגעגאסג אינגיכג זיב האבג וואט טאבאק-פאבריקג, די אם ריינעג
 פאריינעג אופגעקומעג זיינעג נאכדעט ארגאניזאציע. יסלעכע2א׳־יגה אג בילדעט
 טאנדעט- בעקערס, די בא קאנסעקטג־פאבריק, דער אם ארבעטער די צווישג
 פת באשטאנד דעט את שטריק-ארבעטער. די בא את אנגעשטעלטע ניקעם,

 פריער־ די מיט צוזאמעג וואט מענטשג, 253 ארי_ינ גייעג ארגאניזאציעם די אט
 ארגאניזא- די פת מיטגלידער. 1188 מיט פאריינעג 24 אוים עט מאכט דיקע
 אג- די אויסטיילג מעג דארם ,1896 יאר פארג אוסגעקומעג ינענ2ז וואט ציעם,

 צו טענדענצ א ארויס ווי״יזט אנגעשטעלטע די פת פארייג דער געשטעלטע.
 אס איג ארי_ינ גייעג וואט מיטגלידער, די וואט איז, זאב די ווערג; צעפאלג

 זייערער: לאגע מאטעריעלער דער לויט פארשיידנ זייער זי״ינעג פארייג, דעט
 ט$ג- פראסטע פת מער ניט אוים ארבעטג זיי פת איינע ווענ צייט, דער את

 נא־—ערשטע, די לאגע. דערמרעגלעכע גאנצ א אנדערע די האבג ארבעטער,
 פארית, זייער פת עם פאדערג את פארטיידיקונג את זיב נייטיקג טירלעב,

 נויסוועג- קית קימאט דעם את ניט פילג—פריווילעגירטע די—אבער לעצטע די
 אפווארפנדיק—ערשטע. די מיט צוזאמענ קאמם את גית ניט קענענ את דיקי_יט

 טראגג וואט אנגעשטעלטע, קאצאווים, מוליערם, די פת ארגאניזאציע די אנאזי_יט
 ארבע- 21 סיר באקוסענ קאטם, )קלאסנ?( פת כאראקטער שטרענגג קית ניט

פיטגלידער. 912 טיט טער-פאריינענ

 כאפג $רגאניזאציעס מערה?ט די פראצענט-ארגאניזירטע. דער .3
 צווייג. באטרעפנדיקער דער את דא זיתעג וואט ארבעטער, אלע קימאט ארוט

 באשטי_ צו אוטעגלעב איז טענסשנ פת אפפלוסג את צופלוטנ אפטע די איבער
 טטא- שניידערקעם(, )דאטישע שני_ידערקעם ידער,2שנ—ארבעטער צאל די מעג

 פרא- דער זיב וואקלט פאכנ איבעריקע די את וועש-נייטערנם. בלעכער, ליער,
 דורכשניט את באטרעפט את פראצענט, 100—75 צווישנ ארגאניזירטע צענט
ארגאניזאציע. יעדער פאר פראצ. 86,5

 זייער פת צי_יט ערשטע די דויער. ער יי ז נ ו א נ ק י2 ר ט ש ל א צ די .4
 פארקוטענדיקע די פארצייכענענ ניט ארגאניזאציעס די פלעגג עקזיטטענצ

 שטרייקג, צאל די שטרי_יקנ. 54 וועגג נאר פאראנ זי_ינענ יעד?עם גענויע יקנ.2שטו־
 .7 את 1 צווישג זיב וואקלט פאריינענ, באזונדערע ארגאניזירט האבג עט וואט
 וואט ארגאניזאציעם, אופגעקוטענע לאנג ניט די אראם זעצנ ציפער דאזיקנ דעט

 אדער 1 נאר ינצוארדענענ2א באוויזג עקזיסטענצ לאנגער ניט זייער פאר האבג
יקנ.2שטו־ 2

 טעג 70 את 1 צווישנ זיב וואקלט יקנ2שטר באזונדערע פת דויער דער
 פוג גרופעם די את ארגאניזאציעם. גרופעם באזונדערע פאר פארשיידנ איז את
 יקנ2שטר די זיינענ ריטער שליאטער, שוטטער, בערשטער, די פת ארגאניזאציע דער

 צווישנ סארגעקומענ ינענ2ז וואט יקנ,2שטר 15 פת דויערדיקע. אמערטטנ געוועג
 40 )פת טעג )?(224 )?( 279 געצויגג זיב 4 האבג ארגאניזאציעם, דאזיקע די

 אמוויתיקסטג דויער. דורכשניטלעכג טעג 56 איים מאכט עם תאם (,70 ביז
 בלעכער, די בא טאבאק־פאבריקנ, די אם שטר^קנ די געוועג זיינעג דויערדיק

 סעגי 674 געצריגג זיב האבג שטרייקג 54 אלע טעג<. 9 ביז 1 )פרג ידער2שנ
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 דורכשניט- טאג (27/13 את 12) 12,5 שטרייק יערער אם ארים מאכט עם וואם
דויעריקי_יט. לעכער

 זייערע געשעפט האבנ קאסעס די ם. סע א ק די דיהאכנ$םעיפונ .5
 איינצי״יטיקע, סיי שטענדיקע, סי_י מיטגליד־אפצאלנ, פת דערהויפט מיטלענ

 ארגאניזאציע. דער את ארי_ינטרעםנ זי_ינ ביים ארי_ינ טראגט מיטגליד א וואם
 שטרי_יקער, די אונטערצוהאלטנ קעדיי ארגאניזאציעם, די פלעגג אכוצדעט,

 האבנ וו$ם פאריינ, פת מיטגלידער די אפ שטי_יער א ארופלייגג אפט גאנצ
 געהאט קאסעם די האבג יאר 2 פאר שטרי_יק. אינעט באטייליקט ניט זיב
האכנאסע. רובל 890
 קאסעם געלט.די אויסגעגעבג קאסעם די אםוו$םהאבנ .6

 דירעם דינגעג שטרייקער, אונטערצושטיצג אם געלט זייערע אויסגעגעבנ האבנ
 אנדערע פת שטרי_יקער העלפנ ארבעטלאזיקע, אתטערשטיצג פארזאמלונגענ, אפ

 אויסגע־ איז סאכאקל את ,פארית. פת באדערפענישנ אנדערע אפ .את שמעט
 קאפי־ 65 רובל 300—שטרי_יקער אם (1 קאפיקעם: 30 רובל 565 געווארנ געבנ
 געקומעג זי_ינענ וואם זגרבעטער, אפשיקג אפ אוב ארבעטלאזיקע אם (2 קעם,

 קאפיקעסי 45 רובל 135—שטרי_יק א פת׳ אינדערצייט שטעט אנדערע פת
 באדער־ איבעריקע די אפ (4 קאפיקעם, 50 רובל 65—קווארטירג אם (3

 שטעט אנדערע את מענטשג שיקב אם את ארגאניזאציע דער פת פענישנ
 כעזשבג את נעמט מע וועג קאפיקעם. 30 רובל 64—אגיטאציע־צילנ מיט

 שטרי_יקער, שטיצנ אפ אויסגעגעבג האט קאסע צענטראלע די וואם סומע, די
 קא־ 43 רובל 615 פת סומע א מיר באקומענ ־ק$פיקעם,38 רובל 315 נעמלעב,

 פת מעשעב את שטרי_יקנ פירג צו אפ געווארנ אויסגעגעבנ איז וואס פיקעם,
 גלי_יכ איז שטרייק א פת דויער דורכשניטלעכער דער ווי אזוי ציים. דער אט
 דורב- את באטרעפט שטרי_יק א את אנטיילנעמער צאל די את ט$ג 27/13 את 12

 טאג א קאפלקעם 10 אויסגעפאלג שטרי_יקער יעדער אם איז ,27/24 את 8 שניט
 ארבעט- דורשניטלעכנ פתעט 1/3 פת קלענער אין וואם סומע, א ה. ד. שטיצע,

 פאר וואס בילד, יעז־נ פת בעסער באווי_יזט ציפער באשיידענער דער אט לות.
 עקספלואטא- די מיט קאמפ זייער ביים געליטנ האבנ ארבעטער די נויט א

סעו־נ.
 די אינ ט יק טייל א ב זיב בג א ה ס $ וו נ, מענטש ל צא די .7

 את 2 צווישנ זיב וואקלט שטרי_יקנ די את אנטיילנעמער צאל די שטרי_יקנ.
 גרו- די פאר ארגאניזאציעם. גרופעם פארשיידענע פאר פארשייזת איז את 45

 שמריק- שוסטער, טאבאק־סאבריקנ, די אם ארבעטער שליאסער, בערשטער, פעם
 די בא וואם דאם, .45 את 10 צווישנ שטרי_יקער צאל די זיב וואקלט מאכער

 מענטשנ, צ$ל גרעסערע א איינצייטיק זיב באטייליקט שליאסער את שוסטער
 פארית, א דא איז עקםפלואטאטעו־נ זייערע בא וואם דערמיט, זיב דערקלערט

 פארטיידיקונג־ א פירנ צו אויסגעקומענ איז ארבעטער־ארגאניזאציעס די את
 דעמ באדינגט ה$ט פאכנ 4 איבעריקע די פת פאבריק-כאראקטער דער קאמם.
 ארגאני־ איבעריקע די פאר ארגאניזאציע. דער פת מיטגלידער אלע פת $נטייל
 שטרי!- צאל אלגעמיינע די .12—2 צווישנ אנטיילנעמער צ$ל די זיב וואקלט זאציעס

 דורכשניט את אוים מאכם עם וואס מענטשנ, 480 איז יאר 2 די פאר קער
 איי- אז ניט, סאפעק קית איז עם (.27/24 את 8) מענטשג 9 שטרי_יק יעדער אפ

שטרייקנ. עטלעכע את אגטיילגענומעג ה$בנ ניקע
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 נ ר א ל ר א פ ר ע ק יי ר ט ש די נ ב א ה ט ל ע ג ע מ ו ם א ר א ם אס וו .8
 אומגע־ ארבעטלויג דעט רעכענענדיק נ. י ו ל מ ע ב ר א נ ו פ ע מ ר פא דעד ג י א

 רובל 1797 פארלארג האבג שטרי_יקער די אז מיר, געפינעג טאג, א קאפיקעס 30 פער
33 1/а ,ארבע- 1 פוג ארבעטלויג דעט אומגעפער באטרעפט עם וואס קאפיקע 

יאר. 20 פאר טער
 י־ ם ו א ר ע ד ט י ו ל י_י ס נ, ק י_י ר ט ש אויסגעצייכנטע מער די .9

נג רעגירו ארטיקער דער נ ו פ י_י ם ר, ע ק י! ר ט ש רונגפוגדי
 געטראגג האבג וו$ס יענע, אפצייכענעג מעב דאו־פ שטרייקג די צווישג ט. כ א נז
 די דויערדיקע. סאמע די געוועג זי_ינענ וואם אוב פארטיידיקונג-כאראקטער א

 $נגריפ-קאמפ אג אונטערגענומעג אפט האבג באלעבאטיט די פת פאריינעג
 שטילע די אויסניצנדיק ארבעטער-ארגאניזאציעם. די צעשטערג צו ציל מיטג
 קעדיי ארבעטער, די אפזאגג באלעבאטיט די פלעגג ארבעט, דער איג צי_יט

 זיינענ אזוי ארגאניזאציע. ארבעטער דער פוג ארויסצוטרעטג זיי צווינגעג צו
 אוג שטעפער שליאסער, שוסטער, די פוג שטרייקג די געווארג ארויסגערופג

 פת מיטגלידער צאל גרויסע א באטייליקט זיב האבג עם ווו אנדערע, אייניקע
 אלגעטיי־ אג לויט שוסטער. די פת שטרי_יק דעט פארצייכענעג מירב פארייג.

 געזעלג עלטערע די אפגעזאגט מעג האט באלעבאטיט, די פת באשלום נעט
 ארבעטער־ארגא- דער פת ארויססרעטג זאלג זיי פאדערנדיק ארבעט, דער פוג

 אפהעג־ געוועג איז שטרי_יק דעט אט פוג אויסגאנג דעמ4פונ ווי אזוי .1 ניזאציע
 אנגע- פאו־ייג דער האט פארייג, דעט אט פוג עקזיסטענצ ווי_יטערדיקע די גיק

 קאמם• דעט אט פת זיג א טיט ארויסצוגייג קעדיי קרעפטג, זי_ינע אלע שטרענגט
 די פת זי_יט דער צו ווענדג $נגעהויבנ זיב האבג זיג א אם שאנסג די וועג

 שטיק- $םשאפנ :פאדערונגעג 2 נאב ארויסגעשטעלט ארבעטער די האבג ארבעטער,
 דעט פארצויגג היפש האט וואם ארבעטטאג, שאעדיקנ-12 א איינפירג את ארבעט

 ינמישונג2אר דער אפ געקוקט ניט את, טעג, 40 געדויערט האט קאמם דער שטרי_יק.
 געענדיקט זיב ער האט באלעבאטיט, די לעטויוו-עם מאכט ארטיקער דער פת
 פאדערוג- אלע את ארבעטער-פארייג, דעט פת זיג פולשטשנדיקנ א טיט
 אט פת אויסגאנג דעט איג געוואו־נ. באפרידיקט זי_ינענ ארבעטער די פת געג
 וואם פאריינעג, $רטיקע אלע. פארינטערעסירט געוועג דינעג שטרי_יק דעט

 מעגלעב האט ד$ם את שטיצע, מעגלעכסטע די געגעבג שטרי_יקער די האבג
 דער קאטם. איינגעשפארטג אזא אויסהאלטג לאנג אזוי פארייג דעט געמאכט
 טיט אוים זיב צייכנט טעג, 70 געצויגג זיב האט וואם רימער, די פת שמרי״יק

 איג ארויסגעוויזג האבג ארבעטער די וואם שטאנדהאפטיקי_יט, ווונדערלעכער דער
 דערגאנגעג איז ארבעטער די פוג נויט די באלעבאטיט. די טיט קאמם דעט
ווערט, א עפעם האבג וואם זאכג, די את קליידער יאנטעוודיקע די אז ווייט, אזוי

 ראוו. קאזיאנער דער אוב פרעסע העבריילשע די ארויסגעטראטב איז באלעבאטיט די פארטיידיקב צו 1
 די פת פאריינ דעה וועגב ארטיקל אב באוויזב זיב האט «המליצ"( צייטונג )די צי_יטונג העבריילשער אייב איב

 פא־ ארטיקל דער באלויכטונג; פאלשער א זייער את געווארב ארויסגעשטעלט איז ער ווו שטעפער,
 קאזיא- ילדישער דעד נאציע. ילדישע די שאנד צו מאכט רואם ,*"מלעסקעט׳ אזא פארניכטב צו דערט

 פת באפעל א לויט — צווייטנ א אוב באלעבאטיט, די פת ביטע דעד לויט איינמאל, האט ראוו נער
 אנווייזנריק ארדענונג, צו ארבעטער די רופט ער ווו מעלדונגענ, צעקלעפט רעגירונג-מאכט, דער
 צו אנטיילנעמער זללנע דערפירב קעב רעגירונג, דער דורב פארפאלגט ווערט קאמם אזא אז דעט, אפ

 צליטתג־ארטיקל דער רוסלאנד. איב פאלק ילדישנ גאנצב דעט פת לאגע די פארערגערב את סיב־ר
 נאט.׳ ווערט זייער לויט געווארב אפגעשאצט ארבעטער די פת זיינעב מעלדתגעב ראוום דעט אוב
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 געהונגערט האבנ שטרי_יקער פיל געווארג. פארלייגט אדער פארקויפט זי_יגענ
 באר־ די ארויסגעזעג •זיב האט עם פונרואנעב שוכווארג, א געטראגג האבג את

 אינדערשפיצ מאכט ארטיקע די געווונענ. זיי האבג שטרי_יק דעט פוס. וועסע
 אדמיניסטרא־ זייער ארויסגעוויזג באזונדערם האבנ פאבריק-אינספעקטער מיטב
 טאבאק־פאב- די אפ זייפ-זאוואד.;אונ דעה אם שטרי_יקנ די ביים טעטיקי_יט טיווע
 ארבעטער, די פארופנ פאבריק-אינספעקטער דער האט פאלנ ביידע איג ריקג.

 ניט פאליציי-צירקל. אינ פרויעג, מערהי_יט די געוועג זי_ינענ עם וואמערע צווישג
 שטרייק, דעט ארויסגערופנ האט םיבע,יוואם דער וועגג אפילע פאנאנדערפרעגנדיק

 זאוואד( א פת אייגנטימער אג אלייג איז )וואם פאבריק־איגספעקטער דער ה$ט
 ארבע־ די אם זינעג( בוכשטעבלעכג )איג זיב ארופגעווארפג פאליצמייסטער מיטג
 קא- אפ אוג סיביר איג פארשיקג ווי אשטייגער, דראונגעג, אוב זידלערי_יענ מיט טעד

 זאמלט וועד פארייג, פארג איז זיי פרג וועד אויספרעגג $נגעהויבנ האבג טארגע,
 די דערהויפט ארבעטער, די גל. ד. אוב פארזאמלונגעג פאר קומעג ווו געלט,

 אייג קייב מיט האבג אוב אויסגעצייכגט געהאלטג זיב האבג ארבעטערקעם,
 שטרייק פוגעט צייט דער איג ארגאניזאציע. זייער ארויסגעגעבג ניט וואדט

 דער אם דעפעקטג אזעלכע מיט באקענט זיב פאבריק-אינספעקטער דער האט
 פאראנטווארט־ צו אייגנטימער דעט צוציענ קומט עט וואסערע פאר פאבריק,

 דאם את אינטערעסירט. ניט איט האט אלצ דאס אבער לעכקי_יט,
 פאבריק- דער ווערט זאגג, אליינ באלעבאטיט די ווי פארשטענדלעב. גאנצ איו

 פאבריק-אע- דעט פת באצענגעג די זיי. פוג ,"באלוינט" ערלעכ אינספעקטער
 דורב איז באלעבאם דער וועג אז אזעלכע, זיינעג ארבעטער די צו ספעקטער

 לוע, דעט העכעו־נ צו געצווונגעג געוועג ארבעטער די פת פאדערונגעג די
 מעג זאל אפמאב דאזיקג דעט וועגג אז באדינג, א אויסגערעדט זיב ער האט
 אנטיילנעמעג פאר טער. פאבריק-אינספעק דעט וויסג צו געבג ניט צי_יט א ביז
 צוט געוואו־נ צוגעצויגג מעגטשג פיל זי_ינענ יקנ2שטו־ אע פאריינעג די איג

 ניט ענטפעו־נ, פלינקע זייערע אדאנק איז, זיי פת קיינער אבער פארהער,
געווארנ. ארעסטירט

ויסגע א נ אב ה שטרי_יקנ די מאטיווג וואסערע צוליב .10
 אר־ דעט העכעז־נ פאר (2 ,26—ארבעטטאג דעט פארקירצג פאר (1 נ. כ א ר ב

 פאריי. צו געהערג זיי וואס דערפאר, ארבעטער אפזאגג פאר (3 ,13—בעטלויג
 ארויסגעשטעלט זי_ינעג שטרי_יקנ דאזיקע די פת איינעט בא )אנמערקונג: 3—נעג

 שאעדיקנ-12 א אי_יגשטעלנ את שטיקארבעט אפצושאפג פאדערונגענ געווארג
 )או- פארגעבנ אפשאפנ פאר (5 ,3—שטיקארבעט אפשאפג (4 ארבעטטאג(,

 את- קעדיי (7 ,3—באציתגעג בעסערע פוג פאדערונג דער פאר (6 ,2—ראקג(
 .1—באלעבאטיט די פת פארייג דעט פארניכטג צו (8 כאווער, א טערצושטיצנ

 אנגעקומענ זי_ינענ עם ווייל פארשפילט, 4 מעג האט שטרי_יקג אלע די אט פת
 מעג האט שטרי_יקנ 100 פת עם, הייסט איז, שטעט. אגדערע פונ ארבעטער
)?(. 93 געווונענ

 ־יאריקנ2 דעט אדאנק שטרי_יקנ. די פוג רעזולטאטנ די .11
 די פת פארבעסערונג באדי_יטנדיקע א דערגרייכט ארבעטער די האבג קאמם,

 אוים- )מיטנ פאכנ אלע אע קימאט לעבג. זליער פוג באדינגונגעג מאטער?עלע
 פת ארבעטטאג פוגעט קירצונג א פארגעקומעג איז שני_ידערשנ( פת נאט

 שטע־ די בא א( געשטיגג: האט ארבעטלוע דער ש$. 13—12 ביז שא 18—16
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 זיים־ די פת ארבעטער טאבאק-פאבריקנ, די פת ארבעטער איתבינדער, פער,
 ביז 25 פת —טאפעצירער בעקער, שליאסער, שטריק-ארבעטער, זאוואדנ,

 20 פת שוססער את שני_ידער די בא ווארשטאטג איינצלנע את ב( פראצ. 40
פראצענט. 25 ביז

 פלעגג לעזונגענ די פ$רלעזונגענ. פוג ער זוב בא ל צא די .12
 $ר. צאל גאנצער דער פוב פו־אצ. 17 אוים מאכט עם רואם מאב, 155 באזוכג

 זי ווו ^רגאניזאציעם, אלסע די פאר גרעסער איז צאל דאזיקע די גאניזירטע.
 פאר נול, ביז פאלנדיק קלענער, איז אוב פראצענט, 46 אוב 40 ביז דערגרייכט

 אי_ינ- שנ?דער, די פאר אופגעקומעג. לאנג ניט זיינענ וו$ם ארגאניזאציעם, די
 ;46 את 39 צווישנ פראצענט דאזיקער דער זיב וואקלט בערשטער את בינדער

 דער זיב וואקלס שוסטער את בלעכער שני_ידער, די פת ארגאניזאציעס די פאר
 בעקער, טאנדעט-שניידער, שטריק־ארבעטער, די פאר ;12 את 5 צווישנ פראצענט

 ארגאניזאציעם איבעריקע די פאר ;0—פראצ. דער איז קאנפעקטנ-טאכערנם
 בא- לעזונגעג די וועו־נ איצטער .27 את 19 צווישנ פראצענט דער זיב וואקלט

ארבעטער. 120 פת זוכט
 אפ דערנןכפרעג נ או ר ע ביב באקומעג רואם ל, צא די .13
 גי_יםטיקע די אויסגעוואקסנ באדי_יטנדיק ז?ךנענ יאר צוויי די פאר ע. ט צ ע ל די

 אזא את וואקסט ביכער אפ נאכפרעג דער ארבעטער. די פת באדערפענישנ
 זי_י- ית־ישע( א את רוסישע )א ארבעטער־ביבל?$טעקנ 2 פאראנענע די אז מאם,

 בא־ פעסט איז עם ביכער. צאל נייסיקע די צוצושמעלנ אימשטאנד ניט נענ
 אוים- האבנ זיי תאם צי_יט, פר?ע די אפגעגעבנ האבנ ארבעטער פיל אז וווסט,

 מיטלענ ארעמע זייערע אם חאבנ את גראמאטע זיב לערנענ צו אם געקעמפט,
 צאל די אט וואקסט אינסארמאציע געזאמלטער דער לויט לערער. געדונגענ

 אז פיל, אזוי זי_ינענ פארלעזתגענ, די באזוכנ ווילג וואם די, טאג. צו מאג פוג
 וווינונג־ די את קרעפטנ אינטעליגענטע את מאנגל דעם צוליב אוים, קומט עם

 מא- איצטיקנ בא לייענער. צאל די קירצנ צו מיטלעג אלע מיט באדינגונגענ,
 פת דא איז ביכער אם פאדערונג א אבער מענטשנ, 136 נביכער באקומע מענט

מענטשנ. 307
 אויסגע- האט קאמם אוטופהערלעכער דער אז צוצרגעבנ, נאב בלי_יבט עם
 דער פת באוווםטזי_ינ א את שטאנדהאפטיקי_יט א ארבעטער די בא ארבעט

 פת ווארט גר$ב א גענוג איז עם אז דערווי_יזנ, פאקטנ די ווערדע. אייגענער
 ארבעט" די ווארפנ ז$ל ארבעטער דער אז ארבעסער, אנ נ1קע באלעבאם דעט
 ווענדנ אבער $פטער ארגאניזאציע. זי_ינ צו אדער געריכט, איג ווענדנ זיב זאל
 זיב זיי באציענ געריכס צום ווארעט ארגאניזאציע, זייער צו ארבעטער די זיב

אומצוטרוי. טיט

4 * *

 די פת טעטיקי_יט יאריקער-2 דער וועגג באריכט בי_יגעלייגטער דער
 לאנדאנער פארג געווארנ צונויפגעשטעלט איז ארגאניזאציעם ארטיקע

 דאנ ער איז סיבעם געוויסע איבער נאר י.(, 1896) קאנגרעס ם^ציאליםטישנ
 ארבעטער-שוצ- פארשטייענדיקנ דעט וועגנ יעד?ע די געוואו־נ. אפגעשיקט ניט

 קענענ זאל מיר אז שפעט, צו דערגאנגענ אתדז צו איז ציוריב את קאנגרעם
 זי_ינענ דעריבער יאר. לעצטנ דעם פאר באריכט אויספירלעכנ אזא צונויפשטעלג
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 אלגע- אייניקע מיט נאר זיב באנוגענענ מאמענט איצטיקנ באם געצוותגענ סיר
 צעפאלנ ארגאניזאציעם מערהייט די איז יאר לעצטנ דעמ באמערקתגעב. מיינע

 צו ארבעטער די פת אינטערעם דעד ינונג;2דערש זעלטענע א ינענ2ז שטרייקב זיב,
 ד^זיקע די באדינגעג וואם טיבעם, די געווארנ!. אפגעשוואכט איז פאריינעג זייערע

 צי_יט־ (1 קאטעגאריעם: צוויי אפ איינטיילג מעב קענ דערשיינונג, רעגרעסיווע
 רע. יליקע2צייטוו די צו שטענדיקע, (2 אוב באזי_יטיקנ זיב לאזנ וואט יליקע,2וו

 די אוג באלעבאטימ די פת ווידערשטאנד ענערגישנ מער דעט צו מיר כענענ
 עטלעכע לעצטע די פאר זשאנדארמעריע. דער מיצאד ארבעטער די קעגג העצע

 טורטע איג זיצג איצטער מאםנ-אונטערזוכונגענ; פארגעקומענ ז?ךנענ כאדאשים
 פראצעם זייער טיט צוזאמענהאנג את ארבעטער; 10 אויספארשונג אונטער
 זיינענ פיל ארבעטער; 200 ארוט פארתער צום געוואו־נ גענומענ זיינעג

 ווי מער געווענ איז אלצ דאם אויטלאנד. את פארפאלגונגענ די פת אנטלאפג
 אכוצדעמ, פאניק. א ארבעמער-מאטע דער צווישג ארויטצורופנ קעדיי געגוג,

 אב פירנ צו מעגלעכקייט די פארל$רנ האט וו$ם ארבעטעד-מאטע, די זוכט
 בא- צו אקשאנעם גרויס מיט באלעבאטיט, די טיט קאמפ דירעקטנ אקטיוונ,
 ארויטגע- ווערנ עם באדערפענישנ. גי_יםטיקע ני_י-אופגעוואכטע זייערע פרידיקג
 ארטיקע די וואס פארלעזונגענ, זיב, לערנענ אפ פאדערונגענ מאסנדיקע שטעלט

 אב זיב באוחיזט דעט אדאנק אוב באפרידיקג. צו בעקויעב ניט איז גרופע
 רי_יםערי_יענ׳ אוב מיינונג-פארשיידנהייטנ אינערלעכע עלעמענט, אומצופרידענער

 די אפ שוואכט עם וואס גרופעם, אפאזיצ?אנעלע באזונדערע זיב בילדנ עם
 אנגרייפנ־ דעט שטענדיק אפ האלטג וואם סיבעם, די ,2 ארגאניזאציע אלגעמייוע

 דער־ שוינ דאם שטאגדהאפטיק ניט מאכט וואם אוב באוועגוע דער פוב גאנג דיקג
 אינ ביקלאל אוב האנטווערק-ארבעט דער פת לאגע דער את באשטייענ נרייכטע,

 וואס גובערביעם, די אינ זיב געפינט זי וואסערע איב באדינגוננענ, באזונדערע די
 איצט בעקויעב ניט דא אויב מיר ינענ2ז באדויעו־נ, צום טכוט. אינ אריי־נ גייענ

 די פראגע. דאזיקע די אויסשעפנדיק ווייניקער אדער מער פאנאנדערצוארבעטנ
 ווארשטאטנ די פרנ אומבאדייטנדיקייט די ארבעט; דער פת יט2צעשפליטערטק

 אונטערשיידנ די באשעפטיקט; זיי אינ ינענ2ז וואם ארבעטער, צאל דער לויט
 פאר- אינ אפילע את פאכנ פארשיידענע את ארבעטער די פת לאגע דער את

 די את באלעבאטימ מערה?יט דער פת יט2ארעמק די ווארשטאטנ; שיידענע
 ארבעטער אונטערגעדריקטנ אנ פת לאגע דער פת איבערגאנג דעט פת לייכטקייט

 פראדוקציע דער פת סעזאנ-כאראקטער דער באלעבאם; א פת לאגע דער את
 אומגע־ אנ ארבעטלאזיקייט(; שטענדיקע א דא איז יט2צווישנםעזאנ־צ דער )את

 צוזאטעג פארמעם גראנדיעזע מער אלצ אנ נעמט• וו$ס קאנקורענצ, הייערע
 וואם את טכרט את איבערבאפעלקערונג ארבעטערשער דער פת וווקם מיטנ
 עם וואם טיט אט—רעזערוו-ארמיי, יטנדיקע2באד א арпоп שות פארוים זעצט
 ארבעטער-האנט־ די ארגאניזירג פרוווט מע ווענ זיב, רעכענענ צו אוים קומט

 מיטנ אז צוגעבנ, דערצו זאל טע ווענ לאגע. זייער פארבעסערנ את ווערקער
אג אויסצושטית באלעבאטימ-האנטווערקער די אוים קומט יט2צ דער פת גאנג

 אויסבע־ דערווארבעגע שויב די פוב פיל געגאנגענ טארלארנ ווידער זי_ינענ דערמיט צוזאמעב 1
סערונגעב.

 לאזט עם וואם געלט־מיטלענ, איב מאנגל אויסערסט־שטארקב דעט דערמאנעב אויב דא מוז מע 2
פילג. שטארק זיב
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 פאבריק-פרא- שטי_יגנדיקער דער מיט קאמפ פארביסענעמ מער את מער אלצ
 זייער אג קלאמערב זיב מוזג זיי שטארק ווי פארשטעגדלעב ווערט דאב דוקציע,
 את ארבעטלות, נידעריקב את ארבעטט$ג לאנגג רעט — שטיצפתקט לעצטג

 שות די אי_ינהאלטנ דאם פארבתדג זי_ינ דארם עם שווערקי_יטנ א פאר וואם מיט
 מיר וואלטג ארבעטער. ז־עמ פת לאגע דער את אויסבעסערונגעג דערגרייכטע

 אוב ציפערג טיט אלצ דאס באגרינדג געקענט מיר וואלטג געהאט, צי_יט מער
 זיב באנוגענעג צו געצוווגנעג מיר זי_ינענ אבער איצט בי_ישפילנ, פילצאליקע

 דעלעגאט דעמ פת אוםמערקזאמקי_יט די ווענדג נאר ווילב מיר געזאגטג. מיטב
 אט בא ווערט ארבעטער דער האנטווערק. קליינעט דעמ את לאגע דער אם

 אפ איידער מאם, גרעסערער פיל א את עקספלואטירט פראדוקציע פת פארמע
 ער האש לאגע זית פארבעסעו־נ צו מעגלעכקי_יטנ את וועגב את פאבריק, דער
 בא־ וויכטיקע א רוסלאנד גאגצ פאר האט פראגע דאזיקע די ווייניקער. פיל

 בא- באזונדערע א אפילע גובערניעם צאפנ-מיירעוודיקע די פאר את דייטונג,
 פת פארמע דאזיקע די איז דא וואם ערשטנם, דערפאר, באזונדערע א דייטונג.

 די צווישג איז דא וואם דערפאר, צווייטנם, את, הערשנדיקע, די פראדוקציע
 אגיטאציע ברייטסטער דער פאר באזת אופנעמבארער אנ צוגעגרייט ארבעטער

 ריב־ אנגעוויזב זי_ינ נאר זאל עם וועב פארבעסערונג, געוויסע א דורכפיו־נ צו
 דעלע- אתדזער אז האלטג, מיר פארוואם אט עם. דורכצופירג אפ וועגב טיקע
 אוםמערקזאםקי_יט באזונדערע א אופצווועקנ אופגאבע אג פאר שטייט גאט
 את קליינ-פראדוקציע דער פוג לאגע פאקטישער רער צו קאנגרעם דעם פת

רוסלאנד!.

 וועגנ יעד?עם קיינע ניטא קאמם עקאנאמישב דעט וועגג באריכט דעט איב איז באדויערב, צוט 1
 טוב מינסק פאר כאראקטעריסטיש איז וואס וו.(, א. אונ באלעבאטיט )שלאגב טעראר עקאנאמישנ

צייט. יענער
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в состоянии теперь более или менее исчерпывающим обра- 
30м разработать этот вопрос.

Разобщенность труда; незначительность мастерских по 
количеству занятых в них рабочих; различия в положении 
рабочих в разных ремеслах и даже в различных мастерских; 
бедность большинства хозяев и легкость перехода от угне- 
тенного положения рабочего в хозяина; сезонный характер 
производства (в междусезонный промежуток—постоянная 
безработица); неимоверная конкуренция, которая принимает 
все более грандиозные размеры вместе с ростом рабочего не- 
ренаселения в черте еврейской оседлости и которая уже 
арпоп предполагает значительнуюрезервнуюармию,—вот с чем 
приходится считаться при попытке организовать рабочих 
ремесленников и улучшить их положение. Если к этому при- 
бавить, что с течением времени хозяевам ремесленикам при- 
ходится выдерживать все более и более жестокую борьбу 
с возрастающим фабричным производством, то становится 
понятным, как цепко они должны держаться своего послед- 
него оплота—длинного рабочего дня и низкой заработной 
платы и с какими трудностями должно быть сопряжено 
сохранение раз достигнутых улучшений в положении ра- 
бочего.

Располагая временем, мы могли-бы обосновать приведен- 
ное цифрами и многочисленными примерами, но теперь принуж- 
дены ограничиться сказанным. Мы хотим только обратить вни- 
мание делегата на положение вещей в мелком ремесле. Рабочий 
при этой форме производства эксплоатируется в гораздо 
большей степени, чем на фабрике, а путей и возможностей 
для улучшения его положения у него гораздо меньше. 
Этот вопрос имеет для всей РоссЖ! важное значение, а для 
северо-западных губерний даже особенное значение. Особен- 
ное потому, во первых, что здесь эта форма производства 
господствует, а во-вторых, потому, что здесь среди рабочих 
подготовлена восприимчивая почва для самой широкой аги- 
тации в пользу проведения известного улучшения, лишь бы 
пути для его проведения были-бы указаны вернее. Вот по- 
чему, по нашему мнению, нашему делегату предстоит задача 
возбудить особенное внимание конгресса к фактическому 
положению в мелком производстве России 1.

1 К сожалению, в отчете об эконом, борьбе нет никаких данных об эко- 
ном. терроре (избиение хозяев и т. д.), характерном для Минска того 
времени.
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вследствие недостатка в интеллигентных силах и квартирных 
условий, приходится число читающих всячески урезывать. 
В настоящее время получают книги 136 человек. Спрос же 
на них пред'является со стороны 307 человек.

Остается еще добавить, что беспрерывная борьба выра- 
ботала у рабочих стойкость и сознание своего достоинства. 
Факты показывают, что достаточно грубого слова, обращен- 
ного со стороны хозяина к рабочему, чтобы последний бро- 
сил работу, обратился к суду или своей организации. 
Чаще-же рабочие обращаются к своей организации, так как 
недоверчиво относятся к суду.

* * • *

1 Вместе с тем многие уже завоеванные улучшения опять потеряны.
2 Нельзя не упомянуть тут о крайнем недостатке в денежных средст- 

вах, что дает себя сильно чувствовать.

Прилагаемый отчет двухлетней деятельности местных орга- 
низаций был составлен для Лондонского Социалистич. 
Конгресса (1896 г.), но по некоторым причинам не мог быть 
тогда отослан. Известие о предстоящем в Цюрихе Арбей- 
тершутцконгрессе дошло до нас слишком поздно для того, 
чтобы мы могли составить столь же обстоятельный отчет 
за последний год. Поэтому мы вынуждены в настоящий мо- 
мент ограничиться только некоторыми общими замечаниями. 
За последний год большинство организаций распалось, стачки 
представляют собой редкое явление; интерес рабочих к их 
союзам ослабел 1. Причины, обуславливающие это регрессив- 
ное явление, могут быть разделены на 2 категории: 1) вре- 
менные, устранимые и 2) постоянные. К временным мы при- 
чисдяем более энергичное противодействие хозяев и травля 
рабочих со стороны жандармерии. За последние несколько 
месяцев происходили массовые обыски; теперь 10 рабочих 
сидят в тюрьме под следствием; по их делу.’было допрошено 
около 200 рабочих; многие бежали от преследования за-гра- 
ницу. Всего этого было более чем достаточно, чтобы выз- 
вать панику среди рабочей массы. Кроме того, рабочая масса, 
лишенная возможности вести активную, прямую борьбу 
с хозяевами, ищет с большой настойчивостью удовлетворе- 
ния своим, вновь пробудившимся умственным требованиям. 
Пред'являются массовые требования занятий, чтений, чего 
местная группа удовлетворить не в силах. А это влечет за 
собой появление недовольного элемента, внутренних раз- 
ногласий и раздоров, образование отдельных оппозиционных 
групп, что ослабляет общую организацию1 2. Причины, по- 
стоянно задерживающие наступательный ход движения и обу- 
сдавливающие неустойчивость раз достигнутого, заключается 
в положении ремесленного труда и вообще в особенных 
условиях, в которые он поставлен в губерниях, входящих 
в черту еврейской оседлости. К сожалению, мы и тут не 
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и стачках было привлечено к допросу много лиц, но ни 
одно из них, благодаря умелым ответам, не было арестовано.

X. По каким поводам возникли стачки

1) За сокращение рабочего времени—26, 2) за повышение 
платы—13, 3) из-за отказа рабочим за принадлежность к сою- 
зам—3 (Примеч. В одной из этих стачек были выставлены 
требования уничтожения поштучной платы и установления 
12-ти часового рабочего дня), 4) унижтожение поштучной 
платы—3, 5) из-за унитчожения уроков—2, 6) из-за требова- 
ния лучших отношений—3, 7) чтобы поддержать товарища, 
8) с целью уничтожить союз хозяев—1. Из этих стачек 
были проиграны 4, по причине приезда иногородних рабочих. 
Итак, из 100 стачек были выиграны—93 (?).

XI. Результаты стачек

Благодаря двухлетней борьбе, рабочие достигли значи- 
тельного улучшения в материальных условиях своей жизни. 
Почти во всех ремеслах (за исключением портняжного) прои- 
зошло сокращение рабочего дня с 16-18 часов до 12-13 ча- 
сов. Заработная плата повысилась: а) у заготовщиков, пе- 
реплетчиков, рабочих на табачных фабриках, рабочих на 
мыловаренных заводах, веревочников, слесарей, пекарей, обой- 
щиков, от 25 до 40%, б) в отдельных мастерских у порт- 
ных и сапожников от 20 до 25%.

XII. Число посетителей чтений

Чтения посещало 155 человек, что составляет 17% всего 
числа организованых. Число это больше для старых органи- 
заций, достигая 40 и 46% и менее, спускаясь до нуля для 
организаций, недавно возникших. Для портных, переплетчи- 
ков и щетинщиков % этот колеблется между 39 и 46; для 
организаций портных, жестянников и сапожников % колеб- 
лется между 5 и 12; для веревочников, тандетных портных, 
пекарей, конфектниц %—0; для остальных организаций % ко- 
леблется между 19 и 27. В настоящее время чтения посе- 
щаются 120 рабочими.

XIII. Число получающих книги и спрос на последние

В течение двух лет значительно возросли умственные 
потребности рабочих. Спрос на книги растет в такой степени, 
что существующие 2 рабочие библиотеки (русская и еврей- 
ская) не в состоянии доставлять требуемое число книг. До- 
стоверно известно, что многие из рабочих посвятили завое- 
ванный досуг занятиям по грамоте и наняли на свои скудные 
средства учителей. По наведенным справкам число это растет 
с каждым днем. Желающих посещать чтения так много, что 
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рабочей организации1. Так как от исхода этой стачки зави- 
село дальнейшее существование союза, то последний на- 
прягал все свои силы, чтобы выйти из этой борьбы побе- 
дителем. Когда шансы на победу стали склоняться на сторону 
рабочих, то последние выставили еще два требования: унич- 
тожение поштучной платы и введение 12-часового рабочего 
дня, что значительно увеличило продолжительность стачки. 
Борьба длилась 40 дней и, несмотря на вмешательтво мест- 
ных властей в пользу хозяев, кончилась полным торжеством 
рабочего союза, и все требования рабочих были удовлетво- 
рены. В исходе этой стачки были заинтересованы все мест- 
ные союзы, которые оказывали им посильную помощь, что 
и дало возможность этому союзу долго выдержать столь 
упорную борьбу. Стачка шорников,, длившаяся 70 дней, 
выделяется по той удивительной стойкости, которую рабо- 
чие проявили в борьбе с хозяевами.

1 На защиту хозяев выступила древне-еврейская пресса и общест- 
венный раввин. В одной еврейской газете (״Гамелиц“) появилась статья 
о союзе заготовщиков, в которой она выставила его в самом ложном свете, 
требовала уничтожения такой ״гадости“, позорящей евр. нацию. Еврейский 
общественный раввин в 1-й раз по просьбе хозяев, а во второй—поприка- 
занию властей, расклеивал 06‘явления, в которых прызывал рабочих к по- 
рядку, указывая на то, что подобная борьба преследуется правительством, 
может довести участников до Сибири и ухудшить положение всего еврей- 
ского народа в России. Газетная статья и 06‘явления раввина были оценены 
рабочими по достоинству.

Нужда рабочих доходила до того, что праздничная одежда 
и вещи, имевшие кой-какую ценность, были проданы или 
заложены. Многие из стачечников голодали н носили обувь, 
сквозь которую выглядывала босая нога. Стачка была ими 
выиграна. Местные власти во главе с фабр, инспектором 
особенно проявили свою административную деятельность 
в стачках на мыловаренном заводе ина табачных фабриках. 
В обоих случаях фабричный инспектор пригласил рабочих, 
среди которых преобладают женщины, в участок. Не распро- 
сивши даже про причину, вызвавшую стачку, фабричный 
инспектор (который является сам владельцем завода) с по- 
лицеймейстером накинулись (в буквальном смысле) на ра- 
бочих с ругательствами и угрозами, вроде высылки в Сибирь 
и на каторжные работы, стали выпытывать, кто из них за 
союз, кто собирает деньги, где происходят собрания и т.п. Ра- 
бочие, особенно работницы, прекрасно себя держали и ни 
единым словом не выдали своей организации. За время 
стачки фабричный инспектор познакомился с такими упу- 
щениями на фабрике, которые влекут за собой привлечение 
владельца к ответственности, но все это его не интересовало. 
Оно и понятно. Со слов самих хозяев фабричный инспектор 
 вознаграждается“ ими по заслугам. Отношения фабричного״
инспектора к рабочим таковы, что когда хозяин был вынуж- 
ден требованиями рабочих повысить плату, он выговорил 
себе условие, чтобы об этом договоре до времени не было 
доложено фабричному инспектору. За участие в союзах 
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чек в течении этого времени. Так как средняя продолжи- 
дельность стачки равняется 12 и 13/27 дня и число участии- 
ков в стачке составляет в среднем 8 и 24/27, то на каждого 
стачечника в день выпадала помощь в 10 коп., т. е. сумма 
меньшая 1/з средней заработной платы. Эта скромная цифра 
свидетельствует лучше любой картины о тех лишениях, 
которые терпели рабочие в борьбе с эксплоататорами.

VII. Число людей, участвовавших в стачках

Число участников в стачках колеблется между 2 и 45 и раз- 
лично для разных групп организаций. Для групп щетиншиков, 
слесарей, рабочих на табачных фабриках, сапожников, 
веревочников, число стачечников колеблется между 10-ю 
и 45-ю. Единовременное участие большего числа лиц у са- 
пожников и слесарей об‘ясняется тем, что у их. эксплоата- 
торов существует союз, и рабочим организациям пришлось 
вести оборонительную борьбу. Фабричный характер осталь- 
ных 4-х производств обуславливал участие всех членов 
организации. Для остальных организаций число участников 
колеблется между 2—12. Общее число забастовщиков за 
2 года составляет 480 человек, что в среднем дает на каж- 
дую стачку 9 человек (8 и 24/27). Несомненно, что некото- 
рые участвовали в нескольких стачках.

VIII. Какую сумму денег потеряли забастовщики в виде 
заработной платы

Считая рабочую плату приблизительно от 30 коп. 
в день, мы находим, что забастовщики потеряли 1.797 руб. 
33т/з коп., что составляет приблизительно 20־ти летний 
заработок одного рабочего.

!X. Более выдающиеся стачки как по поведению стачечни- 
ков, так и местных властей

Среди стачек следует отметить те, которые носили ха- 
рактер оборонительной борьбы и которые были наиболее 
продолжительными. Союзы хозяев, с целью разрушить ра- 
бочие организации, часто предпринимали наступательную 
борьбу. Воспользовавшись затишьем в работе, хозяева от- 
называли своим рабочим с тем, чтобы заставить их выйти 
из рабочей организации. Так были вызваны стачки сапожни- 
ков, слесарей, заготовщиков и некоторые другие, в которых 
принимали участие большинство членов союза. Отметим 
стачку сапожников. По общему решению хозяев отказали 
старшим подмастерьям в работе, требуя от них выхода из 
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приливов и отливов людей невозможно определить число 
рабочих-портных, портних (дамские портнихи), столяров, 
десятников, белошвеек. В остальных ремеслах процент орга- 
низованных колеблется между 75—100, давая в среднем 
86,5% для каждой организации.

IV. Число стачек и их продолжительность
В первое время своего существования организации не 

отмечали происходивших стачек. Точные сведения имеются 
лишь о 54-х стачках. Число стачек, устроенных отдельными 
союзами, колеблется между 1 и 7.

Цифру понижают недавнно возникшие организации, 
успевшие за свое недолгое существование устроить лишь 
1 или 2 стачки.

Продолжительность отдельных стачек колеблется между 
1 и 70 днями и различна для отдельных групп организаций. 
В группах организации щетинщиков, сапожников, слесарей, 
шорников, стачки были наиболее продолжительны. Из 15 ста- 
чек, имеющих место среди этих организаций, 4 продолжа- 
лись 279 (?) 224 (?) дней от 40 до 70, что составляет 
56 дней средней продолжительности. Наименее продолжи- 
тельными были стачки на табачных фабриках, жестяников, 
портных (от 1 дня до 9-ти). Все 54 стачки продолжались 
674 дня, что дает на каждую стачку 12,5 (12 и 13/27) дня 
средней продолжительности.

V. Доходы касс

Кассы черпали свои средства, главным образом, из член- 
ских взносов, как постоянных, так и единовременных, вно- 
симых членом при его вступлении в организацию. Кроме 
того, для поддержания стачечников, организации часто нала- 
гали налоги на членов союза, не принимавших участие 
в стачке. За 2 года кассы имели 890 р. дохода.

VI. На что кассы тратили деньги

Кассы тратили свои деньги на поддержание стачечников, 
наем квартиры под собрания, поддержание безработных, 
помощь стачечникам других городов и на другие нужды 
союза. В обшей сложности израсходовали 565 руб. 30 к.

1. На стачечников—300 р. 65 к.
2. На безработных и на отправку рабочих, приехавших 

из других городов во время стачки—135 р. 45 к.
3. На квартиры—65 р. 50 к.
4. На остальные нужды организации и на отправку лю- 

дей в другие города с агитационной целью—64 р. 30 к. 
Принимая в соображение сумму денег, потраченную централь- 
ной кассой на поддержание стачечников, именно 315 р. 38 к., 
получаем сумму 615 р. 43 к., потраченную на ведение ста- 
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лесов по близости города помешало увеличить почти вдвое 
число участников1.

1 О праздновании 1־го мая в нашем городе было напечатано в ״Фор- 
вертсе“.

2 У каменщиков союз к концу года распался по той причине, что 
работа у них исключительно сезонная. В союз столяров были допущены 
люди, которые по своему положению являются полухозяевами, что мешало 
союзу успешно вести борьбу. Из этого союза выделился чисто рабочий 
элемент, который основал свою организацию в 1896 г. Вследствие особых 
условий портняжного ремесла, союз портных не имел успеха, постепенно 
угасал, дав начало новой организации в 1895 г. Из вышеназванных союзов 
следует выделить союз мясников, в котором нет классового отпечатка, при- 
сущего всем остальным организациям.

II. Прогрессивный рост наших сил
Возникшая летом 1894 г. борьба между рабочими 

и их эксплоататорами, вызвала к жизни 4 союза: портных, 
слесарей, переплетчиков и щетинщиков, насчитывавших 
к концу этого года (1894 г.)—220 человек. К началу следу- 
ющего года эти союзы представляли .уже прочные органи- 
зации, успешно выдержавшие несколько стачек.

1895-й год—год самой напряженной борьбы. В этом 
году возникло самое большое число рабочих союзов: шор- 
ников, заготовщиков, обойщиков, жестянников, портных, 
столяров, каменщиков, мясников, белошвеек, шапочников 
и сапожников, которые вместе с возникшими раньше органи- 
зациями 06‘единили 870 человек1 2.

1896 г. дал новые организации: главным образом среди 
фабричных. В начале этого года возникли три союза на табач- 
ных фабриках, которые вскоре слились и образовали единую 
организацию. Далее возникли союзы среди рабочих на 
конфектной фабрике, среди пекарей, тандетников, приказ- 
чиков и среди рабочих, выделывающих веревки. В состав 
этих организаций входит 253 человека, что вместе с преды- 
дущими составляет 24 союза с 1.188 членами. Из органи- 
заций, возникших за 1896 г., следует выделить приказчиков. 
Союз приказчиков обнаруживает тенденцию к распадению; 
дело в том, что входящие в него члены весьма различны 
по материальному положению: между тем, как один из них 
вырабатывает не более простых поденщиков, другие поль- 
зуются весьма сносным положением. Первые, естественно, 
нуждаются в защите и требуют ее от своего союза; послед- 
ние же—привилегированные—в этом не чувствуют почти 
необходимости и не могут итти в борьбе рядом с первыми. 
Отбросив организацию каменщиков, мясников, приказчиков, 
не имеющих строгого характера (классовой?) борьбы, мы полу- 
чаем 21 рабочий союз с 912-ю членами.

III. Процент организованных
Большинство организаций охватывает почти всех имею- 

щихся налицо в данной отрасли рабочих. Вследствие частых 
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ным требованиям рабочих—перешли в наступательное поло- 
жение и стали преследовать рабочие собрания, союзы, кассы 
и тех рабочих, которые по указанию хозяев принимали дея- 
тельное участие в борьбе. Последние притеснения и пресле- 
дования показали рабочим классовый характер их борьбы 
и отношение властей к их интересам. С этого момента союзы 
принимают нелегальный характер: рабочие собрания устраи- 
ваются тайно за городом или скрываются где-нибудь в за- 
брошенной части города. Сама организация под давлением 
жизни принимает более конспиративный характер. Продол- 
жительная и упорная борьба отдельных союзов естественно 
требовала помощи от других союзов. Эта необходимость 
во взаимной поддержке вызвала к жизни ״центральную кассу“, 
которая ставит себе целью для ведения более успешной 
борьбы с эксплоататорами 06‘единить в один большой мест- 
ный союз существующие организации. Союзы, входящие 
в состав центральной кассы, отдают в ее пользу 10% своих 
доходов и имеют там своего представителя, выбираемого 
конспиративно. Рабочие вечера, устраиваемые центральной 
кассой с агитационной целью и для пополнения своих средств, 
пользуются громадным успехом среди рабочих и охотно 
ими посещаются. На этих вечерах бывает по несколько сот 
человек (исключительно рабочих). Речи на злобу дня или на 
определенную тему сменяются пением революционных песен 
хором из рабочих. Громкие рукоплескания провожают ора- 
тора по окончании речи; тостам революционного характера 
нет конца.

Из речей, произнесенных на этих собраниях, следует от- 
метить следующие в. том порядке, как они производились 
за эти два года: ״о пользе сокращения рабочего дня“, 
 о необходимости для рабочих״ ,“о вреде поштучной работы״
соединиться в союзы“, ״об отношении полиции к закону 
о 12-тичасовом дне“, ״о последних преследованиях рабочих 
со стороны хозяев и полиции“, ״о солидарности еврейских 
и христианских рабочих“, ״о рабочем движении и последних 
стачках в России“, ״о послании министра Витте к фабрич- 
ным инспекторам“, ״по поводу коронования Николая П-го״.

В 1895 г. 1-мая праздновал кружок рабочих из 40 чело- 
век, а в настоящем году в нем приняло участие 300 человек. 
На празднике были произнесены речи:

1. о значении 1-го мая и

2. о необходимости политической свободы.

Праздник прошел весьма оживленно и оставил глубокий 
след на всех присутствовавших.

Участниками было провозглашено много революционных 
тостов и высказано много пожеланий. Отсутствие удобных 
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тация в пользу сокращения рабочего дня нашла себе мае- 
совое сочувствие, вызвала сильное массовое движение, охва- 
тившее в самое короткое время значительную часть отраслей 
промышленности. В том-же году было подано местному 
губернатору несколько коллективных прошений, покрытых 
сотнями подписей, в которых требовали установления 12-ти- 
часового рабочего дня особым распоряжением и наблюде- 
ния полиции за его исполнением. Еще до получения ответа 
от губернатора недовольство рабочих проявилось в несколь- 
ких стачках. Но так как стачечники были бессильны, для 
ведения самостоятельной борьбы, а со стороны экскплоата- 
торов они встретили значительное сопротивление, то им 
удалось лишь сократить продолжительность рабочего дня 
 -с 16-18-ти часов до 14 часов. Изданное в том-же году рас׳
поряжение об исполнении закона о 12-тичасовом рабочем 
дне, возлагавшее на полицию обязанность следить за 
исполнением этого закона, хозяева всеми мерами старались 
обходить. Власти, подкупленные хозяевами, бездействовали 
и даже преследовали тех из рабочих, которые обращ ׳лись 
к ним за помощью. Индифферентное и даже враждебное 
отношение властей к интересам рабочих и чрезмерные притес- 
нения хозяев, особенно тех из рабочих, кто найболее интере- 
совался возникшей борьбой, способствовали учреждению 
постоянных организаций для защиты интересов своих членов. 
Кассы этих союзов с постоянными членскими взносами ока- 
зывают материальную помощь своим членам, главным обра- 
30м, во время забастовок. Возникшие, таким образом, союзы 
в глазах рабочих носили легальный характер и нередко собра- 
ния этих союзов происходили в молельнях или под откры- 
тым небом в самом городе. Союзы начали правильную 
и упорную борьбу за улучшение материального положения 
своих членов, за доставление им досуга и т. п.

Все это вызвало 06‘единение со стороны хозяев для про- 
тиводействия рабочим организациям. Уставы хозяйских сою- 
зов висят над рабочими как Дамоклов меч, готовый разда- 
вить их в минуту ослабления их организации. Эти пункты 
потребовали от рабочих организаций сильного напряжения 
сил, чтобы устоять в этой трудной и почти непосильной 
борьбе. Они гласят:

1. Хозяин, у которого происходит забастовка, получает 
от своего союза денежную помощь.

2. Никто из членов союза не имеет права брать к себе 
в мастерскую рабочего, участвовавшего в стачке.

Вследствие такого положения вещей борьба приняла 
с самого начала резко классовый характер, легко подмечен- 
ный ее участниками; нередко забастовка в одной мастерской 
требовала для победы остановки работы в другой мастер- 
ской. В то-же время власти во главе с фабричным инспекто- 
ром из пассивного положения, которое они заняли по отон- 
шению к рабочим, вследствие невозможности открыто пре- 
пятствовать (послание Витте сделало это возможным) закон-
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Начало рабочего движения в Минске 
1894/97 г.

Отчет о деятельности еврейск. соц. демо- 
крат[ической] Минской организации

Общий отчет до !.VII. 1897 г. Минск
!.Общий очерк.

II. Прогрессивный рост наших сил.
III. Процент организованных.
IV. Число стачек и их продолжительность.
V. Д о х о д ы касс.

VI. На что кассы тратили деньги.
VII. Число людей, участвовавших в стачках.

VIII. Какую сумму денег потеряли стачечники в виде за- 
работной платы.

IX. Более выдающиеся стачки.
X. По каким поводам возникали стачки.

XI. Результаты стачек.
XII. Число посетивших чтения.

XIII. Число получающих книги и спрос на последние.

I. Общий очерк
Рабочее движение в нашем городе возникло летом 1894 г., 

когда началась агитация в пользу 12-тичасового рабочего 
дня. В течение этих двух лет наше молодое движение успело 
охватить, за малым исключением, все местные отрасли 
промышленности. Беспрерывный рост стачек, имевший место 
в эти два года и продолжающийся по настоящее время, 
показывает жизненность этого движения. Борьба началась 
за введение 12-тичасового рабочего дня и перешла посте- 
пенно на защиту других сторон жизни рабочих, как повы- 
шение платы, уничтожение поштучной работы и т. п.

Несмотря на существование закона о 12-тичасовом ра- 
бочем дне, продолжительность работы была чрезмерная. 
16-18-тичасовый рабочий день был обычным явлением. Аги-
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 סרב פאנדג ילדישע די אינ געפונעג מיר האבג באריכט ווילנער דעט
 קאפיטל ערשטער דער מארקט־ענגעלם־לעניג־אינסטיטוט. פת ארכיוו

 אב את ילדיש אם אפגעדרוקט געוועג איז דאקומענט דאזיקג עמ1 פת
 באריכטי פת טיילג איבעריקע די אבער אויסגאבע. אויסלענדישער

 באוועגונג סאצלאליסטישער דער וועגב בילד גענוי א£ גיבג וואם
 פאר שטעט אנדערע אוב ווילנע איב ארבעטער ילדישע די צווישג

 די געדרוקט. געוועג ניט איצט ביז נאב זללנעג ,1895—1890 יארג די
 איז דאקומענט היסטארישג וויכטיקג דאזיקג דעט פת איבערזעצונג

 פארעפענטלעכג מיד וואם טעקסט, רוסישג פת געווארג געמאכט
באנד. דאזיקג דעט איג גלייכצייסיק

 דער פרב כאראקטעריסטיק דער פאר מאטעריאלב
 )ווילנע( שטאט את אונדז בא ארבעטער-באוועגונג

יאר 5—4 לעצטע די פאר
ר( א י טנ-1896 איג )צונויפגעזאמלט

1 קאפיטל

ווילנע. איג יאר טנ-1896 איג מי_י-פי_יערונג דער אם געלייענט באריכט,
 אוג פאראיאריקג דעט מיטלעג אוב קרעפטג אונדזערע .1

ר. א י היינטיקג
 זיב האבג רואם ארבעטער, צאל אלגעמיינע די איז יאר פאראיאריקג דעט

 געשלעכטג; ביידע פרג מאב 500 ביז דערגאנגעג באוועגונג, דער אג אנגעשלאסג
 —דעט איג מענטשג; 1962 ביז פארגרעסערט צאל די זיב האט יאר היינטיקג

 אריע. געוועג זיינעג וואס מענטשג, 500 די האבג פאראיארג ארבעטערנם. 262
 זיי- האיאר פראפעסיעם; 16 צווישג געטיילט זיב באוועגונג, דער איג געצויגג

 ארבע- די אע פראפעסיעם. 27 צווישג פארטיילט קאטע-מיטגלידער 962 געג
 איצ_ די איו רובל; דד געוועג איז פאראיארג, עקזיסטירט האבג וואט קאסעם, טער

 רובל 1000 א בא פאראג איז פראפעסיעם 2ד די פוג ארבעטער-קאסעם טיקע
 אינגאגצג פאראנעג איז פראפעסיעס 21 דערמאנטע ערשט די איג מעזומעג.

 אז ה., ד. געשלעכטג, ביידע פוג ארבעטער ארבעטערנם( 1202) 3300 העכער
.100 יעדער פוג מענטשג 30 או׳מגעפער ארגאניזירט זי_ינענ פראםעם?אגעל

 םר?ער באטייליקט זיב נ ב א ה ס ע י ם ע פ א ר פ וואסערע .2
 באוועגוגג דער פוג מ ע נ ר א פ דער נ ו א באוועגונג אינדער

לעצטניאר. דעט
 פאלגנדיקע די אנטיילגענומעג באוועגוגג דער איג האבג צוריק יאר 2 טיט

 קאנווערטנ-מאכערנם, (3 פאפיר^סנ-מאכער, (2 שטעפער, (1 פראפעסיעם: 11

37



 באשטע־ (8 שליאסער, (7 סטאליער, (6 הענטשקע־מאכער, (5 אי_ינבינדער, (4
 )קליידער-שניידערנם( שני_ידערנס (11 בערשטער, (10 בעקערנם, (9 לונגענ-שניירער,

 פראפעסיעם: 6 נאב צוגעשטאנעג באוועגונג דער צר זי_ינענ צוריק יאר א מיט
 יוווע- (5 מיליטער-שני_ידער, (4 שוסטער, (3 מעבל-ארבעטער, (2 גראוויארג, (1

 פרא- 6 די אט את צוריק(. יאר אנדערהאלבג מיט—)די ליטאגראפג (6 ליו־נ,
 רואם מענטשנ, 550 פרג קאסע-מיטגלידער 153 פאראנ איצט זי_ינענ פעסיעם

 יעדע סוב מענטשג 30 ה. ד. פראפעסיעם, דאזיקע די מיט באשעפטיקט זי_ינענ
 באווע- דעד את זי_ינענ כאדאשיט 8 לעצטע די קאסעם. די צו געהערג 100
 פאכנ: דאזיקע די פת ארבעטערנם אוב ארבעטער געוואו־נ ארי_ינגעצויגנ .גונג

 שמוק־ (4 מעסאנדזשניקעס, (3 פודעלע-מאכערנס, (2 הענטשקע־מאכערגס, (1
 שני_ידער היימישע (7 טאקער, (6 קליידער, פארטיקע פת שני_ידער (5 לער,

 טיפ^גראפג, (9 קוימעגקערער, (8 קליידער(, אויבערשטע )פת שני_ידערם אוב
 מענטשג, 800 איבער באשעפטיקט זי_ינענ פאכג 10 די אט איג בלעכער. (10

 אוים קומט ארבעטער 100 יעדע אפ ה. ד. מאנ, 197 ארגאגיזירט זי_ינענ■ זיי פו.
 יאי לעצטג דעמ פאר אז זענ, צו איז דעמ פת קאסע־מיטגלידער. 24 צו

 רעכע־ ניט זאל מע )וועג פאכג 11 באוועגונג דער אג אנגעשלאסג זיב האבג
 עקזים־ האבג וואט קאסעם, 16 די את מיטגלידער, 350 מיט בייגער(, די נעג

 איר מיטגלידער. 150 אפ פארגרעסערט זיב האבג צוריק, יאר א מיט טירט
 דעם געציילט זיב האבג וואט מעגטשנ, 500 די אז אכט, את נעמענ דארפט
 אנשטרעג־ לאנגיאריקע פת פרוכט די איז דאם קאסעם, די את יאר פאריקג
 ני_יע פאראיאריקע די צו צוגעגעבנ האט יאר איצטיקער נ יי א דער גונגענ.

קאטע־מיטגלידער. 500
קאסעם. עקזיסטירנדיקע די נ פו כאראקטער דער .3

 ב., צ. קאטעם, דערמאנטע די פת אייניקע האבג צוריק יאר עטלעכע מיט
 קליידער- טטאליער, זאקג־מאכערם, קאנווערטנ-מאגערנם, די פת קאטעס די

 אלע זי_ינענ איצטער לי_י־קאסעס. פת כאראקטער א געהאט אנד. את שני_ידער
 פרא- 27 דערמאנטע די פת ארבעטער די געהערג עם וואסערע צו קא.עס, 32

 קלאסג- דעם באותיזט דאם עקטפלואטאטערנ. די מיט קאמפ פת קאטעם פעסיעם,
שטאט. את אתדז בא ארבעטער־באוועגונג דער פוג כאראקטער

 עקטפלואטאטעו־נ די מיט קאמם פונעמ טיק ים ט א סט .4
יאר. לעצטנ דעט

 )ארי_ינ־ פראפעסיעס דערמאנטע די פת 21 את איז יאר לעצטנ דעמ פאר
 געענ־ 43 האבג זיי פת שטרי_יקנ, 56 פארגעקומענ בייגער( די אויב רעכענענדיק

 שטרייקנ, געלונגענע 10 אפ ה. ד. דורכגעפאלג, זי_ינענ 13 זיג, א מיט זיב דיקט
 ווי-יטערדיקע די אויב גערעדט, אנדערש אדער, דורכגעפאלענע, 3 אוים קומט
 זאגג, מענ קענ דאנ דערפאלג, אזא פונקט מיט זיב פירנ שטרייקנ די וועלג יארנ

.70 שטאט את אונדז בא ארבעטער די געווינענ שטרי_יקנ 100 פת אז
 נ ג י ו צ ע נג י2 ר א נ ע נ י_י ז אם וו ם, ע י ם ע פ א ר פ וואסערע נ י א .5
 נ יי ק געוועג ניט ר יא דעמ אינ איז באוועגונג, דער אינ
רי_יקג. שט

 קית איז מי_י( איצטיקנ ביז פאראיארג מי_י )פת יאר פארגאנגענעמ דעט
קאנווערטנ-מאכערנם, די בא (1 פאכג: 7 די אט את געוועג ניט שטרי״יקג
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 יווועלירג, (3 שטרי_יק, קליינעט איינ רעכענענ ניט אויב—קליידער-שני_ידערנם (2
 קוימענקערער.~אכוצ (7 בלעכער, (6 פודעלע־מאכערנם, (5 הענטשקע-מאכערנס, (4

 די זיינענ יויוועלירג, את שני_ידער קאנווערטנ־מאכערנם, די פת קאסעם די
געווארנ. געגרינדעט לאנג ניט גאר קאסעם 4 איבעריקע

ר. יא נ ט צ ע ל דעט נ ו פ נ ק י_י ר ט ש ע ט ם ק י ט כ י וו די .6

 עדלשטיינם באוווסטער דער אפ פארגעקומעג איז שטרי_יק גרעסטער דער
 קארעספאנדעגצ א אפגעדרוקט געוועג איז שטרי_יק דאזיקג דעט וועגנ פאבריק.!

 וועדאמאסטי"• "בירזשעוחע צי_יטונג: רוסישער פארשפרייטער זייער דער את
 דער את אויב געוואו־נ איבערגעדרוקט איז קארעספאנדענצ דאזיקע די

 דער עם, הייסט אנד. את וועדאמאסטי" "רוםק?ע צייטונג ברייט-פארשפרייטער
 אונדזער פת גרענעצג די אויסער אויב אינטערעם ארויסגערופג האט שטרי_יק
 דער טיט פילט וואס יעדערער, איבערגעלעבט האט געפיל פרייד א שטאט.

 זיי ווי געהאלטג, פעסט זיב האבג ארבעטער די ווי דעט, פת ארבעטער-זאב,
 איינמאליקע ניט די צו זיב באצויגנ פאראכטונג שווי_יגנדיקער א טיט האבג

 פאבריק- אפג קומעג צו פאליציי דער אוג אתספעקטער דעט פת אי_ינלאדונגענ
 ארבעטער די האבג פאראכטונג דער אט טיט אונטערהאנדלונגענ. אם הרים

 די אינספעקטער, דעט רעכט טיט האלטנדיק קלאםנ-רי_יפקי_יט, זייער דערוויזנ
 עקספלואטא־ די פת מיטהעלפער פאר מאכט־ארגאנענ ענלעכע את פאליציי

 ארויסצופאנגענ אם מיטל א פאר אונטערהאנדלונגענ פאליציעשע די את טערנ,
אוגטערהעצער. אזויגערופענע די ארבעטער-סוויווע דער פת

 אוג דויער דער שטרייקנ, די אינ אנטיילנעמער צאל די ד.
ר. יא דעט איג געוועג זי_ינענ אם וו שטרי״יקג, די פוג ט אם ק

 דער־ די פת 21 איג פארגעקומעג זיינעג וואס שטרי_יקנ, 56 די איג א(
 גייעג צאל דער אט )איג מענטשג 535 באטייליקט זיב האבג פאכג, מאנטע

 את מאל עטלעכע צו באטייליקט זיב האבג וואם ארבעטער, די אויב ארי_ינ
 132 את קאסע-מיטגלידער די צו 400 איבער געהערג זיי פת שטרייקנ(, די

 זי_ינענ שטרי_יקער 100 יעדע צווישג ה., ד. קאסע־מיטגלידער, קייג ניט זי_ינענ
 זי_י־ וואם קאסע-מיטגלידער, 75 יעדערע אז אדער, קאסעס, די פת 75 געוועג

קאסע־מיטגלידער. ניט 25 ארי_ינגעצויגנ האבג שטרי_יק, א את ארי_ינגעטראטנ ענ1
 שטרי_יקנ די ק. י_י ר ט ש א סוג דויער דורשניטלעכער ב(דער

 שטרייקנ קליינע 2 :טעג 14 ביז ווייניקער. את טאג 1 פת געצויגג זיב האבנ
 רע" ניט זאל טע ווענ וואכנ; 12—צווייטער דער וואכג,—6 איינער געדויערט, האבג

טעג. 5—שטרי_יק א פת דויער דורשניטלעכער דער איז ,2 לעצטע די כענענ
 ק. י2 ר ט ש ר ע ד ע י נ י א אנטיילנעמער דורכשניטלעכעצאל ג<

 .38 את 1 צווישג געוואקלט זיב האט שטרי_יק יעדער פת אנטיילנעמער צאל די
 רעכעגעג ניט זאל טע ווענ מאג. 200 באטייליקט זיב האבג שטו־כיק אייג את

 בא- זיב האבנ שטרייק יעדער את אז דורכשניט, את אוים קומט לעצטנ, דעט
מעגטשג. 9-8 טייליקט

 בילד גענוי א גיבב וועלכע ד^קומענטב, ריי א מיר פארעפנטלעכב כ1ב דאזיקנ דעט איב 1
פאבריק. עדלשטיינס אפ שטרייק־ דעט יועגב
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 ט־ י ע־מ קאם ק יי ר ט ש ר ע עד י נ י א זיב באטייליקנ ל פ י וו ד(
 שטאט אי־נ אונדז בא ווי אזוי ניט-קאםע-מיטגלידער? אוב גלידער

 קומט ניט־קאסע-מיטגלידער, 25 אויסגעקומענ שטרי_יקער 100 יעדערע אם איז
 דורכשניט־ די איז דאם אט )אוג שטרי_יקער 8 אפ איז דורכשגיט את אז אוים,
 פאראנענ שטאט( א איג אונדז בא שטרי_יק א פת אנטיילנעמער צאל לעכע

ניט-קאסע-מיטגלידער. 2
/

 גע־ האבג יאר דעט פת שטרי_יקנ די נ. ק י_י ר ט ש די נ ו פ ט ם א ק ר ע ד ה(
 טעג. צאל די זאלנ מיד )ווענ ארבעט-טעג 3600 א בא סאכאקל, איג דויערט

 ארבעטער, צאל דער אפ קייפלענ שטרייק, יעדער געדויערט האט עם וואם
 וויפל ■יבאקומעג מיר וועלג שטרייק, יערער אינ באטייליקט זיב האבג וואם

 דורכשניט- דעט רעכענדיק שטרייק(; יעדער געדויערט האט עם ארבעט־טעג
 די אז באלומעג, מיר וועלב קאפ., 30 ארבעטער אנ פרג ארבעטלוינ לעכב

 די האבנ קאסעס די ארבעטלויג. רובל 1100 בא פארלארג ה$בנ ארבעטער
 אוועקגע־ העלפט א איז סומע דער אט פת רובל. 500 אפגעקאסט שטרי_יקנ

 ניטיאיג שטרי_יקנ אפ העלפט א פאב, אייגענעט דעט אינ שטרייקנ אם גאנגענ
 אנדערנ דעט איינער געהאלפנ האבג גלי_יכ פאכג אלע פאב: אייגענעט דעט
 אויסגא־ )די ציפערג לעצטע די אט עקספלואטאציע. דער טיט קאמפ דעט אינ

 אינטערעסנ די פת סאלידארקי_יט די פאקטיש אוים דריקג שסרי_יקנ( אפ בעם
שטעט. אנדערע איג אוב שטאט אונדזער איג ארבעטער די פת

 די אויסגעבראכנ נ ע נ י_י ז ם ע ב י ס ע ר ע ם א וו צוליב .8
ר. יא עט ד סוג נ ק רי״י ט ש

 )צו. ארבעטער די פת פארית דעט ארנטער רי_יםנ וואם סיבעם, איבער (1
 שעד- א ווארשטאט פת דערווי_יטערנ צו ארבעטער די פת פאדערונג דער ליב

 פארקאנטראק- דוו־כ באלעבאס דעט פת פארלאנג דעט צוליב ארבעטער; לעכב
 גע־ 3—5 סאכאקל שטרי_יק(: א צו ארבעטער די פת פרוות די שטערג טירונג
 באצתנגעג בעסערע פת פאדערתג דער צוליב (2 פארשפילט. צוויי וותעג,

 כא- א אתטערשטיצג צוליב (3 געווונענ. אלע —3 באלעבאם( מיטנ קריג א )אוב
 צו־ (4 פארשפילט. 3 את געווונענ ד—10 סאכאקל —לערניתגלעב אדער ווער
 פרוור א צוליב אדער ארבעט־טאג. דעט פארקירצג צו פאדערתג דער ליב
 געווונעג, 12—16 סאכאקל —ארבעט-טאג דעט פארלענגעו־נ צו. באלעבאם פוג

 אי_ת־ את ארבעטלויג דעט העכערג צו פאדערונג דער צוליב (5 פארשפילט. 4
 דעט אויסצאל פינקטלעכג ניט שטיקארבעט, אנשטאט וואב, פת געצאלט פיו־נ

 גע- האט באלעבאס דער וואס דעם, צוליב (6 סיבעם. ענלעכע אוב ארבעטלויג
 קעגג ד< פארשפילט. את 1 אינגאנצג — קאנטראקט געשלאסענעט דעט שטערט

 צו סאפקאלסאם, פירט, עם וואס מיידלעב, טיט מענער־ארבעטער פארבי_יטנ
געווונענ. את 1 — מענער באשעפטיקטע די פת ארבעטלות דעט אראפדריקג

נ. ק י_י ר ט ש נ ו פ דורכפאל פונעט עם ב י ס וויכטיקסטע די .9

 אי- גענוג ניט האבנ ארבעטער די ווי_יל דורכגעפאלג, זי_ינענ שטרי_יקנ 4
 שטרי_יק א אנגעהויבנ האבנ את באדינגונגעג די באטראכט בערגעלייגטערהייט

 3פארבי_יט צר אי_ינגעגעבנ זיב האט עם וואם דערפאר, —5 סעזאנ, את ניט
 אינספעק- דער נגעמישט”אר זיב האט עם יל2וו — 1 אנדערע, טיט יקער2שטר די
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 דער צוליב האט טע וואם מיידל, א פאר אי_תגעשטעלט זיב האט את טער
 ניט דער צוליב —1 ארבעט, דער פת אפגעזאגט ארבעטער די פת פאדערתג

ווארשטאט. דאזיקג דעט פת ארבעטער די פת אויםגעהאלטנקי_יט גענוגנדיקער

נ. ק יי ר ט ש די נ ו פ נ ט א ט ל ו ז ע ר די .10

 עקזיסטענצ-באדתגונגענ, מאטעריעלע די פת פארבעסערונג קענטיקע א
 פארגעקומעג איו שטרי_יקנ, די את ארגאניזאציע פראפעם?אנאלער דעד אדאנק

 שוס- (4 שמוקלער, (3 זעמשער, (2 שטעפער, די בא (1 פאכג: דאזיקע די את
 האט פאכג די אט את אנדערע. אייניקע את בערשטער, (6 טאקער, (5 טעד.

 וואב, א קאפיקעם 50 ביז קאפיקעם 25 פת געהויבג ארבעטלות דעד זיב
 דעד זיב האט פאכנ פאלגנדיקע די את .1 יאר. א רובל 26 — 13 אפ אדער

 געוואו־נ געגרינדעט זי_ינענ עם ווי נאכדעט, שא א אפ פארקירצט ארבעט-טאג
 אנד. א. טאקער (3 זעמשער, (2 גראוויאו־נ, די בא (1 קאמם־קאסעס: די
 וואם )שני_ידער, טאנדעטניקעם, (2 שרסטער, די בא (1 שא: п—2/2 אפ .2

 אנד א. זעמשערקעם (4 באשטעלונגענ-שני_ידער, (3 מאגאזינענ(, די אם ארבעטנ
 ראי זיינענ אתגאנצג פאב, קליינער )א שמוקלער די בא (1 ש$: 3־2 אם .3

 דער- זיב האבג איתיקע אנד. א. בערשטער (2 מענטשנ(, 9 פאראג סאב דעט
 די שליאסער. די ב. צ. ארבעט-טאג, ־שאיקנ12 געזעצלעכג דעט של$גנ
 אסאב את אסאב פוג לעבנ מאטעריעלע דאס פארבעסערט עם, הייסט ה$בנ, קאסעט

 את ביכער אפ פאדערונג דעד אנטקעגנ אויב קומעג קאסעם די ארבעטער.
 מענטשג, 300 בא קאנסטאטירט מעב האט קאסעם אלע את ארבעטער־סוויווע. דעד
 אנטוויקלטע מער די פת אנווי_יזונגענ לויט לייענענ צום ביכער באקומענ וואס

 לייענעג, ניט־קאסע־מיטגלידער די אויב אז ניט, סאפעק קית איז עם ארבעטער.
 מערסטג- שמאטעם אלע לייענעג זיי אז ם<?פעק, קייג ניט אויב אבער איז עם

 ארבע- די פת קאמם דעד צופעליק. ארי_ינ זיי צר פאלט בוב גוט א את טיילם,
 לאת זיי רעכטבארווםטזי_ינ, דאם זיי בא אנטוויקלט באלעבאטיט די טיט טער
 וו$םער א פת פארטיידיקנ זיי קאג געזעצ דאם אויב את קריוודעג, ניט זיב
 געוועג איז יאר לעצטג דעט פאר געריכט. את זיב זיי ווענדג אוולע, איז ניט

 ארבעטער. די לעטויוועם געענדיקט זיב האבנ אלע קימאט את פראצעסנ, 14
 קענ טע קאסע־מיטגלידער, ניט די אויב אזוי יטוענ צי באוווסט, ניט איז עם

 ווענדג ניט-לןאסע-מיטגלידעד אז טאעם, א את ארי_ינפאלנדיק ניט זאגנ, אבער
 אומוויםנהי_יט דערשלאגנקי_יט, גרעסערער דער איבער געריכט, את זעלטג זיב

 וו$ס באקאנטע, געניטע פוג פעלנ דעט את קאסע-מיטגלידער, די בא איידער
 זיב ווענדב צו קעדי״י איז עם פאל א פאר וואם את אנווי_יזנ קענעג זיי זאלנ
 ניט־• די אנטקעגג פארצוג א אלצ דאם את האבג קאסע־מיטגלידער די געריכט. צוט

 אלצ קאסע פראפעסיאנעלע די איז באדינגונגענ אונדזערע בא קאסע-מיטגלידער.
 דעט פת באשטעטיקונג א פאר גארנישט. ער איז—איר אויטער ארבעטער; דעט פאר

געוואו־נ. דורכגעלייענט אי_יכ איז וואם באריכט, דער דינענ קעו. געדאנק דאזיקג
 $רגאני־ צו איז—פאר אונדז שטייט עם וואם אופגאבע, דרינגענדיקע די

 וואם פראפעסיעס,—פרויענ את מענער אנגעשטעלטע בעקער, ווי_יםע די זירג
 אנגע־ ניט ז?ינענ זיי אכוצ געשלעכטנ. ביידע פת ארבעטער טויזנטער ציילג
 מיל־ קאצאוויט, ציגל־מאכער, פארבער, מוליערם, די באוועגונג דעד פת רירט

אנדערע. פיל את פורמאנעס זייפ-קאכער, ארבעטער,
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 וראם פאבריקנ, פארשיידענע פת ארבעטער די וועגנ ריידנדיק ניט שריג
 וועט זי גרוים. פאר, אונדז שטייט רואם ארבעט, די איז שטאט, את דא זיינענ
 ענערגיע יד אין דערפאר גאראנטיע א יאר. דעט אט. את ווערנ אנגעהויבנ אבער

באריכט. דאזיקער דער טאקע ווידער איידעס זאגט עם רואם וועגנ ארבעטער, די פת

2 קאפיטל
 ארבעטער-]מי_י~[ דדו־ אם געווארג איבערגעלייענט איז באריכט דאזיקער דער
 גע- זי_ינענ ארבעטער אנוועזנדיקע מערהי״יט די יאר(. ־טנ1896 אפרעל )את פי_יערונג

 ארגאניזא־ אנדערע פת ניט אבער קאמפ-קאסעס, די פת מיטגלידער נאר ווענ
 וועגנ באריכט דעט את אויסגעקומעג איז טי_ימימ קאנספיראטיווע צוליב ציעם.
 זיינעג וואם יעד?עס, אייניקע מיד גיבג וחיטער פארשווייגג. צו זאכנ אסאב

 די דערגאנצנ דערווייל מיר וועלג דא געוואו־נ. דורכגעלאזנ באריכט דעט את
 ארבעטער־באווע- דער וועגג אנגאבעם אייניקע נאב טיט יעד?עם מיטגעטיילטע

 גע־ מענ דאו־פ דערבל_י איצט. ביז 1893-1892 יאר דעט פת פאכנ עטלעכע את
 קלית- א איז שטאט את אתדז בא פראדוקציע איבעררועגנדיקע די אז דענקענ,

 געציילט פאל, בעסטנ את דעריבער, ווערט שטרייקער צאל די את פראדוקציע,
 געגרת- באשטעלונג-שני_ידער די בא איז יאר ־טנ1893 פרילינג צענדליקער. את
 זייער אנגעהויבנ ה.אבנ ארבעטער ארגאניזירטע די קאמם־קאסע, א געווארג דעט

 דערלאנגעג אנגעהויבג איינציקוריז האט יעדערער וואם דעט, פת טעטיקי_יט
 דער פאדערט דאם ווי ארבעט־טאג, שא?קנ-12 א אי_ינפירנ וועגג ביטעם
 הישטאדלעסנ אזעלכע מיט אוועקגית גרופעםווי_יז גאנצע אויב פלעגנ זיי (1 געזעצ.

 האב- זיי אז ענטפעו־נ, זיי פלעגט אתספעקטער דעד פאבריק-אינספעקטער. צוט
 ארג די ווארשטאט. פת אוועקגית ארבעט שא?קער-12 א נאב רעכט פולע דאם

 האבנ ווארשטאטנ אייניקע את את אייצע דאזיקע די געפאלגט האבנ בעטער
 האבג מי_יסטערם צעצארנטע די שא. 12 נאר ארבעטג צו פרווו א געמאכט זיי

 ווי זיי טיט זיב אפרעכענעג צו קעדיי "בונטאוושטשיקעם", די זוכנ אנגעהויבג
 בא־ האבג זיי ווו פארזאמלונג, א שול את אי_ינגעארדנט האבנ זיי געהעריק.

 "בונטאוו־ פאר אנערקענט האבנ זיי וואס מענטשג, 14 ארויםצוטרי_יבנ שלאסג
 פת באשלוס. זייער פארווירקלעכנ צו אנגעהויבג זיי האבג אינגיכג שטשיקעם".

 קלאג־ די את דאם דרי_יענ. נאב דערנאב צווייענ, אפגעזאגט זיי האבג אנהייב
 ארויסגערופב האבג ארבעט דער פת אפזאגונגענ פארשטייענדיקע די וועגג גענ

 צו־ באשלאסג האבג זיי את שני_ידער, די צווישנ ג נ ו ג ע ר פ ו א שטארקע א
 האבג וואם ארבעטער, די טאנ. צו וואם באהאנדלענ צו קעדיי זיב, נויפקלי_יבנ

 בא־ האבג שטאט, דער הינטער צתויפגעקליבג זיב מאג 100 פת צאל דער את
 אפגעבב טעג דריי די את ארבעט, די ווארפנ ארוט טעג דרי_י את שלאסג

 צוצוגרייטנ קעדיי שטאט, פת באשטעלרנגענ-שני_ידער אלע צווישג אגיטירג אם
 צי_יט יענער )את אזייגער 9 ארוט טעג י2דר את שטרי_יק. אלגעמיינעט אג

 ביז געדויעו־נ פלעגט את אינדערפרי אזייגער 1 אנהייבנ ארבעט די זיב פלעגט
 ווארשטאטנ מערהי_יט דער פת שנבידער די האבג באנאכט(, אזייגער 12־11

 האבנ וואם צאל, די צוגעציילט מעג טאג-האט צווייטנ דעט ארבעט. די געווארפג
 בא צוגעשטאנעג זי_ינענ שטרי_יק צוט אז ארויסגעוויזג, זיב האט פארשטרי_יקט,

 פא- די מאג(. 200 בא באשעפטיקט פאב דעט את ינענ2ז )אתגאנצנ מאב 150
 העכעו־נ את ארבעט־טאג שאיקער-12 א געוועג: ינענ2ז זייערע דערונגעג
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 דעט פארקלענערט זיי האבנ שפעטער רובל. א אם שטיק פוג געצאלט דאם
 שטרייקער צאל די איז טעג ווייטערדיקע די רובל. האלבנ א אם געצאלט דאזיקג

 דער מיט פארבתזת גלי_יכ זיב האבנ מי_יסטערם די מאב. 200 ביז דערגאנגעג
 מענטשנ, 8־5 ארעטטיו־נ צו טאג אלע אנגעהויבג האט פאליציי די את פאליציי,

 ארעטטג, דאזיקע די צו ארויטלאזג. זיי מענ פלעגט טאג צווייטנ דעט אבער
 צוגע־ גיב זיב ארבעטער די האבג טאג, אלע איבערגעכאזערט זיב האבנ וואט

 אריינמישונג דאזיקע די האט שטרי_יק דעט פת רעזולטאט דעט אפ את וווינט,
 דעט פוג אנהייב דעט נאב ארוט, וואב א את געווירקט. ניט פאליציי דער פת

 דעלעגאטנ אויםקלי_יבנ ארבעטער די פארגעלייגט מי_יםטערם די האבנ שטרי_יק
 יונגע מערסטנם דעלעגאטנ, אויסגעוויילטע די אתטערהאנדלתגעג. פיו־נ צו

 אזעלכע מי_יסטערם די טיט געטאג רייד א האבג יאר, 19—18 פת באכערימלעב
 וועלנ זיי אז געשוו$רנ, ניט שיר זיב האבג מי_יםטערם די אז רייד, שארפע

 טיט געשעפט א "ה$בנ צו איידער התגער", פת "שטארבג גיכער בעסער שות
 את אפגעשטעלט. זיב האבג אונטערהאנדלונגענ די מערזאווצעם". אזעלכע

 פת- אנצוהייבג פארלאנג א אויסגעדריקט ווידער זיי האבג ארוט טעג פאר א
 די ארבעטער. באווי_יבטע טיט נאר אבער אונטערהאנדלתגעג, דאםני_י

 האבג זיי האנאכעם: אייניקע ארבעטער די פארגעלייגט האבג באלעבאטיט
 ניט )את אזייגער 8 ביז 8 פת ארבעט־כאג ־שא?קנ12 א אם געוועג מאטקיט

 גע־ דעט העכערג את ארבעטער( די געפאדערט האבג דאם ווי ,6 ביז 6 פת
 באשטא־ זיינעג ארבעטער די קאפיקעם. 25 אם דורכשניט את שטיק פת צאלט

 אנגעהויבנ מענ האט ארבעטער אייניקע פאדערונגענ. ערשטע זייערע אם געג
 אפגעבנ גענומעג ערטער אייניקע את האבנ מי_יםטערם די ארבעט. אם צונעמעג

 דער איז שטרי_יק דעט פת צי_יט דער את אהייט. מייסטערלעב קליינע ארבעט
 שלעכטער. א געוועג איז סעזאג דער את שלעכטער א גראד געוועג וועטער

 אונטערגע- זיב באלעבאטיט די האבג שטרי_יק ד־וואכיקג א נאב סאם, צוט
 טע וואט נוצג, דעט ארבעטער די געבראכט ניט האט שטרי_יק דער אבער געבג,
 איז אונטערגעגעבנ, זיב האבג באלעבעטיט די ווענ ווארעט דערווארט, האט
 ארבע־ אלע ניט את ענדע באט געוועג שויג טעזאג שלעכטער אויב אזוי דער
 פת אנהייב דעט נאב ארוט וואב א את ארבעט. קריגג צו געלונגעג איז טער
 וואט את מאגאזינעג די אם ארבעטג וואט שני_ידער, די האבג שטרי_יק דעט

 דער באשטעלונגענ-שני_ידער, די איידער באדינגונגעג ערגערע את זיב געפינעג
 שטיצע, קייג געבג ניט זיי וועט טע אויב ארבעטנ, שטעלג זיב וועלג זיי אז קלערט,
 געבג זיי מעג מוז שטיצע אז לאגע, זייער סארבעטערנ אויב ווילנ זיי ווארעט

 פיל וועו־נ וואט באשטעלונגענ-שני_ידער, די פת שטעלעס די וואט דערפאר, שות
 איז ארבעטער די פארנעמענ. זיי קענעג שטעלעס, זייערע איידער באצאלט בעטער

 )עם צי_יט וואב א געהאלטנ זיב האבנ זיי זיי. אתטערצושטיצג אויטגעקומעג
 פאדע־ זייערע זי_ינענ העלפט אם את (,100 פת מענטשנ 60 געשטרי_יקט האבג

 אומגעפער ארבעטלות(. דעט געהעכערט האט )טע געוואו־נ באפרידיקט רוגגעג
 )את שני_ידער מיליטערישע די פארשטרי_יקט האבג צי_יט זעלביקער דער את

 אזעלכע אויב ארויטגעשטעלט האבנ את מענטשג( 40 העכער פת 22 צאל דער
 את ארבעטלות דעט העכערג ה. ד. באשטעלונגענ-שני_ידער, די ווי פאדערונגענ,

 שטרי_יק דעט את טאג אית געהאלטג זיב האבג זיי ארבעט־טאג. דעט קירצג
 אפגעקאטט סאכאקל את האט וואט שטרי_יק, דאזיקער דער פארשפילט.
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 ארב אופרעגונג, גרויסע א שטאט איג ארויסגערופג דאג האט רובל, 1200—1100
 באפרידיקט פאדערונגעג זייערע פרג טייל אייג את זי_יגעג ארבעטער די האגאט

 גע־ ניט זיי האבג זייערג זיג טיילווי_יזנ דעט אט אויסניצג אבער איז געווארג,
 אריינגעמישט זיב האבג שטרי_יק פוג צייט לעצטע די טיבע: אזא איבער קענט

 איג אגיטאציע דעד צו באצויגג פי_ינטלעכ זיב האבג וואט ארבעטער, איט איג
 איג אז מיינונג, דער בא געהאלטג זיב האבג וואם אוב ארבעטער-סוויווע דער

 טיט נאד זיב פארגעמעג סוויווע דאזיקער דער איג מעב דארם צי_יט איצטיקער
 שטרי_יק דעט פת אנפירער די דערווי_יזנ צו געמיט זיב האבג זיי (2 פראפאגאנדע.

 קינסטלעב איז שטרייק דער אז איט, אינ $נטיילנעמער איבעריקע די אוב
 ברענגעג וועט שטרייק דער וואס שאדג, דעט אם אנגעוויזג האבג ארויסגערופנ,

 באוווסט־ ארבעטער די פעלט עם וואם דעט, אם ארעסטג, די אפ ארבעטער, די
 דעט שטערג צו געזעג מיטלעג אלע טיט האב־ זיי — ווארט אייג טיט זי_ינ,

 איג געלייקנט זיי האבג שטאנדפונקט, דעט אט פת ארויסגייענדיק שטרי_יק,
 אומפרוכט- דורכוים א פאר זיי האלטנדיק קאמפ־קאסעם, די פת באדייטונג דעד

 די באדג. פאסיקג א געפונעג האבג מיינונגעג דאזיקע די אינסטיטוציע. בארער
 גע־ ניט האבג ארבעטער די צעפאלנ. זיב גיב שטרי_יק גאכג איז קאמפ-קאסע

 בא- די איבער אפגעהאלטג האבג זיי וואט זיג, טיילותיזג דעט אויסגוצג קענט
 דורכגעגאנגעג זיי פאר שטרי_יק דער איז פראט דעט אט איג אפילע לעבאטיט;

 אריינמישונג דער את אייג מעג זעט דערפוג טיבע די שפורג; שוט קייב אג
 דערמאנטע די פת דרי_י די בא איז מאמענט איצטיקג בא פראפאגאנדיסטג. די פת

 זיי האבג יאר טנ-1895 את את קאמפ־קאטעם, פאראג שני_ידער קאטעגאריעם
 אנטיילנע־ 1 )?( 40 געוועג בעסאכאקל זיינעג 10 אלע )את שטרי_יקנ 10 געהאט
 אויסברעכג פלעגג שטרי_יקנ די רעזולטאט. גתסטיקג א טיט 8 זיי פת מער(,

 העכערג צו באלעבאטיט די פת אפזאג דעט צוליב טיבעם: פאשיידענע איבער
 דערוועטערב צו באלעבאם דעט פוג וועלג ניט דעט צוליב געצאלט, דעט

 אר־ איצט אנד. את ארבעטער די פת פאדערונג דער לויט ארבעטער שעדלעכנ א
 שא, 16 ניט-ארגאניזירטע די שא, 14 דורכשניט את שני_ידער ארגאניזירטע בעטנדי

שא. 141/2מאגאזינעג- די אם ארבעטג וואט די, שא, 14 מיליטער-שגי_ידער די
 מענטשג 15) שטרי_יק א אויסגעבראכג שליאטער די בא האט יאר ־טג1894 איג

 העכערונג א דערשלאגג געוואלט זיב האבג ארבעטער די ווארשטאט(. אייג איג
 סעזאג- את ניט אנגעהויבג איט האט טע אבער ווי אזוי ארבעטלויג. דעט פוג

 גארנישט, טיט געענדיקט זיב האט ער דערפאלג. קייג געהאט ניט ער האט צי_יט,
 איז שטרי_יק, דעט דערקלעו־נ נאכג וואב דריטער דער פת אנהייב צוט את

 אי_יגגעארדנט זיב האט טייל אנדער דער את צעפארג. זיב ארבעטער טייל א
 נאענט־ דער אנגעקומעג אבער איז עם וועג ווארשטאטנ. פארשיידענע איבער
 גע- אלייג שטרי_יק, א פאר האבנדיק מוירע באלעבאס, דער האט סעזאג, טטער

 אנטיילנעמער געוועג אויב זי_י:ענ זיי )צווישג לויג דעט ארבעטער די העכערט
 אגגעהויבג זיב האט שטרייק צווייטער א שטרי״יק(. דערמאנטג ערשט דעט פוג

 ווארשטאט אייג פת שליאסערם די צונויפגעקליבג האבג אגיטאטערג די אזוי:
 פאר־ דער אפ קאמם־קאסע. דער איג ארי_ינצוטרעטנ פארגעלייגט זיי האבג את

איינצוארדע־ קאסע די גרינדג ביזג באשלום א געווארג אנגענומעג איז אמלונג

 אריגינאל... א־נ אזוי שטייט ״?״ דער אט 1
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 אנשט$ט ארבעט־טאג, שא?קנ-12 א אי_ינצופירנ פאדערנ אוב שטרייק א נעג
 דעט העכעו־נ אוב שא?קנ(-13 א זית, • קעג עם די_יטלעכ, )ניט שא?קנ-15 א

 האבב עם ווו איינעט, נאב טיט צוזאמענ ווארשטאט, דאזיקער דער ארבעטלויג.
 אוים- געהאט יאר( טנ-1895 )אינ צייט יענער את האבנ מענטשג, 6 געארבעט

 זיב האבנ ווארשטאט צווייטג דעט פרג ארבעטער די באשטעלונג. אית צופילנ
 ספעציעל פאדערונגענ קיינע ארויסשטעלנדיק ניט שטרי_יקער, די צו פארייניקט

 שטרייק דער שא. 12 געארבעט מעג האט ווארשטאט אינ זיי בא —זיב פאר
 איינגעפירט אויב איז עם זיג. א טיט געענדיקט זיב את שא 7 געדויערט ה$ט

 געדויערט עם וואם שטיק, יעדער אם את ארבעט-טאג שא?קער-12 א געווארנ
 קא- 25 אם געוואו־נ געהעכערט ארבעטלויג דער איז מעסלעס, א אויסצוארבעטג

 שטיק־ארבעט די אז אי_ינגעזענ, באלעבאם דער האט ארוט וואב א אינ פיקעם.
 וואכ-ארבעט אם פארביטנ זי האט את באדינגונגעג ני_יע די בא ניט זיב לויגט
 האט עם וואם ווערק, דראמאטישנ א פאר סיוזשעט א פאר געדינט ה$ט דאם

 מיט סצענע דער אם געוואו־נ געשפילט איז וואם את ארבעטער אנ אנגעשריבג
 זיב ביםלעכווי_יז שליאסער די האבנ יאר דריי לעצטע די פאר אגיטאציע־צילנ.

 אר- ־שאיקער12 א געווארג אי_ינגעפירט איז עם ה. ד. זייערם, דערשלאגנ
 שטאטימיט את פאראנענ זיינענ וואם ,12 )פת ווארשטאטנ 7 את בעט-טאג

 כוידעש. א רובל 8-6 אם ארבעטלות דעט פת העכערונג א ארבעטער(, 55
 את ,1893—1892 יאז־נ די את שטאט את לות דעט טיט פארגלי_יכ את

 מי_יםטערם די בא מענ פלעגט קאסעם די גרינד־נ דעט ביז באצתנגענ. בעסערע
מעסלעס. א שא 14 ארבעטג
 יאר 1894 פרילינג את איז—פאב דעט את מענטשנ 200—שטעפער די בא
 בא- די זיב. צעצאלג ניט־פתקטלעכנ פאו־נ ארבעטער 32 פת שטרייק א געוועג

 ארבע- די אויסצאלנ ניט קיינמאל פלעגנ ווארשטאט דאזיקג דעט פת לעבאטיט
 וועכנט- דער בא איינמאל, געקומט. זיי האט עם וואם סכיו־עם, גאנצע די טער

 באלעבאס דעט אויסגעדריקט האבג ארבעטער צוויי ווענ צעצאלונג, לעכער
 אפגעזאגט את אויסגעזידלט באלעבאם דער זיי האט אומצוםרידנהי_יט, זייער

 ארבעטער איבעריקע די אויב האבג ארוט טעג 3-2 א את ארבעט. דער פת
 דער- האט באלעבאם דער זיב. םאנאנדערצ$לנ אזא אם זיב קלאגג אנגעהויבג

 גית. זיב קעג פאנאנדערצאלונג, אזא טיט צופרידג ניט איז עם ווער אז קלערט,
 ארבעטער די וועמענ צו אינספעקטער, דער פארשטרי_יקט. האבנ ארבעטער די

 ארוט טעג צוויי את זי_יט. זייער אם געשטעלט זיב האט געווענדט, זיב האבנ
 זיב פאנאנדערצוצאלנ פארפליכט זיב ה$ט נאכגעגעבנ, באלעבאם דער האט

 האבג אזוי ארבעט. דער אם אלעמענ צוריק צוגענומענ האט את פינקטלעכער,
 האבג וואם הענטשקע-מאכער, די אויסבעסערונגענ אייניקע דערשלאגג אויב זיב

 פריערדיקער דעו־ שא; האלבע א 12 ,12—איצטער שא, 14-13 געא׳רבעט םר?ער
 בא רובל. 8־7 ביז געהעכערט איצט זיב האט רובל 6־5 פת לויג וועכנטלעכער

 מעג ארבעט אבער איצטער שא, 14 געארבעט פריער מעב האט שני_ידער די
 שא, 1 — 1/2 פת מיטעק־איבערי_ים א טיט שא, 12 ווארשטאטנ אייניקע את
 האבב מעבל־ארבעטער די איצט. אויב איבערי_ים קייב ניט האט מערהי_יט די נאד
 אזייגער 9 ביז פרי אזייגער 6 פת געארבעט פארית דעט פת גרינדונג דער ביז

אזייגעד. 9 ביז 7 פת אבער איצט אוונט.
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 נאר עקזיסטירג האנטווערקערי_יענ אנדערע אויב את אנגערופענע אלע די איג
 געווארג באמערקט ניט זיינעג צי_יט איצטיקער דער ביז את סעזאנעג ארטיקע

 וועו־נ פראדוקציע אית איג נאר ארגאניזירונג; צווישנשטאטישער א צו פרוות קייב
 איג בערשטער־פראדוקציע. דער את איז ד$ס געמאכט. שויג פרוות אזעלכע

 ווארשטאט יערער את איבעטער צאל די ווארשטאטג. 5-4 דא זיינעג שט$ט
 די םעז$נ-צי_יט. דער פת אפהענגיק פארקלענערט אדער פארגרעסערט ווערט

מער. אויב אפט נאר זומערדיקער(, )א כוידעש 1 געדויערט ניט־סעזאג־צייט
 לות דעט העכערג פאר את ארבעט-טאג שא?קנ-12 א פאר קאמפ דער

 געווארג דערגרייכט איז ביסלעכותיז אוב י. [18]91 פת אנגעהויבג זיב ה$ט
 דער את ארבעט די זיב האט פארייג פת אנטשטייונג דער ביז פאלגנדיקעם.

 געענדיקט זיב אוב אתדערפרי אזייגער 8 פוג אנגעהויבג ווארשטאטנ מערהי_יט
 ק. 50 ר. 1 פת געוואקלט זיב האט לויג וועכנטלעכער דער באנאכט, אזייגער 12

 פת ווארשטאטנ מערהי_יט דער את מעג ארבעט אבער איצט ק., 50 ר. 2 ביז
 זיב האט ארבעטלות דער אוונט, אזייגער 8 האלב ביז אינדערפרי אזייגער ד

 דעם בעטג געדארפט ארבעטער די האבג פריער ק. 50 ר. 3 ביז געהעכערט
 אקוראט, א׳רויסצאל דער פאר קומט איצט נעדאווע, א ווי פונקט ארבעטלות,

בעסערג. צוט געענדערט זיב האבג באציונגעג פריערדיקע די את

3 קאפיטל
 דעט צווישנ בערשטער. מאג 90 רוילנע שטאט דער איג דא איז אינגאגצג

 וואס ארבעטער, אג אויב פארמיטלער, א שטייט ארבעטער דעט את באלעבאם
 באאר־ פוד פת איט צאלט את כאזער-האר רויע די איט גיט באלעבאם דער

 איז ארבעט די אלייג. פארמיטלער דער אוים צאלט ארבעטער די האר. בעטע
 אויסצו- מעכויעוו ארבעטער דער איז וואב דער פאר ה., ד. אוראק, אג לויט
 אראפ־ אפהענגיק זי_ינענ ווילג גוטג פארמיטלערם דעט פוג אוראק. געוויסג א פילג

 פארגעבענע די אויספילג ניט פאר ארבעטער די פוג לויג דעט פוב רעכענונגעג
 טישג שטייעג ווענט די לענגוים צימערג. קללינע זי_ינענ ווארשטאטג די ארבעט.

 ווערט קאמעג די אפ בערשטער. יערער פאר איינעט צו — קאמעג אייזערנע טיט
 די באלי_יכטונג. שלעכטער א בא ארבעט טע כאזער-האר. רויע די ערייניקטג

 צווייטע די את סארטירט, כאזער־האר די ווערט וואב פת טעג דריי ערשטע
 גע־ ווערט כאזער-האר וועג קאמעג. די אם גערייניקט זי ווערט וואב העלפט

 די פארשיט וואט שטויב, געדיכטג מיט פול ווארשטאט דער ווערט רייניקט,
 אלטע די אז באטראכט, איג נעמעג זאל טע וועג עטעמעג. ניט לאזט את אויגג

 רייניקנ צו גרינגער זי_ינ זאל עם קעדיי אז אלייג, שויג שטינקט כאזער-האר
 שלעכטע, א איז באלייכטונג די אז קעראסיג, טיט קאמענ די מעג שמירט זי,
 שות זיב מעג קאג קריטיק, יעדער פת נידעריקער איז ווענטיליאציע די אז

 דעט ביז בערשטער. די ארבעטנ עם גענעט א פאר וואם את פארשטעלג,
 ה#ט לערניתגלעב שא, 15—14 ארבעטג בערשטער די פלעגג ,1892—1891 יאר
 פאנאנדערצאלנ דאם וואב. א רובל 4/!2-4 עלטערע די רובל, 1 געצאלט מעג
 זים פאנאנדערצאלג נאכג ערגסטע. די געוועג זי_ינענ באציתגעג די את זיב

 מיר וואם נאכדעט, אויגג. די איג טרערג טיט אוועקגייג ארבעטער די פלעגג
 אוילעט אג זי״ינעג בערשטער די וואם ניט, ווונדער קייג איז געזאגט, דא האבג

 פים די אפ טובערקולי^זע, אסאב זיי צווישג דא איז עם ברוסטג, שוואכע טיט
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 איז גארבער די פת פארית דער געשווילעכצ. את וודנדנ אפט זיי בא ווערג
 אינ פארגעקומעג איז שטרייק ערשטער דער אוב יאר, 1891 את אופגעקומענ

 שטרי_יק, ר דע פארגעקומענ איז עם ווו ווארשטאט, דעמ אינ זומער. יאר, 1893
 איבער אויסגעבראכג האט שטרי_יק דעד מאג. 30—25 געארבעט דאג האבנ

 אנ קאמעג די אפ זיב באקומט כאזער-האר די אפרייניקג באמ :סיבעם אזעלכע
 נאכדעט, גייט וואם אפפאל, ני_יעמ א ווידער גיט אפפאל דאזיקער דער אפפאל,

 ני- פת אפפאלג די אט בערשטלעב. פראסטע אם דוו־כ, איט רייניקט טע ווי
 ניטא איז ווארשטאטנ די את וועב דאב, באארבעט ווערג קוואליטעט דעריקער

כאזער-האר. רויע קייב
 קא־ 12 באקומט פארמיטלער דעד פונט. פת איז זיב פאנאנדערצאלג דאם

 צו יינגערע די את קאפיקעם, 11 צו עלטערע די צאלט את פונט, פת פיקעם
 געצאלט דאם פארגרעסערנ צו געפאדערט האבג ארבעטער די קאפ. 101/2—10

 שטרייק דער פארמיטלער. געוועזענע 4 די פת איינעט אפזאגג את פונט פת
 געקענט האט באלעבאם דער את צי_יט שלעכטער א את אנגעהויבנ זיב האט

ותי געהאט קאמפ, דעט אנגעהויבג האבג וואם די, האבג דערפארונג ווארטנ.
 דעד אונטערגעגעבנ. ארבעטער די זיב האבג ארוט טעג 9—8 את את ניק,

 געוואלט האט את ארבעטלות פריערדיקנ דעט איבערגעלאזג האט באלעבאם
 פארשטרייקט. ווידער ארבעטער די האבג דאנ בונטאוושטשיקעם. דרי_י אפזאגנ

 פוץערדיקע די אם צוגענומענ אלעמעג באלעבאם דעד האט ארוט טאג א את
 אנדער אנ את שטרייק א פארגעקומעג איז יאר 1892 ווינטער באדינגונגענ.

 ארבעט-באדינגונגענ די מענטשנ. 25—20 געארבעט האבג עם ווו ווארשטאט,
 ארבעט די שוידערלעכע. באזונדערם געוועג זי_ינענ ווארשטאט דעט אט את

 את מאל אייג את באנאכט, 11 ביז אינדערפרי 8 פת געדויעו־נ דא פלעגט
 פראקטיקירט זיב האט ווארשטאט דאזיקג דעט את באנאכט. 12 ביז אויב וואב

 רוסישע די וואם איז, זאב די כאזער־האר. די באארבעטג פת מיטל באזונדער א
יפלי את פאבריקאנטג אויסלענדישע די דורב אופגעקויפט ווערט כאזער־האר

 אוועק עם גייט דאג ערשט אוג באארבעט, םונדאםני_י עם ווערט דארט ציג,
 עם וואסערג וועגנ ווארשטאט, פונעט באלעבאם דער אבער ;ארבעט דער את
 בא־ זיב פלעגט עם אז כאזער-האר, די באארבעטנ אזוי פלעגט רייד, די גייט

 פלעגט דאס ;ארבעט דער את גלי_יכ קימאט גית קעג וואם סכוירע, קומענ
 את כאזער-ה$ר די טריקענעג פלעגט ער וואם דורכדעט, וועו־נ דערגרייכט

 דאם גלי_יכער. את ווערנ.פעסטער כאזער־האר די פלעגט דעט אדאנק אויוונם.
 דער דארט איז דעריבער את ווארשטאט, את גופע פארקומעג פלעגט טריקענעג
 ווארשטאט. אנדער אג איג איידער אומדערטרעגלעב, נאכמער געוועג געשטאנק

 זיינעג וואם לעמפלעב, קליינינקע געוועג זי_תענ ווארשטאט ז־עמ באלי_יכטנ צו
 באדערנאכט את ארבעטער יעדג אנטקעגג איינם צו ווענט די אפ געהאנגעג

 אייג- געוועג. ניט איז ווענטיליאציע. שוט קית טשאדעג. את רויכעו־נ זיי פלעגג
 אקאלאדאטש- אג ארי_ינגעגאנגענ עפעס ווארשטאט דאזיקנ דעט את איז מאל
 בא־ דער וואם דערפאר, עפשער את געווארג. פארציטערט אזש איז ער נער.

 דערלאנגט עם ער האט ווזיאטקע, א מיט גלי_יכ בארתקט ניט אימ האט לעבאם
 האבג געקומעג, זיינעג יענע פאבריק-אינספעקטער. עדעט אוג פריסטאוו ז־עמ

 ארדענונג די איז נאכדעט געריכט. את דערלאנגט את פראטאקאל א געמאכט
מיט ארבעטג אנגעהויבג האט מע אנדערש. אביסל געווארג ווארשטאט דעט את
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 פארבע- אביסל זיב האט באלי_יכטונג את ווענטיליאציע די ווייניקער, שא
 את שטראם, רובל 50 צו באלעבאם דעט צוגעמישפעט האט געריכט דער סערט.

 ארבעטער, די אם אריבערגעלייגט שטראם דאזיקג דעט פת העלפט א האט ער
 אנגע־ האבג ארבעטער די געהאלט. פת אראפרעכענתגעג זיי בא מאכנדיק

 דעד־ געווענ זיי זי_ינענ אזויפיל אם פארשוויגנ, אבער האבג טומלעג, הויבג
 בערשטער אלע אם שרעק א ווארפנ פלעגט פאבריק דאזיקע די אט שלאגג;

 שעצב זיב פלעגג וואושטאטנ אגדערע פת בערשטער די שטאט. גאנצ פת
 גע. זי_ינענ זיי בא ארבעט-באדינגונגעג די וואס אלית, דערפאר שות ליקלעכג

 את ויי נאכדעט, $בער ווארשטאט. יענעט את ווי שוידערלעב, אזוי ניט רועג
 די האבג ארדענתגעג, ני_יע געווארנ איינגעפירט זי_ינענ ווארשטאט דאזיקנ דעט

 גע־ האבג את קאמם צוט זיב גענומעג ווארשטאטנ אנדערע די פת בערשטער
 זיי ר.אבנ ביסלעכוחיז את שא א אפ ארבעט־טאג דעט פארקירצג צו פאדערט

 פרלער- דעד האט י. 1894—1893 את באדינגונגענ. בעסערע דערשלאגג זיב
 כאזער- די טריקענעג דאם פראקטיקירט האט וואס באלעבאס, דערמאנטער

 געוועג ניט נאב איז עם ווו מינסק, פת ארבעטער עטלעכע אויסגעשריבג האר,
 געטאג ער האט דאם )בערשטער(. ארבעטער די צווישג ארגאניזאציע שוט קית

 "מערזאוו־ דאזיקע די צו ווענז־נ דארפג ניט זיב זאל ער קעדיי דעט, צוליב
 היגע די זי_ינענ מינסק, פת אנגעקומעג זי״יגעג וואם ארבעטער, די מיט צעם".

 אנגעשטעקט זיב מינסקער די האבנ גיב גאר את זיב צונויפגעקומעג בערשטער
 נאכג אדום צוויי וואכג א את ,בונטאוושטשיקעם". די פת גי_יםט דעט טיט

 די את שטרייק א אויסגעבראכג האט בערשטער מינסקער די פת אנקומעג
 האבג את שא 12 ביז 121/2 פת ארבעט-טאג דעט פארקירצט האבג ארבעטער

 דעט פת ווירקונג דער אונטער לות. פונעמ העכערונג א דערשלאגנ אויב זיב
 שא--12 א געווארג דערקלערט איז עס וואש דעט, פת אויב את שטרי_יק דאזיקג

 דערקלערט שטעט אנדערע פת בערשטער די האבג ארבעט-טאג, יקער
 דערשלאגג ביםלעכווי_יז זיב זיי האבג ארגאניזאציע זייער אדאנק את קאמם, א

 באקומעג איצטער לות. פונעט העכערונג א את ארבעט-טאג ־שא?קנ12 א צו
 — מינדערהביט דעד את רובל, 5—4 פאלנ מערהי_יט דער את ארבעטער די

 רובלדיקער-2 קית רובל(; 1 פריער ווי אזוי באקומעג )לערניתגלעב רובל 6
 ווי זיב טרעפט דרי_י-רובלדיקער א את ניטא. גאר דא איז לות וועכנטלעכער

אויסנאט. זעלטענער א
 מיר וואסערג וועגג ווארשטאט, דעט פת באלעבאם דעד איז יאר 1894 את

 צו אתגאנצג געצוותגעג געוועג גערעדט, איינמאל ניט דא שות דא האבג
 מענטשנ די ווו ארט, אנדער את איט אריבערטראגנ את ווארשטאט זי_ינ שליסג

 ווי ער, האט ארבעטער, את נויט א האבנדיק איבעריידג. גרינגער זיב לאזג
 אנדינגענ פארמיסלער, דורב ארבעטער אנדינגעג געקענט זיב, פירט דאם

 זי_ינע פת באצתנגעג די ווי אבער אזוי ווארשטאטנ; באזונדערע די איבער
 אנדערע את איידער ערגערע, געוועג זיינעג ארבעטער די צו פארמיטלער
 )את אוראקג לויט ארבעט די אפשאפג געוואלט ניט האט ער את ווארשטאטנ,

 ארגא- די האבג איינגעפירט(, יא טיילוחיז עם זיב האט ווארשטאטנ אנדערע
 וועט ער אויב א^פעטער, אג אתגאנצג איט לאזג באשטימט ארבעטער ניזירטע

 באלעבאם דער ווארשטאט. את זיב בא ארדענונג די ענדעו־נ צו איינגית ניט
 אתטערהאנדלת- פירג צו דעלעגאטנ אויםקלי_יבנ ארבעטער די פארגעלייגט האט
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 אוראקנ-ארבעט. די איבערלאזנ ארג וואב א רובל 6 פארגעלייגט האט ער געג.
 אוראקב די אפשאפג לרי־נ, רובל 6 אכוצ געפאדערט, אבער האבג ארבעטער די

 ארב נאכגעגעבג ארבעטער די האבג נ^כדעט פארמיטלער. די באזי_יטיקנ אוב
 צו באדינג מיטב אבער רובל, 5 אפילע וועכנטלעב צאלג פארגעלייגט האבו

 ביז נאר ארבעט געבג פלעגט באלעבאס דער ווארעט יאר, גאנצג דעט האלטג
 בער- היגע די אבער מינסק, אינ געווענדט זיב האט באלאב^ם דער פייסעב.

 באקו־ צו פרווו זיע אוב דארטיקע, די מיט צונריפגעשריבג זיב האבג שטער
 באלעבאם דער האט דאג אי_ינגעגעבנ. ניט זיב האט ארבעטער דארטג פונ מעג

 אריבערגעפירט זיינע אונטערנעמונג די האט אע ווארשטאט זי_ינ געשלאטנ
 געגרינדעט זיב האט ארבעטער היגע די פוג ווירקונג דער אונטער שטעטל. א אע
 עם אע בערשטער די פע פאריע א גובערניע-שטאט דערמאנטער דער אע

 היגע די מיט זיי צווישנ באצענגעג שטענדיקע געווארג פארבונז־נ זי_ינענ
בערשטער.

 אוט־ אזעלכע צוליב געוואו־נ פארשוועריקט איז קאמפ ווי״יטערדיקער דער
 איז עם אז ארבעטער, די אנוו?יזנ קעסיידער פלעגנ באלעבאטיט די שטאנז־נ.

 רוארעט שא(, 12) ארבעט-טאג קורצג אזא בא פראדוקציע די פירנ צו שווער זיי
 זיינענ אונדז, פוב ווי_יט ניט איז וואם ווילק^ווישקי, אויעזד-שטאט דער אע
 אנגע- האבג זיי באדינגונגעג. בעסערע אומפארגלי_יכלעכ אע פאבריקאנטג די

 שטעטלעב ארומיקע די פע ארבעטער אויםשרי_יבנ וועלג זיי אז דראענ, הויבג
 פוג ענדלעב, ערגערע, זי_ינענ ארבעט-באדינגונגעג די ווו ערטער, אנדערע את
 ביז יאר אלע דורב גייט עם וואנענ דוו־כ אויעזד־שטאט, דערמאנטער דער
 האט דראונג די אט אע בערשטער. הונדערט איע ניט סעזאנ אנהייב דעט

 אינווילקאווישקי ארבעט-באדינגונגענ די ווארעט ארבעטער, די באומרויקט שטארק
 פוג באקומעג מענ קעג דעט וועגנ פארשטעלונג געוויסע א שרעקלעכע. זי_ינענ
 אפגע- איט האט טע וואם ווילקאווישקי, פוג בערשטער א איינער :אזוינם
 האבב דאקטויריט די געשטארבנ. ארוט טעג דרי_י אע איז סאדדאטג, אע געבנ
 צע־ געווענ זי_ינענ לונגענ זי_ינע אז אויסגעפונעג, האבנ אע געפאלמעסט איט

 זי_ינ פונ סיבע די געוועג מיינונג, זייער לויט איז, שטויב כאזער־האר די געסג,
 אופמערק- איר געווענדט דערום נאב האט אדמיניסטראציע די אפילע טויט.

 דער ווילקאווישקי. אע בערשטער די פע לעבנ-באדיננונגענ די אפ זאמקי_יט
 •וואם אזא, פאר אע לאנגווי_יליק פאר ארויסגעוויזנ אבער זיי זיב האט איניענ

אופמערקזאמקי_יט. קיע ניט פארדינט
 אפ אופמערקזאמקייט זייער געעענדט לאנג פרג אליע שוע האבג ארבעטער די

 ווו מעסלעם, אע שא 15קויכעם- ׳לעצטע די ביז ארבעט טע ווו ווילקאווישקי,
 לייזג־ דערוואקסענע, די וויפל אזויפיל, שא, 14-12 צו יונגווארג ארבעטג עם
 לויט אוועקגעפארג זי_עענ אהינצו פארמיטלער. די פע קלעפ נאב דערצו דיק

 פאר אגיטאציע די אע מענטשג, עטלעכע ארבעטער די פע באשלום א
 אנגעהויבג. זיב האט ארבעטלוע דעט העכערג אע ארבעט-טאג ־שא?קנ12 א

 בערשטער( מאנ 300 ארבעטנ )דארט שטעטל גאנצע דאס איז י$ר 1895 זומער
 פארזאט- ווערג איעגעארדנט פלעגנ עם אופרעגונג. איע אע .געוועג
 געווארג איז שטעטל ד$ם —רעדעם הייסע געהאלטג האט טע לונגעג,

בא זיב האט איט אע *שטרי_יק, א פארנעקומעג איז עם דערקענעג. צו ניט
באשרייבונג. גענויע א געבראכט ווייטער ווערט ווילקאווישקי איב שטרי_יק עמ1 רועגב *
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 די זייגעג אינטפעקטער דער אונ פאליציי די מאטע. גאנצע די באטייליקט
 זיב האבג בערשטער די ארבעטער. די פת זי_יט דעד אפ געוועג צי_יט ערשטע

 איז באפעלקערונג דעד פת פרייד די ארבעט־טאג. שא?קג-12 א דערשלאגג
 יוילקאווישקי פרג אגיטאטערג היגע די סוב ברירו די באשרי_יבנ. צו ניט געוועג

 מיט אוג גלויבג מיט פול געוועג זיינעג שטאט אונדזער פוג בערשטער די צו
 אנגעשפיצט האט את געווארג אופגערודערט איז פאליציי די באגי_יםטערונג.

 דרי_י ארויסגעשיקט מאכט דער פוג פארשטייער דער האט אינגיכג אויערג. די
 לאנג ניט שטאט. אונדזער פת צופארג געקומעג אהיג זיינעג וואט ארבעטער,

 איעפיו־נ נאכג זיג. זייער פונ פרוכט די גענאטג בערשטער דארטיקע די האבג
 פאר- די פוג לוע דער אז ארויסגעוויזנ, זיב האט ארבעט-טאג, שא?קנ-12 דעט

 זיי האבג דעריבער רובל, 10 ביז 25 פוג געפאלג: שטוינענדיק איז מיטלערס
 איג- אוג ארדענונג. אלטע די אומצוקערג געזעג קויכעס אלע מיט
 צי_יט, דער צו וואט איז, זאב די געלונגענ. זיי דאם איז גיכב
 האלב א אפ מעג דינגט ארבעטער )די ארבעטער אג נעמט טע וועג
 את אפט, גאנצ זיי מעג צעלאזט ארוט יאר האלב א אע טעזאג, אנהייב יאר

 די פרג אגפארג אהערצו פלעגג ארפנעט(, ני_יעמ א מעג מאכט שפעטער אביטל
 האבג ארבעטער, פע צופלוס דעט אויסנוצנדיק בערשטער. פיל ערטער ארומיקע

 אר- די ארדענונגעג. פחערדיקע די אי_ינגעפירט פארמיטלער ארג באלעבאטיט די
 ווילקאווישקי פוג ווי_יט ניט שא. 15 ארבעטג אגגעהויבג ווידער האבג בעטער

 דער- זיב האבג ארבעטער דארטיקע די נאר ווי אוטטינעצ. שטעטל א דא איז
 ארבעט- שא?קער-12 א געווארג איינגעפירט איז ווילקאווישקי אע אז וווסט,
 בא געבעטג אפילע זיב האבג זיי טומלענ. אנגעהויבג אויב זיי האבג טאג,

 אי_ינ- זיי זיב האט עם אגיטאטער. אנ צושיקנ זיי זאל מע ווילקאווישקער, די
 אבער ארבעט-טאג, ־שא?קנ12 א זיב דערשלאגג וואכג עטלעכע אפ געגעבנ

 בא איז שא, 15 ארבעטג אגגעהויבג ווידער מעג האט ווילקאווישקי אע וועג
 פארמיטלער די פארגעלייגט האבג זיי אמאל. ווי אוועקגעגאנגענ אלצ אויב זיי

 ר- א ־שא?קנ12 דעט איבערלאזג אבער ארבעטלוע, דעט זיי פארקלענערג
 געדויערט אבער .האט דאם געוועג. מאסקיט האבג באלעבאטיט די בעט-טאג.
 בא- אלטע די אם ווידער דארטג זיי ארבעטג איצט אוג טעזאג, אייג אינגאנצג

 גייט שטעטלעב אנדערע איג טיי דארט, םי_י ארגאניזיר-ארבעט די דינגונגעג.
 יאר האלב א טיט איז בי_ישפיל, צום אזוי, פ$רוים. שנעל אג איצט דארט

 געוו^ו־נ ארגאניזירט ארבעטער, מינטקער די פוג ווירקונג דער אונטער צוריק,
 קרעטלאווקע שטעטל פונעט בערשטער די צווישנ זעלבטטשוצ פרג פאריע א

גובערניע!. )וויטעבטקער
 געפונענ האבג פאריע, פונעט אינדערשפיצ שטייענ וואט אגיטאטערג, די

 ערשטע די גרינדנ ארבעטער, דארטיקע די ארגאניזירג צו קעדיי נייטיק, פאר
 די מענטשג. 100 האט פאריע דער הילפ. קעגנדיטיקער פאר פארייג א צי_יט

 איז ניט ווו איידער ערגער נאכ זיב, דאכט זי_ינענ, באדינגונגענ דארטיקע
 זומער מעטלעם: א שא 17-15 דארט ארבעט טע געגנט. אונדזער אע אנדערש

 בא- 12 ביז אינדערפרי 8 פע ווינטער אינאוונט, 91/2—9 ביז אינדערפרי 5 פוג
 אויוונם. אע אויב מענ טריקנט כאזער-האר די איבערי_ים. שא?קנ א טיט נאכט

 איז צוריק צוויי יאר א טיט מייטיט. לעבעדיקע זי_ינענ דארט בערשטער די
 פאבריק-אינטפעק- דער פת טשינאווניק א מאל איע געוועג שטעטל איג דארט
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 באלעבאטיט די פת אופגענומענ פרי_ינטלעכ זייער געוועג איז ער ווי אזוי אבער ציע,
 בא- האט אוב פאבריקג( דרי_י איג בערשטער 450 אינגאנצג פאראג איז )דארט
 זיינעג ארדענונגעג דארטיקע די אז געפונעג, ער האט מייעם, פאר א קומעג
 יאר, 10־8 פת קינדער ארבעטג דארט ביישפיל, צוט כאטש, געזעצלעכע, גאנצ

 אנגע־ זיב האט ווילקאווישקי איג וועג דערוואקסענע. די ומפל אזויפיל, ארג
 אגיטאטערג־ די האבג ארבעט-טאג, שא?קנ-12 א פאר באוועגונג די הויבג

 יי־ באד דער וועגג פראגע די באטראכטג צו אפ זיב צתויפגעקליבג בערשטער
 בערשטער די נ ו פ אמם ק קאמפאונדעט טונגפונדעמדאזיקג

 זי_ינענ אונדזערגעגנט)אינגאנצנ אינאנדערעשטעטלעכפאר
 ארטיקע די פאר נ ו א נ( מענטש טויזנט עטלעכע נ א ר א פ ט ר א ד

 בערשטער־ דער אינ באשעפטיקט נ ע נ יי ז אס וו ארבעטער,
 באטראכט, גוט האט מע ווי נאכדעמ פארזאמלונג, דער אפ פראדוקציע.

 געווארג געלייגט זי_ינענ וואם טעזיסנ, עטלעכע געוואו־נ אויסגעארבעט זיינענ
 דערמאנטער דער אפ אגגעשריבג האט מע וואם בראשור, דער פת גרונט את

 פאר־ זיב האבנ וואם אגיטאטעו־נ־בערשטער, די פת פארשלאג לויטנ טעמע
 אי־ דא מיר וועלב בראשור דאזיקער דער פת גרונט-האנאכעם די זאמלט.

בערגעבנ.
 אר- ־שא?קנ12 א דערשלאגג זיב ומלב ארבעטער ווילקאווישקער די .1

 דערשלאגנ דאם זיב וועלג זיי אמב ־שא?קנ.16־15 א אנשטאט בעט-טאג:
 פארמיט־ די וועלנ זעלביקער, דער בלי_יבנ אפילע וועט אדבעטלות דער את
 את אפגערייניקטע פודנ צאל קלענערע א באלעבאטימ די אפגעבנ דאב לער

 די פארקלענעו־נ; זיב וועט פארדינסט זייער אוב כאזער-האר, צעסארטעוועטע
 באלעבא־ די את ארבעטלות דעט פת העכערונג א פאדעו־נ וועלב פארמיטלער

 קאנקורענצ״בא־ די אז דערצו, ברענגעג וועט דאס זיי. באפרידיקנ מוזג וועלב טיט
 זיב וועל□ יאריד לי_יפציקער אפנ  טיט״.. פאבריקאנטנ היגע די סוב דינגונגעג

 פאר־ זיב דערשלאגב צו שווער אזוי ניט זי_ינ אתדז וועט דאג את אויסגלייכנ,
בעסערתגעג.

*

*

 בא־ די קענענ ביליקער, את לענגער מענ ארבעט ]ווילקאווישקי[ את ווי אזוי .2
 אפט זייער קענעג באלעבאטיט היגע די סכוירע; די פארקויפנ ביליקער לעבאטים

 ]ווילקאווישקי[ את ווי פרי_יזנ, נידעריקע אזעלכע לויט כאזער־האר די פארקויפנ ניט
 יאריד צווייטג א ביז אפט יט,2צ גינסטיקער מער א אפ ווארטג צו אוים זיי קומט עם את
 ניט-פארקויפטע די איבער את ארבעטער די דערווי_יל ווער־נ קארבנ א לי_יפציג. את

 פונעט פארקלענערונג די ארבעט. אנ מער את ארוט.... זיי גייענ כאזער-האר
 העכע־ א אמינדסטנס ארויסרופנ דאו־פ וואס ]ווילקאווישקי[, את ארבעט-טאג

 די פת פארקויפער די אוועקשטעלנ וועט פארמיטלער, די פאר לות פונעט רתג
 קענעג וועלג היגע די את באדינגונגעג גלי_יכע את  את כאזער-האר היגע

 יאריד. אפג ארוים פיו־נ זיי וואם כאזער־האר, גאנצע די פארקויפג צייט דער צו
וועו־נ. פארקירצט היפש דערפת• וועט ארבעטלאזיקייט די

*

*

בלויז. א איז אריגינאל איב *
אנגעוויזנ. ניט שטאט די איז אריגינאל איב **

 נאר ארי_ינ, ניט אהער פארנ כאזער-האר רויע פת פארקויפער די
 טי_יערער. זיי מעג צאלט דארט ווארעט שטעט, אנדערע את את **את...
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 פרג ארבעט שא יעדער ווי אזוי טייערער? דארט מעב צאלט פארוואם אבער
 זיי פאר איז ביליקער, עקספלואטאטעו־נ דארטיקע די קאטט בערשטער דעט

 איבער צאלג זיי אוב אנקומעלזיי, זאל כאזער־־האר גאנצע די אז לוינבאר,
 עקטפלוא- אויטערטט־שטארקער דעד אדאנק נאר זיי קענענ דאם טאנ את אביטל.
 היגע די בא אז אפט, טרעפט דעריבער בערשטער. דארטיקע די פת טאציע

 גייענ ארבעטער די את כאזער-האר, את מאנגל א זיב פילט פאבריקאנטג
 דעד ווערג פארקירצט וועט דארט אויב .ארבעט. אנ צייט געוויטע א ארוט

 כא־ די פאר טי_יער אזוי צאלנ קענעג ניט פאבריקאנטג די וועלג ארבעט-טאג,
 פארג אגהייבג דאג וועלג כאזער-האר רויע פת פארקויפער די את זער-האר,

 פת צי_יט די את זי_ינ ניט מער וועט כאזער-האר את דויכעק קית אהער. אויב
רוער־נ. פארקירצט וועט ארבעטלאזיקי_יט

 שטע־ די פארלירנ צו ריזיקירג מיר שרעקג, קאמפ דער אונדז מוז איצט .3
 את ארבעט זוכנ אויטקומעג אונדז וועט שטעלע, די פארלארנ האבנדיק לעם.

 מעב ארבעט מינסק, שטאט דער אכוצ אומעטוט, דארטנ את שטעט, אנדערע
 פת קומענ ניט אונדז צו זאלנ עם געהאט, מוירע מיר ה$בנ ווייטער שא. 16

 דארט אויב אבער וקנ.1 דעט ביית קענענ וואט מענטשנ, ערטער פארשיידענע
 אונדז בא קאמם דער וועט ארבעט־טאג, ־שאיקער12 א וועו־נ אי_ינגעםירט וועט

 איג ארי_ינצופאלנ פערטפעקטיוו די שרעקנ ניט מער אונדז וועט עם אופלעבנ,
 אנצוהייבג נייטיק פאר געפינענ מיר ווענ מאל, יעדער ווי_יטער, שטאט. אנדער אנ
 אר־ מיט פארבי_יטנ אונדז קענ מע אז געדאנק, דער אתדז שרעקט קאמם, א

 שטעט׳ ארומיקע אלע פת זיכצונויפ פארנ וואט בערשטער, מיט אדער  בעטער...
 אומדערהערט זי_ינ צו אויס זעעג ארבעט-באדינגונגעג אונדזערע וועמענ פאר
 אונדז, בא ווי ארדענונגענ, אזעלכע אויב זי_ינ וועלנ דארט אבער אויב גוט.
 זיי אויב את זיי אי_ינצולאדנ כיישעק דעט פארלירנ באלעבאטיט די וועלג דאג

אי_ינלאדונגענ. זייערע אם אפרופנ ניט זיב וועלנ אלית

*

 קאנ- דער איבער ארבעט אנ ארוט מיר גייענ כוידעש־צוויי א ווי אזוי .4
 טיט באלעבאטיט אונדזערע זיב פארנעמענ באלעבאטיט, די... פת קורענצ

 זיי צווינגט דאם—צי_יט, פיל אפ זיי בא נעמענ וואט געשעפטנ, זי_יטיקע פיל
 זיי פאר איז לעצטע דאם פארמיטלערי_י, דער אג זיב האלטנ צו פעטטער נאב

 בע- ינ2ז וועלנ ]ווילקאווישקי[ שטאט דער את אבער וועג נייטיק. אומבאדינגט
 פארקירצט דא ארבעטלאזיק?יט פת צי_יט די וועט ארבעט, פת באדינגונגענ סערע
 וועט אונדז את ווארשטאט, צוט צוגעבונדנ מער זי_ינ וועט באלעבאם דער ווערנ,

 וואט פארמיטלערכי, דער פת פארניכטונג דער פאר קעמפג צו זי_ינ גרינגער
 צוויג־ וועט פארמיטלערי_י די פארניכטנ ד$ם קאמם; אונדזער פארשוועריקט האט
פאדערונגענ. אונדזערע אם נאכגיביקער זי_ינ צו באלעבאטיט די גענ

*

 אנ את אונטערנעמונג זית אריבער פירט באלעבאם דער וואט דאם, .5
 גרויטנ א אונדז ברענגט ארבעטמאנ, דערשלאגענעט מער א מיט שטאט אנדער
 די אויב אייגנליבע. פראלעטארישער אונדזער שמייכלט דאם כאטש שאד־נ,

 אזעלכע פת לי_ידנ ניט מיר וועלב ארגאניזיו־נ, זיב דארט אויב וועלנ בערשטער
פאלנ.

בלויז. א איז אריגינאל איב *
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 שא 12 ארבעטג מעב זאל ]רוילקאווישקי[ שטאט דער איב אז וויכטיק, איז נאט ארג .6
 גרעסטג דעט לי_יפציג איג צו שטעלט ]ווילקאווישקי[ שטעטל דאם פארוואם: אט ארג

 קוואליטעט נידעריקער א פת איז טאזער־האר דאזיקע די טאזער-האר. סכום
 פארוואם דערקלערט, ווערט בראשור דער )אינ ארבעט־טאג לאנגג דעט צרליב

 אנגע־ אויט איז עם ערגער; אדרים ארבעט די גייט ארבעט-טאג לאנגב א בא
 פארינטערעטירט, איז פוד, פרג געצאלט קריגט רואם פארמיטלער, דעד אז וויזג,

 (1895) \אר היינטיקם בעסעו־(. ניט אבער מער, פראדוצירנ זאלג ארבעטער די אז
 סאטריט אויסלענדישע די אז מעלדונג, א צי_יטונגענ יי אינ גערויזב זיב האט

 קוואליטעט. נידעריקער איר צוליב כאזער-האר רוסישע די גער־נ ניט שריג קויפג
 אלציינם עם איז באלעבאטים די פאר אונטערגאנג. אנ מיט ארנדז דראט ד$ם

 אונדזער פרג אנגעלעבט האבנ זיי וראם קאפיטאלנ, די אריינלייגג וועלג זיי
 ווייסג וואם אבער, מיר אונטערנעמונגענ, אנדערע איג הארעוואניע, שווערער

 די וועט ארבעט-טאג צוועלפשא?קנ א בא אונטערגיינ. וועלנ פאב, אייג נ$ר
 אג־ זיי וועלג סאטריט אויסלענדישע די וועו־נ, גערייניקט בעסער כאזער-האר

 טאטש אונטערגייג. ניט וועט פראדוקציע אונדזער את קויפנ גערג מער הייבג
 פת זית זאל כאזער-האר די אז דערצו, שטער־נ נאט וועט םארמיטלערי_י די
 בא־ וועט ארבעט־טאג צוועלפשאיקער דער אבער קוואליטעט, געהעריקער א

 קוואליטעט דער אפ אורזאט דאזיקער דער פת ווירקונג די אפשוואטנ די_יטנדיק
 דער את ווייטער שטייט אופמערקזאמקי_יט, גאנצע די פראדוקציע. דער פת

 דארט ווארעט ]ווילקאווישקי[, שטאט דער אפ געווענדט געוועג איז בראשור,
 אהת זיט פאו־נ דעריבער את פראדוקציע, טאזער־האר דער פת צענטער דער איז

 ]וויל־ שטאט דער את ארבעט-באדינגונגעג די ארבעטער; מערסטע די צונוים
 טאזער- א טיט שטעטלעט אנדערע אלע פאר מוסטער א פאר דתענ קאווישקי[

 ארדענונגעג אלטע די ווערג אפגעשאפט וועלג עם אויב את האר-פראדוקציע.
 פאר־ גיט גאר שטעטלעט אנדערע די את אויט זיי וועלנ ]ווילקאווישקי[, את

 אינכערעסג די אז דערווי_יזט, לעבג דאם געדרונגעג: איז דעט פת שרוינדנ.
 סאלידאריש, זי_ינענ טאזער־האר־פראדוקציע גאנצער דער פת ארבעטער די פוג
לעבג. פונעט באדערפעניש עטטע אג איז אלעמעג זיי פת פארבאנד א אז

* * *
 ארבע־ די פת קאמם דעט שטארק פארשוועריקט פארמיטלערי_י די ווי אזוי

 פוג פארזאמלונג דער אפ פראגע דאזיקע די איז לעבג, בעסערג א פאר טער
 אופטראג זייער לויט געווארנ, באהאנדלט דעטאל אגיטאטערנ-בערשטער די

 געווארג דורטגעלייענט איז וואם בראשור, קליינע א געווארג אנגעשריבנ איז
 פארמיטלעריי פת ווירקונג דער וועגג בערשטער: די פת פארזאמלונג דער אפ
 געוואו־נ צונויפגעשטעלט איז בראשור די ארבעטער. די פת לאגע דער אם

 פאב־ את האנטווערקערישער דער צווישג אונטערשייד דער פלאג: אזא לויס
 פאר־—פארמיטלער? את פאבריקאנטג די זיב נייטיקנ ריק־פראדוקציע.-פארוואם

 עקספלוא־ די—פארמיטלערי_י? בערשטער-פראדוקציע דער את עקזיסטירט וואם
 —פראדוקציע. דאזיקער דער את פארמיטלער די דורט ארבעטער די פת טאציע

 פאר־ וו$ם (1 :םארמיטלערי_י דער פת שאז־נ פונעט באטראטטונג דעטאלע א
 די פת באוווםטזי_ינ דעט את פארטונקלט (2 ]סעזאג[, פונעט צי_יט די קירצט

 דער (3 לעבנ, שווערג זייער פוג סיבעס עמעסע די פארשטית ד$ם ארבעטער
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 די צעשפאלט דאם פארמיטלער; א אלייג וועו־נ צו אפט שטרעבט ארבעטער
 פאר- צר קאמם פרג נייטיקי_יט די :אריספיר דער קאמם. דעט אינ ארבעטער

 בערשטער די פרג פארבאנד צווישנשטאטישער א אז םארמיטלערי_י. די ניכטג
 אלע איג וואט דעט, פרג קענטיק איז ווערנ, פארווירקלעכט צו נאענט איז

 אם שטעט עטלעכע פת פארשטייער זייערע צונויפ זיב פאו־נ פאלנ ערנסטע
 קליי- א .זייעו־נ אפ לאנג ניט איז בי_ישפיל, צום אזוי, פראגע. די באהאנדלענ צו

 דער את ארגאניזיו־נ וועגנ פראג? די געווארנ באהאנדלט צוזאמענפאר נעמ
 צו ארבעט-טאג, צוועלפשא?קנ א פאר שטרי_יק גרויסנ א ]ווילקאווישקי[ שטאט

 צו אזוי ווי דעט, וועגנ אוב אנשליסנ, זיב פרייד טיט• וועט מאסע די וואם
פארויסזענ. קענ מע וואם שוועריקי_יטנ, אלע מיט זיב אי_ינקערנ

4 קאפיטל
 בע־ א פאר ארבעטער די פת קאמפ דעט וועגג יעדיעם די צו צוגאב א ווי
 באמערקג, מענ דארם שטאט, את אונדז בא געפירט ווערט וואם לעבנ, סערנ

 פת מיטגליד א קראנקנ-קאסע. א ארגאניזירט זיב האט צי_יט לעצטע די אז
 פונעט מיטגליד א נאר זי_ינ קענ —נאב סטאטוט לויטנ —קראנקנ-קאשע דער

 טיט־ א קאפ. 25—10 איז מיטגליד־אפצאל כוידעשלעכער דער קאמפ-פארית.
 פאר. אויטגעוויילטע די פאלגנ צו מעכויעוו איז קראנקנ־קאסע דער פת גליד

 איז ניט וואסער בא דעזשורענ אימ באשטימענ זיי אויב פאל, את ארדענער
 געבנ באצי_יטנם מעכריעוו איז קראנקנ־קאסע דער פת מיטגליד יעדער כאווער.

 קאמפ אינעט כאווייריט קראנק-געווארענע וועגנ פארשטייער די וויסנ צו
 געגעבנ ווערט קראנקנ-קאסע דער פת מיטגליד קראנק-געווארענער א פארית.

 איז וואט אבער, ארבעטער אג אנד. את רעפועס געלט, מיט —אלצ מיט הילם
 הילם, מעגלעכע א אויב געגעבנ ווערט קאמפ-פארית, דעמ פת מיטגליד א נאר

 אפטייקל קלית א איצטער פארמאגט קראנקנ-קאטע די געלט. מיט ניט אבער
שפיטאל-אינטטרומענטנ. צאל ניטגרויטע א את

* * *

באריכט. גענויער א געבראכט ווי״יטער ווערט סמארגאב אינ באוועגובג דער וועגנ *

 בלי״יבט לעבנ־באדינגונגענ בעטערע פאר ארבעטער היגע די פת קאמם דער
 ווייט ניט זיב געפינענ וואט שטעטלעב, אנדערע די אפ אויב רוירקונג אנ ניט
 היגער דער פת ווירקונג דירעקטער דער אונטער איז אזוי שטאט. אונדזער פת

 * מאנ [300] ארבעטנ דא טמארגאנ. את באוועגונג די אופגעקומענ ארגאניזאציע
 פאראנ דארט איז איצט פאבריקג. 12—10 את צעווארפנ זי_ינענ וואט גארבער,

 זי_תענ דארט קריסטנ. את י?דנ מאנ 200 פת אנערעב גארבער פת פארית א
 את געפירט וועו־נ טמארגאנ את שטרי_יקנ. געלונגענע עטלעכע פארגעקומענ

 את אונדז בא ווי אזוי פארנעמונגענ, את פארלעזונגענ ארבעטער־קרי_יזלעכ
 — פארנעמתגעג את פארלעזונגענ די צווישנ אונטערשייד דעט נוועגג שטאט

 האיאר איז דארט ליטעראטור. אומלעגאלע פארשפרייט ווערט עם שפעטעו־(.
 אנ- האבג עם וואסעו־נ את זאקנ-מאכערנם, פת אויב שטרי_יק א ארגעקומענ
 קוסטארישנ א פת דארט איז זאקנ־פראדוקציע די מענטשנ. סד טיילגענומענ
 פונדאנענ, באלעבאסטעם דארטיקע די קריגנ רוי-מאטעריאל דעט כאראקטער.
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 באלעבאסטעדינגט יעדער וואם זאקנ-מאכערנס, צוריי-דרי_י א מיט צוזאמענ אוב
 אי די, אי שטארק עקכפלואטירג וואם זאקנ״פאבריקנ, היגע די אפ זיי ארבעטנ צו,

 די אי באלעבאסטעס, די אי באטייליקט זיב האבג שטרי_יק ז־עמ איג יענע.
 קאם. 10 אפ געצאלט פונעט העכערונג א געפאדערט האבג זיי זאקג־מאכערנט.

 ד^זיקער דער טיט אוב קאפיקעס, 5 אפ געהעכערט זיי האט טע טוצ. פת
 העלפט. דעד אם זאקנ-מאכערנם די מיט באלעבאסטעם די זיב טיילב הויטאפע

 אב נאב אבער איז ארגאניזאציע, ד^רטיקער דער צו ניט געהערב זיי כאטש
מיטגלידער. אירע צו זיב זיי וועבדב אייצע
 דער אם אפגעשפיגלט זיב האט שטאט דאזיקער דער את באוועגתג די

 אם גארבער 500 ארבעטג דארט $שמענע)?([. )?(]סווענציאג *שטאט... גאעגטער
 געווארג ארגאגיזירט לאנג ניט רארט איז וואט פארייג, דער פאבריקג. 6־5

 יאר לעצטנ דעט פאר קריסטג. את ית־נ מאג 100 העכער איצטער דארט ציילט
 האבג שטרי_יקער די וואט פאדערונגעג, די שטרי_יקנ. דרי_י געוועג דארט זי_ינענ

 באגרענעצנ אוראקג, די פארקלענעו־נ :אזעלכע זי_ינעג ארויסגעשטעלט,
 ארבעטער, עטלעכע את מי_יםטער א באזי_יטיקנ שא, 12 טיט ארבעט-טאג דעט

 אלע את $פגעזאגט. האט באלעבאם דער וואט ארבעטער, אלע צוריק צונעמעג
 אינעט מאג. 150 בא באטייליקט זיב האבג גענומעג צוזאמעג שטרי_יקנ דרי_י

 דער- די פת אייניקע )אכוצ געפאדערט ארבעטער די ה$בנ שטרי_יק צווילטג
 ער־ דער שטרי_יק־וואכ. דער פאר באצאלג אויב זאל טע פאדערונגעג( מאגטע
 האט צווייטג דעט את געלונגעג, העלפט דער אם געענדיקט זיב האט שטער

 נאר ארבעטער, די פת פאדערונגעג אלע אם געוועג מאסקיט באלעבאם דער
 צוגעזאגט ער האט פר?ער כאטש באצאלט, גיט ער האט שטרי_יק־וואכ דער פאר

 ניט את געלונגענ. געעגדיקט זיב האט שטרייק דריטער דער באצאלג. צו יא
 את באוועגונג. היגער דער פוג ווירקונג די ארוים זיב ווי_יזט דעט את ג$ר

 דורכגע־ איז וואט ארבעטער, אג ארי_ינפאלנ ניט זאל עם שטאט א פאר וואט
 אג גיב גאר דארט זיב הייבט שול, מינסקער)?( די אדער היגע די גאנגענ

 ארבעטער י?דישע די צווישג באוועגוגג א אופגעקומעג איז אזוי באוועגוגג. א
 פוג- נעסט, א געוועג שטאט דאזיקע די איז אויפג אזא אם אגד. את ,* את...

 קאמם פוג ארבעטער-באוועגונג, פת אידייעם די זיב סארשפרייטג עם וואנעג
צוקונפט. בעסערער א פאר

* ♦
 איגטערעסירט רוטלאנד איבעריקג דעט פת ארבעטער די פת קאמם דער
 פאר וואט טיט פארצושטעלג, שווער זיב איז עם ארבעטער. היגע די שטארק

 פארט־ארבע- פעטערבורגער די פת קאמם צוט באצויגנ זיב האבג זיי פרייד א
 טיי־ האבג גענומעג צוזאמעג אלע-קאטעם צוריק. יאר אנדערהאלבג טיט טער
 זי_ינענ וואט רובל, 100 פארט-ארבעטער קעמפנדיקע די פאר געשענקט קעם

 ארבע- היגע די פת נאמעג אינעט אדרעם אג טיט אהיג געווארג אפגעשיקט
 די אז גרוים, אזוי געוועג איז קאסעם אייניקע את באגי_יסטערונג די טער.

 גאנצע דאט אפצושיקג פארגעלייגט האבג קאסעס דאזיקע די פת ארבעטער
ארבעטער אונדזערע האבג אזוי פארט.ארבעטער. די קאסע דער פת געלט

בלויז. א איז אריגינאל איב *
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 אוב שטרייק זייער פוג צי_יט דער אינ פאפיראסנ-מאכער -ער *געהאלפב... אויב
 שמידט דערהויפט אבד. אוב *איב... אויב רובל, 30 ארויסגעשיקט זיי האבב

 אויב ווי צווייפל, ~אנ ארבעטער, היגע די פוי אופמערקזאמקייט די זיב צו צו
 יעדער ארבעטער. פעטערבורגער די פוב קאמפ דער — רוסלאנד, גאנצ פוב

 מיט העלפט זי אוב העבט, די פוב דא מעב רי_יםט פראקלאמאציע פעטערבורגער
פראלעטאריאט. קעמפנדיקב היגב דעמ פוג שטימונג די הייבב צו פיל זייער

בלויז. א דא איז אריגינאל איב *

5 קאפיטל

 אז מיינעב, צו טאעם א געוועב פונדעסטוועגב, וואלט, געזאגטג דעט פוב
 קי- נייב, גרינג. לעפןערעב זיי זיב גיט ארבעטער היגע די פוב קאמפ דער
 פ$ר א באר אפילע זיב באטייליקב עם וואסערב איג שטרי״יק, יעדער בא מאט

 טיט זיב באקענעב צו ארבעטער די אוים קומט ווייביקער, באב אפט מענטשב, צענדליק
 מארק- הילפ. באב טייקעפ זיב ווענדב באלעבאטימ די וועמעב צו פ$ליציי-לי_יט,

 וואם מיטלעב, די זי_ינענ דאס —קלעם אויב אמאל אוב דראונגעב זידלערייעב,
 שטעלב ארבעטער די צווינגעב צו קעדיי פאליציי, ארטיקע די אב וועבדט עם
 פוב עבערגיע די איז זאגבדיק, עמעם דעט איבעריקבם, ארבעט. דער צו זיב

 זי וואם כאבאר, פונעט גדיים דער פוב אפהענגיק מאל יעדער פאליציי דעד
 אינעט ארדענונג די אופצושטעלב קעדיי באלעבאם, באליידיקטב דעט סוב קריגט

 די איב וועב ארבעטער, די אויב זעלטב ניט ארוים העלפט ר כאבא ווארשטאט.
 קעבעב וואם פאפיו־נ, איז ביט וואסערע ארי_ינ פאלב פאליציי דער פוב העבט

 פאליציי דער צו אכוצ פאלב. אבדערע איג אויב אוב ארבעטער, די ק$מפראמעטירנ
 צי אויב זעלטב ניט שטרייק א פוב צי_יט א איב באלעבאטיט די זיב וועכדב

 שטארק גאבצ געוועג אפילע ארבעטער די זיינעב צי_יט געוויסע א שלעגער.
 געדונגעבע די באבדע. אונטערגעקויפטער דער אט פוג מי_יםימ די פוב צעטראגג
 אזוי האבב אוג געסלעכ פיבצטערע איב אגיטאטעו־נ די אונטער היטב שלעגער

 מ$ל אייב ניט זיב האבב שלעגער דאזיקע די ארבעטער. אייב ביט געמיימעסט
 שוט קייג זיי אפ אבער איז עם פארברעכנס, פארשיידעבע פאר געמישפעט

 פאר־ אזעלכע אונדז בא וועו־נ דרי_י־רובלדיקע א פאר תארעט ביטא, ^עריכט
 דא- דער וועגב קארעספאנדענצ א ארעסט. פאליצייישנ פוב באפרי_יט ברעכער

 מעב האט וועדאבאכמי׳י, "בירזשעוחע איב געשיקט מעבווואליט, באנדע זיקער
 צוזאמעג־ די בא פאבריק-אינספעקציע די זיב פירט זשע ווי אפגעדרוקט. ניט

 וועג צוריק, יאר עטלעכע באלעבאטיט? די טיט ארבעטער די צווישנ שטויסב
 גאנצער איר בא אינספעקציע, די איז אבגעהויבג, ערשט נאכ זיב האט קאמם דער

 פלעגג יענע וועג ארבעטער, די פוב צאד אפנ גענייגט געוועג דאב פאםיווקי_יט,
 סענטימענטאלע די זיב האט ביםלעכווי_יז אבער הילפ. נאכ איר צו ווענד־נ זיב

 אפנ-םי_ינט־ אג אפ פארביטנ ארבעטער די צו אינספעקציע דער פוב באצענג
 פאבריק־איג- דער וועט איצט, אויב איז אזוי פר?ער, ווי אזוי פונקט לעכער.

 אוב פאבריק א באזוכב ניט קיינמאל איגיצ?אטיוו אייגענער דער לויט ספעקטער
 זי_ינענ דא אוב ברעכט. באלעבאם דער וואם געזעצ, דעט אופשטעלב ניט וועט

 זיי דארפב ארבעטער צאל דער לויט וואם ווארשטאטג, ווייניק ניט פאראג
 פאבריק־ די זיב אוגטערווארפנ אוג פאבריקג פאר זיב רעכענעג געזעצ לויטג
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 וואסערע אם באלעבאטיט די אג יא איז עם ורעג ווי_יזט ער אויב ארדענונגעג.
 אומגע־ די צי אכטונג, ניט קיינמאל אבער ער גיט געזעצ-ברעכונגעג, איז עם

 אבער געווארג. באזי_יטיקט טאקע איז אנגעוויזג, האט ער רואם זעצלעכקי_יט,
 די אם פאליציי דער מיט צוזאמענ ער ווירקט פאלנ טייל גו־עסטנ דעט אינ

 מאכג שאלעט זיי צווינגענ צו קעדיי זידלערייעג, דראונגעג, דוו־כ ארבעטער
 ,צי פראגע: דער אם ארבעטער אב סוג ענטפער טיפישער א באלעבאם. מיטב
 ער אויב אוג ארבעט, ער ווו ווארשטאט, דעט באזוכט אינספעקטער דער האט
 רעזולטאסנ די זי_ינענ וואם את איניצ?אטיוו וועמענם לויט איז באזוכט, האט

 רעזולשאט דער אונדזערע, איז איניצ?אטיוו "די אזא: איז —באזוב"? פונעט'
 אוט־ פולשטענדיקע די אתגאנצג כאראקטעריזירט דאם געוויינטלעב". ווי איז

 גלויבט ארבעטער-סוויווע היגער דער את אינספעקציע. היגער דער פת טעטיקי_יט
 רעשטלעב לעצטע די באלעבאטיט. די בא כאבאר באקומט זי אז שטארק, מעב

 ארבעטער- היגער רער בא פארלארג פאבריק-אינספעקציע די האט צוטרוי
 פאפיראסנ-מאכער די צווישג צוזאמענשטוים דעט פת צי_יט דער את סוויווע

 צו וואם ניט דא מיר האבג שטרי_יק דאזיקג דעט וועגג פאבריקאנט. זייער טיט
 "בירזשע- את איבערגעגעבנ געוועג ריכטיק אלגעמייג את דאג איז ער ריידג.

 נאר וועלג מיר (3ראבאטשי״(. "רוסקי את )איבערגעדרוקט וועדאמאסטי" וו?ע
 פאפי־ די פוג קאמם שוועו־נ דעט צו זיב פארהאלטנ זייג טיט אז באמערקנ,

 דער את צאו־נ גערעכטג א דערוועקט פאבריק־אינספעקטער דער האט ר^סנ-מאכער,
 ארבע־ די דערקלערט ער האט מעלדונג ערשטער דער את ארבעטער-סוויווע. גאנצער

 קעדיי מאנדצביל, פת ארבעט דער אפ מיידלעב אוועקגעזעצט האט טע אז טער,
 טע- די ארויסצושטויפג קעדיי ניט גאר את פראדוקציע די פארברייטערג צו

 האט ער וואם בריוו, דעט אי: וואס דעט, אם געקוקט ניט את נער־ארבעט,
 וואס פאבריקאנט, פונעט ציל עמעסער דער דערקלערט געוועג איז באקומעג,
 אם זי פארבייטג אוג טענער-ארבעט די ארויסצושטויסג ביםלעכווי_יז שטרעבט

 געוועג איז עם וואם דעט, אם געקוקט גיט — פרויענ-ארבעט, ביליקער מער דער
 פאפיראסג־ די פוג שטרי_יק אפג —פאל אנאלאגישג אזא פונקט אם אנגעוויזג

 איז וואס טאבאק-פאבריק, היגער אנדער אג איג צוריק יאר א טיט מאכער
 בים־ נאכדעט איז עם ווו אוג סיבעם, זעלביקע די דורב געוו^רג ארויסגערופג

 אם געקוקט ניט — מעגער־ארבעט, העדפט א געווארג ארויסגעשטויסג לעכודיז
 ארבע- די קעגג באשולדיקונג-רעדע זי_ינ את אינספעקטער דער האט אלצ, דעט
 איבעריק ניט זייג דא וועט עם זיינם. געטיינעט טאקע אלצ געריכט( )את טער

 אגגע- האבג וואס אגיטאטערג, די זי_יט. א אג אפווענדונג קליינע א מאכג צו
 סאם־ אז, פארשטאנעג, האבג מאסע דער פת פיל אויב את שטרי_יק, דעט טיט פירט

 פרויעג- דער דורב ווערג ארויסגעשטויסנ מוזג מענער-ארבעט די וועט קאלסאם,
 איז אומקומעג, שויג "אויב קעדיי קעמפג, צו באשטימט מעג האט דאב ארבעט.

 בא־ —טויט וויודיקג א טיט אויםגעדריקט, זיב האבג זיי ווי אומקומעג, כאטש
 אדויס־ זי_ינענ ארבעטער באוווסטזיניקע מער די בי_ישפיל". א אנדערע ווי״יזג

 צי_יטווי_יליקער, א אפילע זיג, א נאר ניט אז מאטיות, אזעלכע פת געגאנגעג
 די פאריתיקג צו אם ראליע וויכטיקע גאר א שפילג קעג מאפאלע א אויב נ$ר

 דעט זיי בא אנטוויקלעג את פאפיראסג־מאכערנם די את םאפיראםנ־מאכער
 דעט נאב גקי_יכ געהאט: ניט טאעס קייג האבג זיי את קלאסנ-באוווםטזי_ינ.

פאפיראסג־מאכער מאג 50 א בא פארייג זייער צו אנגעשלאסג זיב האט שטרייק
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 זעלבסטהער־ דעט פונ פאבריק-אינספעקטער א נאר פאפיראסנ־מאכערנס. את
 אוסהייבנ צו אם אומפארשעמטקי_יט, אזויפיל פארמאגג קעג רוסלאנד שערישג

 דערפאר פאפיראסנ־מאכער, היגע די ווי ארעמעלי_יט, אזעלכע קעגג פראצעס א
 צוגעצויגב האט ער ברויט. שטיקל א אב בלי_יבנ געוואלט ניט האבנ זיי וואם

 איז פראצעם דער פאפיראסג־מאכער. סד םאראנטווארטלעכקי_יט קרימינעלער צו
 אוילעמ א: צונויפגעקליבג זיב האט עס את פאבריק, אפג גופע פארגעקומענ

 נאר פאכג, אנדערע פת את גופע פאבריק דער פת ארבעטער מאב, 200 א פת
 אינטע־ דעט וועגג פארשטעלתג ריכטיקע קייב ניט גיט ציפער דאזיקער דער

ארבעטער- גאנצע די שטאט. את ארויסגערופנ האט פראצעם דעד וואם רעם,
רעזאליוציע דעד אפ געווארט אופרעגונג את האט שטאט פת באפעלקערונג

 גע- אינספעקטער דעד האט ארבעטער, די קעגג רעדע זי_ינ את געריכט. פונעט
עמאג־ דער פאר קלוימערשט, זיב, בארעג זיי וואם דערפאר, זיי פת כויזעקט
קאג- זייערע פאר מוירע זיי האבנ אינדערעמעסנ את מיידלעב די פת סיפאציע

 האט ער וואם בריוו, דעט פת שטעל א אפ אנצוהערעניש )אג קורענטקעם
 זי_ינענ פאבריק, אפנ ארבעטנ וואם מיידלעב, די אז שטייט, עם ווו באקומענ,

 ארויסגעשטויסג ניט זאל מענער-ארבעט די אז דעט, את פארתטערעסירט אויב
 נאכג אז באותיזט, דערפארונג די ווארעט פרויענ-ארבעט(. דער דוו־כ וועו־נ

 פאפי- די פת געצאלט דורכשניטלעכער דער ווערט פרויענ-ארבעט אי_ינפירנ
 דער רואם העזעק, דעט וועגג גערעדט האט ער אראפגעזעצט. דאסנ-מאכער

 העכסטע די דערוואקסענע די פאר געפאדערט האט ער געהאט, האט באלעבאם
 וואם יאריקע, 17־16 די את כוידעש, א אפ טורמע את "ארי_ינזעצנ שטראם

 אופ- די פת אינטריגעם די "דורב שטרי_יק אינעט געווארנ או־גינגעצויגג זי_ינענ
 פריז־נ־ דער פארווייכערונג. א פארדינענ זיי אז אנערקענט, ער האט העצער"
 צוגע־ ער האט איבעריקע די את פרי_יגע/צפראכנ, יוגנטלעכע 34 האט ריכטער
 אזא קעגג ארבעטער די פת צאו־נ דעט וועגג טורמע. וואכג צוויי אם מישפעט
 אינ אויטדריק אג געפונענ אגעוו, האט, דאם ריידג. צו איבעריק איז אורטייל
 אר- די פאר געווארג געהאלטנ איז וואם רעדעם, פאליטישע די פת איינער
 צווישנ איז, עם ווו יאר, הי_ינטיקנ מי_י טנ-1 פת פייערונג דער אם בעטער

 פארבאטנ וואם פאבריק־געזעצנ, בארבארישע די וועגג געזאגט געווענ אנדערנ,
 עקזיס־ זייער פארטיידיקנ צו שטראם פת מוירע דער אונטער ארבעטער די

 וואם ארבעטער, די פת יעדערער וואס דערנידעריקונג, טיפער דער וועגנ טענצ,
 געמאלדג, האט ריכטעך דער וועג דערפילט, האט געריכט, את געוועג זי_ינעג

 ארבעטער, די ווערג מאיעסטעט אימפעראטערישער זי_יג פת באפעל לוימג אז
 אנער־ עקזיסטענצ, זייער פארטיידיקט האבג וואם פארשטרי_יקט, האבג וואס
טורמע. טיט באשטראפט ווערג את פארברעכער פאר קענט

6 קאפיטל
 כאטש זיב דערשלאגג צו ארבעטער היגע די אי_ינ זיב גיט שווער אזוי אויב
 ווייניקער ניט טיט איז לעבג, מאטעריעלג זייער פת אויסבעסערתגענ ברעקלעב

 אונדז בא מאסע. דער את וויסג פארשפרייטנ דאם פארבתדג שוועריקי_יטנ
 אפילע ניטא איז עם פאלק-ביבל?אטעקג. קית ניט זונטיק־שולנ, קייג ניטא זי_ינענ
 קעגג איז ניט רויפל כאטש קעמפט טע וואסערע טיט מיטלעג, קליינע יענע
 געזעלשאסש די רוסלאנד. איבעריקג איגעט מאסג די סוג אנאלפאבעטישקעט דער
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 אונדזער את אופטאנ ניט גארניט טאקע זי קענ עפשער, את, גארניט טרט
 ארבע- קדישע די מאסע. דעו־ פת איפקלערונג דער פאר קאנט דערשלאגענעט

 רו- קייב לייענענ ניט נאר ניט קענ איר־נ, טייל באדי_יטנדיקנ א את טער-מאטע,
שפראכ. דאזיקער דעד אפ רעדט זי וואט קוימ-קויט נ$ר סיש,

 זשאר- דער טיט זיב באנוגענענ צו אוים קומט ארבעטער־מאכע אונדזער
 באטיי- עט ווו פאלק־ליטעראטור, רוסישע די אויב את ליטעראטור, גאנישער

 פאר- שות זיב מענ קענ איז ארעט, גענוג איז שרייבער, פיל אזוי זיב ליקנ
 יאר אנדערהאלבנ טיט נאר ליטעראטרר. זשארגאנישע די אזוינם איז וואט שטעלנ,
 אדאנק את ארבעטער-באוועגונג היגער דער פת דרוק אתטעו־נ טיילווי_יז צוריק,

 איז אינטעליגענצ, םאצ?אל־דעמאקראטישער ארטיקער דער פת ווירקונג דער
 גע- א זיב, )פארשטייט (4 געזעלשאפט זשארגאנישע דעמאקראטישע א אופגעקומעג

 בפו ביכלעכ זשארגאנישע ארויטצוגעבנ ציל א געשטעלט זיב האט וואט היימע(,
 דעט צוליב אינהאלט. אנה. את בעלעטריסטישנ נאטורוויטנשאפטלעכג, א

 פארלעגער, לעגאלע פארשיידענע טיט פארבינדונגענ את ארי_ינ זי טרעט צוועק
 עט־ ארוים שות זי_ינענ עם וו. אז. א. ארויטגעבנ צוט מאטעריאל זיי שאפט
 אייניקע צוגעשטעלט האט געזעלשאפט דאזיקע די וואט ביכלעב, נוצלעכע לעכע

 האבנ זיי ארבעטער. די צווישנ פאפולער זיינענ ביכלעב דאזיקע די פארלעגער,
 האבג זיי בורזשואזיע. ית־ישע די את קלייקוידעש י?דישע די אופגערודערט

 שי_י־ א האט וואט געזעלשאפט, זשארגאנישע א עפעם דא איז עט אז געהערט,
 פארבתדונגעב האט געזעלשאפט דאזיקע די אז את ביכלעב, דאזיקע די צו כעס
 די אויטגענוצט קלייקוידעש די האבנ דעריבער םאצ?אליםטנ, היגע די טיט

 עפנטלעכ־ דער את ביכלעב די אט פארשווארצנ צו קעדיי געלעגנהייט, ערשטע
 שטרייק דעט פת צייט דער את שול את דראשע את^י_ינ האט מאגיד דער קייט.

 געווארב $נגעשריבנ עם איז דראשע דאזיקער דער )וועגנ פאפיראסנ-מאכער די פת
 אונטערנ (5 "ראבאטניק" 2-1 נומער דעט את אפגעדרוקט איז וואט בראשור, די

 די אז באמערקט, (6 קאפיטאליטטנ׳י( קדישע די קעגנ ארבעטער ית־ישע ״די טיטל
 נצעלאז מאכנ וואם ביכלעב, אפיקארסישע די אט פת קומט מאגייפע גאנצע

 זשארגא- דער אפ קאם את גוט אויב מענ איז "טאלאנענ" די את פאלק. דאם
פערזאנענ. אייניקע פת פארלאג-טעטיקי_יט נישער

 די פת באדערפענישנ גי_יסטיקע די באפרידיקנ צו מיטל האלב-לעגאלער א
 ביבל?אטעקנ: די זי_ינענ באוועגונג, דער את ארי_ינגעצויגנ זיינעג וואט ארבעטער,

 העכער מיט זשארגאנישע א—אנדערע די ביכלעב, 600 מיט רוסישע א—איינע
 אר- זי_תענ ביבל?אטעקנ די צוריק(. יאר פאר א מיט )געגרינדעט ביכלעכ 250

 אר־ די פת כעזשבג אפנ אויסשליסלעב אויסגעהאלטנ וועו־נ את רנ*געוון גאניזירט
 בא- פחער־געבראכטנ דעט פת זעג צו איז עם ווי בעטאכאקל, בי_יטראגנ. בעטערם

 נאר ארבעטער, 300—ביכער ביבליאטעקג בייכע את נעמעג (,1 קאפ. )זע ריכט
 גע- וואלטג ארבעטער די ווענ פארדרי_יפאכנ, געקענט מענ וואלט ציפער דאזיקנ דעט
 אר. די פאר איז אכוצדעט ביבל?אטעקנ. די פארגרעסערנ צו אם מיטלענ מער האט

 אינטעליגענ־ די פאראנ מינדערהי_יט(, די איז )אזא רוסיש קענעג וואט בעטער,
 אינהאלט• פארשיידענעמ טאמע א פת ביכער 700 א טיט ביבליאטעק טישע

 אינטעליגענ- די האט ארבעטער, די געגעבנ האט מע וואט רעכט, דעט אט מיט
 פאר קויפנ צו פליכט דער פת זיב באפרי_יענ אגעוו, געוואלט, ביבליאטעק מישע
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 בעסערע ארבעטער־סוויווע דער פרנ לייענער ערנסטע טייל אומבאדי_יטנדיקנ ד?מ
* טייער. געוויינטלעב קאסטג וואט ביכער,

 אתדזער בא נאכפרעג גרעשטער דער רא שיאיז וואשערע אפ ביכער, זשארגאנישע די .1 *
 רערציילונג די זע—רוסיש פת ואיבערגעזעצט לעבנ" פאו־נ "קאמם (1 זיינעב: מאשע, ארגאניזירטער

 סיב געשיכטע )"די *История одного семейства״ טיטל אונטעו־נ "וואשכאד" (7) ביכל אינ
 קרומער"» דער "פישקע מענעשעלע", קליע "ראש קליאטשע", "די—אבראמאוויטש (2 (8געזינד״(, א
 נ1פ איי□..* פת לעבנ )פונעט [1883 ווארשע, סעגאל, ץטויבע מאלוועטע" די "גאלדיצקע (3

 )געווענדט ערעוופיישעב" יידישער "דער (5 וועג", אע שטיינ "א—דינעזאב (4 ארבעטער(, ילדישע
 דער פת שאם "א )—“Конец мира“ .פלאמארלאנ (6 ;חמרמז([, ]שאצקעס רעליגיע(, דער קעגב

 מיריאט" אומגליקלעכע "די (8 ״שקלאפעריי״, די—דיק (7 [,1883 ווארשע, וועבער, ]מיכאל וועלט"(
 דאלעש", ילדישער "דער (9 [,1888 ווילנע, טרובניק, ]יוינע אינקוויזיציע( רער פת צייטב די )פוב

 אוי־ ,דער קאהאל" פת זינד די (11 אנטירעליגלעזע(, )אב שפעקטאר[ ]מ. טרי_יטל״ ״רעב (10
 דינע- ]י. יתגערמאנטשיק" שווארצער "רער (12 געזעלשאפט(, ילדישער רער פת שיכט בערשטער

 ווארשע* פערעצעס (14 )זאמלבוב(, פערעצב פת אויסגאבע—לעבב״ את ״ליטעראטור (13 זאב[-
 פאר־ "דריי (16 גאנייו־נ", אע ארט אב זיב קויפט ״ווער (15 (9 יאר□ לעצטע די פת אויסגאבעם ווער

 שאלעט־אליי- פת אויסגאבע "פאלק.ביבללאטעק" (17 פאגראמעב(, די פת צליט דער )פת שוינעב״
אנדערע. פיל אוב "בעטלער" (19 ספעקטארב(, שת )אויסגאבע "הויז-פו־יינד" (18 כעמעב(,
 ארבעטער: ארגאניזירטע היגע די פת געפאדערם אמאפטשטב ווערג וואם ביכער, רוסישע .2

 )"דער' ״Чрево Парижа“ )"געלט"(׳ ״Деньги“ )״קוילנגרעבער״(י ״Рудокопы“—זאליא (1

 קעט־ קייג איז פעלד אע )"איינער ״Один в поле_не;воин“— שפילהאגענ(2 פאריזש"(, פת מאגב
 שפאר־ (4 אפט(, )באזתדערם מעב״( טוט )״וואס ״цт0 делать“— טשערנישעווסקי (3 ניט״(, פער
 )"צוויי ״Два брата״—שטאניוקאוויטש (6 )י(, רלענצי״ די "קאלא (5 אויסגאבע(, )פולע טאק

 "Преступление и наказа- דאסטא״עווסקי (7 אויסוועג״(, אב )"אב ״Без исхода“ ברידער"(.
Ниеשטראם״(. את )פארבערעכנ ״ “Записки из мертвого домаטויטנהויז"(. פת )"שריפטנ ״ 

 ״Свой хлеб“— רעשאטניקאוי (9 זיב״(, את )״פאטערס ״Отцы и дети“—טורנעניעוום (8
 מאטשטעט, קאראלענקא, פת ווערק די (10 )״פאדליפאווצעם״(, ״Подлиповцы“ ברויט״(׳ )״אייגב

 מללסעלעכי—שטשעדרת (12 פויער״, א פת געשיכטע ״די—שאטרלאנ ערקמאנ (11 דיקענם, גארשיב,
“Господа Головлевы־־־פראנצאז (13 גאלאוו/יאווס״(, הערב )״די ״“Борьба за право״ 

 דאבראליו־ פיסארעוו, פת ווערק די(15 האגיבער", "שימשב—ארזשעשקא (14 רעכט״(, פאר )״קאמם
אנד. את עטיוו־נ אוב סקיצג—קאוטסקי (16 שעלגונאוו, את באוו

 "די—מיניע (1 ביכער: אזעלכע ארבעטער די נעמענ ביבללאטעק אינטעליגענטישער דער פת
 "אטעסשעסט־ פת ארטיקלעב (3 מאל(, 3) וואלגת ך2 רעוואקיוציע״ פראנצויזישער דעי פת געשיכטע,

 רוסלאנד פת אנטוויקלונג ווירטשאפטלעכער דער ויעגב—באגאטסטווא" רוסקאיע את זאפיסקי" ווענלע
 ערשטער סקאביטשעווסקים (4 צווייטנ, ז־עמ פת—מארקסיסטב די וועגנ זשורנאל, ערשטב עמ1 פת

 פאוו־ איב שלעסער־פראדוקציע דער פת קריזיס דער (5 לאסאל(, וועגב ארטיקל דעט )צוליב באנד
 גע-—טשופראוו (6 מארקסיסטנ(, די פת זאמלבוב פארבאטענעמ נללעט דעט )פת ראיאנ לאווסקער

 סע־ (9 זארג״(, ״די—זורערמאנ (8 ״פארווערטם״,—שפילהאגעב (7 עקאנאמיע, פאליטישער פת שיכטע
אנד. את דערציילתגעב יאקוטער—ראשעווסקי

 מיטלעג האלב-לעגאלע די אט גיבב קלאםנ-באוווסטזי_ינ דעט זיב, פארשטייט
 פרא־ פרנ ארבעטער, מאסע דער איג אגיטאציע פונ מיטלענ פאר וואם. ווייניק

 קאסע-פאר־ דינענ אידייעם סאציאל־דעמאקראטישע אוג פאליטישע פת פאגאנדע
מי_י-פייערונגענ. די את פארזאמלתגענ פארשיידענע קרי_יזל-פאדנעמתגענ, לעזונגעג,

 די פת צוועק דער דערקלערט ווערט אגיטאטערנ" צו "בריוו ז־עמ את
 מיטל. דאם מאטג? די צווישנ אגיטירג מענ זאל "ווי אזוי: קאסע־פארלעזתגענ

 אינטעלי- םאצ?אל-דעמאקראטישער דער דורב אנגעשריבנ איז בריוו )דער וואט
 דעט מאכנ "קלאר איז בריוו פונעט ציל דער אז באמערקב, דארם טע (7 גענצ;

 פראפאגאנדיס- דער קעגג קאמפ את אגיטאציע־טאקטיק דער פת שטאנדפתקט
 וואט את צוריק, יאר עטלעכע טיט געהערשט דא האש וואט טאקטיק, טישער

בלויז. א דא איז "אריגיבאל את *
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 פאר- דעריוי_יל אי_יכ קאנענ מיר מאםנ״< די פות קאמם דעט ^פגעלייקנט :האט
 דיאגי־ דארפב קאסע-פארלעזונגענ די אם קאםע-פארלעזונגענ. איז דאם —לייגנ

 דארפנ זייערע טעמע די את ארבעטער, מער מעגלעכסט אנווערבירנ טאטעו־נ
 אגיטאטעו־נ די ארבעטער. די פת לעבנ דאם פארבעסער־נ וועגג פראגעם זי_ינ

 באזוכנ וואם ארבעטער, די פאר אופקלער־נ קלאר אוב גענוי שטענדיק דארפנ
 ארבע• דוו־כ נאר באזוכט וועו־נ פארלעזונגענ )אזעלכע קאסע-פארלעזונגענ די

 קויכעם אייגענע די מיט ר נא אז פארשיידעגע(, פרג ניט אוג פ<.כ אייג פת טער
 פאב זייער פת ארבעטער אלע קאלזמאנ דערשלאגנ, גארניט זיב זיי וועלנ
 וואם זעלביקנ, דעט צו שטרעבי ארג זעלביקע דאם וועלנ אנהייבנ ניט וועלנ

 די פארשטית צו געבנ מענ דאו־פ קאסע-פארלעזונגענ די אט אפ ווילנ. זיי
 אויב דערשלאגנ, ארבעטער די זיב וועלנ פארבעסערונגענ אז אנטיילנעמער,

 געוות- די וועגנ ריידנ וועלנ קאסע־פארלעזונגענ. די פת אנטיילנעמער די זיי,
 מיט- די וועגנ שמועסנ אתיוועלנ ארבעטער אלע מיט פארבעסערתגענ טשענע

 קאסע-פאר־ די מיט באנוגענענ ניט זיב דארפנ אנפירער די עם. דערגרייכנ צו לעג
 אגיטא- אג פיו־נ ארבעטער לייענענדיקע די מיט צוזאמעג דארפנ זיי לעזונגענ,

 די אופכאפנ שנעל דארפנ מאסע, דער צו פילבאר זייער זי_ינ דארפנ זיי ציע.
 אגיטאציע זייער טרעפט צי פארשטית, צו קעדיי מאסע, דער פת שטימונגענ

 האלטנ ארבעטער די וואס זאב, אזא פאר אגיטירט ווערט צי פינטל, את פתקט
 אנפירער דער ווענ נוצלעב. את נייטיק פאר מאמענט געגעבענעט דעט את

 מאטע- געבנ גופע לעבנ דאם איט וועט מאסע, דער את אגיטירנ וועט אלית
 די וועלנ דאנ נאר קאסע־פארלעזתגענ, די פאר את אגיטאציע פאר ריאל

 לעבנ- די אויסער זיב דרייעג ניט את לעבנ דעט אנטשפרעכנ קאסע-פארלעזונגענ
 די פת אתהאלט דער אז מיינענ, ניט דאו־פ טע ארבעטער. די פת אתטערעסנ

 די ארבעטלות, ארבעטער, דער טעמעס: די נאר זי_ינ דארפנ קאסע־פארלעזתגענ
 דארם קאםע-םארלעזונגענ די אם נית. גאר. את — לערניתגלעב פת ארבעט

 נאטור-גע־ את עקאנאמיע )פאליטישעח פת גרונט-געזעצנ די דערקלערנ מענ
 בי בעלעטריסטישע בעסטע די לייענענ מענ דאו־פ ארבעטער די טיט שיכטע,

 ד, אבער פאליטיק, רוסישער היינטיקער דער טיט באקענענ זיי דאו־פ טע כער,
 אגי- פת איניאניט זי_ינ דארפנ קאסע-פארלעזונגענ די פת טעמע וויכטיקסטע

אציע. ט
 אפגעבנ לעבנ את לי_יב טיט וויל וואם ארבעטער, דער עם, הייסט "איז,

 פאב, א את ארבעטער מאסע דער פת לעבנ פונעט פארבעסערונג דער פאר זיב
 פאב. דאזיקג דעט צווישג באקאנטע מער וואס קריגב צו זיב סטארעג דאו־פ

 נ עב ל אם ד קעדיי לעבנ, זייער פת באדתגונגענ די קענענ גוט דארם ער
 טע לעבנ פונעט פארבעסערתגענ וואסערע צוליב אנווי_יזנ, איט זאל נ יי ל א

 אגי־ אנדערע די טיט צוזאמענ אנהייבנ; דארם טע וואם פוג את אגיטירג קעג
 דארם טע פארבעסערונגענ א פאר וואם באשטימענ, דערנאב ער דאו־פ טאטער־נ

 )פאר־ פאב דעט פת לאגע עקאנאמישער געגעבענער דער בא דערשלאגנ זיב
 עקאנא- דער וועגג סארשטעלונג קלארע א האבנ מעג דאו־פ דעט צוליב זיב, שטייט
 פאר מאמענט דעט געפינענ אגיטאטעו־נ די אויב את פאב(, פונעט לאגע מישער
 אגיטא־ אנ אנהייבנ קאסע-פארלעזתגענ די אם זיי פת יעדערער דארם פאסיק,

 קאסע־ די פת אנטיילנעמער ־ די קעדיי פארבעסערונג, געפלאנטער דער פאר ציע
 מאסע"... דער את אגיטאציע דאזיקע די אריבערטראגנ דערנאב זאלג פארלעזונגעג
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 פאר־ צו אי_ינגעבנ זיב וועט קאסע־פארלעזונגענ, די אדאנק אויפנ, אזא אפ
 עק- וועגנ באגריפ דעט האנטווערקער היגע די פרג מאסע דעד את שפרייטנ

 פת קעגנזעצלעכקייט דער וועגנ באוווםטזי_ינ דעט )מערווערט(, ספלואטאציע
 סאלידארישקייט דעד פת באלעבאטיט, די סוב אינטערעסנ די צו אינטערעסנ ייערעז

 אר- דעט וועגב באגרים א פאב, יעדער פרג ארבעטער אלע פת אתטערעסנ די פת
 קאםע-פארלעזונגענ. די פת ציל אית איז דאם קאנקורענצ... אוב לוע וועגנ בעט-טאג,

 קאסע־ די פת הילם דעד טיט מאסע דעד בא אנטוויקלענ—איז ציל צווייטער א
 דרוק פת דערשיינט עם ורעב בילדונג. את דערפעניש בא א פארלעזונגעג

 געזעלשאפטלעכע פת אדער בעלעטריסטיק, נאטורוויסנשאפט, פת ביכל ניי א
 ארבעטער, די דעדמיט באקענענ אגיטאטערג די דארפג גל., ד. א. וויסנשאפטנ

 דאם פראגעם א פאר וואם אופקלער?, קאסע־פארלעזונגעג, די באזוב} וו$ם
 די דורב אדער אליי?, אגיטאטער דעד דארם דערנאכדעט או? $?, רירט ביכל

 וואסערע צווישב מאסע, דער אי; ביכל ראם פארשפרייטנ אגיטאטערנ-ארבעטער
 קאסע-פארלע- די אפ באנעמע? אנטיילנעמער די וואם אלצ, טיט אגיטיר?. זיי

 זיב זיי דארפג פאליטיק, עקאנאמיע, נאטורוויסנשאפט, פת געביט אי? זובגעג
 אב ארבעטער.—באקאנטע זייערע טיט געלעגבהייט פאסיקער יעדער בא טיילנ

 וועו־נ קאסע־פארלעזתגענ די באזוב? וואם ארבעטער, די וועל? אויפג אזא
 א?טוויקלענ ביםלעכווי_יז וועלב או? מאסע דער את אופקלערונג פו? דורכפירער

 בריוו דאזיק? דעט את ווערט ווי_יטער בילדו?ג". את באדערפעניש א איר בא
 פוג מיטל א ווי קאםע-פארלעזו?גענ, די פת ציל וויכטיק? איי? אפ א?געוויזנ

 דער באמערקט פרי, נאב איז "איצט מאסע. דער אי? פראפאגאנדע פאליטישער
 עקא?א־ דער מאסע. דער אי? פרייהייט פאליטישער פאר ירנ4אגי צו אווטער,
 נייטי- דער וועגג באוווםטזי_ינ צוט ארבעטער די ברענגע? דארם קאמפ מישער

 ארי״ינגעצויגג. וועלב עם ארבעטער מער וואם פרי_יהי_יט. פאליטישער פו? קי_יט
 דער את איבערצי_יגנ זיב זיי וועלג גיכער אלצ קאמם, עקאנאמיש? אי? ווער?

 מאב? צו מעגלעב ניט איז עם ווע? זיב, דערשלאגג צו איז ניט וואם שווערקי_יט
 את ווארט אוב פרעסע פת פרי_יהי_יט קית ניטא איז עם וועב פארזאמלובגענ,

 טאג( דער )ווי קלארער אלצ—פאליציי דער פו? ווילקיר פולשטענדיקנ דעט בא
 איר. פאר קאמפ פת את פו־כיהייט פאליטישער פת נייטיקי_יט די ווערב וועט

 אגיטאטעו־נ, די אנווי_יזנ אלית קאמם עקאנאמישער דער וועט אויפב אזא אם
 אגיטאציע די יי ר ערשטער דער נ י א ארויסצושטעל? נ ע וו

 י?דנ ורעל? צי פראגע, א זיב שטעלט עם פרי_יהי_יט. פאליטישער פאר
 פאר קאמפ דעט את אנטיילנעמע? צו שטארק גענוג זיב דערפיל? איז עם וועב

 זייער ארבעטער די בא אנטוויקלט קאמפ עקאנאמישער דער רעכט? פאליטישע
 איבע- די אי? וויפל אם מער, או? מער אלצ פילג אנהייבנ זי וועל? זיי קראפט;

 געפינענ_ ?יט אבער ארבעטער־באוועגונג. די אנטוויקלענ זיב וועט שטעט ריקע
 אגיטאציעי פאליטישע די שטעלנ צו מאמענט איצטיק? באט מעגלעב פאר דיק

 פונקט נית, איצט. אגיטאציע פאליטישער פת אם ניט דערמיט זיב מיר זאגנ
 רירס רעגירונג זעלבסטהערשערישער רוסישער דער פת פאליטיק די פארקערט,

 אג כוידעש קית וואב, קית דורב ניט גייט עם י?דנ; יעדער פילבאר זייער אנ
 איג געשריבנ איז )ראם י?ד? קעגנ זאויםנאמ-געזעצנ את פארפאלגונגעג ני_יע
 דאו־פ האנטווערקער-יתת היגע די צווישנ אגיטאציע די ווי אזוי י.(. 1894

 גאי?האלט איר שעפ? דאנענ פת את לעב? זייער פת ארויסדרינגענ דורכוים

62



 וויכטיקע אזא שפילט רעגירונג רוסישער דער סוב פאליטיק די ווי אזוי את
 איינער זית רוסלאנד פת פאליטיק די דארם קדג, די פת לעבנ דעמ את ראליע

 פוג טיבע די איז וואט טכוט, דער אגיטאציע. דער פת קעתשטאנדנ די פת
 בא־ אלע די אדמיניטטראציע, דער פת ווילקיר דער ארבעטלות, 4נידעריק א

 שווערקקט גאנצער זייער טיט זיב לייגנ וואט ייז־נ, קעגנ גרעגעצתג-געזעצג
 דאו־פ דאםגלי_יכנ את אלצ דאס—פראלעטאריאט י?דישנ פתעט פלייצעם די אפ

 ווייסג, מיר מאטע. דער את אגיטאציע פאליטישער דער פת קעגנשטאנד א זייג
 אר־ דער אבער רעגירתג. דער פת האנדלונגענ די קריטיקירט קד יעדער אז

 האגד- דאזיקע די אפ קלאסנ־שטאנדפונקט א אנטוויקלענ דארם בעטער־אגיטאטער
 קעגנשטאנד א זי_ינ דאו־פ געביט דאזיקער דער קדנ-האנטווערקער. די בא לונגעג

 מעגלעכקי״יט א האבנ זאלנ אגיטאטעו־נ די קעדיי קאטע־פארלעזתגענ, די פת
 לייענענ צוט קרקזלעב די מאטע". דער את אידייעם פאליטישע פארשפרייטנ צו

 די וואט ציל, זעלביקנ דעט האבג מענטשב 10 פת מער ניט באשטאנד א טיט
 אויטגעקליבנ וועו־נ לעצטע די פת אנטיילנעמער די נאר קאטע־פארלעזונגענ,

 באשטאנד, קלענעו־נ פיל א טיט אוים זיב צייכענעג זיי * אגיטאטעו־נ. די דורב
 פאר- פת ארבעטער פת צתויפגעשטעלט אפט קרי_יזלעכ אזעלכע וועו־נ דערביי

 טיטטעמאטישנ את ערנסטג מער א טראגג קרי״יזל־לעזתגעג די פאכנ. שיידענע
 קרקזלעב די את לעזונגענ די אם קאטע־פארלעזתגעג. די איידער כאראקטער

:ביכער אזעלכע לייענט מע אוב געלייענט דא מענ האט קאטעם את

 פאר זענענ זיי ל_מיטגליד;7קאס יערער קומעב קעב קאסע־פארלעזונגענ שאבעסדיקע די אפ *
קאנספיראטיוו. ניט קאסע דער

 האנטשריפט, את געגאנגענ עם איז )פריער ארבעט-טאג" ער "ד :זשארגאנישע
 )את ארבעטלות" "דער (10מאגער״(, את "לאנג טיטל אונטער ארויטגעגעבנ—איצט

 אגיטאציע- זקאלאג~אנ א—((12מאזל״ וועגג וחקועכ "א (11,זיב( דרוקט אנוםקריפט,מ
 פארוים- את גלויבנ דעט לייענער צעשטערנבאס צו ציל האטדעמ וואט בראשור,

 זייערע את איז ארבעטער די פת גוירל דער אז דערווקזנ, את באשטימטקקט
 (13־טנ״3 ז־עמ אלעקטאנדער אפ העטפעד "א מאנוטקריפט(, )את הענט... אייגענע

 שטאנדפונקט, פונעט פאליטיק דער איבער איבערזיכט קריטישער "א )אפגעדרוקט(,
 אב- (14פעווראל״, טער-19 "דער פראלעטאריאט", י?דישנ דעט פת הויפטזאכלעב,

 צו- אגיטאציע-בראשור, גרויטע א רעפארמע; דער פת י^רטאג צוט געשריבג
 טיבע די לקבקנעכטשאפט, פת אופקומעג דאם פלאג: אזא לויט נויפגעשטעלט

 פת פאלנ פתעט באדקטונג די רוטלאנד, את לי_יבקנעכטשאפט פוב פאלנ פונעט
 אום- די פראלעטאריאט, קדישג דעט פאר רוסלאנד את לי_יבקגעכטשאפט דער

 מאגיד דעמ פת דראשע דער וועגג פראלעטאריאט. י?דישנ דעט פת גאבעם
 טיטל אתטעו־נ 2-1 נוט. "ראבאטניק" את $פגעדרוקט איז בראשור דאזיקע )די

 דעט פת מי_יםימ די קאפיטאליסטג"(. י?דישע די קעגנ ארבעטער יידישער "דער
 (15ארבעטער, די פת אתטערעטנ די את קריוואשעת מתיטטער געוועזענעט

 את האמ$נ קייסער אמאליקער דער אינהאלט: )דער (16םורימ״ אם רעדע "א
 ארבעטער-פא- פראפעם?אנעלע וועגג ק$נקורענצ; וועגב האמענס. הקנטיקע די

 שטי_יערנ"; "וועגנ פראלעטאריאט; פת קאמם פאליטישנ דעט וועגנ את ריינענ
 ווערק אלע די אנד. את !(7 פערד( פוג שטרי_יק א וועגג מייטע )א ,פערדלעב״
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 וועלג איבעריקע די אפגעדרוקט, איז געזאגט, ווי זיי, פת טייל א היגע. זי_ינענ
 ארויסגעגעבג איז "ארבעט־,טאג" דער וועו־נ. אפגעדרוקט צי_יט דער טיט אויב

 ווערט זיב, פארשטייט דערמיט, רוסיש(. את זשארגאג )י?דישנ שפראכנ צוויי אם
 דער־ די את געלייענט ווערט וואט ליטעראטור, ארטיקע די אויסגעשעפט ניט

ווי_יטעידיקנ. פונעט זעב צו איז דאם ווי קרי_יזלעכ, מאנטע

 אם טיילווית את לייענענ צום קרי_יזלעכ די איג מעג באקענט אכוצדעמ,
 "יעהי (1 ביכלעב: פאלגנדיקע די טיט געוויתטלעב, קאטע-פארלעזתגעג, די

 וועגג (2 םאצ?אל-דעמאקראטיע. י?דישער אמעריקאנער דער פת אויסגאבע (18אוירי״
 פייסעכדיקער דער אפ פאראדיע )א האגאדע (4 קריזיסג, וועגנ (3 ,3שטרי_יק

 דעט פת אותטב צוויי ערשטע די וועטשערע דער פאר זאגט טע וואט האגאדע,
 אויסג. בראשור, אגיטאצ?אנעלע את פראפאגאנדיטטישע א (19פייסעכ(, י?דישנ

 ווי (6 (2הילפ״...ס ית־ישע ״די (5 סאצ?אל-דעמאקראטיע, אמעריקאנער; דער פת
 קדישער אמעריקאנער דער פוב )אויסג. (21ם$צ?אליזמום״ צוט י?ד א קומט!

 (22געדענקענ״ את וויסב דארפ ארבעטער יעדער "וואט (7 םאצ?אל־דעטאקראטיע(,
 "אג (9 (23דיקשטיינם, לעבט" איינער וואט ״פת (8 פויליש(, פת איבערגעזעצט

 םאצ?אל- י?דישער דער סוב )אויטגאבע וועלט" "פרייע "צוקונפט", פת ארטיקל
אנדערע. פיל אוב שטאמענ-געזעלשאפט" "די (10 דעמאקראטיע(,

 איבער גיבב זיי אדער אגיטאטעות די לייענעג פארלעזתגעב זעלביקע די אם
 ארבע־ פעטערבורגער די פת פראקלאמאציעם פארשיידעגע פת אינהאלט דעט
 רוסלאגד איבעריקג את שטרי_יקנ וויכטיקסטע די וועגג אתפארמיו־נ וואט טער,
 אינטערעם אב ארבעטער די בא אום וועקג זיי וואט טיט מי_ירעוו-אייראפע, את
פראלעטאריאט. אלוועלטלעכג דעט פת גוירל דעט צו

 לייענט רוטיש, פארשטייעב וואט ארבעטער, פת קרי_ית דערמאנטע די את
 פראנקרי_יכ" את פראלעטאריאט )"דער ארטיקלעג שעלגונאוום (1 באב: טעג
 )אויטגאבע גאטנ-הענדלערב"( )"די ,Уличная торговка״ (2 ענגלאבד?(, )את
 פאב־ דער אם שטרי_יק "דער (3 טאציאל-דעמאקראטיע(, רוסישער דער פת

 דערשטיקט איז אוב צוריק יאר דרי_י טיט פארגעקומעב איז וואט *ריק...,
 ארטיקע. אג איז בראשור די פאליציי. דעו־ פת ארי״תמישתג דער דורב געוואר;

 פת צייט דער את איבערגעלעבט האבב ארבעטער די וואט דאם, אויסנוצנדיק
 פת כאראקטער דעט הויפטזעכלעב, אווטער, דער באלי_יכט שטרי_יק, דעט

 )נאכגע- ?יי־יאר" אם נאכט דער את כאלעט "א (4 פאבריק-געזעצג, איתיקע
 אויטגאבע אנד. את 49 ז. גלאובענס", דעם ״ווארטע לאמענע זע לאמענע, מאכט

 אפנערשטג נאכט דער את לייענעג צו אם געווארג אנגעשריבג איז זי "רעקלאמא"(.
 גיבב ווערק דאזיקג דעט את אגיטאטעו־נ. די פת אוונט אנ אם י$ר 1896 יאגוואר

 אי_ינגע- די אם לאטעס געלע טיט "בראדיאגעם" געקרותטע 7 די פת רעדעם די
 קלארע א פאלעצ, את צונויפגעזאמלט זיב האבב וואט פלייצעם, בויגענע

 אלצ דאס אכוצ רעגירונג, רוסישער דער פת פאליטיק דער וועגב פ^רשטעלתג

 רואם וועגב דערגייב צו אי_ינגעגעבנ ניט זיב האט אונרז בלויז. א דא איז אריגינאל איב *
רייד. א דא גייט עס שטרי_יק א פאר
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 דורכגעלייעגטער דער ביכער. אומלעגאלע *בעסערע... די אויב מעג לייענט
 פראגעם, אם לעזוגגעג די פת אגפירער די דוו־כ צעטיילט ווערט מאטעריאל

 אזא אם אוב עגטפעו־נ, לעזונגעג די פת אנטיילנעמער די וואסערע • בא
 דורכגע- דאס באנומעג זיי האבג צי דורכגעקאגטראלירט, ווערט אויפב

 פוג כוידעש אפרעל איג איז קריחל־לעזתגעג די את אנטיילנעמער לייענטע.
מענטשג. 200 געוועג יאר הי_ינטיקנ

ביויז. א דא איז ריגינאל איב * ־

 זאב דער איבערגעגעבענע אוב קלוגע פיייקע, ענערגישע, אמערסטג די פת
 )מיט זיב פארנעמעג צו קרי_יזל א צתויפגעשטעלט ווערט ארבעטער די פת

 בא אויסצוארבעטג איז פארנעמונגעג די פוב ציל דער (.8—3 פת באשטאגד א
 קוי- די לויט וועלטאנשויונג, םאצ?אל-דעמאקראטישע א ארבעטער בעסערע די

 צווישג זאל, וואם ארבעטער־אינטעליגענצ, אב באשאפג מענלעכקי_יטנ את כעם
 די קאסעם. אוג קרי_יזג די איג פארלעזונגעג די מיט אנפייג קעגעב אגדערג,
 זייערע דערלויבג דאם וויפל אם זיב, סטארעג פארנעמתגעג די סוג אגפירער
 קעדיי געשעעגיש, היסטארישע וויכטיקע אייג קייג דורכצולאזג ניט קרעפטג,

 פתעט זיב, לערנעג וואס די, פת באוווסטזייג דעט איג עס באלי_יכטנ צו
 יארטאג צוט איז ב., צ. אזוי, םאצ?אליזמ. וויםנשאפטלעכג פת שטאנדפונקט

 דא־ דער וועגג בראשורג ריי א געווארג אבגעשריבג י. 1894 מארט ־טנ1 פוג
 גייעג וואם ארבעטער, די פת ניווא צוט צוגעפאסט אייגע,—געשעעניש זיקער

 קרי_יזל-לעזונגענ, די איז זיב באטייליקג וואם אדער קאסע-פארלעזונגענ, די אם
 ארבעטער, די פוג ניווא צוט צוגעפאסט סאלידע, מער א אייגע אויב אבער
 קאמונע דעד פת יארטאג 25 צוט נ. ע ג נ ו מ ע נ ר א ל־פ ז י_י ר ק די באזוכג וואם
 ליסא־ בוכ דעט פוג גרונט )אפג בראשון־ א געווארג אנגעשריבג אויב איז 1871 פת

צוריק". יאר25טיטל״ אונטערג קאמונע( דער וועגג—ענגעלם אוב מענדעלסאג, גארע,
 באדי_יטנדיקע ווייניקער אדער מער מיט דורב גייעב פארנעמתגעג די אם
 מערווערט, (3 ארבעט־טאג, דער (2 ארבעטלויג, (1 ביכלעב: דאזיקע די צוגאבג
 —קאפיטאל אוב ארבעט (4 אויסגאבעם, היגע די מיט זיב מעג באנוצט דערביי

 "ערפור- פוג קאפיטלעכ אייניקע (6 קאפיטאל, את לוינארבעט (5 סווידערסקי,
 אייניקע (7 צוגאבג, געהעריקע די מיט 4 את ,3 ,1 דערהויפט—פראגראט", טעד

 רע־ אוג קאמתיזט פת יארהונדערט "דעו־ דערהויפט: —קאוטסקים ארטיקלעג
 איג פראנקרייב את קלאםנ־אינטערעםנ די פוג קעגנזאצג "די פארמאציע",

 קאמוניסטישער דער פת מאניפעסט (9 לאסאל, פת ארטיקלעג (8 יאר", 1789
 דעט דורכפירג זיב מעג סטארעט )דערבי_י שטאמענ-געזעלשאפט די (10 פארטיי,

 צעשטערט האט פראדוציר־קרעפטג די פרג אנטוויקלונג די אז גרתט-געדאנק,
 מעלוכע(, א טיט זי פארבי_יטג דאם צוגעגרייט האט את שטאמעג־ארדענונג די
 וועגג (13 אגיטאטערג", די צר בריוו ״א (12 אגיטאציע", ״וועגג ארטיקל דעט (11
 די פאר באוועגתג היגער דער פוג דערפאלגג פראקטישע אוב טעארעטישע די

 יאר 1895 איג געווארג געלייענט איז רעדע דאזיקע )די (24י.י. 1895—1894 לעצטע
 געלונגעג־דורכגעפירטער דער נאכ אגיטאטערג די פוג פארזאמלונג דער אם

 זי_י־ 12 ,11 ,10 נומער־נ די אתטער ארטיקלעג. אנדערע פיל אוב מלי-פייערונג(
 אנט- די צווישג פאפוליער זייער זי_ינענ וואם אויסגאבעם, היגע סארצייכנט נעג

 צונוים מערסטבטייל שטעלג פארנעמתגעג די פת אנפירער די ארבעטער. וויקלטע
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 זיי קאנטראלירג אויפג אזא אם את ארבעטער די פאר פראגעם שריפטלעכע
דורכגעגאנגענע. דאם

 נאטורוויסנשאפט זיב, לערנענ רואם די, מיט דורב מעג גייט אכוצדעט,
 דארוויניזמ פת טעאריע די זאאלאגיע, באטאניק, פיזיק, )קאסמאגראפיע,

 צוויי מערסטנטייל ארבעטער די בא אפ נעמענ פארנעמונגענ די וו.(. אז. א.
 גע- יאר 1896 אפרעל את זי_ינענ פארנעמונגענ די פת באזוכער וואב. את אוונטג

מענטשנ. 60 בא ווענ
 דעםא_ די לערנט גראמאטע, פאר שול קית ניטא איז אונדז בא ווי אזוי

 גראמאטע גרופע, ארטיקער דער פת פארשלאג לויטנ אינטעליגענצ, קראטישע
 ארי_ינגעצויגנ זיינענ וואם אונ רוסיש קייב ניט קענענ וואס ארבעטער, אסאב

 אדער פארנעמונגעג די אם גייעג את באוועגונג דער את אתדז דורב געוואו־נ
 דערהויפט—לייענענ דאס אז צוגעבג, מענ דארם אלעמ דעמ צו קרי_יזל־לעזונגענ.

פארשפרייט. זייער איז אתדערהייט—ביכער אומלעגאלע

 ווערט בראשורנ אויסגערעכנטע די מיט אז באמערקט, מיר האבג פריער
 אום־ ציל מיטנ אגיטאציע־צילנ, צוליב ליטעראטור. היגע די אויסגעשעפט ניט

 פאליטישער פת צילנ די צוליב קלאסנ-באוווסטזית, פת ניווא ז־עמ צוהייבג
 אר־ די פת אופטראג לויטנ אינטעליגענצ, $רטיקע די שרי_יבט פראפאגאנדע

 פארשיידנארטיקב א פת ארטיקלענ אינתעאטיוו, אייגענער דער לויט את בעטער
 וואט געשעעניש, וויכטיקע איז ניט וואסער א דתט טעמע א פאר אינהאלט.

 ווארט-פראגעם אית מיט פראלעטאריער, די פת אתטערעסג די אנ רירט
 דא־ די אט לעבג. מי_ירעוו־אייראפיי?שנ את אלרוסישג ארטיקנ, דעמ פת

 צונן קרי_יזלעכ די את קאסע־פארלעזונגענ, די אם מענ לייענט בראשוו־נ זיקע
 ניווא א פאר וואם צו דעמ, פת אפהענגיק קרי_יזל־םארנעמונגענ, די אם לייענעג,

 אגי- צוליב האט ארבעטער אית צוגעפאשט. זי_ינענ זיי פארשטית פת
 אנגע- קאסע, דער פת מיטלענ די פארגרעסעו־נ צו קעדיי את טאציע־צוועקג

 אין זי_תער סיוזשעט דער וואם ווערק, דראמאטיש א יאר פאריקנ סאם שריבנ
שטרייק. היגער א איינער געוועג

 בי_יגעווענ זיינעג פארשטעלתג דער אם ארבעטער. עם האבג געשטעלט
 זייג וועט עם דערפאלג. גרויסג א געהאט האט זי את ארבעטער, מאג 200
 גע- אנגעשריבג איז עם וואסעו־נ לויט פלאג, ז־עמ דא געבנ צו איבעריק ניט

 מתטעו־נ אגיטאטערנ ווארשטאט, את פאר קומט אקט ערשטער דער ווארנ:
 באקענט אקט צווייטער דער באלעבאס; מיטג קאמם צום ארבעטער די אום
 שטרייק; אקט־־דער דריטער דער ווארשטאט;׳ את ארבעט־באדינגונגענ די מיט

 ענדיקט וואם ארבעטער, פארשטרי_יקטע די פת פארזאמלונג א—אקט פערטער
 זיב צעגייענ ארבעטער די םאלידארישקי_יט. פאר מאסטב את לידער מיט זיב

 דער זיב; אונטערצוגעבג ניט שוווע א מיט באגי_יםטערטע, מונטערע,
 פארזאמלונג א —אקט זעקסטער באלעבאס; איבערב זיג —אקט פינפטער

 בא- די אום קלעו־נ אגיטאטערג די — זיג נאכנ ארבעטער די פת
 פאב. דאזיקנ דעמ פת ארבעטער די פאר זיג דעמ פת דייטונג

 ד$־ דעמ פת דערמוטיקט אווטער, דער לידער. מיט זיב פארעגדיקט עם
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 לעבנ" פאו־נ "קאמם סצעגע דער פאר איבערגעמאכט האט דערפאלג, זיקג
 פת געשיכטע "די טיטל אונטעו־נ "וואסכאד" איג אנגעשריבג דערציילונג, )א
 גע• האט מע אגיטאציע-צילנ. צו ווערק זי_ינ צוגעפאסט האט אונ געזינד"( א

 סצענע• דער פאר גרייט געוועג שויג איז אלצ ארבעטער. 260 אי_ינלאדג רעכנט
 צום—פאליציי ארי_ינגעשמעקט דירע דער איג האט ניט, אדער צופעליק, אר3

 זי_תענ וואם אקטיארג, די את—פארשטעלתג, דער פאר צוויי שא א מיט גליק,
 או־וט טאג א איג פאליציי-צירקל; ׳ זאינ פארנומענ מענ האט געוועג, דארט
 אפשאפג, געמוזט מעג האט פארשטעלונג די אבער ארויסגעלאזג, זיי מעג האט

געוועג. ניט ארט דעט פוג פרוות קית מער זיינענ דערווי_יל
 —וואב את מאל אייג—פער?אדיש ארויסגעגאנגעג דא איז יאר פאריקג דעט

 קעפל אונטעו־נ האנטשריפט( את געגאנגעג איז )זי צי_יטונג זשארגאנישע א
 ווייגיק-אנט- זייער פת אפילע באנעט צומ צוגעפאסט (25 רוסלאנד״, אוים ״ני_ים

 דער- גרויסג א געהאט האט צי_יטוגג קליינע דאזיקע די ארבעטער. וויקלטע
 אזא אויב ארויסגית וועט איצטער נומעו־נ- 20 העכער ארוים איז עם פאלג,

 פת געשעענישנ אויב באריו־נ וועט זי אתהאלט. ערנסטנ מער א טיט צי״יטונג
 דער *לעבנ". לויפיקג פת ;״כראניק זיב רופט זי לעבג, מיירעוו-אייראפיי?שנ

 כסאדיט, צארישע די וועגנ אביסל (1 נומערנ: דרי_י ערשטע די פרג אתהאלט
 פאסא- געוועזענע אי_יזנ־באנ, ווארשע-טיראספאלער אפ באנ-קאטאסטראפע די (2

 צונויפגע- דעט טיט איבערוואנדערער. פת צארעם (3 קלאם, טנ-4 פת זשיו־נ
 קלאסנ-כאראק־ דעט אונטערשטרי_יכנ צו אווטער דער צילט מאטעריאל זאמלטנ

מעלוכע. רוסישער דער פת טער

צייטונג. דאזיקע די געפינענ צו געלונגענ ניט אונדז נאכ איז איצט ביז *
באנד. דאזיקב דע» איב איבערגעדרוקט ווערב רעדעס די **

7 קאפיטל
 די דא מאכג עם דערפאלגנ א פאר וואם דעט, וועגנ אורטיילנ צו קעדיי
 מאסג, די פת באוווסטדת פאליטישג דעט פוג אנטוויקלונג די את באוועגונג

 מי_י ערשטנ פת פי_יערתג דער וועגב יעחעס אייניקע איבערגעבנ מיר וועלג
איצטער. את יאו־נ פריערדיקע די את

 ארוט געקומעג יאנטעוו דעט אם זי_ינענ י.( 1892) מאל ערשטנ דעט
 דעט את באוועגונג. דער פת אנפירער די פת איתלאדתג דער לויט מעגטשג 100

 דא ארבעטער. באוווסטזיניקע אמערסטנ די באטייליקט זיב האבב יאנטעוו דאזיקנ
 ארבעטער, קדישע פת רעדעם 4 די געווארב געהאלט; רעדעם אנדערע צווישג זי_ינענ
 זיב האבג יאר 1893 את **אויסלאנד. את געווארנ ארויסגעגעבב זי_תענ וואם
 אמערסטנ די אויב—ארבעטער אי_ינגעלאדענע 100 באטייליקט יאנטעוו דעט את

 פראפעם?א- 13 צו געהערב וואס ,300 אנערעב פת—ארבעטער באוווסטזיניקע
 מי_י, ערשטב פת באדייטונג דער וועגב גערעדט מעב האט דא פאריינענ. נעלע
 אגיטאצ?אנעלער את פראפאגאנדיסטישער דער וועגנ יתת-פראגע, דער וועגב

 מאסנדיקע. קית פאר האלטב ניט מענ קענ פי_יערתגענ צוויי די אבד. את טאקטיק
 לאנגע א דורכגעגאנגעג זי_תענ וואם מענטשב, געווארג איינגעלאדג זי_ינענ עם

 געבנ. געקענט ניט פיל באזתדערס האט יאנטעוו דאזיקער דער וועמעב שול,
 צי_יט, יענער פת שטעמפל דער געלעגנ איז פייערונג דער פת כאראקטער אפג
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 אגיטאציע מיט פארגלייב איב וועד? אפגעגעבב פלעגט פראפאגאנדע דער וועב
 דער אפ געוועג. ביט זי_ינענ פאנעג קייב אופמערקזאמקי_יט. איבערוועגנדיקע די

 ארבע־ דער איג אז ארויסגעוויזנ, טיילוחיז שויג זיב האט יאר 1893 איב םי_יערונג
 פרא־ וועגב פראגע דער איבער טיינובג-פארשיידנהגיטב דא זי_ינענ טער־סוויווע

 דער איב ארויסגעוויזב עם זיב האט שארפער באב אגיטאציע. אוב פאגאנדע
 פריער האבב מיר וואם וועגב שנגידער, רי פוג גרויסב'שטרגיק דעט פוב צייט

 דער איב פארגעקומעג איז וואם אוב—מגי־באריכט דעט באב גלי_יכ—גערעדט
 לא־ צוויי אם צעשפאלטב זיב האבב ארבעטער די יאר. 1893 העלפט צווייטער

 פראק- פראפאגאנדיסטישער א פאר געשטאנעב איז זיי פרג איינער וואם גערג,
 טאגטעג־ די פוג באדב אפג אגיטאצ?אנעלער, אב פאר—אנדערער דער או? טיק

 אר- מערהייט די צאד זייער אפ געהאט האבב ערשטע די אינטערעסג. לעכע
 ענד־ געצויגנ;לאנג. זיב האבב מיינובג־פארשיידנהייטג אוב שטרי_יקנ די בעטער.

 פרינציפג די טיט געוועג מאסקיט ארבעטער די האבב יאר, 1894 סאם לעב,
 בראשורג, 2 די איג איבערגעגעבג זיינעג וואם אגיטאציע-טאקטיק, דער פוג

 אגיטאציע" "וועגג :איניעג דאזיקג דעט וועגג געווארג אבגעשריבג זי_ינעב רואם
אגיטאטער?". די צו א״בריוו אוב

 פאר פרווושטייב, א ווי דינעג, געדארפט האט יאר 1895 מי_י ערשטער דער
 געווארב איעגעלאדג איז ארבעטער ארגאניזירטע 500 פוג טאקטיק. י_יער3 ער ד

 מענטשג 125 צו ערטער צוויי איג פארגעקומעג איז פייערונג די מאג. 250
 האבב ארבעטער די וואסערער אונטער פאב, רויטער דער אפ יעדערב. איג
 זשארגא- א געוועב זי_יט, אייג פוג איז, ערטער, ביידע איג צונויפגעקליבג זיב

 דער פוג זיב", פארייניקט לענדער, אלע פוג "פראלעטאריער :אופשריפט בישע
 דעט העכערג פאר ארבעט־טאג, צוועלפשא?קנ א פאר קעמפג "מיר אנדערער:

 רע- דרי_י געווארג געהאלטג זיינעג עם באציונגעג". בעסערע פאר ארבעטלויג,
 בא- די אוב יאר פארגאנגענעט פארג טעטיקי_יט דער וועגג באריכט (1 :דעם

 וועגג (2 מאסע, דער פאר קאמם עקאבאמישג פונעט קארבאגעם די פוב ד־גיטונג
 פאליטישע א (3 מגי, ערשטער ארבעטער־יאנטעוו דעט פוג באדגיטונג דער

 פארזיכטיק ווי זעג, צו איז פאג אפג אופשריפט דער פוג רעדע.
 מאםנ־מא_ פאליטישער ערשטער דער אט צו באצויגג זיב האבג אנפירער די

 זייער אז ארויסגעוויזג, אבער זיב האט עם ארבעטער. די פוב ניפעסטאציע
 האט פייערונג דאזיקע די אומבאגרינדעט. אינגאנצג געוועג איז שרעקעוודיקגיט

 לאנג איר וועגג האט טע ארבעטער. די אם ווירקונג קאלאסאלע א געהאט
 וועג. ני_יעמ א אם ארוס זיינעג ארבעטער די אז באוויזג, האט זי גערעדט.

געווארג. באגריסט באגגיסטערונג טיט איז רעדע פאליטישע די
 דורכגעלייעגט איז מענטשג 40 פוג אגיטאטערג די פוב פארזאמלונג דער אפ■
 צוליב געווארג אנגעשריבג ספעצ?על איז וואם רעדע, א מארגג אם געווארג

 דער פוג דערפאלגג פראקטישע אוג טעארעטישע די "וועגג :פאל דאזיקג דעט
 אויב געלייענט ווערט רעדע דאזיקע די יאר". פארגאנגענעט פארג באוועגונג

 רופג פארזאמלונג קליינער דאזיקער דער וועגג פארנעמונגעג. די אם איצטער
 שטארק אזויפיל אם—איצטער, נאב באגגיסטערונג טיט ארבעטער די אם זיב
 גע- געגעבג איז עם ווו אוונט, דאזיקער דער וואם אגינדרוק, דער געוועג איז

 די אם געמאכט האט וועג, דורכגעמאכטג דעט וועגג באריכט א ווארג
ארבעטער.
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 דעכו פת אנטוויקלונג דער את [(1896] מי_י ביז [1895ן מי_י )פת י$ר לעצטער דער
 אוים- סאמע די צו ווערג פארעכנט דאר־פ ארבעטער די פרג באוווסטזייג פאליטישג

 אר. י?דישע 32 פת פארשטייער ה$בנ (1895 י$ר.)םאפ דעט את געצייכנטע.
 ס$צןאל־דעמ$- ברעסלער דעט טעלעגראמע א טיט באגריסט בעטער-פאריינעג

 איבערנ באדויערג טיפג זייער אויסגעדריקט האבג את צוזאמענפאר קראטישג
 די טיט געענדיקט זיב האט באגריסונג די ענגעלם. לערער זייער פת טויט

 םאצ?אלע די לעבג זאל זעלבסטהערשתג! רוסישער דער טיט "נידער :ווערטער
 י$ר זעלביקג דעט איז פארשטייער זעלביקע די פת נאמעג אתעט רעוואליוציע!"
 אום־ אג טיט קראנצ א קאמונארג די פת קייווער אפג געווארג ארופגעלייגט

 פארשטייער סאציאל-דעמ^קראטישע די פת קאמונארג געפאלענע "די שריפט:
 זעלבסטהערשונג! רוסישער דער טיט נידער ארבעטער-פאריינעג. קדישע 32 סוב
רעוואליוציע!" םאצ?אלע די לעבג זאל

 ארבעטערנסי את ארבעטער מאג, 550 געוועג איז מי_י-פי_יערונג דער אם
 פת באוועגונג דער פת אנפירער די דורב געווארג איינגעלאדג זי״ינעג וואם
 יעדער איג פאריינעג. פראפעם?אנעלע 32 את ארגאניזירטע ארבעטער, 1000
 זשאר- יידישג אפ אופשריפטג טיט פאב רויטע א אופגעהויבג מעג האט ארט

 פארזאט־ שטרייקג, פוג פרי_יהי_יט דער פאר קעמפג "מיר זי_יט: אייג פוג נ»1
 לעג- אלע סוג "פראלעטאריער אנדערער: דער פת פרעסע", את ווארט לונגעג,

 די געווארג דורכגעלייענט זי_ינענ ערטער דריי אלע את זיב!" פארייניקט דער,
רעדעם: פיר זעלביקע

מי_י. ערשטער ארבעטער־יאנטעוו דעט פת באדייטונג די .1
יאר. פארגאנגענעט פארג טעטיקי_יט דער וועגג באריכט .2
רעדעם. פאליטישע .4 את 3

 פאבריק־גע- אייניקע פאנאנדערגעקליבג ווערג רעדעם די פת איינער איג
 דעט אפ אנגעוויזג ווערט עם את פרעסע, וועגב געזעצג אונדזערע את זעצג

 טיט דורכגעגאנגעג איז פייערונג די געזעצג. דאזיקע די פת קלאסנ-כאראקטער
 ניט האבג זיי וואם באדויערט, זייער האבג אנפירער די באגכיסטערתג. פולער

 בא- אזויפיל אפ—מענטשנ מער מאל אנדערהאלבג לעכאלאפאכעם, איינגעלאדג,
 את פראפאגאנדע פאליטישער דער פת דערפאלגג די געוועג זי_ינענ 'די_יטנדיק

 אויכ את דערופ וועגג פייערתג. דאזיקע די באוויזג האט דאם ווי מאסע, דער
 עט שט דרי_י גאב איג מי_י ערשטג דעט געםי_יערט האט טע וו?אזוי דעט, וועגג

 זי ווו (26 "פ^רווערטם", איג קארעספאנדענצ א געוועג איז קאנט, אונדזער פת
 .איג ארגאגיזאציע. ]היגער דער פוג אופטראג לויטג אפגעדרוקט געוועג איז

 נא באי צוגויפגעקליבג זיב האבג .פי_יערונג דאזיקער דער נאב ארוט וואב א
 דורכגע- איז אוונט דעט אם אוונט. ענגג מער א אם אגיטאטערג מענטשג 80

 צונויפגעשטעלט איז וואם כאראקטער, פאליטישג א פוג רעדע א געווארג לייענט
 פרא- צעגטראליזאציע; רוסישער דער סוג טאב דער פלאג: אזא לויט געווארג

 דא" די פראלעטאריאט; פוג קאמם פאליטישער דער את פאריינעג פעסיאנעלע
 זי אנטיילגעמער. די בא רוישעמ טיפג א איבערגעלאזג האט פי_יערונג זיקע
הארציקי_יט. שטארקער א מיט אויסגעצייכנט זיב האט

 אויסגעוואקסג־ איז עם וויפל אם ארויסגעוויזג, זיב האט פי_יערונג דער נאב
 באזוג־ א מיט מאסע. דער בא בילדונג את באדערפעניש די צי_יט לעצטע די

 האנטווער- קליינע פיל ווארעמ איצטער, גראד ארוים עם זיב ווי_יזט קראפט דער
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 דער יאו־נ. לעצטע זייערע קענטיק, דערלעבנ שטאט ארנדזער פונ קער-פאכנ
 גע- אפגעשוואכט אביטל צי_יט לעצטע די דעמ צוליב איז קאמם עקאנאמישער

 באפרידיק- ניט א מאסע דער■ בא דעריבער ארוים זיב ווי_יזט מער אלצ וואו־נ;
 אגיטא- את פראפאגאנדע פת מיטלעג פרץערדיקע די וויסנ. נאב דארשט טער

 איר לויט באוועגונג לעפיערעכ-נישטיקער דער אנטשפראכנ האבג וואס טאציע,
 ביל־ איב באדערפעניש אויסגעוואקסענע די ניט שריג באפרידיקט נאב, גדיים
 אונדז בא איז זשארגאנ )אפ צי_יטונגענ זשארגאנישע מאסע. דער בא דונג
 אט—בלעטלעב, בו־אשרו־נ, ביכער, צי_יטרנג(, לעגאלע איינ קיינ אפילע ניטא
 מענ וואלט דערמיט פראלעטאריאט. היגג דעמ נייטיק איצט איז עם וואם

פאדערונגענ. גי_יםטיקע ז?ינע באפרידיקנ געקענט איז ניט וויפל כאטש
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ווילנע פוב באריכט צוט באמערקונגעב
 די ארבעט־טאג. ־שאיקנ10 א פאר שטרייקב ריי א פארגעקומעג ווילנע את זיינענ 1893 את (1

 ערשטער דער פאר הייבער אלם אויסנוצנ, צו געדאנק א אי_ינגעפאלנ איז שטרייקג די פת אנפירער
 ניט־אפ- ־ערס2 דער יעקאטערינע מאםנ> די סוב זעלבסטבאורוסטזייג קלאסעות דעט פת אופוואכונג

 מעסלעם איב ארבעט-שאענ ,די אז האנטוועדקערי_י, פאר א?_ינ שטעלט וועלכער געזעצ, געשאפענעט
מיטעק". אפ איבעריים ־שא?קנ2 א טיט אוונט 6 ביז פרי 6 סוב זיינעג

 מאסב־ א סוויווע האנטווערקערישער דער את ארויסרופב צו געלתגעג איז צי_יט קורצער א את
 ארכעט־טאג דער האט קלאל א )אלם געזעצ פארגעסענעט דעט ווידער אופשטעלג פאר באוועגונג
 קאלעק־ סעזאנ(. פת ברעב איב איבערהויפט שא, 16 אויב זעלטג ניט באר שא, 14—13 געדויערט

 אופראווע' האנטווערקערישער דער אינ געווארג דערלאנגט זי_ינענ אונטערשריפטב טיט ביטעס טיווע
 ’פאבריק־אינספעקסער דעט אוב גובערנאטער פאליצמייסטער, דעט אופראווע, שטאטישער דער איב

 דורם• רעזולטאטג, פאזיטיווע צו געבראכט שטאדלאנעסב דאזיקע די פוב אקשאנעם די האט אפט
 מיצאד באקומענ האבב מי_יםטערם די וועלכע שוצ, די אוב גלייכגילטיקי_יט טשינאוונישע די האקנדיק

 אוב ארבעט־צייט, די פארקירצב צו נאשטימענ פלעגט מאכט די פאליציי: אונטערגעקויפטער דער
 שטוים ני_יעמ א געגעבג דאב זי פאפיר״יהאט אפנ בלייבב מערסטנטייל פלעגט באשטימובג די כאטש

ארבעט־טאג. ־שא?קנ12 א אי_ינגעםירט סאפקאלסאם, האכב, וועלכע ארבעטער, די סוב קאמם העט
 ארבעטער פארגעשריטענע ווילנער די פת טייל באדי_יטנדיקער א האט 1894—1893 את (2

 קעגב קאמם פאראקשנטב א געפירט האט וועלכע .ארבעטער־אפאזיציע", גערופענע אזוי די געשאפנ
 קא־ פראפעס?אנעלע די פוב ארגאניזירונג דער קעגג אוב אגיטאציע מאסעווער א פת טאקטיק דעו־

 סאצל־ פת פארמע נוצלעכע איינציקע די אז געטי_ינעט, האט ארבעטער־אפאזיציע דאזיקע די סעם.
 אנפירער דער קרייזל־פראפאגאנדע, פת מעטאד דער איז פראלעטארלאט דעט דערצלענ אליסטיש

 זים האט וועלכער )רעזטשיק(, גארדאג אבראט געוועג איז ארבעטער־אפאזיציע ווילנער דער פת
 האט אפאזיציע דאזיקע יארנ..די ־ער80 די פת סאפ איג קרייזלעב נאראדנישע די איג דערצויגב

 אנט־ דער איג שטרעמונג מארקסיסטישע האלב אוב נאראדנישע האלב א פארגעשטעלט זיב מיט
 אפאזיציע דאזיקער דער פוב בעראש ווילנע. פוב באוועגונג דעמאקראטישער סאצלאל שטייענדיקער

 שני_ידערנ(; )א דרעזעל (3 יוווילער; שקאראווסקי, א. (2 גארדאנעג, אויסער (1 געשטאנעב: זי_ינענ
.1912 איג שווייצ דער איג געשטארבב לוריע; מוישע לוריע, מיכאדל פאפיראסג־מאכער,—פרידמאג כ. (4

 פאר־ פוג אויסגאבע אג אלם י. 1894 איג דערשיינעג צו אנגעהויבג—ראבאטשי״ ״רוסקי (3
 פעוו־ ביז צי_יט צו צי_יט פוג דערשינעג נאראדאוואלצעס(, ־)אלטע סאצ?אל־רעוואליוצ?אנערנ פת באגד
 ראפאפארט, כ. טעפלאוו, א. מיטגעארבעט האבג אויסגאבע דאזיקער דער איג יאר. ־טנ1899 ראל

אנדערע. את ר^זענבויט זשיטיזאווסקי, ב.

 געווארג געגרינדעט איז וועלכער קאמיטעט", ,זשארגאנישער דער געמיינט ווערט דא (4
 טיט געווארג געשאפג איז קאמיטעט זשארגאנישער דער .1898 ביז עקזיסטירט האט אוב 1895 ־איג
 ליטערא־ ארויסגעבג אויב אוב ביכלעב נאטורוויסנשאפטלעכע פאפולערע ארויסגעבג צו צוועק דעט
 ביאלאסטאק• איג אוב מינסק את אפטיילונגענ געהאט האט קאמיטעט זשארגאנישער דער טור.

 בוכהאנד־ א געעפנט האט ער קראפיותיקאות. קאלמענ צו אריבער ארבעט גאנצע די איז 1898 ינא
 פאר• את געווארנ ארעסטירט קראפיווניקאוו איז 1901 את גאסעלניק. אווראט פת נאמעג אפג לונג

זעלבסטמארד. באגאנגעג ער איז דארטנ את גובערניע, ארכאנגעלסקער את געווארג שיקט
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 את־ סאצלאלע־דעמאקראטנ רוסישע די פת אויסגאבע פערלאדישע קייב ניט "ראבאטניק" (5
 דער־ .1896 את זשענעווע את דערשללנענ צו אנגעהויבג פלעכאנאות. פת רעראקציע דער טער

 .רא־ נאמענ רעט אונטער פלוג־בלעטער 10 אוב "ראבאטניק" נאמעג אונטערנ זאמלביכער 6 שתעג
ליסטאק". באטשי
 אינ דערשתענ איז קאפיטאליסטב" ילדישע די קעגנ ארבעטער ילדישער "דעד בראשור די (6

באנד. דאזיקב דעט אע איבערגעדרוקט ווערט בראשור די שטאט־מאגיד". «דעד נאמענ דעט אונטער לדישי
 גאזשאנסקי, נ. ס. געוועג איז אגיטאטערג די צו בריוו דאזיקג דעט פוב אווטער דעד (7

)לאנוי(.
 רעדאק- דעד אונטער העלפאנד[ י. כ.—ליטוואק א. ]פת איבערנעזעצט לעבג" פאו־נ ,,מ-־לכאמע (8

 דערציילונג אג־סקים[ ]ש. פסעוודאנימם סוב ]א-בערגעזעצט 1895 ווילנע בן־אריה, פת ציע
“История одного семейства1884 "וואפכאד" את ״ XII—IX.]

 אינטעליגענטג, קליינבירגערלעכע אנדערע פיל ווי פערעצ, ל. י. האט יאות נלינציקער די איב (9
 שרללבב אנגעוזויבב ארבעטער־קלאם, דעט סימפאטיזירג גענומעג לינקס, אם קער צללטווללליקנ א געמאכט
 רעווא־ א טיט גערעדט אוב ארבעט־פראגג די בארירט האבג וועלכע לירער, דערציילונגעג, אזעלכע

 ארויסצוגעבג אנגעהויבג 1891 א־נ האט פערעצ פראבלעמעב. סאצלאלע וועגג פראזעאלאגיע ליוצלאנערער
 נאמעב אונטעו־נ זאמלבוב א ארויסגעלאזג ער האט 1894 איג ביבליאטעק". ילדישע ״די זשורנאל א

 את־ "בלעטלעב׳־ 10 ארויסגעלאזג ער האט 1896—1894 יארג די איג אוב (לעבנ״ את ״ליטעראטור
 פארשיירענע דאזיקע די אונטער דערשינעג זללנענ "בלעטלעב" די יאנטעוו־בלעטלעב". "די נ$מענ טערג

 טרייסט", .די טאנעם", "דער שווועס", אם "גרתם בויגג", אוב פילל "דער פייסעב", "לעקאוועד נעמענ;
 1896—1895 יאר אינעט "האמענטאש"; ״שאבעס־אויבס״, ליכטל", ״ד$ם ״הוישילנע״, שויפער״, ■״דער

 "כאמישאסער" "לעשאנעטויווע", "טאמוז", "ביקורים", אוימער", "דער כאמירא", "קאל "בלעטלעב": די
 יענער פת אויסגאבעס זללנע אנדערע איג אויב ווי "יאנטעוו־בלעטלעב", די איג שאכעס". "אוינעג

 א פת מיטארבעט דער בא פערעצ איז ביבללאטעק"(, ילדישע "די לעבג", את • )״ליטעראטור צללט
 קאספ את ארוים אבד.( אוב פינסקי דאוויד )ווי שרללבער ראדיקאלע קלייבבירגערלעכע יונגע גרופע
 יארב ־ער90 די את סוויווע ילדישער דער א־נ געהערשט האט וואם רעדאקציע, שווארצער דער קעגנ

 אוב קלעריקאליזט דעט קעגג מאסג, ארבעטנדיקע די צווישג אויב ווירקונג איר פארשפרייט את
 די פת עקספלואטאצ-ע אומגעהייערער דעמלטיקער דער קעגג ליבעראליזט, דעם קעגג כיבעס־ציעב,
 געם־רט האט את קאפיטאליזט, מאדערנעט אוב גוויר מיטלאלטערלעכג דעט מיצאד מאסג הארעפאשנע

 אויסגאבע פערעצעס איג ווארט. קינסמלערישנ דורכב אי פובליציסטישג, רורכג אי קאמם דאזיקב דעט
 סאצל־ אם פינסקים את פערעצעס ווערק בעסטע די געווארג פארעפנטלעכט זללנעג צללט יענער פת

 קלייד", כופע פרעמדג "באט געהאט", "כאסענע "שטריימל", שווללג", "באנציע ווי טעמעס, אלע
 האבג "יאנטעוו-בלעטלעב" די אנד. אוב מעשארעס", "כאלם "אויסגעפירט", ביטב", "גוט־יאנטעוו
 זייער קעגב קאנטר-אנגרים א ארויסגערופג אוב געמויזעכצ ילדישב־באלעבאטישב דעט אופגערורערט

ווארט־פירער. אירע אוב געזעלשאפטלעכקללט באלעבאטישער ער ד מיצאד ארויסגעבער
 פארצעם. אידעאלאגישג איינהללטלעכב קייב געהאט ניט אבער האבנ "יאנטעוו-בלעטלעב" די
 סג פא די נ י א פארשפרייט זיי האבג קאפיטאליזט פתעט קריטיק דער טיט צוזאמעג
 דערמיט את עם יי איד רעאקצלאנער-ראמאנטישע נ ו א נאצדעמישע אויב
 פת פראגראט פאזיטיווער דער את קריטיקירט. האבג זיי וועלכע וועלט, בורזשואזער דער געדינט

 דעם פת באגרענעצטקללס א־רעאלאגישע גאנצע די ארויסגעוויזג זיב האט "יאנטעוויבלעטלעב" די
 א געהאט האט דאס סטירעדיקללט, אפגעשטאנענקללט, זלת אויסגעדריקט, ה$בנ זיי וועלכנ שיכט,

קאפיטאליזם". פונעט קריטיק דער פת כאראקטער דעט אם אויב ווירקונג באשטימטע
 לייענער-שיכטג דעמאקראטישע די צווישנ דערפאלג גרויסג א געהאט האבג ,יאנטעוו־בלעטלעב" די

 ראזענ־ א. זע עפאכע יענער איג שאפב פערעצעס וועגג גענויער ארבעטער־לייענער. די אם אויב את
 אתסטיטום אוקראלנישג פת אויסגאנע שאפב", פערעצעס פת פערלאד ראדיקאלער "דער בוב צווללגס

 אנגע־ דאזיקג דעט לויט צוזאמעגעשטעלט איז באמערקונג די קולטור. פראלעטארישער יידישער פאר
בוב. וויזענעט

באנד. דריטנ את איבערגעדרוקט ווערט מאגער" את "לאנג בראשור די (10
 פת ערציילונג אנ בערדיטשעווער. דעט רווון פון גליקג" "די טיטל אונטערנ דערשינען (11
באנד. דריטנ את געדרוקט ווערט .1896 ווילנע, לעבנ. ילדישב
באנד. דריטג את איבערגעדרוקט ווערט מאזל" וועגג וויקועב "א בראשור די (12
באגד. דריטנ את איבערגעדרוקט ווערט דריטג" דעט אלעקסאנדער אם "העספעד דער (13
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באנד. דריטג איב איבערגעדרוקט ווערט פעווראל" ־טער19 "דעד בראשור די (14
 א דערשינענ איז קריוואשעיג" מיניסטער געוועזענעט דעט' סוב טייסים! "די בראשור די (15

 בראשור די ארבעטער". די וועגנ זיב באזארגט מיניסטער דעד "ווי נאמענ אונטערנ עקטאגראםירטעה
באנד דריטב איב איבערגעדרוקט ווערט

באנד. דריטג איב איבערגעדרוקט ווערט פוריט" אם רעדע "א (16
 זיב האט בראשור די פערדלעב". פוב אסיפע "אב געוועג איז בראשור דער פונ נאמעג דעד (17

 איז פערדלעב" פוג "אסיפע דער פוג אווטער דער געפינעג. צו איינגעגעבג ניט דערווייל אונדז
מאסקווע. איב איצט וווינט וועלכער הורוויטש,

 מעכאבער דעד .1884 איב לאנדאג איג דערשינענ ערשטב צוט איז אור״ ״יהי בראשור די (18
 סוב באנר ערשטב איב איבער מיר דרוקנ בראשור די ווינטשעווסקי. מאריס איז בראשור דער פוב
ארבעט. דאזיקער יער

ארבעט. דאזיקער דער פת באנד ערשטב את מיר דרוקב האגאדע די '19
 טיטל דעט אונטער ענגלאנר אין דערשינען איז וועלכע בראשור, די געמיינט ווערט דא (20

 אידלעך פיר לעהרביכעל א רפואה? דיא איז וואס און מכה דיא איז וואם אדער: הילף אידישע "די
 פון גענאססען און פריינדע פון ארויסגעגעבען פייגענבוים; ב. פון פערפאסט וועלט, אלטע דיא פון

פארפאססער".
 די דערנאב האט ביבל דאזיקנ דעט פייגנבויט. ב. געוועג איז ביכל דעט פת אווטער דער (21

 פאר- יאו־נ ריי א פרג מעשעב את את איבערגעדרוקט ם.( פ. )פ. פארטיי סאצלאליסטישע פוילישע
ארבעטער. יידישע די צווישג שפרייט
 איג איבערגעדרוקט ווערט געדענקעג" את וויסג דארפ ארבעטער יעדער "וואס בראשור די (22

■באגד. דריטג
 אינ דערשינעג מאל ערשטג צוט איז לעבט" איינער וואס "פת בראשור דיקשטיינם ש. (23
באגד. ערשטג איג איבערגעדרוקט ווערט זי ,1887 איג לאנראג איג יידיש

 באוועגונג" היגער דער פת דערפאלגג פראקטישע את טעארעטישע די "וועגג רעדע די (24
 נאצלאנאליס דעט אנטוויקלט מארטאוו האט רעדע דאזיקער דער איג מארטאוו. ל. געהאלטג האט

 פאר- צו אם ארגאניזאציע יןדישע ספעצלעלע א שאפג מוזג ארבעטער ילדישע די אז געדאנק, טישג
דערקלערט; האס ער אינטערעסג. ילרישע ספעצלעלע זייערע טיידיקג

 געווארט רעטונג גאנצע אונדזער מיר האבג באוועגונג אונדזער פת יארג ערשטע די "איג
 צו צוגאב א אם ווי געקוקט, דעמלט מיר האבג אלייג זיב אם ארבעטער־קלאס; רוסישג דעט פת

 בורזשואזיע, ילדישער דער פת געיארשנט מיר האבג דאס ארבעטער־באוועגונג. רוסישער דער
 את נאציע, ילדישער דער וועגג ווייניק זיב קימערט זי וואם דעט, טיט אוים זיב צייכנט וועלכע

 געמוזט זיב האט באוועגונג אונדזער נאר מאסג. ילד׳־שע די איג ניט גלויבט זי וואס דעט, טיט
בורזשואזיע. דער פת יערושע דער פוג אפזאגג

 מאסנ־ די אוועקגעשטעלט פראגראט אונדזער פת צענטער את האבנ מיר י׳ואס דעט, דורם
 צו צוגעפאסט זי_ינ זאלנ פראפאגאנדע אוג אגיטאציע אונדזער אז זענ, געמוזט מיר האבג ארבעט,

ילדיש... מער זיי מאכג ה. ד. מאסג, די

 דער פוג פרלער, ווי אלצ, דערווארטג ניט קענעג מיר אז אויב, מיר ווייסנ אבער דערבלי ...
 כעסעד אוג קאלטווו דערווארט בורזשואזיע אונרזער ווי פראלעטארלאט, רוסישג דעט פת באוועגונג

 רוסי־ דער אז פארשטית, דארפנ מיר ליבעראליזט. באאמטהעכג פת אוג רעגירונג רוסישער דער פת
 אז שטערונגעג, אזעלכע אנטרעפנ קלאסנ״אנטוויקלונג פת וועג אפנ וועט ארבעטער־קלאם שער

 דורב נאר ער וועט דעריבער אנשטרענגונגעג. שרעקלעכע קאסטנ איט וועט זיג קלענסטער יעדער
 פארבעסערונג עקאנאמישע את פאליטישע אית דערשלאגנ קענענ זיב קאמם פעסטג שטענדיקנ א

 אויסקומענ וועט פראלעטארלאט רוסישנ דעט וועג אז קלאר, איז אזוי, אויב את אנדערער; דער נאב
 עם וועלכע כאטש דערגרייכנ צו קעדיי פאדערונגענ, זיינע פת איז עס וועלכע זי_ינ צו מאקריוו

 וועלכע פאדערונגענ, די זי_ינ מאקריוו בעסער געוויינטקעב פאל, אזא את ער וועט פארבעסערונגעג, איז
ילז־נ• פאר רעכט גלייכנ או־ער רעליגיע פת פרללהללט ב. צ. ווי4ילדנ, דעט ספעציעל גאר נעגייע זי_ינענ

 ילדישע פת ציל דער ציל, אונדזער אז זאגג, דייטלעב את אם דארפג מיר פארוואס אט
 ילדישע ספעצלעלע א שאפנ דארפנ מיר וואס דעט, את באשטייט סאצלאל-דעמאקראטנ. טעטיקע

 פראלעטארלאט ילדישנ פת דערצלערג את אנפירערג אנ זית זאל וועלכע ארבעטער-ארגאניזאציע,
באפרייתג". פאליטישער את בירגערלעכער עקאנאמלשער פאר קאמם זית איב
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 איג נאצלאנאליזט "סאצלאליסטישער" אזויגערופענער רער אב זיב הייבט רעדע מארטאוום טיט
 ארבעטער־פארטיי ילדישע באזונרער א שאפג צו לאזונג מארטאוום אבער ארבעטער־באוועגונג. 'דער
 אופגע־ האבנ ווילנע סוג ארבעטער ילדישע די געווארג. באקעמפט ארבעטער יידישע די פת איז

 אוט־ ארבעטער ילדישע די בא אייג ער פלאנצט ארגומענטג זיינע טיט אז מארטאווג, ווארפג
 פאר שעי-לעב זיינעג געראנקענ זיינע אז אוב פעלקער, אנרערע פת ברידער זייערע צו צוטרוי

ארבעטער־באוועגונג, דער
 גע־ "בונד" פת גרינדער די שפעטער האבג געראנק נאצלאנאליסטישג שעדלעכג דאזיקג דעט

 מאר- איבערגעדרוקט ,בונד" דער האט שפעטער יאר םי> טיט את בונדיזט, פת יעסאד אלם לייגט
 ילדישע די צווישנ פארשפרייט דעט דורב את עפאכע" נללע "די נאמעג דעט אתטער רערע טאוום
בונדיזט. אוב נאציאנאליזט דעט מאסג

 טאביאש. מ. אוב קרעמער א. שווייצ, רעדאקטעו־נ .1894 את דערשינעב רוסלאנד״ אויס ״ביים (25
געפינענ. צו געלתגעג יט5 צללטונג דאזיקע די אונדז באב איז איצט ביז•

 וועגב באריכט קורצער א אפגעדרוקט "פארווערטס", בערלינער איב איז 1896 מיי 8 דעט !26
מיטגעטיילט: ווערט באריכט רעט את מי_ירעוו־געגנט. פת שטאט א את מלל־פליערתג א

 געפייערט. מיי־יאנטעוו דעט ארבעטער ילדישע די טאג דעט את האבג שטאט אונדזער "את
 ארבעטער, ילדישע 3000 די פת מענטשג 550 ארוט באטייליקט זיב האבג טלל־פייערונג רער את

 פארגעקומעג איז פללערונג די געווערקשאפטג(. )ילדישע קאסעס די את ארגאניזירט זיינעב וועלכע
היטל. פרללעג אונטערג שטאט, אונטערג ערטער פארשיירענע דריי את

 זללט אית אפ פאנעג. רויטע געהאט פארזאמלטע די האבג ערטער פארשיידענע דריי די את
 אילכז׳י; פאריתיקט לענדער, אלע פת "ארבעטער געשריבג: געוועג ילדיש אם איז פאב דער יפת
 שטרללקג, פארזאמלונגעב, פת פרייהייט פאר קעמפב "מיר געשריבג געוועג איז צווייטג דעט אפ

פרעסע". את ׳רעדעם
 אייג ילדיש. איג רערעס דרלי געווארג געהאלטג זלינעג פארזאמלתגעג די פת אייגע אם

 דער וועגג באריכט א געלייענט האט צווייסער א מלי, ערשטג פונעט באדליטונג דער וועגג ׳רעדע
 רערעם צוויי געווארג געהאלטג זללנעג דעט אויסער אוג )ווילנע( שטאט אונדזער איג -באוועגונג

 וואם געדיכט, רעוואליוצלאנערג א פארגעלייענט האט ארבעטער אייג כאראקטער, פאליטישג סוג
 זלינעג עס פארפאלגונגעג. פאליטישע די סוג לללדג וועלכע כאווייריט, די געווידמעט געוועג איז

 איג טאסטג, געווארג געמאכט זללנעג עם אוג לידער, רעוואליוצלאנערע געווארג געזונגעג אויב
 רעוואליוצלאנערע אנדערע אוג פאלג, זאל אבסאליוטיזט דער אז געוורנטשג, האט טע וועלכע

טאסטג".
 בער־ פוג באריכט קורצג דאזיקג דעט געווים מיינעג באריכט ווילנער דעט פת אווטערם די

"פארווערטס". לינער
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 רעדעס פיר
ארבעטער יידישע פרב

י. 1892 אינ מי_י־פי_יערונג ערשטער דער אפ



1892 איב ווילנע את מי_י־פי_יערונג ערשטע די
איב פארנעקומענ איז וועלכער אינטערנאצלאנאל, ן! פת קאנגרעס דעד האט י. 1889 איב
 באשלום א אנגענומענ ־פאריזש,
 פאר פאדערונגענ מיט לענדער

 »עטערבורגערארבעטערצוט די
 דעט געפיןערט מאל ערשטג
 האבב 1892 איב את מיי ערשטג

 ווילנע פת ארבעטער דייידישע
 דעט פי_יערנ את באטייליקט זיב

 פרא־ אינטערנאצלאנאלב ערשטנ
 דער את יאנטעוו. לעטארישג

 האבנזיב מיי-פייערונג דאזיקער
 וועל־ ארבעטער, 100 באטיילילט

 צונויפגעקליבנ זיב האבב כע
 פאר־ אונטערערדישער אב אם

 אר־ צוויי וועלכער אפ זאמלונג,
 *ארבעטער צוויי אוב בעטערנם

 רע־ מיט ארויסגעטראטג זיינעג
 גע־ האבנ זיי וועלכע את דעם,
 פת באדייטונג דער וועגג רעדט

 אנדערע וועגנ את מיי ערשטנ
פראגעס.

 האט רעדנערג ערשטע די
 בארייטובג דער אט אנגעוויזג

 געשילדערט מכי, ערשטנ פת
 את ארבעטער די פת לאגע די

 בא- די מיט קאמם צוט גערופנ
 פאר קאמפ צוט אוב לעבאטימ

יט.2פרי_יה

 אויב האט רעדע צווייטע די
 די ארבעטערב. אב געהאלטב

 אתגאנצב איז רעדע דאזיקע
 פרויענ-פראגע. דער געווידמעט

 לאגע די איז רעדע דעד את
כאראקטעריזירט פרוי רער פת

 אלע איג דעמאנסטראציעם מיי ערשטג יעז־נ צר אכינצואררענענ
האבב ,1891 איב שפעטער, יאר 2 מיט ארבעט־טאג. אכטשאלקג אב

ПЖФТЛПСИЙ !МЬТПЕГ£1£11 *»]!דעцГ
р ו .

ЕВРЁЙСКИХЪ РШЯШ Н

жтвл.
Татт♦« Л’овнлнможглтячгеа«» Вштш*.

й&»емяи сбора недшчдется ал имыу оси»• 
тал я кадлючепеыхъ.

«г вгщмнийк

אויפב: אזא אפ
 פארגעסב,. ניט מיר דארפב — געזאגט רעדנעו־נ צווייטע די האט — אלצ פת ״פריער

 דער פת טייל א איז זי אז נאר, פראגע, באזונרער קייב נ־־ט איז פרויענ־פראגע די אז
 דעד פת פארשקלאפונג דער פת הויפט־סיבע די אז אוב פראגע, סאצלאלער אלגעמיתער

 אפטיילנ ניט פרויענ, מיר, קענענ דעריבער ארדענונג. עקאנאמישע איצטיקע די איז פדוי
 סאלידאר אינגאנצנ מיר זכינענ דעריבער םאצ?אלער; אלגעמיינער דער פת פראגע אונדזער

דארפנ מיד וועלכג מיט סוינע, אית אלע האבנ מיר פראלעטארלער; אלע פת זאב דעד מיט

 —מייזל מאטל (;1896 את )געשטארבנ שני_ידערנ א—רעזניק פאניע געהאלטנ: האבנ רערעם די *
 ציינ-דאקטער. א געווארג דערנאב את קאמאשנ״שטעפער א געוועג דאג—געשקאווה יובילער; א

לענינגראד. את איצט וווינט שניידערנ, א 1העלםאנ העלענע
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 םאצ?א־ א את נאר באפרייונג פולשטענדיקע אונדזער באקומענ אלע וועלב מיר קעמפנ. צוזאמענ
 אנקומענ״י- איר דערנעענטערנ צו באמ?ענ זיב מיר דארפנ דעריבער געזעלשאסט, ליסטישער

 פרויענ־פראגע. דער וועגנ ארבעטערג ילדישע; ,א גערעדט מאל ערשטנ צוט האט עם וולאזוי אט
 רעדנער דער האט רעדע דער פת אנהייב איג ארגעטער. אב געהאלטנ האט רעדע דריטע די

דערקלערט: האט אוב מיל-יאנטעוו ערשטג דעט פוב באדייטונג דער מיט באשעפטיקט יכז
 יאנטויוויט. אייגענע אונדזערע פת אם זיב זאגנ אונטערטאנער", ."רוסישע ילדנ, "מיר,

 וואס יאנטעוו, זייער פאר זיינענ אוב סאצלאליסטג די פת רייעב די איג אב זיב שליסב מיר
 פת געיארשנט האבב מיר וואם יאנטויוויט, )ילדישע( אונדזערע דערשלאגב. זיב האבב זיי

אי־דענתג. אלטער דער' טיט צוזאמענ פארשווינדב מוזג סאפקאלסאם, וועלנ, זיירעס, אונדזערע
 אופגעשריבג איז עם ורעלכער אם ארבעטער־פאנ, רויטע די הויב אופהייבב מיר זאלג

 ווערטער די — וועלט גאנצער דער א־בער געקלונגענ מעכטיק האבנ וועלכע ווערטער, די
 זיב"! פארייניקט לענדער, אלע פת־ "ארבעטער מארקס: קארל לערער געניאלב אתדזער פת

 רעדנער דער האט רעדע לעצטע דער את ארבעטער. אב געהאלטג אויב האט רעדע פערטע די
 סאצל- דער את באטייליקב זיב ארבעטער ילדישע די דארפב צי פראגע, דער טיט באשעפטיקט זיב

 אוב פאלעסטינע את גייג דארפב ילדב אז זאגב, וואם די, פאלגב אדער באוועגתג, אליסטישער
 לללדנ די אז אנגעוויזב, האט רעדנער דער ארבעטער־פראגע. את ילדנ־ די לייזנ צו זוכב דארט

 אונטעררריקטע די אז את ארדענונג, קאפיטאליסטישער דער פת פויעל־יויצע א זיינענ ליז־נ די פת
 וואט דעט, דורב אדער פאלעכטינע, את אנטלויפג דורב ווערנ באפרללט ניט קענעב מאסב יירישע

 אז: אנגעוויזנ, האט רעדנער דער אויבג, סוב הילם אם ווארטנ אוב הענט פארלייגטע טיט זיצנ וועט טע
 מעגלעב איז עם וויפל אס רעטונג, אוב דערלייזונג אונרזער אפ הענגט אלייב אונדז פת נאד

 ערשטע די את העלפנ אויפב אזא אפ את אנדערע לערנענ אוב לערנענ זיב יעדער דאו־פ
 אונדז צוקתסט דער את וועלב קרייזלעב דאזיקע די אוב קרללזלעב, קליתע גרינדב צילטב
 אלוועלס־ גרויסער דער פת מיטגלידער וועו־נ את פאריתיקנ זיב מעגלעכקייט פולע די געבב

 דער־ זיב צוזאמענ, האנדלענדיק וועלב, וועלכע ארבעטער, פת פארטיי קעמפנדיקער לעכער
 פרללהללט. עטעסע די ווערב פארווירקלעכט וועט דאב רעכט. מענטשלעכע זייער שלאגג

ייות"". די אויסגעשלאסג ניט אויב את מענטשהללט גאנצער דער פאר גליק את ברידערלעכקללט
 נאציאנא־ ילדישע פת פרין אתגאנצג ניט זעג, וועלג לייענער די ווי איז, רעדע ראזיקע די

 שארס־ גאנצער דעד טיט טרעט רעדנער דער וועג צללט, זעלביקער דער את טראדיציעס. ליסטישע
 אג, ווייזט את פאלעסטינע, את מאסנ ילדישע אונטערגעדריקטע די רופג וואס די, קעגנ ארויס קללט

 עג- פרילהילט, דערשלאגנ זיב וועט מענ ווענ דאג, נאר קומעג קענ ייו־נ די פת באפרי_יוננ די אז
ווערטער: אזעלכע טיט רעדע זילב רעדנער דער דיקט

 "שענדלע־ דער צו געהעו־נ מיר וואס זיב, שעמעג את אראפפאלנ ניט דארפג ילדב, ."מיר,
 האט זי דעט. אפ רעכט די אונדז גיט ילז־נ די פת געשיכטע די ראסע. ילדישער כער"
 וואם נאציע, אזא וועלט דער אם געוועג ניט נאב סיאיז זללטלעב. גלענצנדיקע אירע אויב
 דער אויב, זשע לאמיר יידישע. די ווי גלויבג, איר פאר שטארבנ העלדיש אזוי קענענ זאל

 את העלדנ-מוט אונדזער ווייזב את זיידעס אונדזערע פת ביישפיל א נעמעג דאר, יונגער
מענטשהללט". דער פת באפרללתג דער פאר קאמם

 פת נייטיקי_יס דער וועגג פראגע די געווארג ירט באר ווייניק זייער איז רעדעם דאזיקע די את
 נאר געשטעלט דעדעס די את ווערט טראם דער צאריזמ. קעגג קאמם וועגנ אוב קאמם פאליטישנ

קאמם. עקאנאמישג דעט אס
 די ארויסגעגעבג זשענעווע פת ביבללאטעק" "סאצלאל־רעמאקראטישע די האט יאר 1893 את

 ווערט עם וועלכנ את פארווארט, גרויסנ א טיט רום־ש אם ביכעלע א את רעדעס פיר דאזיקע
 דער אפ דערשינענ זלינענ ארבעטער רוסיש־ילדישע די וואם דעט, פת באדייטונג די .אפגעשאצט

 דאזיקב דעט את פראלעטארלאט. אלוועלטלעכנ פת קאמפ-יאנטעוו דעט את קלאסנקאמם, פת ארענע
 געווארג געזאגט ווייניק אזוי איז רעדעס די את וואס דאם, געווארג קריטיקירט איז פארווארט

קאמם. פאליטישנ וועגג
 רע- פיר די ה_, ד. בראשור, גאנצע די פארעפנטלעכט מאל ערשטג צוט ווערט ילדיש את

פארווארט. גאנצנ מיטנ דעס
 .1893 את דערשינענ איז וועלכע בראשור, רוסישער דער פת געווארג געמאכט איז איבערזעצונג די

באנד. דעט את איבער אויב מיר דרוקנ בראשור דער פת טעקסם רוסישנ דעט
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פארווארט
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 ארבעטער, אמעריקאנער את מי_ירעוו־אייראפיי?שע די פת פארשטייער די
 באשלום דעט אנגענומענ י. 1889 את קאנגרעס פאריזשער אפנ האבג וואם

 ארבעט־ אכטשא?קנ אב פאר מי_י-דעמאנםטראציע א יאר אלע אי_ינארדענענ
 מארו יאר צוויי את בעסאכאקל אז גערעכנט, ניט גאר מיסטאמע האבג טאג,
 אויב באטייליקנ זיב דעמאנסטראציע צווישנפעלקערלעכער דער אט את וועלנ

 דאזיקער דער צר זיב לנ37ור אררט יאר 3 את בעסאכאקל אז ארבעטער, רוסישע
ארבעטער. דישע”רוסיש- אויב אנשליסנ דעמאנסטראציע

 איז עם אז באודיו, צווייפל,-א שוט אג איז, רואם געשעעניש, דאזיקע די
 נאכמער איז רוסלאנד, את ארבעטער-באוועגונג זעלבשטענדיקע א אופגעקרמענ

 שטיל- אלגעמיתעט פת מאמענט א את פאר קומט זי ווארעט דערפרייענדיק,
 מיר רעוואליוצ?אנערנ. רוסישע די צווישג געפאלנקי_יט אלגעמיינער פת שטאנד,

 אונטער שטרי_יכט אומשטאנד דאזיקער דער ווי_יל דערפרייענדיק, נ^כמער זאת:
 לעבנפיייקייט די אויב עם, הייסט את, זעלבשטענדיקי_יט די שארם באזונדערם

 איז אכוצדעט, געבאר־נ. אונדז בא ווערט וואם ארבעטער־באוועגונג, דער פת
 גע- האבנ עם וואם רעדעם, די םי_י ארבעטער, אתדזערע פת מיי-רעדעם די

 רעדעס, די סי_י יאר, 1891 מי_י ־טנ1 דעט ארבעטער פעטערבורגער די האלטנ
 ארבעטער רוסיש-עדישע געהאלטג האבנ עם וואם את דא ברענגענ מיר וואם
 אז אתהאלט, זייער טיט גופע שות קלאר באווי_יזנ—יאר 1892 מי_י ־טנ1 דעט

 םי_י אם גארניט שטייענ ארבעטער-באוועגונג רוסישער דער פת פ?אנערנ די
 די פת אייגנשאפטנ מאראלישע זייערע טיט סיי אתטעלעקטולע, זייערע טיט

 קלארער זעלביקער דער מי_ירעוו-אייראפע. פת ארבעטער פארגעשריצזענע בעסטע
 את געדאנקענ זעלבשטענדיק־דורכגעטראכטע זעלביקע די קלאםנ-באוווםטזי_ינ,

 טי- זעלביקע דאם ארבעטער־םאצ?אליזמ, צווישנפעלקערלעכנ פונעט האנאכעם
 את- די פת פרי_ינטשאפט( זעלביקי_יט, )די סאלידארישקייט די פארשטית פע

 פאלק גלויבנ, פת אתטערשייד אנ ארבעטער אלע פת בונד כאווערישנ טערעסנ,
 זעלבסט- צו וויסנ, צו שטרעבונג לי_ידנשאפטלעכע זעלביקע די געשלעכט, את

 זעלביקע די קאמם, צוט דראנג לי_ידנשאפטלעכער זעלביקער דער בילדונג,
 נאמענ את זעלבסט זיב ינ2ז צו מאקרעוו פאר קארבאנעם אלע פאר גרייטקי_יט

 פוג באוווםטזי_ינ שטאלצער זעלביקער דער איבערצי_יגונגענ, אייגענע דל פת
 )אר־ פראלעטאריאט פונעט בארום היסטארישג דעט ראליע, היסטארישער דער

 —זיג אינעט זיכערקי_יט אומוואקלדיקע זעלביקע די ענדלעב, בעטער-קלאס(.
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 מאראלישנ את אתטעלעקטועלג פונעט שטריכג ווערטפולע אלע ווארט, מיטאייג
 אויב אוים צייכענעג ארבעטער אייראפיי?שע פארגעשריטענע די פרג פארצעפ

אראטערנ. אונדזערע
 ווערטפול באזתדערם זי_ינענ פארגעלייגט, דא ווערנ וועלכע רעדעם, די

 ערשטב צוט ארבעטער. רוםיש.י?דישע פת רעדעם זיינענ דאס וואט דערמיט,
 דע־ באוועגתג, רעוואליוציאנערע רוסישע די אופגעקומענ איז עם זינט מאל,

 סא־ את רעוואליוצ?אנערער אזא מיט יידנ־ארבעטער זיב וועגג קלאריו־נ
 דורכגע־ רעדעם, האלטנ את מי_י טנ,-1 דעט פי_יערנ דאם ווי זאב, ציאליסטישער

 םאצ?אל-דעמאקראטיע, צווישנפעלקערלעכער דעד פת גי_יםט מיטנ דרונגענע
 י?דנ־אר- צערי_יםנ מאל ערשטג צוט ארבעטער-םאצ?אליזמ. צרוישנפעלקערלעכנ

 טראדיציעס ענגע די מיט אנטשלאסנ את ביאוווסטזיניק רוסלאנד את בעטער
 גרויסער דער מיט זיב פארייניקנ צו קעדיי פאלק, קדישנ פונעט אנשויונגעג את

 באפרי_יונג דעד פאר קעמפט וואם ארבעטער-ארמיי, צווישנפעלקערלעכער
 פאר וואס את אוב ביקלאל. פאלק לי״ידנדיקנ דעט את ארבעטער-קלאם פונעט

 צא- די ווענ צי_יט, זעלביקער דער את געשעעניש? די אט פאר קומט צייט א
 י?דנ, אלע אכזאריעם, באזונדער א מיט י?דנ די פארפאלגט רעגירונג רישע

 את שטאנד גראד, פת" אתטערשייד אנ נאצ?אנאליטעט, יידישע די
* באשעפטיקונגג.

 ע כ יי ר די לעטויוועס אויסנאמ גענעדיקב א אגעוו, מאכט, רעגירונג, "פאלקליבנדיקע" די *
 די נ פ וי ק ר ע ט נ ו א פת הילפ דעד מיט אי געזעצ, לויטב אי קענעב גוויריט ילדישע די יידב.

 בריב זייער אוב קעשענעס זייערץ אבשטאפב פריי אזוי פונקט טשינאווניקעם נידעריקע אוב דעכערע
 דאם צאר דער עם באשיצט אזוי אט גוויריט־קריסטנ. די ווי ארבעטער־אוילעט, פת כעזשבב אפב

פעלקער! אלע פת רויבער רייכע די פת פאלק רוסישע

 קעגב פארפאלגונגענ דאזיקע די וועגג ווערטער פאר א זאת דא לאמיר
 *רו גאנצע דאם צערו?נירט שטייערנ אירע מיט האט וואם רעגירונג, די י?דנ,

 אונטערטאנער", "םרי_יע נארישע די אי_תשמועםנ פונדעסטוועת וויל פאלק, סישע
 האט אם איז פאלק. פת גליק וועת נאר זי די_יגעט שטענדיק את אלעמאל אז
 סאניט די ניט שענקט זי אז באווי_יזנ, צו קעדיי יח־נ, פארפאלת אנגעהויבג זי

 אוים- ווייס פארשטאנד געזונטג א מיט מענטש יעדער אז אי_יכ, מאלט פאלק. פת
 את רוסלאנד, טיפ את—רוסלאנד טייל גרויסג גוואלטיקנ יענעט את אז געצייכנט,

 זעט .טע את ניט מענ הערט י?דנ קית ווו—אנד. את וואלגע־קאנט גרויס-רוסלאנד,
 דארעט־ את איידער צארעם, ווייניקער ניט פאלק רוסישע דאם ליידט קימאט, ניט

 פארקערט, יץדנטוט. רוסישג פת מאסע גאנצע די וווינט עם ווו מי_ירעוו־רוםלאנד,
 אוט־ טיליאנענ גאנצע פת טעל א געטאכט האט וואם הונגער, שרעקלעכער דער

 ביז טיילותיז נאם ווילדעוועט את געווילדעוועט האט פויעריט, גליקלעכע
 קית ווו רטג, דא הייסט, דאם רוסלאנד, טיפ ניא את בי_יוואלגע-קאנט את איצט
 ווידער ווייס אכוצדעט, ניסא. גאר ווי קימאט זי_ינענ געזאגט, סיאיז ווי >דנ,

 הויטשינדער, די קולאקעם, די אז אויסגעצייכנט, מענטש פארשטענדיקער יעדער
 ארבע- דאם געוויסנלאז אזוי פונקט רויבנ קריסטנ די פת מענטשנ־פרעסער די

 )פראצענטני- וואכערניקעם די שענקערם, די ארענדאטערס, די ווי טער־פאלק,
 אן אויב, מענטש פארשטענדיקער יעדער סאם, צוט ווייס, עם י?דנ. פרג קעם(

 פרא־ דער ווי ארעמקי״יט, זעלביקער דער את לעבט י?דנ מערהייט גרעסטע די
 באלמעלא־ את ארבעטער י?דנ, ארעמע די אז אוילעט, ארעמער וואסלאותער
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 פאברי־ את באלעבאטיט די פת רויבערי_י דער פת אזוי פונקט לי_ידנ כעם,
 גוט ווייס אלצ דאם באלמעלאכעם. את ארבעטער קריסטלעכע די ווי טנ,3קא

 אויסגע- ווייס אלצ דאם נאכמער, מענטש. קלוגער את פארשטענדיקער יעדער
 די האט פונדעסטוועת, נאר רעגירתג. צארישע אומגעלומפערטע די צייכנט

 קלוימערשט, זי_תענ, י?דנ ווייל י?דג, פארפאלגג אנגעהויבג רעגירונג דאזיקע
 פארוואס-זשע? פאלק! רוסישג פת סאניט געפערלעכסטע את איינציקע די

 צווינגענ אויגג, די פאלק דעט פארבלענדנ געוואלט האט״זי וואם דערפאר,
 אלע נ פו הויפט־סיבע די איז רעגירונג, די אלייב, זי אזיםארגעסנ, ם$לק דאם

 זיב סטארעג איר טיט זיב טאג באריט א געוואלט האט זי ווייל פאלק־לי״יזת.
 פאלק, מיטג פאל 3דאזיק דעט את אויב האנרלט רעגירונג די פאלק־נרצנ. םאו־נ

 שארט וואם גאנעוו, דער הונט: זתלאזב א טיט האנדלט גאנעוו געשיקטער א ווי
 איז ניט וועלכע א וואכ-הונט דעט אתטער ווארפט פארמעגנ, 4םרעמד צוט זיב

 בית אונטערגעוו$רפענער דעד טיט פארנעמע? זיב זאל הונט דער קעדיי בית,
 די וואם בית, יענע איז ד$ם—יידג די גאנווענענ. שטעו־נ ניט איט זאל את

 די איט פארבלענדנ קעדיי פאלק, דעט אונטער ווארפט רעגירונג גנייווישע
אויגנ.
 רו־ דאם אפגענארט את געלי_יגט האבנ מעשארסיט זי_ינע את צאר דעד יא,
 דאם באשיצנ קעדיי יתת, די פארפאלגנ זיי אז באהויפטנדיק, פאלק, סישע
רויבערית קדישער פת פאלק

פאלגנדיקג: פונעט קלאר באזתדערם מענ זעט דאם
 מער זי_ינ וועט רוסלאנד את צי פאלק, רוסישנ דעט איז די_יגע א פאר וואם

 י?דנ רוסישע אלע כאטש זאלנ ווייניקער? צי אדוואקאטנ, דאקטויריט, עדישע
 ניט דעמ פת איז לק א פ מ ע ד—אדוואקאטנ את דאקטוירימ דורכוים וועו־נ
 בעסער וואלט לק פא דעט געזאגט, ריכטיקער אדער, ווארעמ. ניט קאלט,

 אלעמענ ס׳איז דאקטויריט; מער זי_ינ זאל רוסלאנד את אז .געלוינט,
 את מאנגל פונעמ לי_ידט פאלק, דארפישע דאס פאלק, דאם אז באוווסט,

 דער את פאלק דאס ראטעווענ צו קעדיי איז בי_ישפיל, צוט אזוי, דאקטויריט.
 סטודענטנ־מע- אי_תלאדנ אויסגעקומענ כאליערע, פאראיאריקער פת צי_יט

 דאק־ עמעסע ווי_יל דאקטויריט, פאר׳ענדיקטע ניט נאכ הייסט דאם דיקער,
 אלעמענ־ דעט אם געקוקט ניט נאר. ווייניק. זייער רוסלאנד את נאכ איז טויריט

 לערנ־אנ־ אלע את אריינטריט דעט י?דנ פאר באגרענעצט רעגירונג די האט
 ? דאם זיב דערקלערט וואם טיט אוניווערסיטעטנ. את באזונדערם את שטאלטנ

 אייגע- איר צוליב נאר טעטיק איז שטענדיק, ווי רעגירונג, די וואס דערמיט, נאר
 פארנ שעדלעב אדער נוצלעכ, איז וואט ׳דעמ וועגנ ניט זארגט את נוצנ, נעט

 וואם זית זאל רוסלאנד את אז נוצלעכ, רעגירונג דער איז ערשטנם, פאלק.
 געבילדעט, זי_ינ וועט פאלק דאם ווייניקער וואם מענטשנ. געבילדעטע ווייניקער

 את גרתגער אלצ מענטשנ, געבילדעטע רוסלאנד את זי_ינענ עם ווייניקער וואס
פאלק. ד$ם אפנארנ את דריקנ רויבנ, רעגירונג דער איז באקוועמער

 באוווסט, ס׳איז ווי זיב, סטארעט ш דעט אלעקסאנדער פת רעגירונג די
 גערנ באזונדערם אומוויםנהי_יט. את פאלק דאם האלטנ קרעפטג אלע טיט

 פאר וויסנ את בילדונג צו וועגג די מעגלעכ, ס׳איז וויפל אם אם, זי שניידט
 קריסט■ יענע זי_יט איר אפ צוציעג פאל דאזיקנ דעט את קענ זי ווי_יל יידנ,

 את קרעמער די ווי פונקט, ס׳איז וועלכע אדוואקאטנ, את דאקטויריט לעכע
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 אייגענע זייער נאר גליק, פאלקם דעט ניט גאר אלצ פת טייערער שענקער,
 די פת "קאנקורענצ דער פת פאטער רעגירחג דער אדאגק רוערב וועלכע נוצנ,

 צא- די באזונדערם זיב טטארעט צווייטנם, אדוואקאטנ. ארג דאקטויריט י?דישע
 די ווי_יל לערנענ, צוט כיישעק דעט י?דנ די בא אפשלאגג רעגירונג רישע

 איר נ ו פ ט ל יי ט ע ג ם י ו א האט יוגנט שטודירנדיקע ע ש י ד ן י
 סט יי ה ם א ד םאצ?אליםטנ־רעוואליוצ?אנערנ, כ א ם א ע וו י וו ם
 ע, נ י ו ק-ם \ל פ מ ע ד נ ג ע ק נ ו א גליק ם ק ל א פ מ ע ד פאר ר ע פ מ ע ק

 קייטער-זעלבסט־ דער איז אט דעט פאר ג. נ ו ר י ג ע ר ר ע ש י ר א צ ר ע ד נ ג קע
 שטרעבנ וואט י?דנ, די מיט אוב ביקלאל י?דנ די טיט נויקעט זיב הערשער

ביפראט. בילדונג, צו
 זיב האט איר ציל. איר דערגרייכט פארט רעגירונג די האט אומגליק, צוט

 את קריסטלעכע אירע צווישג ראסנ-האם פת פי_יער דעט ציעבלאזנ אי_ינגעגעבנ
 אסאב זייער את זייער אי_ינגלויבנ אי_ינגעגעבנ האטדב איר אוגטערטאנער. קדישע
 רו־ פת הויפט־סוינע איינציקער דער איז דאס—ית־נ אז מענטשנ, רוסישע

 סאלק• צוט ליבע אוים י?דנ די פארפאלגט רעגירונג, די זי, אז פאלק, סישג
 רוטישג פת טייל גרעסטב דעט י?דנ אפ אנהעצענ אי_ינגעגעבנ זיב האט איר

מענטשנ. געבילדעטע אסאב זייער אפילע אוב פאלק
 י?דנ די פאר פארפאלגונגעג אכזאר?עסדיקע דאזיקע די פת רעזולטאטג די
 מאטע, ית־ישע ארעמע את הארעפאשנע די באוווטט. אלעמענ זי_ינענ אליינ
 פת שטעטלעב את שטעט די את צונריפגעקוועטשט האט רעגירונג די וואט

 עמיגריו־נ "טכוט"(, אזויגערופענעט דעט )את רוטלאנד דארעמ-מ^רעוודיקג
 אנדער קייב רוטלאנד. פת שטענדיק אפ טויזנטער צענדליקער יאר יעדער

 די ווי ניט, קענעג זיי נים: י?דנ ע עט ר א די פאר עקזיטטירט אויטוועג
 ווילג זיי כאבאר, את געלט טיט מאכט שטרענגע די מאכנ ווייב י?דנ רי_יכע
 קעדיי קריטטנטוט, דעט צועעטדיק אנעמענ י?דנ, רי_יכע די ווי ניט, אויב טאקע

 אונטערטאנער קריטטלעכע רעכטלאזע די טיט "רעכטנ" די את זיב אויםגלי_יכנ
 געלערנטע את געבילדעטע די י?דנ, פארמעגלעכע מער די את—קייסער פת

 טיילווי_יז זיב, טייפנ רורכנ פארפאלגונגענ די פת פאטער טיילוחיז ווערנ י?דנ
 זעלבשטענ־ א אי_ינארדענענ וועגג טרוימענ די פת פארכאפט זיי ווערנ אבער
 באוועגוגג, "פאלעסטתישער׳/. יענער את זיב באטייליקנ מעלוכע, ית־ישע דיקע
 וואט רעדעס, די פת איינער את אויטפירלעכ זיב רעדט עם וועלכער וועגנ

 את גיט לערנ־יוגנט קדישע די י?דנ, געבילדעטע די פארוואם אט דרוקנ. מיר
 פריער. ווי םאציאליםטנ-רעוואליוצ?אנערנ, ווייניקער אסאב יארג לעצטע די

י?דנ. אפ רעגירונג-םארפ$לגונגענ די צוליב אויב איז דאם
 אפנ פארפאלגונגענ אכזארןעטדיקע פת צי_יט דאזיקער דער את אט את
 ברי- זייער וועגנ אנטשלאטנ את הויב ר ע ט ע ב ר נ-א ד י י מעלזת פאלק יידישנ

 אונ ו־אסנ אלע פונ ארבעטער די טיט םאלידארישקי_יט דערלעכער
 אז זאב, זייער ארבעטער-איז אלע פת זאב די אז מעלזת, זיי נס. ב לוי ג

 טיט האנט בא האנט זאב אלגעמיינער דער פאר קעמפי צו גרייט זי_ינענ זיי
 ניט עקזיטטירט זיי פאר אז מעלדנ, צילנ, את את לי״יזת את כאווייריט זייערע

 אפ ,צעטיילונג א ט׳עקזיטטירט נאר פעלקער, את אםנ1 אפ צעטיילונג קייג
 ניט$ איז זיי בא אז ווארט, אית טיט אונטערגעדריקטע, את אונטערדריקער

 אופגאבעס פאו־אנ ס׳זי_ינענ נאר צילג, את אופגאבעם עדישע באזונדערע קית
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 איג פעלקער. את לענדער אלע פת ארבעטער די פאר געטיינזאמע צילג, את
רעדעס. געדרוקטע די פת באדייטונג באזונדערע די באשטייט דעט

 טע־ זיינע את קייסער דער אונטערדריקער, אלרוסישע די האבג מאל דאם
 זיג דעט געפייערט זיי האבג פרי צו כעזשבנ. את אפגענארט זיב שארסיט,

 איב פארמאטערטער אופגעהאנגענער, דער אנשטאט .* "קראמאלע" דער איבער
 אכשטאט—קראמאלע, אלטער סיביר את את קאטארגע את טורמעם, צארישע די

 לערנ״יוגנט, די הויפטזאכלעב, באטייליקט, זיב ס׳האט וועלכער את;קראמאדע, דער
 דראענדיקע אוב שרעקלעכע מער פיל א מעכטיקע, מער אפיל אום איצט זיב הייבט

 געקומעג זי_ינענ פאלק, פת זת די ארבעטער, די ארבעטער. סוב קראמאלע
 וו$ם רוסלאנד, באפרי_יענ דאם—פאלק גאנצב פת זאב די זאב, די פארזעצב פארבייטב,
 דערשיי־ דאזיקע די את קעמפער... פחערדיקע די פת קויכעם די לויט ניט איז"געווענ

 צווישב אי קריסטנ, די צווישנ אי אויפב זעלבג דעט אם איכער זיב כאזערט נונג
 הוג- סטודענטנ צענדליקער די אנשטאט קומענ דארט םי_י דא, םי_י י?דנ: די

 האבג רוסלאנד את אויב אזוי מי_ירעוו־אייראפע, את ווי ארבעטער. דערטער
 סאמע פארגעשריטענעט, סאמע דעט פאר ארויסגעוויזג ר ע עט רב א די זיב

 את פ$לק. פת גליק פארג קאמם את באפעלקערונג דער פת טייל דרייפטנ
 פת צי_יט שווערער דער את געקענט האבג וואם ארבעטער, רוסיש־עדישע די

 ראםנ.פארורטיילנ, פת זיב אפזאגנ עבדגילטיק פאלק י?דישנ אפג פארפאלגונגעג
 פת ארבעטערעקעמפער די פת כאווייריט ווירדיקע פאר ארויסגעוויזג זיב האבנ
וועלט. גאנצער דער

 סוב זיב באפלייעב צו פררוו יערב מעלוכע מאסקווער איב גערופנ מעב האט ע ל א מ א ר ק *
קייסאריט. מאסקווער די פוב דרוק

 זאב הייליקער דער פאר קעמפער ני_יע די גרום ברידערלעכב אובדזער
 אלמענטשלע- פת זאב הייליקער דער פאר פאלק, רוסישע דאם באםרי_יענ פת

ברידערלעכקי_יט. אוב גלי_יכהי_יט פרי_יהי_יט, כער

* * *

 די פת פאדערתגענ אפולע זי_ינענ ארוים, גיבנ מיר וואם רעדעם, די את
 פא־ אית וועגג נאר באגרינדעט. אויספירלעב את טראקטירט קלאר ארבעטער

י ט לי א ם פת פאדערתג דער וועגנ—ווייניק, צו ארבעטער די ריידב דערונג
 נ ש י ט י ל א פ א נ ו פ ט י2 ק י ד נ ע וו ט יי נ וועגנדער ,ט י2 ה י2 פר שער

 גאנצער דער איז גראד אוב זעלבסטהערשונג. דער טיט קאמם
 איבער- אפהענגיק, ארבעטער-באוועגונג רוסישער דער פת גוירל יטערדיקער2וו

 זעלבסטהערשתג. דער טיט קאמם דאזיקנ דעט פת דערפאלג פתעט הויפט,
 פריער בארופנ, ינענ2ז רוסלאנד את זעלבסטהערשתג דער טיט אבער קעמפג

 זאב די ינ2ז דארם ארבעטער די פת באפרייתג "די ארבעטער. די אלצ> פת
 אלוועדטלע- דער פת הויפט־געדאנק דאזיקער דער זעלבסט". ארבעטער די פת

 רעדעם. אלע דוו־כ פאדעט, רויטער א ווי דורב, גייט ארבעטער-באוועגונג כער
 דער אז דעט, אם אכט גענוג געלייגט ניט האבג ארבעטער-רעדנער די אבער

 ווערב אנגעוועבדט ד נ א ל ם ו ר ר ע ש י ר א צ דער את דארפ געדאנק דאזיקער
י צאר דעו־ נ ו פ ג נ ו יי ר פ א ב זייער פאר ארבעטער די סוג קאמם את אויב
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 רוסלאנד את ארבעטער די פוג באפרי_יונג ענדגילטיקע פולע די ט. כ א מ שער
 פר?ער זיב זאלנ ארבעטער די אז דעם, אג מעגלעב ניט ארג געדאכט ניט איז

 באפרייונג פאליטישע דאזיקע די ארג מ. ז י ט א פ ם ע ד נ ש י ר א צ פת באפרי_יענ
זעלבסט. ארבעטער די פת זאב די זי_ינ טאקע ווידער דארם ארבעטער די פת

 זייערע את ארבעטער די צווישג קלאסגקאמם דער ארבעטער-באוועגונג, די
 איג אזוי פונקט זיב נייטיקט באלעבאטיט, את פאבריקאנטנ די אונטערדריקער,

 אומבא־ אנ איז דאם שי_ינ. אוג לופט את מענטש א ווי פריתזייט, פאליטישער
 געזונטנ פאשעטנ דורכנ באשטעטיקט ווערט עם וואם עמעם, שטרי_יטבארער

 ארבע־ מי_ירעוו־אייראפייישער דער פת דערפארונג דער דורב את פארשטאנד
טער-באוועגונג.

 ק ל פא גאנצנ פארג פרי_יהי_יט. פאליטישע אזוינס איז וואם זענ, לאמיר
 די וואם דערמיט, נוציק פרי_יהי_יט פאליטישע די איז נ ע מ ו נ ע 1 אינגאנצנ

 באשטימט את באהאנדלט אויסגעארבעט, וועו־נ מאסמיטלעג את מעלוכע-געזעצנ
 איצט זיב טוט דאם ווי—טשינאווניקעם, די רעגירונג-מעשארסים, די פת ניט
 אם וו נ, מענטש הייסט, דאם נ, ט א ט ו פ ע ד פת רוסלאנד~נאר צארישנ את

 אויב אז זעלבסטפארשטענדלעב, ס׳איז ם. אוי קלי״יבט נ יי אל לק .א פ דאם
 וואם מענטשנ, פרי_ינט, זי_ינע נאר דעפוטאטג פאר אוים זיב וויילט פאלק דאם

לא פאלק. פאו־נ גוציק זי_ינ געזעצנ אלע וועלג טויווע, פאלקם וועגנ עראכטנ
 קענענ מעשארסים זי_ינע את קייסער דער ווענ איצט, בי_ישפיל. א נעמענ מיר

 קימאט צאלנ פאלק ארעמענ י דעט אוים קומט זיב, ווילט זיי וואם אלצ, ט$נ
 את פאבריקאנטנ סאכריט, פריצים, רי_יכע, די את צאלונגענ, את שטי_יערנ אלע
 פארשטייער די אויב איז, זאב אנדער אנ קלייניקי_יט. א קאזנא דער צאלנ אנד.
 אי_ינשטעלנ ווילג, זייער לויט פר?י, געקענט וואלטנ דעפוטאטנ, די פאלק, פת
 ארעמע: את רי_יכע צווישנ פארטיילונג זייער את שטי_יערנ די פת מאם די

 לעצטע די פארקויפנ אויסקומענ ניט פויער ארעמענ דעט זיכער אפ וואלט דאג
 געצאלט ר«כע די וואלטנ ז־אנ קאזנא; קייסערם ז־עמ אנפילנ קעדיי בעהיימע,

 זעמסקער דער איבעריקנ. את אויב אזוי את ווייגיק. ארעמע די את אסאב
 באשכא־ וואלט מערהי_יט זייער וואם פארלאמענט(,—אויסלענדיש )אפ ר א סאב

 פארגרינגערנ באדי_יטנדיק זיכער אפ וואלט פאלק-דעפוטאטנ, ווירקלעכע פת נענ
 די וחץטער. גית לאמיר פאלק. רוסישנ פת לאגע קאטארזשנע איצטיקע די

 געקענט דאג נאר וואלטנ ר א אב ס זעמסקנ את דעפוטאטנ די פת וואלג
 ווע־ אוים פרי_י ווירקלעב קל?ץבט פאלק דאם אויב פאלק, דעמ נוצנ ברענגענ

 דאם אויב את פריינט, ארנטלעכנ זי_ינ פאר רעכנט ער וועמענ וויל, ער מענ
 מיינונגענ זי_ינע אויסדריקנ פרעסע דער את את מונדלעב רעכט האט פאלק

 קייג דעפוטאטנ וויילג צו רעכט ד$ם איז פאל פארקערטג אתעם וותטשנ. את
 ם$ב$ר זעמסקי את וועלג וואלנ, פת פרי_יהייט דער אנ ווערט. ניט גראשג

 פאב־ רי_יכע, את הארג דינער, קייסערם דעט פאלק, פת סאגיט נאר אריינפאלג
 דעם וועט פרעסע את ווארט פת פרי_יהי_יט אג את קולאקעם. את ריקאנטג

 מעג דאו־פ פארט וועמענ זיב צווישנ זיב צתויפריידנ זי_ינ אומעגלעב פאלק
 שסענ> ניט פאלק פת פארשטייער די אפילע וועלג דעט כוצ את אויסקלי_יבנ.

 באדער־ את נויטנ פאלקם ד$ם זיינענ וועלכע פאלק, דאם דאו־פ וואס וויסנ, דיק
 צוים. א ווי נאר נייטיק את נוציק איז פרעסע את ווארט פת פרייהי_יט די פענישנ.

 געזעצנ, די ברעכנ ביקלאל פאלק-סאנימ די את רעגירונג דער שטערט וואם
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 בא ווילקירלעב. האנדלענ אוב ארויסגעגעבנ, האט סאבאר זעמסקי דער וואם
 טייקעם אומגעזעצלעכקייט יעדע ווערט פרעסע את ווארט פוג סרי_יהי_יט דעו־

 את שויג אנטהאלט ווידער, באשטראפט. ווער־נ געזעצברעכער די את באוווסט
 פארזאט- געזעלשאפטלעכע פוב פרי_יהי_יט די אויב ווארט פת םרי_יהי_יט די זיב

 פת פרי_יהי_יט די אז זעלבסטפארשטענדלעב, ס׳איז ווי_יל סכאדקעס, את לונגענ
 גלעזל א בא ווארט פו־כ פרי_יהי_יט די ווענט, פיר די את זיב בא וחן!רט

 אפילע עקזיסטירט פרי_ינט נאענטע פאר א פת אנוועזנהי_יט את טיי
 מעג ארית די "אונטער ווערטל: רוסישנ לויטג — רוסלאנד, צארישג את
 פאשעט איז ווארט" פת פרי_יהי_יט" אזא זידלעג". קייסער דעט אויב מעב

 עקזים־ ווארט פת פרייהייט די האבנ. ניט באדייטונג קייב קעג את לעכערלעב
 פ$לק גאנצנ פארנ עפנטלעב, רעכט דאם האט יעדערער וועג דאב, נאר טירט

ווונטשנ. את מיינונגענ זיינע אויסדריקנ
 זי וואם מיט את םרי_יהי_יט, פאליטישע אזוינם איז וואס איצט, ווייסנ מיר

 פאלי- די איז פארוואם זענ, לאמיר ל. א קל י ב ק איל ט גאנצנ דעט נוציק איז
 קלאם, באזונדער א ווי ר, ע ט ע ב ר א ע ש י ם ו ר די נייטיק פר?יהי_יט טישע

 את שות האט ארבעטער-קלאס רוסישער דער פאלק. פת טייל באזונדער א
 זי_ינ אז פארשטאנענ, פארשטייער אנטוויקלסטע את בעסטע זי_ינע פת געשטאלט

 רויבערי_י פת באפרייתג זי_ינ ג, נ ו י_י ר פ א ב ע ש י מ א נ א ק ע ע יק ט ל י ג ד נ ע
 צוזאמעג נאר אנקומענ וועט באלעבאטימ, את פאבריקאנטג די פת דרוק אוב

 אלע וועג דאג, נאר אנקומעג וועט זי אז ה. ד. םאצ?אליזמ, פת טריומם מיטב
 ענדלעב, את, געצי_יג מאשינעס, זאוואז־נ, את פאבריקנ די :פראדוציר-מיטלענ

 וועלג פאלק, גאנצנ דעט געזעלשאפט, גאנצער דער געהערנ וועלנ ערד די אויב
 קלארי ס׳איז אבער פאלק־אייגנטוט. געזעלשאפטלעכער א וועו־נ

 ביז זית, ניט רייד קית קענ רוסלאנד את םאצ?אליזמ דעט אי_ינפירנ רועת אז
מאכט. צארישע די ווערנ פארניכטעט ניט ס׳וועט וואנענ
 םאצ?אליזמ, דעט אי_ינםירנ שטערט זי נאר ניט איז מאכט צארישע די

 קי ר א שט אזויפיל אפ וועו־נ ארבעטער-קלאם דעמ אויב שטערט זי נאד
 גע- אנדערש םאצ?אליזמ. דעט אי_ינפירנ קעדיי נייטיק, איט איז דאם וויפל אם

 פארווירקלעכנ נאר ניט ארבעטער די שטערט מאכט צארישע די רעדט,
 ריכטונג דער את זיב נ רוק אויב זיי שטערט זי ציל, ענדגילטיקנ זייער

 וואם את םאצ?אליזמ. צוט ג ע וו עט ד זיי פארצוימט זי ציל, דאזיקנ דעט צו
 ר־ א פ ער וואט דעט, את ערשטנם, ? ארבעטער-קלאס פת קראפט די באשטייט

 צווייטנם, את, אופגאבעם, את פ$דערונגענ אינטערעסנ, זי_ינע ר לא ק ט יי שט
 גע_ את סאלידאר מעגלעכקייט דער את הייסט, דאם ארגאניזאציע, זי_ינ איז

 אג ארבעט עם ווי דעט, צו ענלעב אינטערעסנ, זייערע את ארבעטנ מיינזאט
 באוווסטזייג קלאו־נ א אנ סאלדאטנ. ארמיי אוסגעמושטרירטע איינהי_יטלעכע

 אייגענער זי_ינ פאר טאנ דארפ ער וואס וויסנ, ניט ארבעטער־קלאס דער וועט
 את איז וואם מענטשנ, א פת לאגע דער את זי_ינ וועט ער פארטיידיקונג:

 זעט וואם את סאניט טיט ארומגערינגלט זי_יטג אלע פת נאכט פינצטערער א
 פת זיב ראטעווענ צו וווהת את קלעפ די זיב שיטנ איט אפ פתוואנענ ניט,

 פאר־ אומזיסט ארבעטער-קלאם דער וועט ארגאגיזאציע פעסטער א אנ אנפאל.
 דער בי_לקומענ, איט גרינג זי_ינ וועט סאניט דינע את קרעפטנ אפולע ליו־נ

 ווי לאגע, שלעכטער אזא את פונקט איז ארבעטער־קלאם ניט־ארגאניזירטער
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 אטאקירט פלוצלונג איז אוב אטריאדג קליינע אם צעזייט איז וואם ארמיי, אג
 אטריאד. באזונדער יעדער וועט ארמזיסט :סוינע פרנ קויכעם פארייניקטע די פרנ

 סאפקאלסאם—העלדישקי_יט פת ווונדער ארויםווי_יזנ סאלדאט באזונדער יעדער
 די בייקומענ מענטש, אית ווי סאלידאריש, האנדלט וואם סוינע, דעד וועט

 נויטני זיינע פוג פארשטייג קלארער דעד עם, הייסט העלדנ. אפגעזונדערטע
 סיליגט וואס איג אט—ארגאניזאציע פעסטע א אוג אופגאבעם אוב פאדערונגענ

 ארבע- דעד וועט קראפט דאזיקער דעד אג ארבעטער-קלאם. פת קראפט די
 ענדגיל־ סאציאליזט, דעט אי_ינפירנ ינ2ז אימשטאנד ניט קיינמאל טער־קלאם

 נאר באלעבאטיט. אוב פאבריקאנטג די פת יאב דעט פת זיב באפרי_יענ טיק
 דעד מיטלענ אלע טיט שטערט רעגירונג צארישע די אז ניט, דענ ווייס ווער

 רע- צארישע די אז ביפראט, ארבעטער די פת את ביקלאל פאלק פת בילדונג
 זי_ינע צווישנ פארייניקונגענ קאלערליי פאר םי_יער פאר ווי מוירע, האט גירונג

אתטערטאנער.
 אז קלאר, פרי_יהי_יט. פאליטישע די ט׳באשטייט וואס את שות, זוייסג מיר

 אוים פאלג ביקלאל, פאלק גאנצנ דעט ברענגט םרי_יהי_יט די וואם נוצג, אלע די
 פ$לק פת טייל באזונדער א אם ווי ארבעטער-קלאם, פונעט גוירל אפנ אויב

 ארבעטער־קלאם דעט נוציק פרי_יהי_יט פאליטישע די איז ד־־רמיט צוזאמענ
 דעד באקומט םרי_יהי_יט פאליטישער דער בא נאר וואם דערפאר, באזונדערם

 נ ט ם ע ה א ב אם ע, י צ א ז י נ א ג ר א זי_ת פאר ראכוועס פולע די ארבעטער-קלאם
 אר- פעסטע א אוב יי. מ ר א ר ע ר א ד י ל א ם אייג את ם ע כ וי ק ע נ יי ז ע ל א

 ענדגיל- פארג באדתגונג נייטווענדיקע די ווייסנ, מיר ווי איז, דאם—גאניזאציע
 ד$זיקע די מאכט אבער, זעלבסטהערשתג, די ארבעטער-קלאס. פת זיג טיקנ

 בא אומעגלעב. פאר ארבעטער־קלאם גאנצנ פת ארגאניזאציע געמיינזאמע
 שפ?אנענ, צארישע די אפצולאכעם ׳מענ קעג פארזיכטיקי״יט, את דערפארנקי_יט א

 די זיי צווישנ פארשפרייטנ ארבעטער, די בילדג זשאנדארמענ, את פאליצייער
 לי_ידנ, זיי פארוואם זיי, דערקלעו־נ — פרי_יהי_יט, את םאצ?אליזמ פת אידייעס

 ווערב אויסגעלייזט קענעג זיי ווי את לי_ידנ זייערע את שולדיקער דער איז ווער
 אי_ינארדע־ אויב מענ קענ שפיאנענ, צארישע די אפצולאכעם לי_ידנ. זייערע פת
 פארייניקנ הייסט, דאם פאריינענ, את ארבעטער-קרי_יזלעכ גרויסע קית ניט נענ

 וואם ארבעטער, אייניקע לערנעג קעגנזי_יטיקנ את שטיצע קעגנזייטיקער צוליב
 אית את אדער פאבריק, אית אם ארבעטנ וואם צווייטג, דעט איינער קענענ
 פארייניקנ שפ?אנענ די פת געהייט אומדענקבאר אבסאליוט ס׳איז נאר ארט.
 אלע די צוליב—פארבאנד, אית את רוסלאנד גאנצ נ פו ארבעטער די

 וועלכע שטערונג, א זעלבסטהערשתג, די רעגירונג, צארישע די איז סיבעם
 דעט זיב אפרייניקנ קעדיי באזי_יטיקנ, גיכער וואם מוז ארבעטער-קלאם דער
 די איבער פירט םאצ?אליזמ מ צו ג ע וו דער םאצ?אליזמ. צוט וועג

 זעלבסטהערשתג די גיכער וואם את זעלבסטהערשונג. נ ו פ נ ע נ ? ו ר
 ענדגילטיקער פת שא די שלאגנ וועט גיכער אלצ ווער־נ, אראפגעזעצט וועט

םאצ?אליזמ. פת טריומם פת שא די ארבעטער, די פת באפריתנג
 מי_ירעוו־אייראפיייעער דער סוג דערפארונג די אתדז לערנט זעלבע דאם

 די אנטשטאנענ איז לענדער אייראפיעשע אייניקע את ארבעטער־באוועגונג.
 ארבעטער די וועג דעמלט, נאב רוסלאנד, את איצט ווי ארבעטער־באוועגונג,

 קלע- אדער גרעסערער א את ורענ געהאט, ניט רעכט פאליטישע שוט קית האבג
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 זעלבסטהער־ אומבאגרענעצטע, די פאלק איבערנ געוועלטיקט האט מאם נערער
 אר- מיירעוו-אייראפיקשע די איז דעמלט פירשמנ. את קעניג פרג מאכט שערישע

 גע־ ארבעטג ארבעטער, רוסישע די איצט ווי אזוי אויב, אויסגעקומעג בעטער
 שטראפנ• את ארעסטנ פאר שרעק שטענדיקג איג רעגירונג־שפ?אנענ, די פת היימ

 זאב, זייער געטאנ דרייסט מוטיק, האבנ ארבעטער מי_ירעוו-אייראפיי?שע די
 ברידער, זייערע צווישנ פרי_יהי_יט אוב םאצ?אליזמ פת אידייעס די פארשפרייט

 הונדער־ פארבאגד אית את פארייניקג אי_ינגעבנ אויב זיי זיב פלעגט צי_יטנווי_יז
 אר- דער פת קראפט עמעסע די וווקם, ווירקלעכער דער נאר כאווייריט. טער

 טאג» דעט פת נאר אנגעהויבג מי_ירעוו־אייראפע את זיב האט בעטער־באוועגונג
 מאכט, זעלבסטהערשערישער פת קייטג די געוואו־נ צעבראכנ ס׳זיינעג ווענ
פים. את הענט די ארבעטער די געשמידט האבנ וואם

 מי_ירעוו- פת לענדער די את אז איצט, ביז אויב מיר זעעג אכוצרעט,
 זעלבסטהערשערישנ אלטג פת רעשטלעב די פארהיט זיב ם׳האבנ ווו אייראפע,

 זייערע ווי^קעגנ אקשאנעסדיק, אזוי פרנקט זיי ארבעטער״קעגנ די קעמפנ דרוק,
 קעמפט אזוי, באלעבאטימ. את פאבריקאנמנ די קעגג בארויבער, אומיטלבארע

 ארבע- )םאצ?אליםטישע םאצ?אל-דעמאקראטיע עסטו־כיכישע די אומדערמידלעב
 די פארברייטערג פאר וואל-רעכט, אלגעמיתע אי_ינפירנ פאו־נ טער-פארטיי(

 לאזט אזוי ארבעטער-פאריתעג. אוב פארזאמלתג ווארט, פרעסע, פת פרי_יהי_יט
 מיט שות זיב באנוצט וואם םאצןאל-דעמאקראטיע, בעלגישע די גאנג את איצט
 ארבעטער־ את פארזאמלתגעג ווארט, פרעסע, פת פרי_יהי_יט ברייטער א זייער

 דעראבעו־נ אפ רעכטנ אויסגעקעמפטע שות את קרעפטב אירע אלע פאריתעג,
 מינוט אית קייב אם אויב שטעלט םאפ> צום אזוי, את * וואלרעכט זעלבע דאם
 דייטש- את זעלבסטהערשתג דער פת רעשטלעב די קעת קאמפ איר אפ ניט

 די_יטשישע די וועלט, דער פוב ארבעטער־פארטיי שטארקסטע סאמע די לאנד
 ארבע־ דער זיב דערשלאגט אומעטום ווארט, אית מיט םאצ?אל-דעמאקראטיע.

 פריי- פאליטישע די ווי_יל באפרי_יתג, פאליטישע מעגלעכ-פולע די טער־קלאס
 בא־ עקאנאמישער ענדגילטיקער דער פאר פארבאדתגונג נייטיקע די איז הי_יט

 ארבעטער, רוסישע די דארפנ עם, הייסט נאכמער, ארבעטער-קלאם. פת פרי_יתג
 פת קייט; די את געבתדב פים או; הענט די מיט איצט ביז נאם זי_ינעב וואם
 פאליטישער פאר קעמפג אנהייבנ אנ אנהייב פת גלי_יכ זעלבסטהערשתג, דער

באפריתנג.

 אייניקע מיט כאטש רעכט, דאזיקע דאס דערשלאגנ שויב זיב האבב ארבעטער בעלגישע די *
יאר. דעט פת אפרעל את באגרענעצונגענ,

* * *
 זייער צוליב נאר ניט ארבעטער די נייטיק איז באפרי_יתג פאליטישע די

 נייטיק וויתיקער ניט זיי איז זי באפריתנג. עקאנאמישער ענדגילטיקער
 ווילקיר נ ו א דרוק נ ג ע ק קאמפ טאג־טעגלעב; זייער פאר אויב

 פאר־ פו־כיהייט פאליטישע די באלעבאטימ. נ ו א פאבריקאנטנ די נ ו פ
 גאענטסטע זייערע פאר אמם ק טעגלעב; ז־עמ ארבעטער די גרינגערט

 ארבעט־ העכעו־נדעמ פאר ארבעט-טאג, דעט פארקירצג פאר פאדערונגעב:
וו. א. א. באשטראפתגענ את שטראם; ווילקירלעכע די באזי_יטיקב פאר לות,
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 קליינ- דאם זאגט אויסעסנ", אויגנ די טוי דעו־ וועט אופגייג, וועט זוב די "ביז
 ארבעטער־קלאם פרג זיג ענדגילטיקנ בית סאצ?אליזמ, ביזג פאלק. רוסישע

 צי_יס דאזיקע די ביזוואנע; נאענט. ניט נאב רוסלאנד, איג נאכ ביפראט איז,
 ארג פאבריקאנטנ די פת דרוק אוב רויבעריי די נ$כ קענענ אנקומעג, וועט

 די נאד אויב ארבעטער, די דערשטיקג אפשוואכנ, אינגאנצנ באלעבאטיט,
 די איז וו$ם איג אבער פארטיי-דיקנ. נעמענ ניט באצייטנם זיב זאלג ארבעטער

 אינ בונד, כאווערישנ אינ ערשטנס, ארבעטער? די פת פארטיידיקונג
 די אינ צווייטנם, רויבער; די פת ווילקיר דעט ווידערשטאנד נ ריש א ליד א ם
 ארבעט־טאג, דעט מעגלעכ ס׳איז ווי_יט ווי פארקירצנ וואם נ, צ ע ז ע ע־ג כ ו ל ע מ

 געזעצנ, די ניא ביקלאל, פאבריקאגטנ די פת ווילקיר דעט אי_ינ צוימענ וואם
 מענטשנ-ווירדע די רעכט, דאם אינטערעסנ, די געזונט, דעט פארהיטג וואט
 מיטל צווייטער דער אי ערשטער, דער אי אז קענטיק, נאד, ארבעטער. די פת

 דאס ה$גנ ארבעטער די וועג דאג, נאד ארבעטער פאר צוטריטלעכ פולקאט י_ינענ
 דאג, נאד שטרי_יקנ; ארגאניזיו־נ פאריינענ, איג זיב פארייניקג רעכט געזעצלעכע

 וו$ם געזעצג, ארויסגעבנ רעגירוגג די צווינגענ קענעג ארבעטער די ווענ
 פרי_יע אינ נאד האבג ארבעטער די גערעדט, אנדערש נוצלעב. זיי פאר זי_ינענ

 רוסלאגד׳ צארישנ אינ זעלבסטשוצ. זייער פאר געווער שטארקג א לענדער
 אום- אבסאליוט זיי זיינענ בירגער־רעכט, שוט קיינ ניט האבנ ארבעטער די ווו

 פאבריקאנטג די פת ווילקיר פת אפהענגיק אינגאנצנ זי_ינענ את באוואפנט
 ארבע- די פת צוזאמענשטוים יעז־נ בא ווייניק. נ$כ איז דאם באלעבאטיט. את

 די פלי_יסיק זייער רעגירונג צארישע די העלפט פאבריקאנטג די טיט טער
שאפי די פת וועלם די באשיצט זי—שטארק, אויב דעט אנ זי_ינענ וואס פאבריקאנטנ,

 זאגט, טע ווי ווי_יל, דערפאר, נאר ניט אזוי האנדלט רעגירונג צארישע די
 זי ווי_יל דעריבער, אויב נאר אויספיקנ", ניט אויג אנ ראב א וועט ראב "א

 זעלבשטענדיקג יעז־נ פאר טויט בית קנעכט-אייגנטימער, יעדער ווי זיב, שרעקט
 יעז־נ פאר זזב זי שרעקט נאכמער את אונטערטאנער, אירע מיצאד טראט
 ויכעס, ק נע ע ג יי א די טיט רעכט זייערע אפשטיינ ארבעטער די פת פרווו

 לויט ווייס, ארבעטער יעדער נאטשאלסטווע. דער פת דערלויבעניש דער אנ
 "קיי- פת דינער טרי_יע שטענדיק די ווי דערפאר־תג, ביטערער אייגענער זי_ינ

 פא- די פת זי_יט די שטרי_יקנ די פת צי_יט דער את אג נעמענ סער-פאטערל"
 רעכנט פאליציי צארישע את מיליטער צארישע די אכזאר?עםדיק ווי בריקאנטנ,

 סאטע דעט ברענגענ דא לאמיר שטרעקער. ווידערשפעניקע די טיט אפ זיב
 אפ קוקט רעגירתג צארישע די אז אנשוילעכ, ווי_יזט וואם בי_ישפיל, פרישנ

 זייג קעגנ בונט" "א אפ ווי "מעלוכע־פארברעכ", א אפ ווי שטרי_יק, יעדג
 אנגעהויבג זיב האט וואם שטרייק, לאדזער דעט וועגנ רייז־נ מיר עקסעלענצ.

 צארישער דער האט פאל דאזיקנ אינעט יאר. 1892 מי_י-יאנטעוו נאכנ גלי_יכ
 פאברי- די איבערגעשטעגאליאיעט גובערנאטער, פעטריקאווער דער מעשארעם,

 אי_ינ- שות האבג פאבריקאנטג לאדזער די וואם דעט, אפ געקוקט ניט קאנטנ,
 דער האט —ארבעטער, שטרי_יקנדיקע די פת פאדערונגעג די טיט געשטימט

ב א פ די פארבאטנ זעלבסטהערשערפארמעל פעטריקאווער
 דעם טיט אנגעפירט האט■ וואם שטרי_יקער! די נאכגעבנ טנ נ א יק ר

 געפער- ס׳איז אז געדאנק, דער נאר אוים, ווי_יזט—מעשארעס? קייסערם דאזיקג
בתטאוושטשיקעם". די "נאכצוגעבג לעב
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 זייערע איג ארבעטער לאדזער די אומגערעכט אדער גערעכט זי_ינענ צי
 האבנ ארבעטער די איינם: נאר ווייס ער זאב. זי_ינ ניט איז דאם — פאדערונגעג

 אייגענע די מיט ח$זע די געהאט האבג ארבעט, די געווארפנ "זעלבסטוויליק
 הייסט פארגרינגערונגענ, אייניקע בלוטזויגער זייערע בא דעראבערנ קויכעם

 ניט מענ טאר "בונטאוושטשיקעם", את בונטאוושטשיקעם" זי_ינענ זיי אז עם,
 מעשאר- אירע האנדלעג אזוי רעגירונג, צארישע די דענקט אזוי נאבגעבנ...

 אינ איז קויעב גאנצער איר וואם רעגירונג, צארישע די קענ אנדערש סיט...
 ז־ענ- ניט אונטערטאגער, די פת אונטערגעגעבנקי_יט קנעכטישער שטומער דער
 די פארוואם אט האנדלענ. ניט מעשארסיט אירע קענעג אנדערש קענ,

 ע ם א ם דער פארביסענער, ע מ א ס דער איז — זעלבסטהערשרנג
 ארבעטער-באוועגונג, דער נ פו נע וי ם אומבעשאלעמדיקער

 געדאנק זעלבשטענדיקג פונ אויסדרוק פונעט ט, ם יי ה אם ד
 זעלבסט־ די פארוואם אט ארבעטער־סוויווע. דער איג נ ל י וו נ או

 פרוות זיי ווענ דאנ, אפילע ארבעטער, די שטערנ מוז את שטערט הערשונג
גוירל. ביטעו־נ זייער פארגרינגערנ אביסל כ$טש

 פ$- את "טראנ פת פארטיידיקער איז עם וואסער זאגנ דא וועט—אט, "$בער
 שוצ-געזעצנ ריי א אי_ינגעפירט רעגירונג צארישע די דאב האט—טערלאנד",

 בא־ איניציאטיוו, אייגענער איר לויט אלית, האט פאבריק־ארבעטער, די פאר
 איז דאם—? באגליקט ? איניצ?אטיוו אייגענער דער לויט !,.״ ארבעטער די גליקט

 ארוים- זיב וועט עפשער — נעענטער זאב די באטראכטנ לאמיר פראגע? א נאב
 שטענדיק, ווי דא, האט זעלבסטהערשונג דער פת פארטיידיקער דער אז ווי_יזנ,

געלימט. פ$שעט
 קיינע אם קוקנדיק ניט פלעגנ, ארבעטער רוסישע ד? אז באוווסט, אלעמעג סיאיז

 דרוק קעגנ ארפשטית גדויזאט זייער את אפט זייער אונטערדריקונגענ, פאליטישע
 זי_ינענ—שטרי_יקנ גרויסע זייער את—שטרייקנ פאבריקאנטנ. די פת רויבערי_י את

 את נאב רוסלאנד פת קאנטנ אינדוםטר?עלע די את דערשי_ינונג אפטע גאנצ א
 ,אומארדענתגעג", "בונטנ", הייסט דאם —שטרי_יקנ דאזיקע די יאו־נ. ער-70 די
 דורב צי_יט, יענער את פלעגג — מעשארסיט, קייסערם דעט פת שפו־אב דער אם

 נאר וועו־נ. אונטערגעדריקט זיב, פארשטייט מיליטער, את פאליציי קייסערם דעט
 די שטעו־נ: אפנ זיב פארשריבנ ,בונטנ" דאזיקע די פארט האט רעגירונג די

 אבסאליוטער צו געוווינט אנ לאנג פת איז וועלכע איר, זי_ינענ "בונטנ" דאזיקע
 צוט ניט שטארק אונטערטאנער, טרי_יע אירע אלע מיצאד האכנאעדיקייט

 מי_ירעוו־אייראפיי?שער מוירעדיקער דער פת בי_ישפיל דער נאב, דערצו הארצנ.
 אומום- געזאגט, ווי דאזיקער, דער—טאג, צו טאג פת וואקסט וואס באוועגונג,
 געצווונגענ איינמאל ניט מיסטאמע, האט, מאכטהאלטער, קעגנ בונט הערלעכער

 איבער זיב פארטראכטנ שטארק אייצע־געבערם צארישע פארשפיצטע מער די
 אינדו- אומרויקע די מיצאד טראנ קייסערם דעט דראט וואס געפאר, דער

 נאב זי_תענ יאגאדעם די בלימעלעב, ערשט זיינענ "דאם ארבעטער. םטר?עלע
 פארשטענדיקערע די אויסגעשריענ איינמאל ניט מיסטאמע, ה$בנ,—פארוים"

 רעגירונג די "פאבריק-אומרוענ". וועגנ יעד;ע ני_יער יעדער בא אייצע-געבערס
 ארבע- רוסישע די ווי_יל וואב, דער אפ זי_ינ גרונט דעט נאכמער געהאט האט
 צווייפלהאפטע גאנצ פאר ארויסגעוויזנ יאו־נ סד-קער די את נאב זיב האבנ טער

 ארבעטער- דער פת סאציאליסטנ-רעוואליוציאנערג די אונטערטאנער". "טרי_יע
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 די סרנ "קראמאלע" דער איג אנטייל אנגעזעענעט אנ גענומענ האבג סוויווע
 פת ארגאניזאציעם געהיימע די דערמאנענ נאר זיב לאמיר יאו־נ: זיבעציקער

 דערמא. זיב לאמיר ארבעטער־פארבאנד, דארעמ-רוםישנ את צאפנ-רוםישנ
 אלעקסייעוו פאבריק־ארבעטער דעמ העלדנ-מארטירער, די פת נעמענ די נענ
 רעניררנג דער האט "קראמאלע" רוסישע די * נ. י ר ו ט ל א כ סטאליער דעמ את

 בית את פלייש פת פלייש איז וואם ארבעטער, רוסישע די אז געוויזנ, קלאר
 אר- רוסישער דער אויב אז ארבעטער, מלירעוו־אייראפייישג דעט פרג בית פת

 איז את פרי_יהי_יט את סאצ?אליזמ פת אידייענ די צו פילבאר זייער איז בעטער
 זי_י- פאר זאב, אלגעמיינער דער פאר קאמפ זעלבסטאפפערדיקנ צו פיי?ק זייער

 דעט אפילע פארשטית צו געבנ געדארפט האט אלצ דאס איבערצי_יגונגענ... נע
 וועט ארמיי דער טיט בלויז פאליציי, טיט בלויז אז אייצע־געבערם, קייסערם

 דארפ> טע אז אופטאנ, ניט גארניט ארבעטער די קעגנ אוים, ווי_יזט מענ,
 אונטערטא- "טרי_י את ארבעטער די פארפעסטיקג באצי_יטנם פרוות עם, הייסט
"טויווע". ביליקער איז ניט וועלכער א דוו־כ געפילנ נישע"

 געהיימער א איב אנטייל פאו־נ קאטארגע צו געווארב פארורטיילט י. 1877 איב איז אלעקסייעוו פיאטר *
 נ$כ־ ארבעטער. כאווייריט די צווישב סאצלאליזט פוב אידייענ די פארשפרייטב פאר אוב געזעלשאפט

 פארשיקטער אלם געלעבט ער האט קאטארגע, פוב טערמיב דער פארענדיקט זיב ס׳האט ווי דעט,
 האט נ י ר ו ט ל א כ יאקוטב. רויבער געהארגעט יאר 1891 איב איט האבב דא געגנט• יאקוטער איב

 זשעלוואקאווב טיט צוזאמעב האט זשע ער יאר, 1882 איב פאלאצ קייסערלעכב דעט אופגעריסב
 כאלטו־ האט העלדנטאט לעצטג נאכב ארוט ש$ 24 ניא סטרעלניקאוו. פראקוראר דעט דערמארדעט

טליע. דער אפ לענב זי_ינ געעבדיקט ריב

 נעבעכדיקע געזאגט, אזוי אונדזער, אוועקגעגאנגענ סיאיז פתוואנענ אט
 פרייוויליקער קלוימערשט דער דערפירט ס׳איז וואם צו אט געזעצגעבונג!

 פארגריגגעו־נ פת זאב דער את רעגירונג צארישער דער פת אופטו" "אייגענער
 ארבעטערי די פת לי_ידנ די צו מיטלייד צוליב ניט ארבעטער! די פת לאגע די

 שיכטנ "בונטארישע" אומבארתקדיקע דאזיקע די פאר שרעק צוליבנ נאר
 פאטערלעכע" די האט בארויקנ, ניט זיב קענענ וואם באפעלקערונג, דער פת

ארבעטער. די ,באגליקט" רעגירונג
 באותם- דער ארבעטער די געשענקט האט "טויווע" די אז מערקווירדיק,

 קיי- דער —,111 דער אלעקסאנדער טעמפקעפיקער את הארצלאזיקער טער
 וואם דאס, נאר ער טוט רעגיו־נ, זי_ינ פת צי_יט גאנצער דער פאר וואם סער,

 פת אי_ינפירונגענ ני_יע פאלק פארנ נוצלעכע מער־ווייניקער די פארניכטעט ער
 געהאט מוירע ניט נאר וואלט ער ווענ וועלכער, קייסער, דער —פאטער, זי_ינ
 צו- אי״ינגעפירט פארגעניגנ טיט וואלט פאלק־אופשטאנד, אלגעמיינעט אנ פאר
 זי_ינ פת ארדענונגענ אלע אי_ינגעשטעלט ביכלאל, וואלט, את לי_יבייגגטומ ריק

 דערקלעו־נ מענ זאל זיב, פרעגט וואם, טיט .1 דעט ניקאלי״י זיידנ ווירדיקנ
 אויסגעשפראכע־ אזא מיצאד ארבעטער די צו אופמערזאמקי_יט "גנעדיקע" די

 פאלק פארנ שעדלעכע פארעלטערטע, פת ליבהאבער )דעט רעאקצןאנער נעמ
 ו- ק אום דער פאר שרעק נ ז וי ל ב מיטנ ניט אויב ארדענונגענ(,
 נאב טענ קענ צי ארבעטער־קלאס? פונעט קראפט מענדיקער

 ווי אנדערש, ш דעט אלעקסאנדער פת פאבריק־געזעצגעבונגענ די אפ קוקנ דעט
באווארענתג־מיטלעג"? פאליציעשע פאשעטע אם

 אפנ אויספיר. פאלגנדיקנ דעט מאכנ ארבעטער די דארפנ אלית דעט פת
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 —אויסרעכענענ צו וו$ס ניט זיי האבג רעגירונג צארישער דער פת ווילג גוטג
 אפי- יעדער, פאר דערשלאגנ. ניט גארנישט ארבעטער די זיב ררעלג גוטג מיט
 אוים זיי קומט גוירל, ביטערנ זייער פת פארגרינגערונג נישטיקער סאמע לע

 נאר פארשטייט רעגירונג זעלבסטהערשערישע די קאמם. אקשאנעסריקנ אב פירנ
 ווערב וועט באוועגונג אונדזער מער וו$ם את דראונג. פונ אב ר שפ די
 צארישנ קעגג דירעקט געווענדט זי_ינ וועט זי אז הייסט, דאם ע, יש ט לי פא א

 פאבריק־ די פארבעסערנ געצוותגעג זי_ינ רעגירונג די וועט מער אלצ דרוק,
 פא- וווילטעטיקער ווירקלעב א וועגנ נאר ארבעטער. די לעטויוועם געזעצב

 גע- אזא זי_ינ. ניט רייד קית רוסלאנד 3 ריש צא איב קענ בריק־געזעצגעבונג
 ניט צופיל איז זי ווניל אומעגלעב, רוסלאנד נ ריש א צ את איז זעצגעבונג

א לעב א ב אונ פאבריקאנטנ הערנ די פת קעשענע דער פאר לוינבאר
 דא- די פת קעשענע דער וועגב מער אסאכ זארגט קייסער דעד את ים. ט

 דאס ארבעטער. די פת לעבנ את געזונט נוצנ, דעט וועגנ איידער ד,ערג, זיקע
 דער אפ רובל מיליאנענ פאטערט רעגירתג די ווי דעמ, את שות מעג זעט
 אינדוסטריע", פאטערלענדישער דער פת "אתטערהאלטתג גערופענער אזוי

 אינדוסטריע- רי_יכע די פת קעשענעם די אנפילנ אם —גערעדט פראסט ה. ד.
 ניט דארפ מע וואס )האלוואעם, סובסידיעם מיליאניקע —פאבריקאנטנ די לער,

 סכוירע ארויספירב פאר )באלוינונגענ ארויספיר־פרעמיעם את געשאנקענ( אומקערנ,
 —ארבעטער די את צוקער־פאבריקאנטנ(, די בנישפיל, צוט ווי, אויסלאנד, את

 — אדער נאהייקעם, קאזאקישע באגנעטנ, סאלדאטישע שווערדנ, פאליציי?שע
 פאבריק־גע- די איז אזא — פאבריק־געזעצג נעבעכדיקע פאר א—פאל בעסטנ את

רעגירונג! זעלבסטהערשערישער דער פת עצגעבונג
 גראשנ קי_ינ זי_תענ געזעצנ בעסטע די געזעצג? וועגנ רייזת צו איז וואם את

 3געזעצ די אז באוווסט, ס׳איז את אויסגעפילט. ניט וועו־נ זיי אויב ווערט, ניט
 פאפיר־מיטל, א זי_ינ צו אופ אזויפיל אם נאר הערנ ארבעטער די פאר
 ארבע- די וויפל אם ווירקלעכקניט, דער את אנגעווענדט אזויפיל אפ נאר ווערב
 געזעצ׳ ארויםגעגעבע;עמ דעט פת אויספירונג דער אפ אכטונג גיבנ אלית טער
 לאנג שות איז דאס .$נווענדונג נ ני ז אם אלית באשטייענ זיי וויפל אפ

 ארבעטער־באווע־ מנירעוו־אייראפיקשער דער פת דערפארונג דער אם דערוויזנ
 ס׳איז אבער ארבעטער־רעדנער. אתדזערע באוווסט גוט אויב איז דאם גונג.

 טיט קענענ אנינגעשפארט, מער זיינענ ארבעטער די אז זעלבסטפארשטענדלעב,
 פארזיכערט אפילע זי_ינענ וואם רעכטנ, זייערע אפשטית דערפאלג גרעסערב א

 שטארקער זי_תענ זיי ווענ טאטנ, זייערע את פרניער זנינעב זיי ווענ געזעצ, פת
 ארבע־ די פת ארגאניזאציע שטארקע א טאטנ, פת פרי_יהי_יט את נו, יזירט.3ארגא
 זעלבסטהערשתג• צארישע דער מיט אומבעשאלעמדיקע זאכנ זי_תענ דאס — טער

 רעכט דאם ארבעטער די געבנ ניט קיינמאל וועט רעגירונג זעלבסטהערשערישע די
 ווענ צי_יט, דער את שטרי_יקנ. אי_ינארדענענ רעכט דאם פאריתענ, את זיב פארייניקג

 פת רעכט דאם איז לענדער, אייראפיי?שע פרי_יע אלע, את בוכשטעבלעב אלע, את
 דערגאנ־ ייטיקע2 די פאר שטעלג שטרי_יקנ סוג רעכט דאם את ארבעטער־פאריינענ

 רום- צארישנ את פארוואס אט ארבעטער! דל פאר שוצ־געזעצגעבונג דער צו צונג
 אלית די איז האבנ, ניט וועלנ את רעכט יענע ניט האבנ ארבעטער די ווו לאנד,

 פארבלניבג וועלנ את פארבלניבג ארבעטער די פאר שוצ־מיטלענ נישטיקע זיב פאר
בוכשטאב. טויטער א ווי
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 הייס אזוי אפילע זיע זאל זי וועב — רעגירונג צארישע די אז הייסט, דאס
 — גלייכגילטיק איט צו איז זי ווי וווילשטאנד, ארבעטערם די מיט פארזארגט

 זי וואנעג ביז לאגע, ארבעטערס די פארגרינגערג ערנסט אימשטאנד ניט איז
 קעג וואם קנעכט-אייגנטימער, פולמעכטיקער א—איז זי וואם דאם, פארבלי_יבט

 "טרי_יע ה. ד. קנעכט, זי_ינע מיצאד טראט זעלבשטענדיקנ קיע פארלי_ידנ ניט
 פאל קיע פאר זיב, פארשטייט אזא, זי_ינ צו אום הערט זי אע אונטערטאנער".

 פוג נאמעג אע אויםגלי_יכנ! קייווער דעד נאד קענ הויקער א פרייוויליק. ניט
 זיב. ארבעטער רוטישע די דארפנ אינטערעסנ טאגטעגלעכע בלוטיקע זייערע

הויקער. דאזיקנ דעט קייווער אע ארי_ינלייגנ גיכער סטארעג

* * ♦

 אד ארוים, שטענדיק זיב ווייזט זאב, דער צו צוגיע ניט זאל טע ווי
 זעלבסט־ דער טיט קעמפג אומפארמי״ידלעב אוים קומט ארבעטער רוסישע די

 דעט אי_ינפירנ דאס ארבעטער, די פונ ציל ענדגילטיקער דער נאר ניט הערשונג.
 מאטעריעלע זייער פארבעסערנ אופגאבע, נאענטע זייער אויב נאד םאצ?אליזמ,

 ניט איז ארדעגונג געזעלשאפטלעכער איצטיקער דעד פע גרונט אפנ לאגע
 קייסער פת ווילג דעד איז רוסלאנד אע וואנעב ביז דענקבאר ניט אע מעגלעב

 די וואנעג ביז געזעצ, העכסטער את איינציקער דעד מעשארסיט זי_ינע אונ
 אע רעכטלאזע הייסט, דאם אונטערטאנער, קייסערם דעט םארבלי_יבנ ארבעטער

 פאר אבליגאטאריש איז זעלבסטהערשונג דער טיט קאמם דער קנעכט. שטוטע
 נא־ אע שטרעבונגעג, גי_יםטיקע זייערע פע נאמעג אע נאר ניט ארבעטער די

 נאר בילדונג, צו אע פרי_יהי_יט צו שטרעבונג מענטשנ־ווירדע, זייער פת מעג
 טע אינטערעסג. מאטעריעלע אומיטלבארע סאמע זייערע פת נ$מענ את אויב
 סא- אומיטלבארע אוגדזערע טיט קעמפג דערווי_יל וועלג מיר זאת: ניט קענ
 שטאר- וועלג קרעפטנ אונדזערע וועג דערנאב, את באלעבאטים, די טיט ניט,
 טיט פאלק־סוינע, אלגעמיינעט מיטנ קאמם א אנהייבג מיר וועלג ווערג, קער
 אומיטלבא־ אזא אויב איז זעלבסטהערשונג די ניע! רעגירונג... צארישער דער
 דעד ווי ארבעטער־באוועגונג, דער פת סוינע הארטנעקיקער אזא סוינע, רער

 געדענקענ, דארפנ ארבעעער די באלעבאם. דער —רויבער געשווארענער סאמע
 באזת- די את רויבער-באלעבאם, אלרוסישער דער איז דאם — קייסער דער אז

 פאר- טאקע דערפאר קייסארימלעב. קליינע זי_ינענ דאם — באלעבאטיט דערע
 האלטנ שטענדיק זיי העלפט באלעבאטיט, די שטענדיק קייסעח דער טיידיקט

 בונד דעט אם קנעכט. א פת לאגע דער אע דערנידעריקונג, את ארבעטער די
 גלי_יכ- א טיט ענטפעו־נ ארבעטער די דארפנ קייסארימלעב די טיט קייסער פת

 קאמפ גלי_יכצ?יטיקנ א טיט קאמפ, פאליטישנ נ ו א עקאנאמישנ נ ק י ט יי צ
 ה$בנ מיר ווי קאמם, ארטנ ביידע קייסער! אונקעת באלעבאטיט די קעת
 ברענ- קאמם ארטנ ביידע זיב, צווישנ פארבתדג ענג זי_ינענ געזענ, שוע
 זיי ווענ גלי_יכצי_יטיק, פאר קומענ זיי וועב נוצ, גרעסטנ דעט ארבעטער די ג?נ

 קאמפ עקאנאמישער את פאליטישער דער צווייטנ. דעט איינער דערגאנצנ
 אינ פיס ביידע ווי ראליע, זעלביקע די ארבעטער-באוועגונג דער את שפילג

 קאפ אע קעג מענטשג פארשטאנדיקג את געזונטג א קערפער; מענטשלעכנ
 הינקט, ארבעטער־באוועגונג די פוס: איע אם גיע פארלאנג דער אי_ינפאלנ ניט
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 פת מיטל אית נאר גאנג איג לאזט זי אויב ציל, איר צר לאנגזאט זיב רוקט
 פאליטישנ אייג אדער עקאנאמישנ, אייג פוג מיטל דעו־ זי_ת דאם זאל — קאמם,
■קאמם.

 בי_ישפיל דעם נאכט$נ ארבעטער די דארפנ פאל געגעבענעמ דעם אינ ארג
 דער- פרג דערפארונג די ארבעטער־באוועגונג. מי_ירעוו-אייראפייישער דער פת

 די פת קראפט די אז באוויזב, אומבאשטרייטבאר האט באוועגונג דאזיקער
 עקאנאמישנ דעט פארבינדג זיי ענגער רואם גיכער, אלצ וואקסט ארבעטער

קאמפ. פאליטישג אוב
 זיב צו האט וואם ארבעטער־באוועגונג, די_יטשישער דער סוב וווקם דער

 דערמיט, נאד מ$ס באדי_יטנדיקער א אינ זיב דערקלערט בי_ישפיל, קייב ניט
 נוצ־ די פארשטאנעג אנהייב סאמע פת האבנ ארבעטער תיטשישע די וואם

 געביטנ. פאליטישב את עקאנאמישנ את קאמם גלי_יכצי_יטיקןנ א פת לעכקי_יט
 איירא־ אויסנאט אנ אלע פת ארבעטער די וועג זעלבב דעט אם גייענ איצט את

לענדער. פיקשע
 קייב ניטא זי_תענ רוסלאנד את מי_ירעוו־אייר$פע. ניט איז רוסלאנד עמעם,

 טיט אגד. את פרעסע ווארט, פת פרי_יהייט קית ניטא פארלאמענט, את וואלג
 געדרת- דעט פת איז וואם נאד פרי_יהי_יט. פאליטישע קייב גיטא ווארט, אית
 בא־ א ביז קאמם פאליטישער דער דארם רוסלאנד את אז דאם, נאר געג?

 נאר מיירעוו-אייר^פע; את ווי כאראקטער, אנדער אנ טראגנ צי_יט שטימטער
 אנ נאם דערווי_יל קאמם פאליטישנ פת ציל דער איז רוסלאנד את אז דאם,

 מי_ירעור־ את מי_ירעוו-אייראפע: את קאמם דעט פת ציל דער ווי אנדערער,
 מאכט, פאליטישע די צופארכאפב ארבעטער די שות שטרעבנ אייראפע

 ערב ניד ער ד צו נאר שטרעבנ ארבעטער די דערווי״יל קענענ רוסלאנד את
 פ$לי־ דעראבערג צו זעלבסטהערשונג, דער פוג לייגונג

 את באדתגתגעג פאליטישע די צווישב אונטערשייד דער ט. יי ה י_י ר פ ע ש י ט
 אונטער־־ צוט נאר אויפנ, אזא אם פירט, מי_ירעוו־אייראפע את את רוסלאנד

 את דארט קאמם פאליטישנ פונעט כאראקטער אינעט את צילנ די את שייד
 רוסלאנד פת באדינגונגענ פאליטישע די אז דאם, אויב ריכטיק ס׳איז דא.

 וויתיקער ניט נאר קאמם, פאליטישג פת פיו־נ דאס שטארק פארשוועריקנ
 פארשפרייטנ את קאמם עקאנאמישנ אנ רוסלאנד את פיו־נ אויב איז שווער

 אונדזער זיב דאו־פ שוועריקי_יטנ קאלערליי די טיט אידייעם. סאציאליסטישע
 קע- וועט זי אז האפנ, דאו־פ טע את רעכענענ, פארוים ארבעטער-באוועגונג

 די אז דעט, את נאד גייט זאב די שוועריקי_יטנ. אלערליעקע די בי_יקומענ נענ
 ארבעטער רוסישע די פת קארבאנעס אומפארמי_ידלעכע די את אנשטרעגתגעג

 דעט את נאר דערגרייכנ מענ קעג דאס את ׳נוצנ גרעסטע די ברענגענ זאלג
 גלי_יכצי_יטיק מיטאמאל, ׳אנ פת^נהייב וועלנ ארבעטער אונדזערע אויב פאל,

 אם פארגעסנדיק ניט קאמם, פאליטישנ את עקאנאמישג אנ פיו־נ צוזאמענ את
 מיטלענ גלי_יכנייטיקע זי_ינענ קאמם ארטנ ביידע אז מאמענט, אית קייב

 סאציאליסטישע די אופבויעג פארג ארבעטער-קלאם, פת ציל ענדגילטיקנ פארנ
געזעלשאפט.

 איינצל־ אזעלכע את זים ארי_ינל$זנדיק ניט צוזאמעג! את גלי_יכצי_יטיק יע,
 פארשיידענע וועגנ רייז־נ, צו זיי וועגנ ארט דער איז דא ניט וואם הי_יטנ,

נאכאמ^ל מיר וועלג קאמם, פאליטישג פת פארמעם את מעטאדנ טיטלענ,
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 פארבונדג זי_ינ קענ זעלבסטהערשונג דער קעגנ קאמם דער ענג ווי $נווי_יזנ,
 אוב סאצ?אליזמ פוג )פריידיקג( פראפאגאנדע דער מיט ווירקלעכקי_יט דער אינ

 רום־ צארישנ איג פאבריקאנטג. את באלעבאטיט קעגנ קאמפ עקאנאמישנ מיטב
 דערקלערנדיק ניט םאצ?אליזמ, פת אידייע די פארשפרייטנ ניט מענ טאר לאנד

 ז־עמ אנ מעגלעב ניט איז סאצןאליזט פת טריומם דער אז דעט, מיט צוזאמענ
 איבערקערע- פאליטישע די אז זעלבסטהערשתג, דעד איבער זיג פארויסיקנ

 דער אם קייסער פת זעלבסטהערשתג די פארבי_יטנ איז ציל איר וואם ניש,
 אומפארמי_יד- את נאע^טסטער דעד איז דאם —פאלק, סוב זעלבסטהערשונג

 צארישנ את םאצ?אליזמ. צום ציל, ענדגילטיקנ צום וועג אפנ עטאם לעכער
 די מיט ארבעטער די פת צוזאמענשטוים יעדער שטרי_יק, יעדער איז רוסלאנד

 דעד בעשיימפערלעב באווי_יזנ אפ צופאל א פאר זיב מיט שטעלט באלעבאטיט,
 אתטערעסנ טאג־טעגלעכע נאענטסטע, אירע אפילע אז ארבעטער־מאסע,

 אומיטלבארע אירע פת צעטראטנ אכזאר?עםדיק את כוצפעדיק אזוי ווערג
 את פאליציי זי_ינ טיט קייסער, דער רוסלאנד, גאנצ פת האר דער ווי_יל הארנ,
 קליי- די פת קעשענע די את אינטערעסנ די שטענדיק פארטיידיקט ארמיי
 ווי ארבעטער, די ווי_יל פאבריקאנטנ, את באלעבאטיט קייסארימלעב, נינקע

?יט. רעכט בירגערלעכע קיינע האבנ קייסער, סונעט אונטערטאנער
 פארבונדג אומאפרי_יםבאר סאצןאליזט פת פראפאגאנדע די איז אויפנ אזא אם

 את םרי_יהי_יט פאליטישער דער פת אידייענ די פת פראפאגאנדע דער טיט
 גיט שטרי_יק, א פת באזונדערם קאמם, עקאנאמישנ פת אנטפלעקונג יעדע

פרי_יהי_יט. אפאליטישער םאסע(פאר גרויסע די )וועקנ אגיטירנ צו מעגלעכקי_יט די
 סוויווע זייער את דארם ארבעטער, רוםיש-י?דישע די שי_יעכ ס׳איז וואט

 צווייפל, שוט אנ פרי_יהי_יט, פאליטישער פת אידייע דער פת סראפאגאנדע די
 לי_ידנ זיי וואם פארפאלגונגענ, את אונטערדריקונגענ די פרוכטבאר. זייער זי_ינ
 אי־ די צו אופנעמפיייק באזונדער זיי מאכנ י?דנ, ווי רוסלאנד, צארישנ את

 פריי־ באטי_יט ארבעטער רוסיש-יןדישע די פאר םרי_יהי_יט. פאליטישער פת דייענ
 איבעריקער דער טיט גלי_יכבארעכטיקונג בירגערלעכע אויב הי_יט

 דער פת דערוויזנ אומבאשטרי_יטבאר ווערט דאם רוסלאנד. פת באפעלקערונג
 גלי_יכבארעכ- געוואו־נ י?דנ זי_ינענ דא אויב םי_ירעוו-אייראפע. פת געשיכטע

 איצט, ארדענונגענ. זעלבסטהערשערישע די פת פאלנ נאכנ נאר בירגער טיקטע
 רעכט־ מער נאט יידנ פת ארבעטער די נאב זי_ינענ זעלבסטהערשונג, דער פאר
 את- צארישע די זי_ינענ זיי קריסטנ, די פת מיטברידער זייערע איידער לאז,

 זי_ינ ניט סיוועלג ווו רוסלאנד, פרייענ דעט את ראנג; צווייטנ פת טערטאנער
 ארבעטער- די וועלנ בירגער, פרי_יע נאר זי_ינ ס׳וועלנ את "אונטערטאנענ", קית
 טיט האנס בא האנט את צוגלי_יכ מעגלעכקי_יט, ברייטע די באקומענ י?דנ

 ארבע־ פת באםרי_יונג ענדגילטיקער דער פאר קעמפנ ארבעטער־קריסטנ, די
טער-קלאם.

* ♦ *
 זיב טיט שטעלנ שטרי_יקנ די אז דעט, אפ אנגעוויזנ מיר האבנ אויבנ

 גלי_יכגילטיקע, די נ ב יי ופה א נ או נ ק ע וו אם צופאל אויסגעצייכנטנ אנ פאר
 פאר ארבעשער טאסע ,טרי_י-אונטערטאניקע" האכנאעדיקע געוויינטלעכ

פרי_יהי_יט. פאליטישער דער
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 אגי- פארפאליטישער מאמענט !ינסטיקער מער א נאט
 ר ע כ ע ל ר ע י ר ע ד רוסלאנד נ י א ערג וו פ ר א ד אוב נ ע ק ע י צ א ט

מיי. טער-1 דעו־ ארבעטער־יאנטעוו,
 מי_י-יאנטעוו דעט צוגעבג פולקאט דארפג אוג קענענ ארבעטער רוסישע די

 מאניפעסטאציע פאליטישער רוסישער דייג א פת כאראקטער א אויב
 עם האבג ארבעטער פעטערבורגער די זעלבסטהערשונג. דער קעגנ

 זיב האבג זיי טיילווי_יז: נאר אויב אבער ,1891 מיי טנ-1 דעט געטאב טיילווי_יז
 את געהאלטג האט מע וואם רעדע, אנטשפרעכנדיקער אג טיט באגרענעצט

 אוים- קרי_יז את ה. ד. יאנטעוו, איג באטייליקט זיב האבג וו$ם די, פת קרי_יז
 מיינונגס-כאווייריט. איבערצי_יגטע אנטוויקלטע, מער-ווייניקער שוע דערוויילטע,

 אופ־ אפ מיי טנ-1 יאנטעוו דעט אויסנוצנ דאו־פ טע ווייניק. איז דאם אבער
 אוב ארבעטער. ע מאם גלי_יכגילטיקער גרויסער דער אפ ווירקב

 אופרופג, פת פארשפרייטונג מאסנארטיקער דער טיט דערגרייכג מעג קעג דאם
 מי_י־ פת באדי״יטתג צווישנפעלקערלעכע די דערקלערט זי_ינ דארם עם וועלכע את

 ענדגיל- דער את פאדערונגעג נאענטסטע די אופגעקלערט זי_ינ ס׳דארפג יאנטעוו,
 ׳םאפ צוט את, ארבעטער-באוועגונג. צווישגפעלקערלעכער דער פת ציל טיקער
 רוסישע די פת אוג רוסלאנד פת אויסנאט־לאגע דער אם אנווייזג מעב דאו־פ

 וואם ארוים, פתדאנעג דרינגט וואם נייטווענדיקייט, דער אפ את ארבעטער
זעלבסטהערשתג. דער טיט פארענדיקג גיכער
 פת מי_י ־טנ1 פת טאג את ארויסגערוקט ווערט וואם פאדערונג, הויפט די

 דער דורב ארבעט־צי_יט די פארקירצנ —וועלט, גאנצער דער פת ארבעטער די
 רוסלאנד את איז פאדערתג דאזיקע די — טאג, את שא אכט ביז געזעצגעבתג

 ט. י_י ה י_י ר ם ר ע ש י ט י ל א פ פת פאדערתג דער טיט פארבוגזת אומאפרי_יםבאר
 נאר ניט איינפיו־נ אם באשליסנ ניט קיינמאל זיב וועט רעגירונג צארישע די
 זיב וועט ארבעט־טאג; צענשא?קנ א אויב אפילע נאר אכטשא?קנ, אב

 דער אם באזונדערם —ארבעט-טאג פונעט פארקירצנ דאם ווי_יל באשליסנ, ניט
 באלע־ את פאבריקאנטנ דל פת רעוועב דעט פארקלענערט — צי_יט ערשטער

 אר־ פת פארקירצונג די ווניל דערפאר, אויב באשליסנ ניט זיב וועט באטיט;
 וואס זעלבסט. זעלבסטהערשונג צארישער דער געפאר א טיט דראט בעט-טאג

 צי_יט פרי_יע ארבעטער די בא איז מער אלצ קירצער, איז ארבעט־טאג דער
 ארבע־ געבילדעטע את אנטוויקלטע את אנטוויקלונג, את זעלבסטבילדונג אם

 דינאמיט־ ווי זעלבסטהערשונג, דער פאר סאניט געפערלעכע מער זי_ינענ טער
באמבעם.

 יעדע ווי איז, ארבעט-טאג פת פארקירצו^ג באדייטנדיקע את ווירקלעכע די
 את נאר מעגלעב גוירל, ארבעטערס פת פארגרינגערונג ווירקלעכע אנדערע

 צארישע די אז מינוט, א אפ דערלאזג אפילע זאל מע אויב רוסלאגד, נ ע יי ר פ א
 ל$מיר —אויפג געזעצגעבערישנ א אפ איינפיו־נ אי_ינשטימענ וועט רעגירונג

 ווירקדעכקייט דער את דאג אויב; וועט ארבעט-טאג, צענשא?קנ א —זאגג
 דער את ווארעט. ניט קאלט, ניט וועו־נ געזעצ דעט פת ארבעטער די

 פונקט געזעצ, דעט ברעכג רתקערהייט פאבריקאנטג די וועלג ווירקלעכקניט
 ארויסגעגאנגעג זי_ינענ וואם ארבעטער, די פאר געזעצנ די ברעכג זיי ווי אזוי
 מיר ווי ווירקלעכקניט, דער את אפגעהיט ווערנ געזעצג אזעלכע איצט. ביז

 ז?ינענ אלייג ארבעטער די וויפל אפ אזויפיל, אפ נאר אנגעוויזג, שות האבג
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 אפהיטג פאבריקאנטנ די צווינגענ )פאריינ( ארגאניזאציע זייער מיט אימשטאנד
 אפגענומענ זעלבסטהערשונג די האט ארבעטער רוסישע די בא געזעצ. דעמ

קראפט. דאזיקע די
 די פת שוצ״געווער פונעט ארבעטער רוסישע די האבנ נוצג א פאר וואם

 די געווער, דאזיקג פדנעמ צושטעלער צותעסדיקער דער אויב פאבריק־געזעצנ,
 מעג־ די אפ זיי בא נעמט הענט, די זיי פארבינדט זעלבסטהערשונג, צארישע

געווער! דאזיקנ דעט טיט זיב באנוצנ יט2לעכק

 צארישג את ארבעט־טאג אכטשא?קנ אנ פת פאדערונג די אז עם, הייסט
 פאליטישער פת פאדערונג דער צו זיב פאר אליע שוע פירט רוסלאנד

פרייהייט.

 י-דעמאנםטראציע2מ דער צוגעבג מער נאב דארפנ ארבעטער רוסישע די
 טיט זיב סטארעט רעגירונג רוסישע די ווייל כאראקטער, פאליטישג א אויב
 ניט זיב באגרענעצט זי — דעמאנסטראציע. דאזיקער דער שטערנ מיטלעג אלע
 אויסגעשפירטע די באשטראפנ מיטנ את נאכשפירונג שם?אנישער דער טיט

 "באווארענונג־ צו אויב אב קומט זי — ארבעטער-יאנטעוו, פת ^נטיילנעמער
 אוג כאראקטער דעט פארקריפלעג —איז ציל זייער וואם מיטלענ",

 ארבעטער- דער פונ באדי_יטונג די אונטערי_יםנ דעט מיט
 דערגרייכג אם מיטלעג קיינע את זיב יבנדיק2איבערקל ניט ע. י צ א ט ם ע פ י נ א מ

 יאנטעוו דעמ פארוואנדלענ געפרוווט מאל אית ניט שות זי האט צילנ, אירע
 אנ ארבעטער, אלע פת בונד ברידערלעכנ פת יאנטעוו דעט מי_י, טנ-1 פת

 אם אנהעצענ פת טאג א את געשלעכט, את ראסע גלויבנ, פת אונטערשייד
 את יאר 1890 מיי ־טנ1 ז־עמ געווארנ געמאכט איז פרווו ערשטער דער י?דנ.

 די פת ציל דער לאדז. איג 1892 מי_י ־טנ1 דעט —צווייטער דער ווארשע,
 מי_י ־טנ1 פת יאנטעוו דער איז רעגירונג צארישער דער קלאר. איז שפיצלעב

 פא־ זי וויל אט איז רעגירונגענ. אויסלענדישע די ווי געפעלנ, ווייניקער נאב
 יאנ־ דאזיקב דעט מיט זיב באנוצנ ארבעטער באוווסטזיניקע די שטעו־נ שעט
 די ארבעטער-מאסע,;אנהעצענדיק אפגעשטאנענער דער אם אופווירקנ אם טעוו

 ראסנ-האם פת געפיל ז־עמ זיי את צעפלאקערנדיק י?דנ, די אם מאסע דאזיקע
 אפילע זי_ינ עם זאל רויבערי_י, די רויבערי_י. פת אינסטינקטנ נידעריקע די את
 קרי־ זי_ינענ י?דנ, אם אפילע זי_ינ ער זאל גוואלדטאט, דער גוטם, י?דישנ פת

 געזעצנ. צארישע די לויט אפילע באשטראפט וועו־נ וואם פארברעכנ, מינעלע
 די מיט טרעטנ געוווינט אנ אמאל פת נאב איז רעגירונג צארישע די אבער

 ארבע- אפגענארטע די זאלנ דאם. לוינט איר וועג געזעצנ, אייגענע אירע פים
 את רויב פת ברענ את זאלג זיי אבי —יידג טויטנ גוואלטיקנ, ראבירג, טער

 ג3רעגירו דער פאר געפערלעכע הערנ צו ווילנ יעז־נ 3ירפארל גוואלדטאטנ
 וועגג ארבעטער, די פת באפרי_יונג-קאמפ וועגב סאצןאליזט, וועגג רעדעם

יהי_יט.2פר פ^ליטישער
 אנטשפרעכנ־ רוסלא^ד, את מי_י טנ-1 פת יאנטעוו דער דאו־פ אויפג, אזא אם

 כא- אנדער אנ עטוואם טראגנ באדתגונגענ, רוסישע אויסשליסלעכע די דיק
 צווישג- אלגעמיינער דער מיט יכ2באגל ירעוו־אייראפע.2מ את ווי ראקטער,

 רוסישע די דארפנ ארבעט-טאג, אכטשא:קנ אנ 2םו פאדערתג פעלקערלעכער
יט.2יה2םר פאליטישער 3פי פאדערתג די אופהייבנ ארבעטער
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 דעט אויסנוצנ ארבעטער רוסישע די דארסנ סאל דאזיק? דעט את אוב
 פאר־ פת ארבעטער די כאווייריט. ירעוו-אייראפיי?שע2מ זייערע פת בי_ישפיל
 צו גיבנ יפעםטאצ?עם2מא מיי די איג מי״ירעוו־אייראפע פת לענדער שיידע?ע

 פאדערונגענ, באזונדערע פאדערונגענ צווישנפעלקערלעכע אלגעמיינע די צו
 עםטרי_יכישע די לאנד. געגעבענעט דעט פונ באדינגונגענ די פת אפהענגיק
 אלגעמיינער פוג פאדערונג די מיי טנ-1 פת 1טא איב אום הייבג ארבעטעד

 די פת אנטוואפענתג אלגעמיינע פאדעו־נ ארבעטער פראנצוישע די וואלרעכט,
 אינטע- די איג ארמייענ מילןאניקע מאדערגע די פארניכטג דאם מעלוכעם,

 ארבעטער שווייצארישע די פעלקער, די צווישב שאלעט אלגעמייבעט סוב רעסנ
 שווייצאריע איג איינגעפירטער לאנג ניט דער פת פארניכטונג די פאדערג

פאליציי. פאליטישער
 שוועד- סאמע דעט ארנטער קרעכצג וואם ארבעטער, רוסישע די אויב ז$לנ

 זייער מאכנ קנעכטשאפט, פאליטישער את עקז^נאמישער פת י$כ צווייענדיקב סטג
ס מאניפע ער ש י ט י ל א פ אוב עקאנ^מישער אג פאר מי״י־יאנטעוו

 טאג את ציטערנ קייסער, דער באלעבאם, אלרוסישער דער זאל !אציע ט
 אויב נ$ר — קייס^רימלעב, קליינינקע די פת גוירל פאר? נאר ניט מיי ־טנ1 פת

 ־טנ1 פת טאג דער ז$ל טראנ! דת פת גוירל פארנ גוירל, אייגענעט ד_ינ פאר
 רויבע- סאמע דער פאר נ$ר ניט ווארענונג דראענדיקע גרויזאמע, א וועו־נ מיי

 אויב נאר אונטערנעמער(, קלאם )דעט בורזשואזיע געוויסנלאזער סאמע רישער,
 דער —וועלט, דער פת רעגירונג טירא;ישער רדנירנדיקער, סאמע דער פאר

זעלבסטהערשתג! צארישער
 פראטעסט פאליטישנ פת פאנ די מי_י ־טנ1 פת טאג דעט את אופהייבנדיק

 נוצג גרויסג א גענ3ברע ארבעטער רוסישע די וועלנ זעלבסטהערשונג, דער קעגנ
 אופגע- גאנצער דער את סאצןאליזט פת זאב דער םי_י פאטערלאנד, זייער סי_י

 )וואב־ צערבער א איז דאם — זעלבסטהערשתג צארישע די וועלט. קלערטער
 אלאייראפיי?שנ דעט אויב נאר אלרוסישנ, דעט נאר ניט היט וואם הונט(,

 מאכט צארישער דער את זעענ לענדער אלע פת רעאקצ?אנערנ די גענעט.
 פת םאצ?אליםטנ די שלעכטם, עקזיסטירנדיקע אלע פת אנשפאר זיכערסטג דעט
 סוינע געפערלעכסטנ סאמע דעט מאכט דאזיקער דער את זעענ לענדער אלע
ם$צ?אליזמ. אלוועלטדעכב פת

 יאנטעוו א זי_ינ וועט זעלבםטהערשר?ג, די פאלב ס׳וועט ווענ טאג, דער
 פעל- אופגעקלערטע די פאר יאנטעוו א אויב נאר פאלק, רוסישנ פארנ ?$ר ניט

 פאלנ דאם פארגיכערנ טאג, דעט דערנעענטערנ וועלט. גאנצער דער פת קער
 פאר- היסטארישער גרעסטער דעו־ דת וועט דאם — זעלבסטהערשתג דער פת

מענטשהייט! גאנצער דער פאר ארבעטער רוסישע די פת די?םט

I

ארבעטערנ אנ פת רעדע א

 אתדז פאר איז טאג דער מי_י. טנ-1 דעט הי_ינט פי_יערנ מיר הערנ, מי_ינע
 נאר זי_ינענ יענע יא?טויווימ. אי_ינגעשטעלטע געוויינטלעכע די וואס דאם, ניט

 דער את אויב ניט, זיב אינטערעמיו־נ וועלכע רי_יכע, די פאר י^נטויוויט
 פאר האט טאג דאזיקער דער ברידער. ארעמע זייערע פי_יערנ צי_יט דאזיקער
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 ניט איז ער האנאט טאג, דאזיק? דעמ איג באדי_יטונג. אנדער אנ גאר אונדז
 פאר- ארה לענדער פארשיידענע פת ארבעטער די ווארפנ יאנטעוודיקער, קייג

 אלנעמיינער דער פאר זיב פארייניקנ אוב ארבעט זייער פראפעסיעט שיידענע
 את. פי_יערונג דאזיקער דער צו פארייניקט זיב האבג יאר ־טנ90 את פי_יערונג.

 ארבעטער־יאנטעוו פת פאלק־כאראקטער דער ווארשע. אי} ארבעטער דזערע
 אינך זייערע אנערקענט שות האבג ארבעטער מערדדיט די אז אונדז, באווי_יזט
 אלגעמיינעט דעט צוליב זיב פארייניקנ את זיב ארגאניזירנ זיי אז טערעסנ,

 אבער נאציעם. את פראפעסיעם די פת אונטערשייד דעם אפ קוקנריק ניט ציל,
 פיל פת אויב את שטאט, אתדזער פת ארבעטער די נאם ד.אבנ באדויערנ,”צומ

 דעט את אנטייל קייב גענומע; ניט איצט ביז רוסלאנד, את שטעט א}דערע
 דורכפירג פרי_ינט, טאנ, סטארע א זיב זשע לאטיר יאנטעוו. פי_יערלעכנ העכסט

נוצג. מער וואם טיט את בעסער וואס טאג דאזיקנ דעט
 זיב דורכצושמועסנ קעדיי צוזאמענ, צונויפגעזאמלט זים מיר האבג היינט

 אונטער- וואם דעט, וועגנ טאנ טראכט א את לאגע טרויעריקער אונדזער וועגג
 לאנד אית קייב את מעגלעב. ס׳איז ווייס ווי זי פארבעסעו־נ קעדיי צונעמענ,

 רום־ את אונדז בא ווי שוידערלעם, אזוי ניט ארבעטער די פוג לאגע די איז
 זיי נאכט. את טאג ארבעטג אתדז צווינגענ באלעבאטיט אונדזערע לאנד,

 מענ אונטערדריקט אונדז כי_יעם. פאר נאר מענטשג, פאר ניט אתדז האלטנ
 זעענדיק, צעריסנ, ווערט האר־צ דאם שריט... את טריט אפ פארפאלגט טע או}
 פאר עם ציטערט ער ווי סכירעם, די באלעבאם באט בעט ארבעטער דער ווי

 פאר־ בלוט טיט ;זי_ינע ניט את נעדאווע א בעטנ וואלט ער ווי פונקט איט,
 געניסנ את לעבנ רעכט יקית ניט מיר האבג זשע שות ניט געלט... דינטע

 זשע שות ניט אלצ?! אונדז עם קומט פארוואם באלעבאטימ?! אונדזערע ווי
 דערפאר, זשע שות ניט מי, אונדזער מיט זיי קארמענעג מיר וואם דערפאר,

בלוט? את שוויים אונדזער פוב לעבג זיי וואם
 אפ־ נאב דאב מענ דאו־פ האו־נ אונדזערע אלצ. ניט נאב איז דאם נאר

 נאם ווארט ברידער, אט, את סאניט, אויסערלעכע את אינערלעכע די פת היטנ
 דאם אלצ ארויסיאת סטארענ זיב מענ וועט דארטנ קאזארמע. די אי_יכ אם

 דארפנ וועלכע אווטאמאטנ, אי? פארוואנדלענ אי_יכ וועט מע מענטשלעכע,
 נעמט קאזארמע די קאמאנדירנ. די פת באפעלנ זינלאזע אלע אויספילג בלינד

 אלע צו אי_יכ בא תעמט ;זי לעבג, אי_יער פת יאו־נ בעסטע די צו אי_יכ בא
 אפאטיע אנ מיט אויסגעמאטערטע, דערנאב את ענערגיע, גאנצע די קויכעס,

 העפקער. אפ ארויס אי_יכ זי ווארפט אררט, גאנצנ צוט את לעבג אייגענעט צוט
 ארוים־ ברידער־ארבעטער אי_יערע וועלג מימאמאל וויתיק. נאב איז דאם נאר

 אונטערדריקנ, מענ צווינגט אי_יכ את פאדערונגענ גערעכטע זייערע שטעלג
 גענוג זיב, דאכט איז, לאגע אזא ברידער. אייגענע די הארגענענ אפילע את

 שות עם ק$נ אזוי דויערג ווייעער איבערפולט, איז קאם דער יע, טרויעריק.
 ברעג- ניט גארנישט צו וועלנ געדולדיקי_יט את געהארכזאמקי_יט אי_יער ניט.
 דארפנ מיר אופטאנ. ניט גארניט מיר וועלג אויפנ פרידלעכנ א אפ —גענ,

 דאו־פ מענטש יעדער אז זיב, ס׳פארשטייט אבער פיינט. אונדזער מיט קעמפנ
 קאנ ער וואס זאב, א פאר נעמענ ניט זיב טאר ער קויכעם, זכינע אויסמעסטנ

 קאנענ ניט מיר וועלנ מיטאמאל אלצ דאם אז גוט, ווייסנ מיר אופטאנ. ניט
 נאענטסטע אונדזערע מיט קעמפנ איצט מיר דארפנ דערפאר את איבערמאכנ;
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 אונדזערע טיט —טאג יעד? זיב טרעפג אוים קומט אונדז וועלכע מיט סאגיט,
באלעבאטיט.

 סאלידא- פולקאמע א איז קאמפ פוב דערפזןלג פארב באדינג ערשטער דער
ארבעטער. אלע צווישג רישקי_יט

 אוב אלעמעג פת אינטערעסג די זי_ינ דארפב איינעט פת אינטערעסנ די
 קעדיי צעשפליטערטקי_יט, אזא אונדז צווישנ זי_ינ ניט זאל עם קעדיי פארקערט.
 פת פארזאמלונגענ סכאדקעם, אפטע אי_ינארדעגענ מיד דארפג זיב, פארייניקנ
 זייער וועגג זארגג את קאסעם גרינדג סטארעג זיב דארפג אלע ארבעטער.

 שטרייקג די אט צוליב שטרי_יקנ. ארגאגיזירנ דארפנ מיד פארברייטערונג.
 אונדזער צי_יט דאזיקער דער איג זי_ינענ וועלכע קאסעם, האבג מיר דארפנ

שטיצע. איינציקע
 מיד אליינ. ווארט דאם שוע שרעקט אונדז שטרי_יק! א ארגאניזירנ אבער

ארבעט. די פארלירנ גאר דעט צוליב קאנענ
 בא- עם וואם ווייס איב פולקאט. עם פארשטיי את פיל איב םרי_יגט, יא,

 קאנ ער ארבעט. די פארלירנ ארבעטער ברודער-אג א אתדזערב פאר טי_יט
 דעג איז צי נאר טאג. מארגנדיקג אפ אפשפארג ניט פארדעסט זי_ינ פת דאב

 קיע פאראנ ניט איצט דענ איז צי ארבעטער? איבעריקע קיע ניטא איצט
 זייערע מיט הו?גער פוב שטארבג את ארבעט קיע ניט האבנ וועלכע מענטשנ,

 טראגנ מיר ווענ איצטער, אזוי, איצטער עם איז זשע פארוואם פאמילזעם?
 דערנידעריקונגעג את קלעפ אלע געדולדיק קאם אראפגעלאזטג אנ מיט איבער

פארוואס: אט את סוינע? אונדזער פת
 אי_ינ־ שוע איז וואם טאג, א שא 12 ארבעטנ צו אנשטאט ארבעטער, דער

 ער ארבעט אויפנ אזא אפ טאג. א שא 17—15 ארבעט געזעצ, פת געשטעלט
 ארבע־ 10 האלטנ צו אנשטאט באלעבאם דער ווירקלעב, את צווייענ. פאר קימאט

 פיר איבעריקע די טאג זאלנ זשע וו$ם זעקם. טיט נאר זיב באנוגנט טער,
אוים? דא ם$פקאלםאפ טיר שפילג וואם את ארבעטער
 פאטערנ מיר וואם קויכעם, די בעסער געוועג ניט דעג וואלט הערג! טי_ינע

 אפ אנווענדנ בלוטזויגער, אונדזער פוג קאפיטאלג די פארגרעסערנ צו אפ
 בעסער ניט דענ וואלט לאגע? אייגענע אונדזער אויסבעסערנ צו קעדיי דעט,

 פאר אויסנוצנ ארבעט, דער בא פאטעו־נ מיר וואם צי_יט, איבעריקע די געוועג
 פינצטערניש׳ די אביסל פארטרי_יבנ צו קעדיי אנטוויקלונג, גי_יסטיקער אוגדזער

 פארשטייעג ארבעטער אלע אז רעכג, איב סוויווע? אונדזער איג הערשט וואם
 אלייג. זיב אם נאר ווי פארלאזג, צו רועמעג אם ניט זיב האבג מיר אז שויג,

 ארבע- פרג לאגע די פארבעסערג קאנעג ארבעטער די נאר את ארבעטער די
 אוים- איג ארבעטער-ברידער אונדזערע באוויזג אוגדז האבנ דאם טער-קלאם.

 פי_ינטלעכע צוויי אם צעטיילט זיב האבג מענטשג אלע אז זעענ, מיר לאנד.
 קלאם דער את מענטשנ-פרעסער, די פת רי_יכע, די פת קלאם דער קלאסנ:

 בלוטיקע אונדזערע זיינעג ערשטע די אז אוג ארבעטער, אומגליקלעכע די פת
 קעגנ גארנישט אבער איז רי_יכע הי״יפל קלייגינקע דאזיקע דאם אבער סאניט.

 אויב באזיגג, גרינג זיי קאנענ מיר ארעמקי_יט. דער פת מאסע גרויסער דער
 באטיי־ זיב וועלג אוב אינטערעסב זייערע באזיניקג וועלנ ארבעטער אלע נאר
 דורכפאל. ערשטג באט העגט די אראפלאזנ ניט דארפג מיר קאמם. את ליקנ
 מיר לעבג. אונדזער פת סאם ביזב ציל אונדזער צו שטרעבג דארפנ מיר
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 אסאב אויסלאנד איב אפילע האבב מיר ווי״יל אייגזאט, פילנ ניט זיב דארפנ
 הילפ. צו אוגדז קומעג גרייט צי_יט יערער איג זי_יגענ וועלכע כאוויירים,

 אפ ווי_יל זיגער, די זי_ינ וועלב מיר אז זיכער, זי_ינ קענעג מיר עם, הייסט
קויעב. דער איז זי_יט אונדזער

 געמיינזאמע מיט אוב שוועסטער, אוג ברידער פארייניקג, זיב זשע לאמיר
פרי_יהי_יט. אונדזער פאר סאניט, אונדזערע קעגג קעמפב קויכעם

פרי_יהי_יט! די לעבג זאל ארבעטערי די לעבנ ז$לב

II

ארבעטערג אב פרנ רעדע א

 ערשטג טאג דעט פייערג צונויפגעזאמלט הי_ינט זיב האבג מיר הערג! מי_ינע
 געפייערט לאנג טאג דאזיקער דער שוע ווערט מי_ירעוו-אייראפע איג טי_י.
 מאניפעסטא־ גרויסע טיט באגלייט מאל יעדג ווערט אוג ארבעטער די פוג

 באווע־ דאזיקע די וואם זיב, בא אראפפאלג ניט אבער דארפנ מיר ציעם.
 עם איז אוגדז בא מי_ירעוו. אע ווי שטארק, אזוי ניט אעדז בא איז גוי,ג

 גייט אנגעהויבג, שוע זיב האט זי אויב ארבעטער-באוועגונג, די זאב. ני_יע א
 בא אויב איז אזוי מי_ירעוו, אפנ געוועג איז אזוי פארוים. טריט גיכע מיט

]ווילנע[ *שטאט אונדזער כאטש בי_ישפיל א פאר נעמעג לאמיר אונדז.

 רערע דער פוב טייל ד$זיקנ דעט איבערלאזג אונדז צווינגט קאנספיראציע פת פאדערונג די *
געדרוקט. ניט

 פראפאגאנדע אוג )אגיטאציע אופגאבעם וויכטיקסטע אונדזערע זיינעג אט
 אונדזערע אלע געמיינזאט אנווענדג דארפנ מיר אוג ארבעטער( די צווישג

 בא- פולשטענדיקע די — ציל הייליקסטג אונדזער דערגרייכג צו קעדיי קויכעם,
ארבעט. דער פת פרייונג

פרויעג־פראגע. דער וועגג ריידב אביסל וועל איב הערב! מי_ינע
 ניט איז פרויעג־פראגע די אז פארגעסג, ניט מיר דארפנ אלצ 3םר פריער

 פראגע. םאצ?אלער גרויסער דער פע טייל א איז נאר פראגע, באזונדער קיע
 באפריענג דער פאר אז האלטנ, מיר ריכטיק. איז ראם וויפל אפ ׳זענ לאמיר

 אומאפהעג- זי_ינ העזיכט מאטעחעלג אע זאל זי אז גענוג, איז פרוי דער פוג
גענוג? איז דאם אז ריכטיק, איז צי מאג. פונעמ גיק

 זיב פרוי די האט אנטוויקלט, שוואב געוועג נאם איז פראדוקציע די וועג
 מאשי־נ־פראדוקציע, די אנטשטאנעג ס׳איז וועג שטוב־ארבעט. מיט פארנומעג

 אר- פאבהיק די ודייל אעדערהייט, ארבעט ווייניקער געווארג איר בא איז
 געצ־ זי איז גלי_יכצי_יטיק ביליקער. אסאב זי, וואם זאכג, זעלבע די אוים בעט

 דער פוג אנטוויקלונג דער מיט האט מאג איר ווי_יל הייט, די פארלאזג ווונגעג
 אוט- דאזיקער דער ארבעטלויג. קלענערג א באקומעג אנגעהויבב פראדוקציע

 עקזים- די אונטערהאלטג קעדיי פאבריק, איג אוועק געצווונגעג זי האט שטאנד
 אומאפהענגיק זעלבשטענדיק, מער געווארג איז זי פאמיליע. איר פוג טענצ

 בלוט־ פוג מאכט דער אונטער אונטערגעפאלג זי איז דערפאר גאר מאג, פוג
קאפיטאליסט, דעט זויגער,

100



 פרא־ דער פת פארברייטערונג דער אדאנק אז מיר, זעענ אויפג אזא אפ
 יט2זעלבשטענדיק מער באקומענ פאמיליע דער איג פרוי די האט דוקציע,

מיר? קעמפנ פרי_יהי_יט אזא פאר דעג צי נ$ר פרי_יהי_יט. אוב
 א פאר וו^ם טאג קוק א לאמיר פראגע, דאזיקער דעו־ אם ענטפעו־נ צו קעדיי

געבראכט. אתדז האט ארדעגונג אזא שאדב
 פאמיליע. גאנצע די אויסהאלטנ געקאנט מאב דער האט אלית, ארבעטנדיק

 קאנ_ אננעהויבנ פרוי די האט פראדוקציע, גרויסע די אנטשטאנעג ס׳איז ווענ
 געוואר מענער די פוב ארבעטלוינ דער כדאיז וואם צוליב מאב, מיטב קורירג

 פארשטייט דרינגט, דעט פת ארבעט. אג געבליבב גאר ינענ2ז אסאב את קלענער
 פרויענ-ארבעט. די באזי_יטיקנ צו שטרעבג דארסב מיר אז ארוים. ניט זיב,
 ארבעטער. די פוג לאגע די גרינגער געמאכט ניט פאל קייג אם וואלט דאם
 וואלט קאפיטאליסט דער ווייל געהעכערט. ניט זיב וואלט ארבעטלוינ דער

 די פת לאגע די את מאשינעס, פארפולקאמטע מער מיט ארבעטנ אנגעהויבג
 ניט אז פונדאנענ, אבער זעעג מיר פארבעסערט, ניט זיב וואלט ארבעטער

 פאב- אלם צווייטע, די ניט הויז-ווירטנ, אלם פרוי, דער פת לאגע ערשטע די
 וועגב פארשטעלונגעג אונדזערע מיט אבסאליוט ניט שטימט ריק־ארבעטעו־נ,

 פרוי די וואם דעט, אם געקוקט ניט פרויענ. די סוג באפריתנג ווירקלעכער דער
 וויי־ לאגע איר זיב האט פאבריק-ארבעטערנ, א געווארנ הויז־ווירטג א פוג איז
 צווייטער דעה פת פאמיליע-לעבג. איג את אינדערהייט פארבעסערט ניק

 נאב קאפיטאל פת יאב אונטעו־נ פדוי די לי_ידט פאבריק־ארבעטערב, א ווי זי_יט,
 אוים פילט פרוי די וואם דאם, איז דעט פת טיבע די מאג. דער איידער מער

 ארבעטלויג דער ס׳איז וואם צוליב ארבעט, גרינגערע מער די פאבריק דער אם
 פיייקי_יט איר אינ מאג פת אפ ניט שטייט פרוי די כאטש קלייג, זייער אירער

 אז קלאר, איז אלצ דעט פת אנטוויקלתג. גייסטלעכער את ארבעט צו
 עקאנאמישע איצטיקע די איז פרויענ-קנעכטשאפט דער פת הויפט-סיבע די

 פת פראגע אונדזער אויסטיילנ ניט פרויענ, מיר, קאנעג דעריבער ארדענתג.
 סאלידאריש זאב אונדזער איז דעריבער פראגע. סאציאלער אלגעמיינער דער
 וועלכג טיט סוינע, אייג ה$בנ אלע מיר פראלעטאריער. אלע פת זאב דער טיט
 פרי_יהי_יט פולקאמע באקומעג וועלנ אלע מיר קעמפג. געמיינזאט דארפג מיר
 סטא־ זיב מיר דארפג דעריבער את געזעלשאפט סאציאליסטישער דער את נאר
אנקוט. איר דערנעענטעו־נ ו־ענ

III

* ארבעטער אנ פרב רעדע א

 פינקטלעכער א איב זי דרוקנ מיר זשארגאב, יידישנ א״נ געווארב געהאלטב איז רעדע די *
איבערזעצונג. רוסישער

ברידער. טייערע את שוועסטער טי_יערע
 אלוועלט־ דעט פי_יערנ צו קעדיי צתויפגעקליבנ, הי_ינט זיב ה$בנ אלע מיר

 צוריק יאר דרלי טיט איז וואם באשטימתג, דער לויט ארבעטער-יאנטעוו, לעכג
 אופגעקלערטע אלע פת ארבעטער-פארשטייער די דוו־כ געווארנ אנגענומעג

אלצ מי_י. ־טנ1 פת טאג את יט2פרי_יה פולשטענדיקע א איז ד$רטנ לענדער.
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 את פרויענ שוועסטער, את ברידער אונדזערע אלע ברויזט, אוב דארטג קאכט
 את לידער מוזיק, אייגענער מיט שטאלצ מארשירנ אלט, אוב יוגנט קינדער,

 פאר- די פאר טרייסט מיט פול הערצער, פריידיקע מיט גאסנ די איבער פאנעג
 צייט. גליקלעכער קינפטיקער דער אפ האפענונג אוב יאו־נ שווערע גאנגענע

 אט־ אז פארשטייענ, זיי בורזשוא. די פלאטעו־נ אוב ציטערנ טאג דעמ אינ
 טי_יווע- די אויגג, די אייביק אם פארמאכנ זיי מעב וועט אינגיכב, ג$ר שריג אט,

אויגנ. זשעדנע אוב דיקע
 הייבט קאמם, צום קויכעם נייע ארבעטער די גיט יאנטעוו דאזיקער דער

 מענטש- צומ שטרעבונג זייער אינ אום זיי מונטערט אוב שטימונג זייער אום
 געזייט יארנלאנג האבנ זיי וואם פרוכט, די איצט געניסנ זיי פראגרעס. לעכב
 בא־ האט וואס וויסנשאפט, דעו־ פת איצט געניסג זיי טרעו־נ, ביטערע מיט

 מאסנ אונטערדריקטע די באפרי_יענ צו קעדיי יארהונדערט, טנ-19 דעט לויכטנ
 פונקט איצט גייענ זיי מענטש□ זעלבשטעגדיקע ווער־נ את לוינארבעטער

 מענטשלעכער גאנצער דער פת גליק צומ שליאב אויסגעמאסטענעמ אג מיט ווי
 קלאסב־צעטיי־ את פריוואט־אייגנטוט אפשאפנ צוט; ה., ד. געזעלשאפט,

 פת קע?יגרי_יכ דער צו —פעלקער די צווישב סינע די פארניכטנ צוט לתג,
ט"! יי ק כ ע ל ר ע ד י ר ב נ ו א ט יי ה כ י2 ל ג ט, י_י ה י_י ר "פ

 די דערציט ד$ם רעכט, פאליטישע פאר קעמפנ את ארגאניזירט זי_ינענ זיי
 זיי ארדענונג. קינפטיקער דעד צו כאראקטער דעט צו גרייט את מענטשהי_יט

 געקאסט האט דערפארונג די ווייל פארויס, פארלויפנדיק ניט ביםלעכווי_יז, ווירקנ
ארבעט. דוירעם את בלוט טי_יכנ

 בא- דעט פת נוצנ דער ארבעט־טאג. אכטשא?קנ אנ איצט פאדעו־נ זיי
 אויסגע- וועו־נ שא אכט פת מעשעב את וו$ם דערת, אי? ערשטנם, שטייט,
 אכט- אנ בא פראדוקטנ די פת געברויב דער את פראדוקטנ ווייניקער ארבעט
 רעזערוו־ארמיי די וועט דעריבער זיב; פארגרעסערט ארבעט-טאג ש$?קנ

 לעבג דאס ווי צעבראכג, אזוי פונקט איז לעבנ וועמעם פראלעטאר?אט, פת
 זעצנ וועלכע את מאסקווע פת געוו$רנ ארויסגעשיקט זי_ינענ וואם י?דנ, פת

 דידאזיקע —ארבעטער איבעריקע די פת ארבעט פת פרי_יז דעט אראם דערפאר
 זיב טיט שטעלט וועלט גאגצע די ארבעט. באקומענ אויב וועט רעזערוו-ארמיי

 שטולג די את זיצט בורזשואזיע די צירק. רוימישג פת בילד א פאר איצטער
 איינער וואנענ ביז ארענע, דעד אם קעמפנ גלאזץאטארג די ווי קוקט, את

 פאו־נעמעג רעזערוו-ארמיי די וויל דאם צווייטג... פת פים די צו ניט פאלט
ארבעטער! באשעפטיקטע די פת פלאצ דעט

 האבנדיק ארבעטער, די וועלנ ארבעט־טאג אכטשאיקנ אנ בא צווייט?ם,
 וועלג את זעלבסטבילדתג פאר צי_יט דאזיקע די אויסנוצנ צי_יט, פרייע מער

 ערד זעלביקע די גליתבארעכטיקט. 3זי_תע מענטשנ אלע אז פארשטית,
 אטע־ לופט אית מיט אלעמעג, פאר שי_תט זוג אית זיב, אם אלעמענ טראגט

 גע- את געזעצבוב, מענטשלעכנ דעט את טאר דעריבער את — אלע מעג
רי_יכ. את ארעט צווישנ אתטערשייד אג פאר זי_ינ ניט ארט קית נ ם י וו

 ארמייענ שאפנ וועלנ זיי ארגאניזירג, בעסער ארבעטער די זיב וועלנ דא?
 וועט וועלכער וויסנשאפט, פת שווערד מיטנ באנוצנ אויטלערנענ זיב וועלנ את

 קו־אנ- ארעמקי_יט, געווית, גרענעצנ, פת וועלט אלטע די גרונט ביזנ פארניכטנ
 וועו־נ אראפגעשווענקט וועט דאג אבערגלויבענישג, את פתצטערניש קי_יט,
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 אוג גליק פת וועלט א ווער־נ געשאפג ס׳וועט את קנעכטשאפט פת פלעק דער
 מענטש- דער פת מיטגליד א פאר פילג זיב וועט יעדער ווו ליבע, מענטשלעכער

 געשטערט האט וועלט אלטער דעו־ פת פינצטערניש די געזעלשאפט. לעכער
 ווילד־ איר מיט וועלט אלטע די איז איצט גאר זיב, אנטוויקלעג צו מענטשנ די

 מיי- ורעל? וועלכע יעניקע, די צו איז וויי את ערד. דער צו געווארפג קי_יט
 פאר צושטעלנ את לי_ידנ זיב, פלאגג דולז־נ, דאו־פ ארבעטער־מאסע די אז נענ,

פארגעניגנם. אלע מענטשג הי_יםל א

 אם זיב זאגג נער", אוגטערטא ,רוסישע נ;■ ?ד י ר, י מ אויב
 דער פאר אומנוציקע די נ ו ם אוב מ י וו י ו ט ;א י אונדזערע נ ו פ

 נ א זיב שליסג מיר פאנטאעעם. געזעלשאפט מע;טשלעכער
 יאנטעוו, זייער פאר שטייעב את םאצ?אליםטנ די טוב עב יי ר די צו

 אייגענע די מיט את וויסנשאפט דער מיט דערשלאגנ זיב האבג זיי וועלכב
 דעט ווייל דוירעט, אלע פת סאם ביזב עקזיסטירב וועט וועלכער אוב קויכעם

 דער פת זי_ילנ די גרונט ביזג אתטערהאלטנ—איז יאנטעוו רעט אט פת ציל
 לעצטע דאם ארויסגעצויגג פאמפעם מיט ווי אזוי ווערב עם ווו וועלט, אלטער

 אייביקנ פת וועלט א גרינד; רוינע; אירע אפ את קלאם, ארעמעב פת בלוט
 דארפנ זיידעם, די פו; געיארשנט האב; מיר וואם יאנטויווימ, אונדזערע פריזת.

 אז האלטנ, מיר ארדענתג. אלטער דער טיט צוזאמעג סאפקאלסאם פארשווינדג
 מאסע אונטערדריקטע די באפרי_יענ ניט קאג טייוול אית קייב גאט, איי; קיי;
 אייגענע די את וויסנשאפט די נאר ערד. דער צו איר דריקט וואם יאב, פו;

לעבנ. פונעט ליכט צוט פינצטערניש דער פת איר ארויספיו־נ קאג ענערגיע

 פו; זיב באםרי_יע; צו פאלק פת שריט יעדער ווערט רוסלאנד את כאטש
 עקזים־ די אז רעגירתג, די דאב פארשטייט פארפאלגט, לאגע שוועדער דער

 וועל; דארמאיעד;יקעם אלע את פאלנ, מוז; איבגיכנ וועט $רדענו;ג טירנדיקע
 זים ארבעטער-קלאם. פת בלוט דאם צאפנ פארגעניגנ פו; אפזאגנ דאי־פנ זיב
 קית ניט גיט קארבנ דער וועב בלוט, פרעמדע פיאווקע, א ווי זויגב, צו איז

 גאנצע די או; ארבעטער ארעמע די פארקערט, אבער, ווענ ווידערשטאנד.
 או; ביטער ווערט דעמלט — ניט״ וויל איב "גית, זאגט: מאסע אונטערדריקטע

 פאלק דאם האלטנ זיב זיי סטארענ אומזיסט ניט דארמאיעדניקעם. די פי;צטער
 אלע טיט זיב זיי סטארענ אומזיסט ניט געווער, טעמפ; א פת לאגע דער את

 אייגב- נאטירלעכע גוטע אלע אויסווארצלענ לערב-אנשטאלטב די את קרעפטנ
 עפא־ מילכאמעם, רעליגיע, טיט קאפ דעט איט אנשטאפנדיק שילער, פת שאפטנ
 גאלדענעט פאו־נ בוקב זיב דארם אלצ אז פאלק, ראם אי_ינשמועםנדיק לעטנ,
 זיי שפילג קוקלע א טיט ווי סייכל. מענטשלעכנ רעט פארדארבנדיק קאלב,

 טרעט עמעצער נאר ווי את מאסע, אונטערדריקטער גאנצעיי דער טיט זיב
 קעדיי קויכעס, אלע אנ זיי שטרענגענ עמעם, דעט פאלק דעט זאגט את ארוים

 ברו־ אזוי זיב באגייע; זיי פארוואם פראגע, דער אפ פונק. דעט פארלעשג צו
 דעט פאלגנ מענ מוז שיפ אפג ענטפער: אית זיי האבנ אכזאריעסדיק, או; טאל

קאפיטאנ.

 דעמ אונדז ווייזט יארהובדערט ־טנ14 פת וויסנשאפט דער פת ליכט די
 את קלוגער געניטער, א ווי שיפ, אתדזער מיט אנ פירט וויסנשאפט די וועג.

קאפיטאנ. ותיטזיכטיקער
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 בעשאלעם דורכטראגנ וויסנשאפט די אונדז וועט מוטער געטרי_יע א ווי
לעבנ. פת לאנד את פי_ינ את טרערנ פת יאט איבעו־נ

 צי. עם האו־צ רועמעם מוט, דעט ניט פארלירט עם ווער דעט, איז ווויל
 פי_תטם דעט פת בלאנקענ פאו־נ הארמאטנ, פת דונעו־נ די פאר ניט טערט

 זעגלעכ די צורי_יםנ דראט שטורעט דעד רוענ דעמלט, אויב את שווערדג
 עמעם, דעט פדיי זאגט את אפג שטענדיק טרעט מענטש אזא שיפ! ארעמענ פת
 או־צ- די פאר סיביר, פאר פעסטונגענ, פאר טפיסעם, פאר זיב שרעקנדיק ניט

 וויבאלד אלית. טויט פאו־נ ניט אפילע את ביקסג דייאנגעלאדענע פאר גרובנ,
 קאנענ געוויסנ, את מענטשלעכקי_יט פת פאנציר דעט אנגעטאב האבנ מיר
 האגל א טיט אונדז באשיסג ווילני זיי וויפל הארמאטנ אלע פת דתעו־נ זיי

 צע־ זיב ס׳וועלג וועלכער אנ וואנט, איחערנע אנ ווי שטית, וועלנ מיר—קוילג,
 גענעט פת דינער די את שווערדנ, אלע זיב צעברעכנ גראנאט?, אלע קלאפנ
קייטנ. את שמידנ את אתדז פי_יניקנ צו סאפקאלסאפ אי_ינמאטערנ זיב וועלג

 שויג איז אגעוו, אויסלאנד. את מיר געפינענ דעט פת ביישפילנ אסאב
 אונטער ערד די קארבאנעס. גענוג געפאלנ רוםל<?ד פת גליק פארנ אויב

 ברידער טויזנטער אסאב פת טרערג את בלוט פת פי_יכט איז פים אונדזערע
 אפגרונטנ, יט3 את בער! ניט שטערונגעג, קיינע וו$ם שוועסטער, את אתדזערע

 סא- שרעקלעכסטע את ארבעט שווערסטע די ניט שטרעקעס, ווייטסטע די ניט
 ביזג געקעמפט האבג וועלכע קאמפ, פת אפגעהאלטנ ניט זיי האבג ניט

 דארפנ סיר מאסע. אונטערגעדריקטער דער פאר אטעמ-צוג לעצטנ בית קייווער,
 ה$בנ וועלכע זשעליאבאוו, ווי שטערנם, ליכטיקע אזעלכע וועגנ זיב דערמאנעג
 מאסקע פאלשע די אראפרי_יםנדיק פארצוקנ, צר סוינע דעט לי_יב זייער אפגעגעבנ

 זייער אונדז, צווישג לעבנ נעשאמעס זייערע נ$ר פאטערל. דעט צאר, דעט פונ
 ארדע־ נייע די פארפעסטיקנ ניט זיב ס׳וועט ביז ווירקנ את לעבג וועט גי_יםט
 וואט אז טענטשנ־פרעסער, דאזיקע די ניט פארשטייענ זשע שויג ניט נתג.
 פאנאנדער עם ברענט מער אלצ פונק, דעט פארלעשב צו זיב באמ?ענ זיי מער
 קומעג קעמפער זיי דורב םארפי_תיקט? אית פת ארט אפג אז פלאקער, א את

קעמפער? ני_יע צענדליקער
 פוסטע קית ניט איז דאם פארוים. גייענ פראגרעם דער את געשיכטע די

 אז באווי״יזט, געשיכטע די האפענתג. אפלאכערישע קייג ניט את פאנטאזיע
 מענטשג גרעסטע די וואם ׳דעט, אפ געקוקט ניט צווייטע, די שאפט ארדענונג אית
 ניט קאנענ מענטשג די אז ב., צ. באהויפטעט, האבנ וועלט אלטער דער פת

 איינגעשטעלט קלוימערשט, איז, קנעכטשאפט די ווניל קנעכטשאפט. די אפשאפג
 — זאב זי_ינ געט$נ פראגרעם דער האט דאב — אלית נאטור דער פת געווארג

 געני- יענע פת מיינונג דער אפ געקוקט ניט פארשוותדנ, איז קנעכטשאפט די
 ארדע־ קאפיטאליסטישער איצטיקער דער שי_יעכ איז וואם את מענטשב. אלע
 האט קאפיטאל דער אז דערקלערט, מארקם לערער אונדזער אתדז האט נונג,

 עם ווי איצט, את פעאדאליזט פת צי_יט דער את עמבריאנ אנ ווי געפונענ זיב
 איצטיקער דער פת הי_יטל די פלאצג וועט עם ווענ מארקם, אוים זיב דריקט

 סא־ פת קערנדל א דרויסנ אפ בארונית זיב וועט ארדענונג, קאפיטאליסטישער
 סיאיז אז זעענ, מיר את מער. את מער אלצ וראקסנ וועט וואם צןאליזט,
 איבעו־נ פארשפרייט שריג זיינעג םאצ?אליזט פת אידייענ די אזוי. ווירקלעב

 את בל?ענ, פרלב את זיי האלטג לענדער אסאב את את ערדקויל גאנצג
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 זיינע סאצ?אליזמ דער לאזט דא געשיכטע: איר פת אפהענגיק לאנד, יערער
 פולער אע שוינ ער האלט ארט דריטנ א איג אוב ער וואקסט דארטב ווארצלעב,

בלענג.

 מיט אפשטעלב אימשטאנד בורזשויענ נידערטרעכטיקע די זיינעב דעב צי
 צו טרוימעב זיי אוב ניע! שטעו־נ? די פוג גאנג דעט אויגנ גאשמ?עםדיקע זייערע
 אע שמידנ זיי ווילב גייסט דעט גיבויריט! לעכערלעכע נעשאמעס. די טויטב
 פינצטערניש!.., געדיכטע סאמע די צעטרי_יבנ וועט ליכט פונ שטראל איע קייטנ!

 העלזע׳ ערשטע די ווי סאפ, ביזב םארבלי_יבב וועלנ זשעליאבאוו, ווי אזעלכעמענטשנ,
 טיט ניט אנגעשריבנ איז דאם —געשיכטע רוסישער דער פע זי_יטנ די אם

 אום- האט מארט ערשטנ פת זאב די הארצב. זייער פע בלוט טיט נאר טעט,
 זאם דאזיקע די שלאם. לעטארגישב פע מענטשנ טויזנטער צענדליקער געוועקט

 האט שוצ-מאלעכ זי_ינ געזאלבטער, גאטס ניט איז צאר דער אז באוויזב, האט
געהאלפנ. ניט גארנישט איט

 קארבאנעס, די פת קערפערם טויטע די איבער איצט טרעטב מיר כאטש
 איצטער אויב כאטש רוסלאנד, פת באפרייונג דער פאר געפאלב זיינענ וואט
 נאר —זאב דאזיקער דעו־ פאר באצאלנ טי_יער מאג צו טאג פע אוים קומט
 אפשרעקנ! ניט אונדז דארם אפשטעלג, ניט ארבעטער, רוסישע אונדז, דארפ דאם

 ציילנדיק ניט געפאר, דער אם אכט קיע לייגנדיק ניט הארצנ, אע מוירע אנ
 וועט׳ געשיכטע די קעמפנ! מיר דארפנ אזוי זיב, $נ פארגעסנדיק סאניט, די

 שטייענ וועלכע אינקוויזיטארנ, די פת נעמעב די את לייזנ אלצ סאפקאלסאם,
 אויב שפאט. צו את שאנד צו בלי_יבנ שטענדיק אם וועלב וועג, או^דזער אם

 פיג־ א אע ווי בלאנדזשענדיק, את מענאזשעריע, א אע זיב מיר געפינענ איצט
 אז דאב, מיר ווייסג העט, פרג בילג דאס ווי_יטנ פת מיר הערב נאכט, צטערער

 די ווו ארט, אב םאצ?אליםטנ, פת וווינונג-ארט א פאראנ איז ווי_יטער אביטל
 ארויסגאנג אב געפינענ נאר דארפנ מיר גליק. פולג אע לעבנ קאנענ מענטשג

 מוירע צו וואם ניט מער האבנ מיר את אהע, קומענ קעדיי מענאזשעריע, פונעט
 מוירע ניט וואלטנ זיי וועג געבילט, ניט געווים וואלטנ זיי הינט. די פאר האבנ

שטעקנ. פארב געהאט

 דערנעענטערט פארוים אונדזערער טראט יעדער ענערגיש! זי_ינ זשע לאמיר
 וועט סאצ?אליזמ דער אז זיכער, איז אונדז פת מערה״־ט די כאטש ציל. צומ אונדז

 נאר ס$צ?אליזמ, צומ קומעב אומבאדינגט וועלנ מיר אדער קומענ, אומבאדעגט
 םאצ?א־ דער אז ווייסב, מיר ווי_יל נייטיק, דאב זי_יט אונדזער פת איז ענערגיע

 אראפ- ניט ס׳וועט נעם, אומנאטירלעכנ אנ עפעם דורב קומענ ניט וועט ליזמ
 טוירע פייערדיקע די בליצנ את דונערנ מיט סיניי בארג אפב הימל פת פאלב

 רי_יטנ צו קומעב ניט מאש?עכ וועט פרימ$רגנ שיינעמ א אע םאצ?אליזמ, פת
 דער וועלט. גאנצער דער אע סאצ?אליזמ אי_ינפירב קעדיי * אייזל, ווי_יםנ א אם

 קייב געםטי_יעט ניט ס׳וואלט ביםלעכווי_יז. קומעג וועט את קומט םאצ?אליזמ
 ארוים גייט םאצ?אליזמ דער ווי זיב, פארשטעלנ קעדיי נאכט, איע את טויזנט

 איצטיקער דער פת טיפענישנ די פת פראכט גאנצער זי_ינ אע ארוים וועט אוב
ארדענונג. עקלהאפטער

אייזל• ווייסב א אפ פאו־נ צו קומעב מאשלעב דאו־פ פאלקגלויבעניש ילדישער דער לויט *
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 ארג פארוים גייט וועלט געבילדעטע גאנצע די ארבעט. דעה צו אלזא,
 רום- טי_יער אונדזער באר ארדענונג. קינפטיקער דער צו זיב דערנעענטערט

 פאר אינטעליגענצ דער פת ארבעט די דעט. פת ווי_יט גאנצ באב איז לאבד
 דערפאלגג גלענצנדיקע קייב געהאט ניט האט םאצ?אליזמ פת אידייעב די

 את טיפ ינגעוו$רצלט2א געוועג ניט זי_ינענ| אינטערעסב אירע וואם דערפאר,
 רירג, צו אג זיב הייבג ארבעטער די וועב אבער, איצט לעבנ. מאטער?עלנ

 פרוכט. ניט א אם פאלנ ניט געווים אי?טעליגענצ דער סו? ווערטער די וועלב
 דעט אפרייניקב קויכעם יו?גע אונדזערע מיט מיר דארפג אזוי באד?. באויב
 אוב שוועסטער אובדזערע אלע דערצ?ענ מיר דארפנ אלצ פו? פר?ער וועג.

אר איינציקנ יעדנ פוג באפרי_יונג די אז זיי, דערקלערב ברידער,
 זיב עט וו ע ס א מ גאנצע די עב וו דאב, נ ע מ ו ק ר א פ עט וו ר ע ט ע ב
 אונדז שטערט אבער רוסלאנד איג אונדז בא נ. ע י2 ר פ א ב

 ט יי ה י2 ר ם נ יי ק א ט י נ איז פר?ערפונאלצדאם,וואםבאאו?דז
 דעריבער ארגאניזאציע. אוג פארזאמלונגענ ע, פרעם נ פו

 - י ט ם נ א ק א נ פ מ ע ק סצו י ו א נ יי ז ערשטערשריט א^ונדזער דארם
 מיט קלאס באזונדער א פאר זיב מיט שטעלנ מיר ווי אזוי אוב טוציע.

 פאר- אונדזערע זיצג פארלאמענט איב דארפב אינטערעסב, באזונדערע
 קאב מע וועלכע מיט שאם, בלינדע קייב זי_ינ ניט דארפנ מיר ה. ד. שטייער,

 אם אויסער פארלאזנ צו זיב וועמעג; אם ניט האבג מיר וויל. מע וואם טאב
 פאלי- דער פת קויהאניט די אם פארלאזב עפשער זיב מיר זאלב צי אליי?. זיב

 בא רויבט וועלכע ארדענונג, איצטיקע די אז באהויפטג, וועלכע עק^נאמיע, טישער
 בעסטע סאמע די איז מי, שווערער אונדזער פת פרוכט גאבצע די אוועק אונדז

 קאל- צו אונדז ז$גנ וואם קלייקוידעש, די אם אדער ארדענונגענ? אלע פת
 די וועלט דער אם דערווי_ילע אג זיב שט$פנ אלייג זיי את וועלט יענער אם טרוו

 די אם זיב פארלאזג עפשער גאר אדער רעכענונג? אונדזער אם בייכער גראבע
 בלוט? אונדזער צאפב או? אדעו־נ די אונדז בא ציעג וואט דארמאיעדניקעם,

 פארלאזג ביט זיב ק$בענ מיר ניינז —הילם? דערווארטג מעבטשנ אזעלכע פת
טערדערי... אוב רויבערי באנדע אזא אם

 ווער? אויסגעבויט ס׳וועט וועלב? פת מאטער?אל, דער זיינעג אליינ מיר
 דאם ארויס וועט אלייב אונדז סוג צוקונפט; דער פת טעמפל הייליקער דעו־

 את געבויו־נ ווערג וואם ברידער, את שוועסטער אונדזערע אלע פאר ליכט
 דער פת פרייד קייב ?יט ווייסנ וואם ערד, דער את וועריט ווי אוט, קומעב

 אונטערדריקטע די באלויכטנ את פאקעל דעט אנצתז־נ לאמיר וועלט. ליכטיקער
 מיט? אויסברענענ לאמיר געלעבט. באב האט זי איידער שטארבט, רואם מאסע,
 פת רייעב דער זאל את מענטשנ־פרעסער די פת אויגב די פאקעל דאזיקג

 קאר־ אומשולדיקע די טרייסטנ אוב ערד דער אי? טיפ ארי_ינדרי?גענ סמאליבעם
 האבב וואם מענטשנ-פרעסער, די פת נעקאמע נעמענ מיר וועלכע פאר באנעם,

 י־2פר פאר געקעמפט האב? זיי וואס דערפאר, וואסער ווי בלוט זייער פארגאסג
ט. י2 ק כ ע ל ר ע ד י ר ב אוב ט יי ה כ י2 ל ג ט, י2 ה

 לאמיר קנעכטשאפט, פת פלעק דעט אפוואשג אוב אויגנ די עפענעב לאמיר
לא ביכלאל. מענטשהייט דער פאר את נאציע אונדזער פאר העלדג ווי קעמפב

 פארשריבב ינע?2ם׳ז וועלכער אס ארבעטער-סאב, רויטע די אופהייבג הויב מיר
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 האבר וועלכע מארקם, קארל לערער גענ?אלנ אונדזער סוג ווערטער גרויסע די
אנדענק. זי_יב זי_ינ זאל געבענטשט וועלט, גאנצער דער איבער געקלונגעג

זיב! פארייניקט לענדער, אלע פרב פראלעטאריער

IV
ארבעטער אב פרב רעדע א

 מערהי_יט די אז ניט, מינרט אייג קייב צווייפל איב האגאט הערב! מי_ינע
 ררעגג ארבעטער-י^טעוו, אלוועלטלעכג גרויסנ וועגג ווייסנ אנוועזנדיקע די פו?

 וועגג דערמאנענ צו איבעריק ניט פאר איכ האלט פונדעסטוועגנ, ׳מי_י״ "ערשטג
 געדאנק דער וועמעג אזעלכע, פאראנ זי_ינענ אונדז צווישנ אז מעגלעב, איט:
 צוט זיב איב ווענד דעריבער ני_י. גאר איז מי_י ערשטנ דעט םי_יערנ פת

יאנטעוו. דאזיקנ פונעט א?טשטייונג דער פת אנהייב
 איז אויסשטעלונג, פאריזשער דער פת צייט דער איג יאר, ־ט;1889 את

 אלע פת ארבעטער־פארשטייער פת צוזאמענפ^ר א פארגעקומעב פאריזש את
 די האבנ דארטנ "סאצ?אל-דעמאקראטנ". די פת געזאגט, אנדערש — לענדער

 )סיפארשטייט אומעטוט ז$לב ארבעטער די אז באשלאסנ, םאצ?אל־דעמאקראטנ
 דער מי_י. ערשטנ דעט פעעו־נ יידנ( רוסישע די אויב אויסשליסנדיק ניט זיב,
 טע אז דעט, את דעריקער באשטאנענ איז ארבעטער-יאנטעוו דאזיקנ פת ציל
 אויב את ארבעט-טאג, אכט־שאיקנ 5א קאפיטאליסטנ די בא פאדער? זאל

 נפו האט עם קויעב א פאר וואם וועלט, בורשואזער גאנצער דער פאר ווי_יזנ
ארבעטער-קלאם. דער געשאפנ זיב

 בא־ קאל$םאלע די אופקלערנ גענויעט טיט פאינעמענ ניט זיב וועל איב
 ארבעט־טאג. פת פארקירצונג די ארבעטער די פאר האט עם וואם די_יטונג,

 פארג בעסער ס׳איז וויפל אם גוט, גאנצ ווייס אי_יכ פת יעדער אז ו־עכנ, איב
 די את אטמאספער שטיקנדיקער דער פת זיב באפרי_יענ גיכער וואם ארבעטער

 אהייט 3קומע פר?ער ארבעט, אויםערגעוויי?לעכ-שווערער דער פת את ווארשטאטנ
 פאר נוציקער א טיט זיב פארנעמענ את ביכל גוטנ א איבערלייענעג אפרוענ,

 איז עם וו$םערנ א פאר קויכעם לעצטע די ביז ארבעט? איידער זאב, זיב
 באקומט דעט פאר באלוינתג א ווי וואם מי_יסטער, אדער בורזשוי א ליידיקגייער

 ארבעט־ מיזערנ סאמע דעט אויסער באלטויוועם, דאזיקע די פת ארבעטער דער
 פאר■ זיב וועט עם אויב אז באוווסט, אויב איז אלעמענ אונדז זידלערי_יענ. נאר לוי?,

 דער פאר זיב וועט ארבעט-טאג, דער סראדוקציע־צווייג געוויסנ א את קלענערנ
 אר- צאל גרעסערע א פ$דערנ סכוירעם סכוט זעלביקג דעט פת אויסארבעטונג

דעמלט ביז זיינענ וועלכע מענטשג, די ס׳וועלנ וואם דאנק א פריער, ווי בעטער,
Т I * ״Л

ארבעט. באקומענ איצט ארבעט, אב געזעסנ
 פארוואם ערשטנם, פראגעם: צוויי אפ אפשטעלנ דערהויפט זיב וועל איב

 מי_י ערשטער דער דאפקע געווארג אויסגעקליבג ארבעטער־יאנטעוו פארג איז
 אי?טע־ אלגעמיתע או? ציל א פאר וואם צווייטנם, צי_יט; אנדער קייב ניט את

 טערי־ את נאציעם גלויבנם, אלע פת ארבעטער די בא פאראג זיינענ רעסנ
 פת הויפט־סטימול פארנ זאגג, צו אזוי דינט, נעמלעב, וואם, את ט$ריעם,

ארבעט. די טאג אית את אומעטוט ווארפנ ארבעטער די וואם דעט,
פראגע. ערשטע די לייזנ םר?ער לאמיר
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 ארבעטער- פוג יאנטעוו פארנ צי_יט דאזיקע די איז פארשטיי, איב וויפל אפ
 דא־ די געשמאק. פאעטי^שנ א מיט מענטשנ פת געווארנ אויסגעקליב? פאלק,

 פרעב- דער צו ענלעכקייט גרויסע א התזיכטג אסאב אינ האט פי_יערונג זיקע
 די פת איינעמ פאר זיב רעכנט מי_י" "ערשטג פת טאג דער מי_י-צי_יט. טיקער

 ביימער, את געוויקסג אלע אופ; לעבט נאטור גאנצע די וועב טעג, ערשטע
 אומום- טיפג, א את יאר האלב גאנצג א פת מעשעב את געשלאפנ זי״ינעג וראם

 טועג—אויסזעג טרויעריקג את נעבעכדיקנ אזא געהאט האבג את שלאם וואכנדיקנ
 זת־שטראלג» ווארעמע את צערטלעכע די אדאגק אב, מי_י־טעג, די את איצט, זיב
 צוקונפט דער את צו אונדז זאגג וועלכע קליידער, פאנטאסטישע ני_יע את

 את געוועג לאנג ניט ערשט זי_ינענ וועלכע גרעזעלעב, ׳אלע פרוכט; אסאב
 די פת פיס די מיט געווארג געטראטג זיינענ וועלכע פי_יכטקי_יט, את בלאטע

 אום, איצט לעבג נוצלעכע, פאר געהאלטג ניט זיי האט קיינער ווי_יל דורכגייער,
אוימזעג. פייערלעכנ א באקומענ את זונ-שטראלנ, זעלבע די אדאנק

 דאזי- דער וועג ארבעטער. די בא אויב מיר באגעגענענ ענלעכעם עטוואם
 צוקאליעטשעטע זי_ינע אפ נאם טראגט וואס געזעלשאפט, דער פת קלאם קער

 גע־ צי_יט גאנצע די איז וואס פי_יניקנ, לאנגדויערנדיקג פת שפורנ די פלייצעם
 מאק־ האט את בורזשואזיע דער פת אפנארער^ ברוטאלער פת קארבג א וועג
 קלאם, דאזיקער דער ווענ זי, מאכנ רי_יכ אפ קויכעם לעצטע זי_ינע געוועג רעוו
 געזת. איז את הונגער־טויט א אם זעלטג ניט פארורטיילט געוועג איז וואם
 געוואגט, ענדלעב האט אויםגעלאםגקי_יט, את קנעכטשאפט פינצטערניש, איג קעג

 אזוי לעצטע די האבנ, ברויט, אונטערדריקער זי_ינע בא פאדערג צו מענטש, אית ווי
 את געגאם; שטראמענווי_יז זיב האט בלוט זי_ינ אז אים, מיט אפגערעכנט זיב

 בורזשואזע גאנצע די וועמענ קלאם, זעלבער דער וואב. גא;צער א פת מעשעב
 טויט׳ לאנג פאר געהאלטג שות האט אימ איבער בלוט-באד נאכנ געזעלשאפט

 אוג כעזשבוינעס אלע פארענדיקט אימ מיט שות האט זי אז רעכענענדיק,
 דעי — באפרי_יונג צו שטרעבונגעג את געפילג אלע איט את דערשטיקט האט

 איט, צו דערגייט וואם ליכט, די אדאגק מיטאמ^ל, אנ הייבט קלאם, זעלבער
 את קלאפג אנ הויבט שטארקער את שטארקער אלצ אופלעבנ. צו ביסלעכווייז

 אוים ער גלי_יכט מי_י" ,"ערשטג פוג טאג איג וועג את לעבכ-פולם, דער איט
 אלגעמיינער אייג אונטער זיב שטעלט את ררקג אויסגעבויגענעט לי_ידנדיקנ זי_ת
 פארווירקלעכג פארג את אונטערדריקטע אלע פוג "באפריתנג רער פאר פאג
 וואם וועלט, בורזשואזער דער דערמיט ער באווייזט צוקונפט", בעסערע די

 פאר־ איז ארבעטער דער אז האלטנדיק, געמאכט, האט זי טאעם ביטערנ א פאר
 איז את גלויבט ער געשטארבג. ניט נאב איז ארבעטער דער נית, ניכטעט.

 אופקלי_יבנ זיב וועלג פאלק את ווענ טאג, דער ווי_יט ניט שות איז’ס אז זיכער,
 די זיב את דערפילג וועט ער ווענ את קלאסנקאמפ, פארג קויכעם געגוג

 וועט ער אונטערדריקער, זי_ינע פת נעמעג נעקאמע אלית וועט קראפט, דאזיקע
 איט שמידנ את געשמידט איט האבנ וועלכע קייטג, אלע צעשמעטערג אלית

 אר־ פארג אנקומעג דאניוועלנ לאגע. נידערטר.עכטיקעםאר,אימ אזא את איצט, ביז נ$כ
 קנעכט קית זי_ינ ניט מער שות וועט ער וועג מי_י-טעג, פרילינגדיקע די בעטער

אומגעדולד. אזא מיט ווארט ארבעטער דער וועלכע אפ טעג, יענע קאפיטאל, באמ
 דורכשמו־ איצט זיב לאמיר געלייזט. שות איז פראגע ערשטע אונדזער

 את- די פת יט2םאלידארישק דער וועג ה. ד. פראגע, צווייטער דער וועגנ עסג
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 דארפנ פראגע, דאזיקע די לייזנ ריכטיק קעדיי ארבעטער. אלע פת טערעסנ
 $פ- נ$ר אז זאב, אייב זינעג את האלטנ שטענדיק אוב דערמאנעג זיב מיר

 פוב באצתבגעג יענע אדער די באשאפג וועו־נ פראדוציר-אויפג דעט פת הענגיק
געזעלשאפט. דעד את פארשטעלתגעב יענע אדער די זיב, צווישג מענטשג די

 עקזים- האט אומעטוט ורעב צי_יט, דער צו אומקעות זיב ררעלב מיר אויב
 צעשפליטערט געוועג זל_ינענ ארבעטער די וועב פראדוקציע, קליינע די טירט

 ניט נאב איז באלעבאס זייער את ארבעטער די צווישנ וועב צעוו$רםנ, אוב
 האט ארבעטער הי״תטיקער דער וועג איצט, ווי אונטערשייד טיפער אזא געוועג
 האט זיב, פארשטייט דאב, באלעבאם, א אליינ ווערב געקענט גריגג מ$רגג

 פוג אינטערעסנ די פת םאלידארישקי_יט דער וועגב זי_ינ געקענט ניט רייד קית
 זייב מיט קעמפג אליינ געדארפט האט ארבעטער יעדער ארבעטער; אלע

באלעבאם.
 מאנופאקטור דער מיט געווארג פארביטג איז קליינ״פראדוקציע די וועג

 אסאב געווארנ באלעבאטיט את ארבעטער די צווישג באציונגענ די זי_ינענ דאג
 האט ארבעטעד די צווישנ םאלידארישקי_יט פולקאמע קייג האגאט בוילעטער,

 זיי פילג מאנופאקטור-פראדוקציע דער בא ווי_יל זי_ינ, געקענט ניט אלצ באב
 גע- נ$כ זיב האט באלעבאם דער ווי_יל זעלבשטענדיק, גאנצ פונדעסטוועגג זיב

 אנט- איז אבער מאנופאקטור דער נאב וועב םפעצ?אליטעט. זייער את נייטיקט
 האט פראדוקציע, קאפיטאליסטישע די ה. ד. מאשיג-פראדוקציע, די שטאנעג

 טאשת־פרא- די מער וואס ענדערנ, גענומעג ארבעטער די סוג לאגע די זיב
 האבנ וועלכע באלעבאטיט, קליינע אלע די האבנ אנטוויקלט, זיב האט דוקציע

 זעלבשטענ־ זייער ווארפג געמוזט קאנקורענצ, איר אויסהאלטג געקאנט ניט -
 ארבעטער פר?ערדיקע זייערע טיט צוזאמעג זיב גרופירג את פראדוקציע דיקע

 גע- אלע זי_ינענ זיי ווו זאוואדנ, את פאבריקג די פרג דאב אייג אונטער
 פאר- וועלכע מאשת, טויטער דער טיט פאנעט על פאנעט געווארג שטעלט

 זילבער, את גאלד שטיקער את מענטשג פת קויכעם לעבעדיקע די וואנדלט
 את פלייש מענטשנם דעט רויב־כאיע, הונגעריקע א ווי אופ, פרעסט את

עלטער. את געשלעכט פת אונטערשייד אג בלוט,
 פראדוציר-אויפנ דאזיקער דער שות עקזיסטירט קאנקורענצ דער צוליב
 ארבע- די ווערב אויפג אזא אם רוטלאנד. אויב אויסשליסנדיק ניט אומעטוט,

 עט מער וואם לאגע. אית את געשטעלט ביםלעכווי_יז לענדער אלע פת טער
 בוילעטער את שארפער אלצ פראדוציר-אויפנ, דאזיקער דער זיב אנטוויקלט

 ארבעטער, את באלעבאטיט פת אינטערעסנ די צווישג פי_ינטשאםט די ווערט
 את- פוג אומפרוכסבארקי_יט דער את ארבעטער די זיב איבערצי_יגנ מער אלצ

 קאמם העט פירג צו זי_ינ גרינגער זאל עם קעדיי דעריבער, קאמפ. דיווידועלג
 את צוזאמענ לענדער אלע פת ארבעטער די זיב פאריתיקנ קאפיטאל, קעגנ

 ה$ט פארייניקונג אזא פת נוצג גרויסע די פארשטית דאס מאסג. גרויסע
 פת אינטערעסג די פת םאלידארישקי_יט וועגג אידיי די ארויסגערוקט שטענדיק

ארבעטער. אלע
 דעג- געעאלער גרויסער דער האט באדג עקאנאמישג דעט אפ $ט את

 ארבע- די פת זיקארג את לעבנ בלי_יבנ אייביק וועט עס נאמענ וועמעם קער,
 גאג־ דער אפ שרעק פאנישע אזא אג ווארפט וואס אידיי, די אנטוויקלט טער,
 די בא בורזשואזיע, די וועלכער קעגג אידיי, די געזעלשאפט; בורזשואזער צער
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 זי רר$ם אלצ, מיט זיב באוואפנט ארבעטער־דעמאנסטראציעם, פרידלעכע סאמע
 אלע אידיי דער אט קעגנ לאזג צו מאמענט יעדער אינ זיב גרייטנדיק קאנ,
 טפיסעס, באשרענקונגעג, אלע אפ געקוקט ניט וועלכע, אידיי, די קויכעם; אירע

 אוב זיב אנטוויקלט בורזשואזיע, דער אפצעלאכעם שטראפג, אנדערע את טל?עם
 פארווירקלעכט ניט וועט וועלט דער אפ ביזוואנענ אנטוויקלענ, זיב וועט

פרי״יהייט", את ברידערלעכקי_יט "גלי_יכהי_יט, אלגעמיינע די ווערנ
 ק־ ע ר י ד א איז מ ז י ל א י צ א ם דער אז זעענ, מיד אלז$,

 נ, פ וי א ־ ר י צ ו ד א ר פ קאפיטאליסטישנ נ ו פ ט א ט ל ו ז ע ר טער
 די ארט אפנ ניט פולשטענדיק איז’ם קלאסנקאמם; פאשעטע׳ר א $דער

 את ד3זי א .איז יידנ רוסישע די פאר אז מענטשנ, אסאב פת באהויפטונג
 קלאסנ- רעוואליוצ?אנערנ דאזיקנ דעט את אנטייל אנ נעמענ צו פארברעכנ א

 דאם ווענ דאנ, נאה מיינקג אזא מיט אי_ינשטימענ געקענט וואלט מע קאמם.
 אוי- שטייט וואט נאציע, אפגעזונדערטע מק א געווענ וואלט י?דנטומ גאנצע

 וואלט י?דנטומ גאנצע דאם ווענ אדער באדינגונגענ, קאפיטאליסטישע די סער
בורזשויענ. פת דורכוים באשטאנענ

 לי_ידנדיקער פיל דער ניט דעג פילט מיינונג? אזא ריכטיק אבער איז צי
 דעג זויגט קאפיטאל? כת לאסט גאנצג דעמ פראלעטאריער י?דישנ פת קערפער

 ויי פונקט ארבעטער, י?דישנ ארעמענ פת לעבנזאפטנ אלע קאפיטאל דער ניט
 סארטעוועט את קאפיטאל דער איבער דענ קלי_יבט צי ארבעטער? אלע בא

 דאב- זעלביקע די ארבעטער י?דישער דער ניט דענ לי_ידט בלוט? מעגטשלעכע
 אוג דענ זשע זשאלעווענ ארבעסער? איבעריקע אלע די ווי נויט, את קעם

 אלע די אם — מי_יםטערם? את פאבריקאנטנ די י?דנ דעט ניט עקספלואטיו־נ
 ער־ את וווילדענקענדיקער יעדער את—ענטפער אית נאה פאראג איז פראגנ
 געהערנ, ניט זאל ער נאציע וועלכער צו גלויבנ, וועלכנ צו מענטש, לעכער

 אונטער ניט גארניט מיט זיב שיידט ארבעטער יידישער דער אז ענטפערנ, וועט
לאגע. דער לויט ברידער איבעריקע זי_ינע פת

 אומבאדי_יטנ־ אנ פאראנ בעעמעם איז י?דנ די צווישנ אז אנעמענ, ל$מיר
 נאב את מייסטערם סאכריט, פאבריקאנטנ, וואכערניקעם, פראצענט דיקער
 איז צאל קאלאסאלע א פאר וואם אבער דערפאר עקטפלואטאטערם, אזוינע
 קלאר, גענוג ווי_יזנ ציפעו־נ סטאטיסטישע די פראלעטאריער. זיי צווישב פאראנ

 באשעפ־ ינ2ז ניט זאלג י?דנ די ווו פאכ, אית קית קימאט ניטא ס׳איז אז
 ארבעטער יק־ישער דער אז פאקטנ, אלע די פת זעענ מיר אויב אלזא, טיקט.

 אנדערנ יעז־נ פת ארבעטער די ווי קאפיטאל, פת קנעכט זעלביקער דער איז
 אייניקע פת באהויפמתג אויבנגעבראכטע די ריכטיק איז צי זיב: פרעגט גלויבג,

מענטשנ.
 אזוי פונקט איז מיינונב אזא אז ניט, סאפעק שוט קית זיב, דאכט ס׳איז,

 איז מענטשנ א פאר אז זאת, וואלט טע ווי אומגעלומפערט, את נאריש
 דער אויב געפאר. א פת את אנפאל אנ פת זיב פארטיידיקנ צו פארברעכנ א

 ווער אנדערע, אלע וואס קאמם, זעלביקנ דעט פירנ מוז ארבעטער יידישער
אלית? ער ניט אויב קעמפנ, איט פאר ז$ל

 את- י?דישע די פארדינט צי פראגע. פאלגנדיקע לייזנ אונדז ם׳פארבלי_יבט
 טע- אומלעגאלער טיט זיב פארנעמט זי וואם דערפאר, פארווורם א טעליגענצ

טיקי_יט?
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 ווענ געט$נ, אשטייגער, איר, וואלט וואם ־ הערב, מי_ינע ז$גט,
 קראני שווערער סאמע א פרג לי_ידט וואם מענטשנ, א באגעגנט וואלט איר

 וו$לט איר אז ו־עכנ, איב אי_יכ? פת ^פהענגיק איז זיב אויסהיילנ וועמעם קי_יט,
 קעדיי מיטלעג, אלע אנגענומעג את פארטראכט ניט מינוט אית קייב אפ זיב
 טאג יעדנ טיט אויב אוב נו, מענטשנ. דאזיקג דעט ראטעווענ צו איז עם ווי

 ארבעטער-קלאם, פת קרעכצג די שטארקער את שטארקער אלצ זיב העו־נ
 ט$ג יעדנ טיט ווערט קאפיטאל פת יאב דער ווענ הילם, צו רופט וועלכער

 בעם־ אתדזער אויב אוב ארבעטער־מאסנ, די פאר שווערער את שווערער אלצ
 בוקט וועלכער אינטעליגענצ, יידישער דער פת טייל פארויסגייענדיקער טער
 שטרעקט אוב קרעכצנ דאזיקע די פילבאר הערט קאלב, ג$לדענעמ פארג ניט זיב

 ברענ- גרייט שטענדיק איז את ארבעטער־מאסע דער הילם צו האנט זי_ינ אוים
 דענ מענ קאנ אונטערדריקטע, די באפרי_יענ צו קעדיי קארבב, א פאר זיב ענ1

אינטעליגענצ? י?דישע די באשולדיקג אלעמענ דעט גאב
 קי- ניטא איז עם אז ריכטיק, זאגט סטאטיסטיק אונדזער אויב איצט, את

 פרווו א לאמיר איז באשעפטיקט, זי_ינ ניט זאלנ י?דנ דו ווו פאב, אייב קית מאט
 בורזשואזיע דער מיט צוזאמענ רעגירונג רוסישע די פארוואם אופדעקנ, ט$נ

 עקם־ "זשיד, ווי נעמעב, ווירדיקע ניט ווי_יט אזעלכע מיט יידנ די $נ רופט
 מע את מענ פאראכטעט פארוואם וו.? א. וו. א. א. שוותדלער" פלואטאטער,

 די זז$גנ עם ווי דערפאר, דענ צי רוסלאנד? את י?דנ די פארפאלגט
 זיב האבנ זיי וואם ראמענ, נאצ?אנאלע די פת ארויס זי_ינענ זיי וואם י?דנ, פרומע
 כאזער עסנ רוסיש, אפ ריידג $נגעהויבנ קריסטנ, די מיט איבערגעמישט צופיל

 די מענ רוידעפט סיבעם נארישע דאזיקע די פאר דענ צי אבער גל.? ד. א.
 ווערט עפשער אדער קריסטג? די פאר כאזער קית ניט עפשער קלעקט י?דנ?

י?דנ? די אויב ריידנ איר אפ וואם דערפאר, שפראב רוסישע די פארדארבנ
 טיבעם, טיפערע אנדערע פאראג ניט דא זי_ינענ צי טאנ, קוק א לאמיר

 נא־ געוויסער א אויב פאראג איז דא אז זי_ינ, מאסקימ ניט ניט קאג מע כאטש
 פאר י?דני די אז $פלייקענענ, ניט אויב קאנ מע אונטערשלאק. צ?ן&נאלער

 בא־ צו באוויזנ האבנ ערדקויל, גאנצנ איבערנ אומוואנדערג פיליאריקנ זייער
 הויפט־ די ניט נאב איז דאם נאר זי_יטנ. ניט-סימפאטישע געוויסע אויב קומענ
סיבע.

 רום־ איג אויב אזוי אומעטומ, ווי ידנ,2ל יידישע די פת הויפט-סיבע די
 אום- איז פאקט דאזיקער דער באדינגונגענ. עקאנאמישע די את ליגט לאנד,

 אלע את את מעלוכעם אלע את געשיכטע, דעו־ פת דערוויזנ באשטרי_יטבאר
 אזוי־ אם געדולדעט איט מענ האט געקומעג, ניט איז י?ד דער וווהת צי_יטנ,

 נ$ר מעלוכע, דער נוצנ אנצווייפלדיקנ אנ געבראכט האט ער וויפל אם פיל,
 באפעלקע- יאיתגעבירטיקער דער שטעו־נ אבגעהויבג. נאר האט י?ד דער ווענ

 איט האט טע מילכאמע: א פיו־נ אנגעהויבנ גלי_יכ אימ קעגנ מעג האט רונג,
 דאם וו. א. א. וו. א. א. ארויסגעשיקט את( גערויבט’ געשטיקט, געדריקס,

 פאר־ מיטגעהאלפנ האבנ י?דנ די קאלזמאג רוסלאנד. את אויב איז זעלבע
 זי_ינענ זיי וויבאלד נאר געדולדעט, זיי מענ האט קאפיטאליזם, דעט שפרייטנ
 געפערלעכסטע סאמע די ווי פארפאלת, אנ זיי מענ הייבט קאנקורענטנ, געווארנ
 אם גוט, זייער פארשטייט רעגירונג רוסישע די מעלוכע. דער פאר מענטשג

 איבעריקער דעך פת הינזיכט, אתדוסטר?עלנ את פיעקער זי_ינענ י?דנ די וויפל
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 זיי מיצאד קאנקורענצ שטארקע א אויםצומי_ידנ קעדיי דעריבער, באפעלקערונג.
 את- צר רעגירונג רוסישע די אג הייבט קליינבורזשואזיע, רוסישער דער בא

 פארווערנדיק שמעט, גרויסע די פת זיי ארויםטרי_יבנדיק י?דנ, די טערדריקנ
וו. אז. א. וואכער מיט זיב פארגעמענ שענקנ, האלטג
 ׳געזעצנ אירע זאגג עם ווי דערפאר, עם טוט רעגירונג רוסישע' די

 רוסי־ דער דעג איז צי תאר פאלק. דאם צופיל עקספלואטירנ י?דנ די ווי_יל
 זייער פוג בלוט דאם ניט דעג זיי זוית בעסער? שענקער אדער קולאק שער

פאלק?
 דער צוליב שטעט גרויסע די פת ארויס מעג טרי_יבט י:דנ די אז סימעג, א

 די וואס פאקט, דער איז קליינבורזשואזיע, רוסישער דער מיט קאנקורענצ
 פעטערבורג את אפילע וווינעג צו רעכט האבב מאכרים גרויסע אוב פאבריקאנטנ

אלית. גאט ערדישער דער ס׳וווינט ווו אלית,
 פאר מעג האט לאגע, אומאנגענעמער אזא פת זיב ראטעוועג צו מיטל אלם

 די ווי ווו, פאלעסטינע", "הייליקער דער את מאקעם־מיקלעט א געפונעג י?דנ די
 בא־ זי_ינענ דארטג ווי_יל וווינענ, צו רעכט דארט ר.אבנ זיי האלטנ, י?דנ

 גליקלעכע עטלעכע פארבראכט אמאל דארט האבג וואם $וועם, זייערע גר־אבג
 י?דישע ארעמע דאס אז ניט, ווונדער קייב אוב פארשטענדלעב סיאיז יאר.

 כאטש ורילג דער לעבט אים את נעצ: דאזיקער דער את פאנגעג זיב לאזט פאלק
 וועג ס׳וועט אז גלויבט, עם צארעם; טויזנטיאריקע די פת באפרי_יענ זיב איינמאל

 אז פאלעסטינע, את י?דנ אלע אוועקפירב וועט את "מאש?עכ" קומענ איז עם
 האבג אט את לעבנ. מענטשלעכנ א מיט לעבג אנהייבנ עם וועט דעמלט ערשט

"פאלעסטינצעם". די—פירער פאסיקע די געפונעג גראד אים פאר זיב
 צום צוקוקג געקענט זיב וואלט פאלק עדישע ארעמע דאם אויב נאר

 געווים עם וואלט געגרייט, דארט אים פאר ווערט וואם לעבנ, שרעקלעכנ
דעם. וועת טרוימעג ניט

 ווענ פאל, דעם את באוועגתג דאזיקער דער מיטפילנ געקענט וואלט מע
 ארט קית ניטא איז עם אז דערוויזנ, ניט וואלט דערפארונג טויזנטיאריקע די
 פארוים שטוים קית געבנ ניט זאל י?דנ פת אנקומעג דאם ווו וועלט, דער אם
 געזעצלעכע זייערע אנערקעגט ניט מענ האט פונדעסטוועגנ ווו את קולטור די

 קעב ווער בירגער. גלי_יכבארעכטיקטע אלם ארט דעם אם פארבלי_יבנ צו רעכט
 געשיכטע. אייגענע די איבערכאזעו־נ ניט זיב וועט פאלעסטינע את אז זאת,

 ווענ "פאלעסטינצעם", די פת אידיי דער מיט אי_ינשטימענ געקענט וואלט מע
 דארטנ פירנ3אי_י אוב י?דנ אלע פאלעסטינע את איבערפירנ געקענט וואלט מע

 זת בוכשטעבלעכנ את פרי_יהי_יט את ברידערלעכקי_יט גלי_יכהי_יט, אלגעמיינע
 זי_ינ ניט מער ס׳וועלב אז זאת, געקענט מיר וואלטנ דאג וו$רט. דאזיקנ פת

 אבעי־, זיב פרעגט גליקלעב. גלי_יכ לעבנ וועלנ אלע אז ארעמעלי_יט, קית
 עם וואלטנ זיי ווענ פארווירקלעכנ, געקאנט "פאלעסטינצעס" די עם וואלטנ
 דער געשיכטעפת דער צו ווענדב זיב לאמיר ענטפער אנ נאב געוואלט? אפילע

 די צווישנ קאמם דער אז געשיכטע, גאנצער דער פת זעעג מיר מענטשהי_יט.
 קאמפ פת סיבע די ה. ד. פריוואט-אייתטומ, דעמ צוליב פאר קומט מענטשנ

 גלייב- א פאר וואם דערפאר, זיב פרעגט אומגלי_יכהי_יט. עקאנאמישע די איז
 קויפנ דא, ווי פונקט ׳דןרטנ אויב פאלעסטינע, את וועו־נ דערווארט קאנ הי_יט

 ריי- איז עם ווער געלט. פאר געזעלשאפט דער את לאגע זייער מענטשנ די
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 דארם דארט, שפילט וועלכע ערד, מיט אויב רייכער איז יענער געלט, אינ כער
 דארטנ קאנ קאפיטאלב, גרויסע טיט מענטש א הויפט-ראליע. די זאגנ, מעב

 $דער קאפיטאל, קליינעט א מיט מענטש א ערד-שטאכיט. גרויסע דעראבערב
 אינ ווי מער נאב עפשער לי_ידנ את התגעו־נ דארטנ וועט קאפיטאל אנ גאר

 דארטנ אז מוידע, זי_ינענ "פאלעסטתצעם" די אויב הערג, מיינע יא, רוסלאנד.
 די פאבריקנ, זעלביקע די ארדענונג, קאפיטאליסטישע זעלביקע די זי_ינ וועט

 פרעגט איז דא, זעענ מיד וואט אלצ, דאם סיסטעמ, אינדוםטר?עלע זעלביקע
יידב? ארעמענ פארנ רעטונג די באשטיינ וועט וואט אינ את ווו זיב,

 פארשטעלג זיב מיד דארפנ פארשטייב, בעסער עם זאלנ מיד קעדיי,
 באווייזט לאנד א אינ אויב קאפיטאל. את לוינארבעט צווישנ באצתנגענ די
 האבנ ער דארם' פאבריק-פראדוקציע, ה. ד. פראדוציר־קאפיטאל,( א זיב

 בע- לוינט קאפיטאל פאו־נ עקטפלואטיו־נ. קענענ זאל ער קעדיי לוינארבעטער,
 ארבעטער די גייענ דאג פינצטער. אוב ארעט איז ארבעטער דער אז סער,
 ארעמקי_יט שטאמט פונדאנעג—קאפיטאל פוג באדתגונגענ אלע אפ גיכער אי_ינ
 קאפיטאל- פת אנזאמלונג אונ^אויסערגעוויינלעכע איינ^דיט פת פלאגג את
צווייטער. דער פת

 מע- אייגענער זי_ינ )את פאלעסטינע $ינ קומענדיק עד, דער אז קלאר,
 שרעק־ זעלביקע די טרעפנ דארטנ וועט זיב(, פאר טרוימט ער ווי לוכע,
 הונדערטער אופרעטנ עקזיסטענצ, איר צוליב דארפ, וועלכע רויב-כעע, לעכע

 טעב- יירישע די וועלנ פאלעסטינע את אויב לעבנם. מענטשלעכע טויזנטער
 וועט דארטנ אויב רוסלאבד, את ווי פרויעג, געפאלענע זעלביקע די זייג טער
פא איז צי זיב, פרעגט דא, ווי פונקט פינצטערניש, את אומקומענ עד דער

 עדישער דער צווישנ אונטערשייד איז עם וואסער א זי_ת וועט צי את אנ ר
 אויסער ניטא, דא איז אונטערשייד שוט קית אז קלאר, דארט. את דא לאגע
 לויטג ברידער זייערע רי_יטנ י?דנ די אפ וועלנ פאלעסטינע את וואם דעט,

 עדנ די טיט זיב באנוצט וועלט גאנצער דער אפ ווענ צי_יט, דער 3אי גלויבב,
 ייזת א פת פלייצעם די אפ ייר א ז־ענ איז צי נאר וויל. עם ווער יעדערער

פלייצעס? זעלביקע די אם אנדערער יעטווידער ווי מאסע, זעלביקע די ניט
 י?דישנ באט פאדערנ וואגנ וועט דארטנ ארבעטער-פ^לק ארעמע דאס אויב

 ניט איט וועט טע אז דעב, איר מיינט רעכט, מענטשלעכע זי_ינע קאפיטאליסט
 צי רוסלאנד? את אונדז בא ווי טל?ע זעלביקע די פונקט דארטנ אופשטעלג

 פת ווערנ צו פאטער זיב באמ?ענ ניט קאפיטאליסט י?דישער דער וועט דענ
אומעטוט? ווי פתקט ארבעטער, אי_ינגעשפארטע די

 פת פאלעסטינע אוים זיב צייכנט וואס טיט איז עמעם, איז דאם אויב את
 נעמענ מיר קאנענ בעשפיל א גארניט. טיט ווארט, אית טיט לאנד? אנדער אנ
 מעסטערס. עדישע ארטיקע די פת בורזשואזיע, עדישער ארטיקער דער פת

 פארקנעכמעטע זייערע טיט זיב באגייעג זיי אזוי ווי ניט, ווייס אונדז פת ווער
 בעסער אוג זיב איבערבויענ פאלעסטינע את זיי וועלנ דענ צי מענטשנ?

 איג עז־נ די צו זאגט טע וואם צוקונפט, גליקלעכע די עם איז זשע ווו ווערג?
זי_ינ. ניט וועט אוב ניטא איז זי פאלעסטינע?

 שלעכט, איז פאלעסטינע את אויב פראגע. אית נאב לייזג צו בלי_יבט איצט
 $רעמע י?דישע דאם טאנ ז$ל וואם בעסער, ניט אויב איז רוסלאנד את

 לאגע? אומדערטרעגלעכער דאזיקער דער פת באפרי_יענ זיב עם זאל ווי פאלק,
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 י" ב על ז דער עקזיסטירט י?דנ אונדז בא אויב פאשעטער: א איז ענטפער דער
 פראלעטאריאט זעלביקער דעד מעלוכעם, אנדערע את ווי קאפיטאליזט, קער

 בורזשוא- דער את פראלעטאר?אט דעט צווישג קאמם דער דאו־פ אומעטוט, ווי
זעלביקער. דער זי_ינ י?דנ צווישג זיע

 ארבעטער די האבג דארטג מי_ירעוו־אייראפע. דינענ אונדז קאג בי_ישםיל א פאר
 צוט קרי_יזלעכ, שאפנ את זיב פארייניקנ אנגעהויבנ רוסלאנד, את ווי פריעד,
 דער פוג את אינדוסטריע דער פוב וווקס מיטנ דערנאב, את קליינע אנהייב

 די סוג זיב האבג צולעצט אלצתרעםערע. ארבעטער, די צווישנ, פר$פאגאנדע
 אייגענע איצט שות האבנ וועלכע פאריינענ, גאנצע געשאפנ קרי_יזלעכ דאזיקע

פארלאמענט. את פארשטייער
 צוזאמענהאנג את י?דנ. די אויב קעמפנ דארפנ מיטלענ זעלביקע די טיט

 אלצ, פת פריער דאו־פ, קאפיטאל, מיטב פאר שטייט אונדז וואם קאמפ, מיטב
 באוווסט- יעז־נ פת לעבנ-אופגאבע הייליקע די קלאר זי_ינ אונדז פת יעז־נ פאר

 אנשטאפג פולער אזוי ווי דעט, את ניט באשטייט וועלכע ארבעטער, זיניקג
 עפעס קויכעס די לויט דארפ אונדז פת יעדער אז דעט, את נאר מ$גנ, דעט
 זיב, דעט איב טאג ניט זאלנ מיר וואם את מענשטהי_יט, דעד פת גליק פאו־נ טאג

דוירעם. צוקונפסיקע די נוצב גרויסב א ברענגענ מיר וועלב
 אויבב. פת הילפ אפ ווארטנ את הענט די פארלייגט זיצג ניט קאנענ מיר

 נ ו א ג נ ו י_י ר פ א ב אונדזער אפ הענגט נ יי אל אונדז נ ו ם ר $ נ
 אלייב זיב לערנענ צו זיב באמ?ענ מעגלעב ווי_יט ווי דאו־פ יעדערער רעטונג.

 קליינע כאטש צייט ערשטע די שאפנ צו העלפנ אויפנ אזא אפ את אנדערע את
 פולשטענ־ א געבנ צי_יט דער טיט אונדז וועלנ קרי_יזלעכ דאזיקע די קרי_יזלעכ.

 גרויסער דער פת מיטגלידער וועו־נ את פאריתיקב זיב מעגלעכקי_יט דיקע
 סאלידאריש, ארבעטנדיק וועלכע, ארבעטער־פארטיי, קעמפנדיקער אלוועלטלעכער

 די וועו־נ פארווירקלעכט וועט דאנ רעכט. מענטשלעכע דערשלאגנ זיב עט וו
 מענטש־ גאנצער דעד פאר גלי_יכהי_יט את ברידערלעכקי_יט פרי_יהי_יט, עמעסע

י?דנ. די אויב אויסשליסנדיק ניט הי_יט,
 גע־ די ארבעטער. די סוב ניצאכב קתפטיקב את צווייפל קית מער ס׳איז

 שטארבנ קאנענ מענטשב ווו $רדענונג, די איז פעסט ניט ווי באווי_יזט, שיכטע
 את אראפפאלנ ניט דארפנ י?דנ, מיר, לוקסוס. פת שוועלנ די בא הונגער פת

 גע. די ראסע. י?דישער "שעגדלעכער" דעד צו געהעות מיר וואס זיב, שעמענ
 גלענצנ- אירע אויב האט זי דעט. אם רעכט דאם אתדז גיט יתת די סוב שיכטע

 זאל וואם נאציע, אזא וועלט רער אם געוועג ניט נאכ מ׳איז זייטלעב. דיקע
 זשע לאמיר י?דישע. די ווי גלויבג, איר פאר שטארבנ העלדיש אזוי קענעג
 ווי_יזנ את זיידעס אונדזערע פת בי_ישפיל א נעמענ דאר, יונגער דער אויב,

מענטשהי_יט. דער פת באפרי_יונג דער פאר קאמם את העלדנמוט אונדזערע
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 פלעגט מע וואם לעקציעם, פוב קאנספעקטנ צרויי
איב קרניזלעב םאצ.־דעמ. ערשטע די לייענענ"איב

יארב ־ער90 די פרב אנוזייב איב ווילנע
 געפונענ מיר האבנ מארקס-ענגעלם־לענינ-אינסטיטוט פרב ארכיוו פת פאנד יידישב את

 פראפאגאנדע, דער פת כאראקטער אוב מעטאדנ די טיט אונדז באקאנענ וועלכע דאקומענטג, *צווי
 סאצלאל־דעמאקראטישע די את יאו־נ די^ננינציקער פת אנהייב את געווארנ געפירט איז וראם

 טעזיסנ פאר זיב מיט שטעלט דאקומענט ערשטער דעד שטעט. אנדערע אוב ווילנע פת קרייזלעב
 איז לעקציע ערשטע די ארבעטער־קרייזנ. די את זיב פארנעמענ צו אפ לעקציע א פת )"פראגעם"(

 ארגאניזאציע (4 מערווערט; (3 ארבעטקויב; (2 ארבעט-טאג, (1 טיילנז פאלגנדיקע די אם צעטייל^
 קא־ דער בא ארבעט פת ארגאניזאציע (7 פריוואט־אייגנטוט; (6 קאנקורענצ; וועגב (5 ארבעט; פת

ארדענונג. מוניסטישער
 פאר־ די פת "לעקציע". דעד פת טיילב 4 לעצטע די אבער פעלב דאקומענט געפונענעט דעט את
 פאר־ צו פרווו א געווארב געמאכט איז "לעקציע" דער את כאטש אז זעג, צו איז טיילב 3 בליבענע
 "פרא־ די פת אווטער דעט בא דאב איז שטאנדפונקט, מארקסיסטישג פת "פראגעס" די ענטפערב

 גע- את אוב פראגעס. בארירטע די וועגג קאנצעפציע מארקסיסטישע קלארע קייב געוועג ניט געם"
 שטאנד־ מארקסיסטישב ניט א אם געשטעלט זיב "פראגעם" די פת אווטער דער האט פראגנ וויסע

 $נגעוויזנ ווערט עס וועלכג את ארבעט-טאג, וועגנ פונקט ערשטנ דעט את בנישפיל: צוט פונקט.
 אר־ קירצערנ א אז דערקלערט, ווערט ארבעט־טאג פארקירצטנ א פת נוצלעכקי_יט את נייטיקייט די

דערשלאגג: זיב מענ קענ בעט־טאג

 זעלב־ א אויסבילדג דורב ג( את זעלבסטעטיקי_יט דורב ב< וועג; געזעצגעבערישג אפנ "א(
 וואלג די ביים אונטערשטיצנ דאג מעגלעב, ניט איז דאס אויב את פארטיי, פאליטישע שטענריקג

 אנדערע )צווישנ ארבעטער־געזעצגעבונג די פראגראט זייער את ארית שטעלנ וואם קאנדידאטג,
ארביטראזש־געריכט". שטרי_יקנ, ך! ארבעט־ט^ג(; דעט פארקירצנ אויב

 אפ מיטל שוט קית אויסגעבראקירט ניט ,,פראגעם" די פת אווטער דער האט זעעג, מיר ווי
 צו נייטיק אומבאדינגט פאר געהאלטנ ניט אפילע האט את ארבעט־טאג, פארקירצטנ א דערגרייכג צו

ארבעט־טאג. קירצעו־נ א דערגרייכנ צו אפ פארטיי פאלץטישע זעלבשטענדיקע א אויסבילדג
 ארבעטער- ערשטע די את אז בוילעט, גאנצ באווייזט פראגע דער צו שטעלונג דאזיקע די

 זעלב־ א פת נויטווענדיקניט אבסאליוטער דער וועגנ פראגע די געווארנ געשטעלט ניט איז קרייזלעכ
 “פאלי את עקאנאמישע זיב דערשלאגנ צו אם פראיזעטארלאט פת פארטיי פאליטישער שטענדיקער

באפרניונג. טישע

 יא שות איז פאליטיק" את עקאנאמיק וועגנ "לעקציע דער את—דאקומענט צווייטג דעט את
 צו נייטיקייט דער וועגנ את קאמם פאליטישנ את עקאנאמישנ וועגג פראגע די געוואו־נ געשטעלט

 את עקאנאמיק וועגנ "קעקציע דער את אבער ארגאניזאציעם. פאליטישע את עקאנאמישע שאפג
 פאלי־ את עקאנאמישג פת סטאדיעם די וועגנ "טעאריע" די געווארנ ארויסגערוקט איז פאליטיק"

 וועו־נ געשאפנ מוז פר?ער אז דערקלערט, "לעקציע" דאזיקער דער פת אווטער דער קאמם. טישג
ווי_יל: קאמם, עקאנאמישער אג ווערג געפירט דארם פר?ער את ארגאניזאציע עקאנאמישע די
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 אר־ די דאס דערצו, ברענגט קאפיטאליסטנ די מיט ארבעטער די פת שטרייט "דעד
 סודעבנע מיט אינספעקציע, פאבריצנע די מיט פאליציע, מיט שטיצקעם האבב זאלב בעטער

 פוב פארשטייער די מיט שטיצקעס די ווערב עם מערער וואם הערשאפטג. פיל נאם אוב
 נייטיקייט די פארשטייב צו ארבעטער אנטוויקלטערע די אנ הייבג מערער אלצ הערשאפט

 עקזיס־ די מיט קאמם א צו צוצוגרייטב זיב סיאיז נייטיק ווי את פרייהייט פאליטישער פת
 ארבעטעי( אנטוויקהטערע )די זיי רעכטב. פאיניטישע די צוליב פראוויטעלסטווא טירנדע

 דורב־ את פראגעם פאליטישע זייערע באטראכטב צו צוזאמענצוקלייבנ זיב אב אפט הייבב
 ארבעטער־ פאליטישע ארוים שפראצב עם מאסע. דער דורם באשטימתגענ זייערע צופירב

 שטארקער דער איז ארגאניזאציע עקאנאמישע די אז מיר, זעעב אלקית, ארגאניזאציעם.
 ארגאני-—ארבעטעו פאליטישע א ארוים סאפקאלסאם, וואקסט, עם וועלכב אם פתדאמעבט,

זאציע".
 זי_ינ דאו־פ ארגאניזאציע "עקאנאמישע די אז דערקלערט, "לעקציע" דער את ווערט עמ1 כוצ
 דער א־נ אנגעוויזב ווערב )וועלכע סיבעס ריי א צו?יב את פאליטישע" די פת אפגעטיילט אינגאנצב

 פאלי־ את עקאנאמישע די צוזאמענמישנ "דעו־ איז פאליציי דער צוליב באזתדערם אוב "לעקציע"(
 אר־ די צעטיילנ פת "טעאריע" דאזיקע די שעדלעב". אוב געפערלעב אפילע ארגאניזאציעס טישע

 סטאדיע א איתפיו־נ אוב ארגאניזאציעם פאליטישע את עקאנאמישע באזונדערע את בעטער־באוועגתג
 מאס־ ברייטערב מער א אפ דערנאב איז פאליטישב, דערנאב אוב עקאנאמישב צוערשט—קאמם סוב

 אגיטא־ "וועוב בראשור באקאנטער :זי_ת את קרעמער אלעקסאנדער פת געווארב באגרינדעט שטאב
 ריי א אוב מינסק ווילנע, פת ארבעטער-באוועגגנג די באהערשט האט געדאנק דאזיקער דעד אוב ציע".

 די פת פאנאנדערוויקלונג דער צו געבראכט את פוילב, את ליטע ותיסרוסלאנד, פת שטעט אנדערע
 ניט זיינעב "לעקציע" דער את אז’קאנסטאטירנ, אבער מוז מע צייט. יענער את פאכ-קאסעס עקאנאמישע

 אנרערע פיל את ווי פונקט פארקערט, לאזונגעג. נאצלאנאליסטישע קיינע געוואו־נ ארויסגעשטעלט
דערקלערט: "לעקציע" דאזיקער דער את ווערט עפאכע, יענער פת דאקומענטנ

 אדער יעווראפע פת ארבעטער קריסטלעכע, ית־ישע, רוסישע, "פראנצויזישע,
 צו נאר שטרעבט וועלכער קאפיטאל, פת מאכט דער פת גלייב ליידב אלע—אמעריקע פת
 גלייב גאנצ הארעוועניע, ארבעטערס די סוג פארדינסט מערער וואם באקומענ צו זאב: אית

 צי ייר, א צי די_יטש, א אדער ענגלענדער,- אנ צי זי_ינ: ניט זאל ארבעטער דער ווער
 אינטערעסנ די אלזא: אפריקע. את אדער אמעריקע את וווינט ער צי קריסט, א
 רעליגיעם אלע פונ נאצלאנענ אלע פונ ארבעטער אלע נ1פ
א.(. ס.—אריגינאל את )אונטערגעשטראכנ ם״ נ יי א צ ל א נ ע נ י_י ז
 אינטערעסג אלגעמיינע די וועגב פראגע די געווארנ געשטעלט "לעקציע" דער את איז אזוי

 גע- ניט אונדז איז קאנספעקטנ, די פת אווטערם די געווענ זיינענ עם ווער פראלעטאריאט. פת
ענדערונגענ. איז עם וועלכע אנ דאקומענט דעמ איגער דרוקנ מיר פעסטצושטעלג, לתגעג
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*"פראגעס"

 איבער־ אויכ ווערט וועלכער אריגינאל, רוסישב פוב איבערגעזעצט זיינעב •"פראגעס" דאזיקע די *
באנד. דעט איב געדרוקט

ארבעטער־קרי_יזנ( די אינ )פארנעמובגעג

•3ם.־ד.־קרי_יז ווילנער ערשטע די פרג מאבוסקריפט פת קאפיע

 ארגא- .4 מערווערט. .3 ארבעטלות. ,2 ארבעט-טאג. דער .1 איבהאלט:
 ארגאני- ד. פריוואט-אייגבטוט. .6 קאבקורעבצ. וועגב .5 ארבעט. פת ניזאציע

ארדעבונג. ק^מתיסטישער דער בא ארבעט דער פת זאציע

ארבעט־טאג .1

 אפ ווירקתג זי_ינ געזתט. פארנ ארבעט־טאג קורצב א פיב באדי_יטתג די
 אומגליק. צ$ל דער אפ אנטוויקלרנג, גי_יםטיקער אוב איבטעלעקטועלער דער

 פראדוקטיווקי״יט דער אפ ארבעטלות, אפב ארבעטלאזיקע, צאל דער אם פאלב,
 פת ווירקונג די ארבעטער. די פרב פארייניקונג דער אם אוב ארבעט דער פת

 די ארבעטלאזיקי_יט. את איבערפראדוקציע דער אם נארמאלנ-ארבעט־טאג א
 קירצעו־נ א זיב דערשלאגנ צר מיטלעב שטי_יעו־ב. אומדירעקטע די אם ווירקובג

 אוב זעלבסטעטיקגיט דוו־כ ב( וועג; געזעצגעבערישב אפג א( ארבעט־טאג:
 איז דאם אויב את פארטיי, פאליטישע זעלבשטענדיקע א אויסבילדב דורכב ג(

 ארי_יב שטעלב וואס קאנדידאט?, וואלב די ביים אתטערשטיצנ דאב מעגלעב, ניט
 פאר- אויב אבדעו־נ )צווישב ארבעטער־געזעצבעבתג די פראגראט זייער את

(.третейский суд) ארביטראזש־געריכט ,3שטרי_יק ד( ארבעט־טאג(, דעט קירצב
 פאר- פאר קאמם דורכנ געווארב דערגרייכט דיבעב וואם רעזולטאטב, די
 רוסלאנד את ארבעט-טאג וועגב געזעצגעבתג די ארבעט־טאג. דעט קירצב

 מאכי- פאבריק-אינספעקציע. דער פת צושטאנד דער את אויסלאנד את את
 געזעצ דעט אויםצומי_ידנ קעדיי פאבריקאנט, דעו־ אם טוט עם וואם נאציעם,

 אוט־ אנדערער, דער אם פאבריק אייב פת איבערווארם? ארבעט-טא־נ: וועגנ
מייסטער. באט וווינענ מאשינעם, די רייניקג זייגער, דעט איבערדרייענ יטנ,2ב

 באזוכג קתדער די ביים קתדער-ארבעט[ אויסנוצג ]צו מאכתאציעם
 צווישנפעלקער- די מאכינאציעם. דאזיקע די קעגב קאמם פת מיטלעג שול. א

ארבעט-טאג. דעט באגרעבעצנ פאר באוועגונג לעכע

ארבעטלויב .2
 אוב נאכפרעג נ ו פ ווירקונג ארבעטלויג. דעט נ ו פ ס יי גר די

 אם ווירקג וו$ם באדיגגונגעב, רעזערוו-ארטיי. דער ג ו פ אוב אנב$ט
 אנטוויקלונג קולטות פת שטופע קלימאט, ארבעטלויב: דעט פת גריים דער
 פת ווירקונג פארקלעבערתג(. את פארגרעסער־תג דער )פת קאפיטאליזט פת
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 דער- די פוג ארבעטער די פת איבערוואנדערונג אימיגראציע, אוב עמיגראציע
 אוב רעגירג פת פארמע )די שטי_יערנ אומדירעקטע שטעט, די את פער

 סתדי־ ארבעטלויג. אפג קינדער-ארבעט פרויענ-אונ פת ווירקונג קאפיטאליזמא
 )קראמענ, נאטור-געצאלט ארבעטער-ארגאניזאיצעם; באלעבאטיט, די פרג קאטנ

 דיג־ פראדוקט, פרג בראקירונג שטראפנ, אויסצאלג, פת טערמינעס קופאנעם(,
 אר־ פוג פארקאנטראקטירונג נויט. גרעסטער פת צי_יט דער את ארבעטער גענ

 לערנ-ענג־ וועגב רוסלאנד את געזעצגעבונג לערנ-י?נגלעכ, פת סיסטעם בעטער,
 ווירקונג ארבעטלויג. ו־עליאטיווער ארג אבסאליוטער נאמינאלער, רעאלער, לעב.

 גע- ארבעטלויג. אפנ ארבעטער, די פאר אי_ינ ארדנט מע וואם וווינונגענ, פרג
 שעדלעכקי_יט די שטיק, א פאר געצאלט פונעט גריים די שטיק: נ ו פ ע ל א צ

 ארויסשטעלנ קענעג שטיק־ארבעטער די וואס פאדערונגעג, ארבעטער, די פאר
 ווירקונג וואב. פת געצאלט אפ אריבערגייב פוג נוצג דער באלעבאטיט, די

 אנטייל צווישנאנאנד. ארבעטער די צעטיילנ אפג שטיק פת געצאלט פתעט
 אפג ווירקונג די את פראדוקציע דער פרג רעוועב אינעט ארבעטער די פת

 פיזישג, דעט אם ארבעטלות פת ווירקונג איבערשטתדנ-ארבעט.- ארבעטלות.
 פארברעכערישקי_יט, ארבעטער: די פת צושטאנד גי_יםטיקנ את אתטעלעקטועלנ
פראסטיטוציע. כאסענעם, צאל שטערבלעכקי_יט, דעגענערירונג,

 נ ט י_י ז ע וו י ט א ג ע נ פרויענ-ארבעט: קינדער־את צוצ?ענ פת ווירקונג
 פאר- אפשוואכתג, פיזישע דעמאראליזירונג, פאמיליע, דער פת )צעשטערונג

א פ קינדער-שטערבלעכקי_יט(. את טויט־געבארענע צאל דער פת גרעסערונג
 באדי_י- הויז-ווירטשאפט, פת קאפיטאליזירונג )עמאנסיפאציע, נ ט יי ז ע וו י ט י ז

קאמפ. פת מיטלעג קלאסנקאמפ(. פארג טונג

מערווערט .3
מערארבעט. את נויטווענדיקע מערווערט, טוישווערט, ווערט,

 קוואל ערווי_יזנ:1) ארבעט דער פאר געצאלט קית ניט איז מערווערט׳
 קאפי- גרויסע אקצ?אנערנ, קלאסג: ניט-ארבעטנדיקע די פאר לעבנ-מיטל פת

וו.(. אז. את פאבריקאנטג טאליסטנ,
 את ניט זיב געפינט ארבעטלות באלוינונג. קייב ניט איז ארבעטלויב

 מיט את פראדוקט געשאפענעט דעט פת ווערט מיטנ אנטשפרעכונג שוט קית
 זיב טיט פאר שטעלט ער נאר וו, אז. את ארבעט-טאג פונעט דויער דעט
 טיבע די ארבעטער. פונעט עקזיםטענצ־מיטלענ מינימום דעמ פת קאסט דעט

 )דאם ארבעט דער פאר באלוינתג קית ניט איז ארבעטלות דער 'פארוואם
 פרא־ זי_ינענ גופע פראדוציר-מיטלענ די פראדוציר־מיטלענ(. קית האבנ ניט

 פעא־ שקלאפנטומ, באמ ארבעט פת עקספלואטאציע די ארבעטער. דעט פת דוקטנ
עקספלואטאציע. געוועג איז קאפיטאל פת אורקוואל דער אז באווי_יז, א ווי דאליזמ,

 האנדל־קאפיטאל. את פראדוציר- וווכערישנ, פת באטי_יט דעמ וועגנ
 פונעט אפשאצונג זייער אומדירעקטע. את דירעקטע שטי_יערנ יתת־פראגע. די

 פת באדי_יטוגג די ארבעטער-קלאם. פונעט אינטערעסנ די פת שטאנדפונקט
 איז ארבעט אז אנרוי_יזנ, שטי_יער. פת פארמע דער אם רעגירונג-פארמע ד׳ער
 צו מיטל א ווי ארבעטער־געזעצגעבונג, שטייעו־נ. פת קוואל איינציקער דער

 פת אינטערעסנ די את קעגנזאצנ די פת אויספיר מערווערט. ז־עמ .פארקירצג
ארבעטער. את קאפיטאליסטג :די
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לעקציע א .
וועגען

פאליטיק ארן עקאנאמיק

1.

 שטרייט צום נייטהיג זיינען וועלכע זאממען, צו אוצרעשזדעניעם אללע .1
אר עקאנאמישע די הייסען קאפיטאליסטען, און ארבייטער די :צווישען

 ערציהען וועלכע אוצרעשזדעניעם, אללע קלאסם. ארבייטער פון ע י צ א ז י נ א ג
 די הייסען זאממען צו פראוויטעלסטווא, מיט שטרייט א צו ארבייטער די

ניזאציע. גא $ר פאליטישע
 דערצו, בריינגט קאפיטאליסטען די מיט ארבייטער די פון שטרייט דער .2
 פאבריצנע דיי מיט פאליציע, מיט שטיצקעם האבען זאלען ארבייטער די דאם

 ווע־ עם מעהרער וואם העררשאפטען. פיל נאך און סודעבנע מיט אינספעקציע
 אן הייבן מעהרער אלץ העררשאפט פון פארשטייער די מיט שטיצקעם די רען
 פאליטישע פון נייטהיגקייט די פערשטיין צו ארבייטער ענטוויקעלטערע די

 עקסעס- די מיט קאמפף א צו צוגרייטען צו זיך ם־איז נייטהיג ווי און פרייהייט
 ענטוויקעל- )די זיי רעכטען. פאליטישע די צוליעב פראוויטעלסטווא טירענדע

 בעטראכטען צו צוזאממענצוקלייבען זיך אהן אפט הייבען ארכייטער( טערע
 דורך בעשטימונגען זייערע פיהרען צו דורך און כראגען פאליטישע זייערע

 כן, על ארגאניזאציעם ארבייטער פאליטישע ארוים שפראצן עם מאססע. דער
 ר- א ט ש דער איז ארגאניזאציע עקאנאמישע די אז מיר, זעהען

 סוף כל סוף וואקסט עם וועלכען ף וי א פונדאמענט ער ק
 מען קען דערפון ארבייטער־ארגאניזאציע. פאליטישע א ארוים

 די ווען זין, א האבען דאנן נאר קען אוצרעשזדעניע פאליטישע די אז זעהן,
 עקאנאמישע די אין אבער, ווען פלייסיג. ארבייט ארגאניזאציע עקאנאמישע

 ארגאניזאציע פאליטישע גאגצע די איז אנ-אונארדנונג העררשט ארגאביזאציע
 זייבען מיט דער זיך פערנעמען וועלכע ארבייטער די און קינדער-שפיל א גור

 ביידעם. אויפען זיך ביי רעוואליוציעם מאכען וועלכע העלדען, יענע צו גלייך
 ן וי ש סט יי ה קאססעם די אין אג־ארדנוג נגען יי בר אריין

 ארגאג- ארבייטער פאליטישע די לעבענס־קראפט א צוגעבען פאראיינם
גיזאציע.
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 - נ א ג אין ן יי ז דארף ע י צ א ז י נ א ג ר א ע ש י מ א נ א ק ע די .3
 אור- ווייטערדיגע די איבער ע. ש י ט לי פא די פון אפגיטהיילט ן ע צ

 קען זי ווען ארבייטער, די פאר נוטציג זיין דאן נאר קען קאססע א א( זאכען:
 זאלען קאססען די אין דאם זעהן מען דארף כן על מאססע, גרויסע א אויף האפען
 ארענטליכ־ אין שטייען וועלבע ארבייטער, אזוינע אפילו אריינטרעטען קענען

 ארייג־ ארבייטער. גיוויינטליכען א פון העכער ניט פערשטאנד אין און קייט
 וועלכע אזיינע, נאד קענען ארגאניזאציע פאליטישע א אין אבער טרעטען
 פערשטייען וועלכע אזיינע ענטוויקלונג, פון שטאפיל העכערען א אויף שטייען
 דעם, צוליעב קאמפף, פאליטישער א איז קלאסםען־קאמפף יעדער אז קלאהר,

 זייער איז ארגאניזאציעם סארטען ביידע די אט זאממען צו מישט מען וואט
 די אז דערצו, נאך בריינגט דאם און צלענעם, נייע צונעמען אריין שווער

 פערשטענדיגע, גרופפע קליינע א פון בעוועגובג א ווערט בעוועגונג, ארבייטער
 קיין וועט זי ווייל ניט, ווערדע קיין האט אליין קאססע דיא וועלכע פאר

 אנ-ארים- ווערט זי לאגע. מאטעריאלישע זייער אויסבעססערען קענען ניט מאהל
 אין ניט אנטהייל קיין נעמט מאססע גאנצע די ווייל בעוועגונג טאקראטישע

 ארגאניזא- פאליטישע און עקאנאמישע די צוזאמענמישען דער ב( קאטסעס. די
 יע- ווערט דאן ווייל הינזיכט, פאליצייסקען אין גיפערהליך אויך נאך איז ציע
 די אויף און אוסטאוו אויפען פערלאזענדיג זיך קאססע, פון מיטגליעד דער

געזעללשאפט. פאליטישע א צו געהערען פאר-ן פעראנטווארטליך זיין פראקטיקע,

2.

 לעבען וועלכע און אייגענטהום קיץ ניט האבען וועלכע ארבייטער, די .1
 לאסם ק דער הייסען ארבייטם־קראפט, זייער פערקויפען זיי וואם דערפון

פראלעטאריער.
 פון ארבייטער קריסטליכע, אידישע, ארבייטער, רוססישע פראנצייזישע, .2

 קאפיטאל, פון מאכט די פון גלייך ליידען אללע—אמעריקע פון אדער יעווראפע
 פערדיענסט מעהרער וואם באקומען צו זאך: איין צו נאר שטרעבט וועלכע

 ניט זאל ארבייטער דער ווער גלייך באנץ הארעוואניע, ארבייטערם די פון
 ער צי קריסט, א צי איד, א צי דייטש, א אדער איינגלאנדער, איין צי זיין:

 פון אינטערעססען די אלזא: אפריקע. אין אדער אמעריקע אין ווייגט
 נאציאנעןפוןאללערעליגיעס אללע פון טער יי ארב אללע
ם. נ יי א אלץ זיינען

 פי־ א ק די און פראלעטאריער די פון ־עםםען1אינטע .3
 דער איז עם קורצער וואם זעטצליך: ן געגע זיינען טאליסטען

 בעקומט קאפיטאליסט דער וואם פראצע, די איז ווייניגער דאם ארבייט-טאג
 פער־ דער איז קלענער דאם ארבייטם־לויהן די ס׳איז גרעססער וואם אומזיסט,

 זאלען זיי דאם גוט, איז ארבייטער די פאר קאפיטאליסטען; די פון דינסט
 ארגאניזאציע, פעסטע א אין פערבינדענדיג זיך אנדערע, די פאר איינע שטיין

 איינצלנע מיט עסק האבען צו בעסער איז פערקעהרט, קאפיטאליסטען די
גל. ד. א. ארבייטער אבגיזונדערטע

 נייטהיגע אללע בעשאפען צו מיטלען אללע פערמעגען קאפיטאליסטען די .4
 דער גל.(. ד. א. מאטעריאלען רייהע מאשינעם, געביידע, )למשל, פראדוקטען
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 אלם איהם דינען וועלכע הענד< צוויי אויסער נישט גאר פערמעגט איבייטער
 מוז הונגער, פון שטארבען צו ניט אום דעריבער, מיטטעל. לעבענם איינציגער

 קאפיטא- דער וועלכע בעדינגונגען, אללע אויף צופריעדען זיין ארבייטער דער
 זיך גיט ארבייטער דעו־ הערשט, קאפיטאליסט דער ארויס. איהם שטעלט ליסט

 די קלענער סך א מאכען ארבייטער די אלץ קענען דעסטוועגען פון אונטער.
 קאפי- אנטקעגען שוואך איז ארבייטער איין פראצע. זייער פון עקספלואטאציע

 אבצוטרע- קאפיטאליסט דעם דריקען צו קען ארבייטער פון פעראיין א טאליסט;
 אפי- ק די מיט ט יי שטר פארשריטטליכע א עב י ל צו טען.

 פער- אין פערבינדען זיך ארבייטער די מוזען טאליסטען
ן. ע נ יי א

ר: טע יי ארב די פון ציעלען די .5
 אלגעמיינע אויף צוטהיילען קאן מען וועלכע נאהענסטע, די א(

בעזונדער. מלאכה יעדער פון זיך ווענדען וועלכע ספעציאלנע און
 ליכטיגע שכירות, גרעססערע ארבייטס-טאג, קורצען איין אלגעמיינע:

 די מיט קאפיטאליסט פון בעהאנדלוגגען מענשליכע און מאסטערקאיעם ברייטע
ארבייטער;

 די צאהלען פון צייט די טערמין, דער ביישפיל צום ספעציאלנע:
גל. ד. א. צייט מיטאג״ם ארבייט, סוף און אנהייב דער ארבייטם־לויהן,

 מא- צו (1 צו: זאגט וועלכע פרייהייט, פאליטישע שפעטערדיגע:
 פערזאמלונגען; פרייע שרייבען, ריידען, פריי פעראיינען, סטאצקעם, פריי כען

 ’כד מלוכה דער פון פיהרונג דער אין א־נ־איינטהייל נעהמען לאזען צו (2
 די פון עקספלואטאציע די קלענער מאכען וועלכע זאקאנעם, צוגעבען ארוים

זאקאנעם.(. )פאבריצנע קאפיטאליסטען
 בע־ און געזעללשאפט קאפיטאליסטישע די פערניכטען לעצטע די ג(
 געווערבם־מיטט- אללע וועלכען אין וועלט-ארדנונג, סאציאליסטישען א שאפען

 קיינעם צו און אלעמען צו געהערען וועלכע ערד(, זאוואדען, )פאבריקען, לען
 ווערען אויסגעארבייט וועלען פערברויך־פראדוקטען אללע און באזונדער, ניט

צוזאממען.
 ארביי- די גרינדען ציעלען לעצטע און שפעטערדיגע די עררייכען צו כדי

 ארבייטער אריין טרעטען פעראיין פאליטישען אין פעראיין. פאליטישען א טער
 דער אין אז (1 פאלגענדע: די פארשטייען וועלכע מלאכה׳ם, פערשיעדענע פון

 פון אינטערעססען די נאר פראוויטעלסטווא בעשיטצט געזעללשאפט איצטיגער
 און איצטער לאגע זייער פארבעססערען צו רעכט כדי (2 קאפיטאליסטען, די

 דארפען קאפיטאליסטען קלאסם דעם זיין צו מנצח גאנצען אין שפעטער כדי
 דארפעןנעה־ זיי ד״ה, מאכט, פאליטישע די הענד די אין האבען ארבייטער די

 אז זעהן, מען קען דערפון מלוכה. פון פיהרונג דעם אין א־נ־איינטהייל מען
 טהייל ענטוויקעלטערע דיא נאד זיין קען פעראיין פאליטישען פון מיטגלידער
 אוצרעשזדעניעם, אייגענע זיינע זיך האט פעי־איין פאליטישער דער ארבייטער.

 אוועק שטעלט מען און פראגען פאליטישע פערשיעדענע בעטראכט מען וואו
מאססע. דער פאר פאר נאכהער עם לייגט מען וועלכע בעשטימונגען, געוויססע
 בע- און רודף איז פראוויטעלסטווא סאמאדערזשאוונע אונזער ווי אזיי
 פאלי- א אין א־נ־איינטייהל נעהמט וועלכער ארבייטער, יעדען שטריינג שטראפט

 שפיאנען, פולקעס גאנצע זיא האלט אויפצוזוכען זיי און געזעללשאפט טישען
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 וויסען זאלען אוצרעשזדעגיעם פאליטישע די פרן ד$ם נייטהיג, דעריבער איז
 מענשען, אזיינע נאר וויססען זאלען זיי וועגען אז מענשען, ווייניגער רואם

 א־נ־ געוויזען ארוים האבען וועלכע און צוטרויא א פאלקאם פערדינען וועלכע
 סאמאדערזשאוו־ אין כן על ארבייטער־זאך. דער צו איבערגעגעבענהייט

ר ע ם ארבייטער ע ש י ט י ל א פ ס א ד ,ג י ה ט יי נ איז מלוכה נע
,ע ס ס א מ דער פאר ס יי געה א ן יי ז ן ע ל א ז ן ע נ יי א

 ע ש י מ א נ א ק ע ארבייטער די מאכען ציעלען נעהענסטע די עררייכען צו כדי
 ם ו צ ס ע ם ט א ק עפענען און פעראיינען פראפעסיאנאלנע

 אר־ די שטיצען נאר דארפען קאססעם די אז מען, זעהם דערפון שטרייט.
 קיין שטעלענדיק ניט זיך קאפיטאליסטען, די מיט שטרייט זייער אין בייטער
 דאר- אדער עקסעסטירען ציעלעז זייטיגע די אט עררייכען ציו ציעלען; זייטיגע

מיר: זאגען דעריבער אוצרעשזדעניעם. אנדערע עקסעסטירען -פען
 ענטוויקלונג די מיט בעזארגען זיך דירעקט ניט דארף קאססע די (1

 צר- מיטען בעזארגען צו אנהייבען זיך וועט קאססע די אויב ארבייטער. פון
 עקסעם־ צו אויף זי הערט זאניאטיעם, מיט צטעניעם מיטגליעדער איהרע שטעלען

 דאם—לעהרער זוכען צו קאנטאר א ווערט און שטרייט פון קאססע אלם טירען
 איבער- איז זאניאטיעם מיט צטעניעם פון ציעל די צווייטענם, ערסטענם. איז

 דארפען דעריבער פערשטאנד, פאליטישען א ארבייטער ביין ענטוויקלען צו !הויפט
 ניט פאלל קיין אויף און אוצרעשזדעניעם פאליטישע די בעזארגען דערמיט זיך
 צופריעדען ניט זייער זיין אפילו קען ארבייטער דעד שטרייט. און קאססעם די

 און צטעניע קיין ניט ער האט פריצינעס יעבע אדער די צוליעב וואם דערפון,
 ווענ- צו זיך זייט זיין פון משוגה״דיג זייער געווען וואלט עם נאר זאניאטיעם,

 געבען איהם קען זי קאססעס. די צו ענטוויקלונג פון פאדערונג דעם מיט דען
 גייסט־ א געבען נאר איהם קען זיא געשטעלט, איז זיא וואם אויף ראם, נאר

מעהר. ניט בתים בעלי די מיט שטרייטען צו מאכט מאטעריאלישע און ליכע
 קאמפף א צו ארבייטער די פערפערטיגען דירעקט ניט דארף קאססע די (2

 אזא מיט מיטלען געבען איהם ניט דארף זי ד״ה פראוויטעלסטווא, מיט
 פא- בעשטיממונגען די אין א־נ־איינטייהל נעהמען צו ארט א־נ־אנדער אדער

 דאם (1 אורזאכען: ווייטערדיגע די איבער זיין ניט דארף דאם פראגען. ליטישע
 אין נאר בעשטייט וועלכע קאססע, פון ציעל דעם מיט געשטיממט ניט וואלט

 קאפיטאליסטען. די מיט שטרייט זיין אין ארבייטער דעם שטיצען צו דעם
 איז בעל־בתים, די מיט שטרייט דעד אין פארשריטע גוטע מאכען צו, כדי (2

 ארביי- טהייל גרעסטע זי איינטהייל נעהמען זאלען שטרייט אין דאם נייטהיג
 ווען דאן, נור נוטצליך זיין קאססעס די קענען אלזא, מלאכה. דעד פון טעד
 מיטגליעדער אבער ארבייטער, ארענטליכער יעדער טרעטען אריין קען איהר אין
 ארבייטער ענטוויקעלטע מעהר זיין נאר קענען ארגאניזאציע פאליטישע א אין

 ארבייטער־בעווע- פרן ציעלען לעצטע און שפעטערדיגע די פערשטייען וועלכע
 ווע- חאראקטער, פאליטישען א טראגען וועט קאססע די אויב דעריבער: גונג.
 כדי ארבייטער, טהייל קלענסטע די נאר טרעטען <ריין קענען איהר אין לען

 אזעלכע ארבייטער ביין זוכען מוזען מען וועט קאססע, אזא אין צוטרעטען אריין
 רועט ארבייטער־באוועגונג די ניט, האט טהייל גרעסטע די וועלכע מעלות,
 מענשען; גרופפע קליינע א פון בעוועגונג א-נ-אריסטאקראטישע ווערען

 גאנצע די שטרייט פון פעראיין אלם קאססע די פערליערט מענשען די פאר
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 מא־ זייערע אויסצובעססערען שטאנדע אים זיין ניט וועט זי ווייל ווערדע,
 אין קומען אריין קענען ניט וועט מאססע גאנצע די ווייל לאגע, טעריאלישע

 וועט ציעלען, פאליטישע שטעלען זיך וועט קאססע די אויב (3 קאסע. קיין
 זיך וועט עם אויב ווארום הינזיכט, פאליטישען אין גיפערליך זייער זיין דאם

 מיטגליעד יעדער וועט קאססע, א פאר איז עם וואסער אין פראוואל א מאכען
 פאר־ן פעראנטווארטליך זיין פראקטיקע, אוב אוסטאוו אויפען פערלאזענדיג זיך

 פעראנטווארטליך זיין וועט ער ד״ה ארגאניזאציע, פאליטישע א צו גיהערען
 דערום רחמנות, אהן בעשטראפט פראוויטעלסטווא וועלכע פערברעך, אזא פאר

 שוין געטאן, ניט זאך קיין נאך האט וועלכער ארבייטער פראקטישער יעדער[ ]וועט
 פאר קאססע, אין טרעטען אריין זיין פון טאג ערסטער פון ווערען פערעכעגט

 גיווען וואלט עם שטראף. שטריינגער א קומט עם וועלכען פערברעכער, א
 גיפאר אזא אין צוווארפען אריין אונארענטליך אפשר און נארעש זייער זייער
 גיוויזען ארוים ניט זאך קיין אין זיך האט וועלכער ארבעטער, איין אזא

 פיהרט איהר און גיטהאן גארניט נאך האט ער ווייל דערפאר, אונארענטליך
 ווייל דערפאר, נארעש דיעלא, אוגאלאוונע שווערע א אין אריין שוין איהם

 און פערלאזען איהם אויף זיך קען מען אז ארויסגעוויזען, ניט באך האט ער
 איז וואם דאם, און זאכען. פאליטישע געפעהרליכע איהם פערטדויט איהר
 ענטוויקעלט גענוג שוין זיינען וועלכע קאססע, פון מיטגליעדער די צו שייך

 די מאל אלע יענע האבען ארבייטער, פון פראגען פאליטישע פערשטיין צו
 עקסעסטי- וועלכע אוצרעזשדעניעם, פאליטישע די צו צושטיין צו מעגליכקייט

מאססע. דער פון געהיים אין .רען
 ניט און ציעלען עקאנאמישע שטעלען נאר זיך דארף קאססע די (3

 קאססע דער פון ציעלען דירעקטע די ציעלען. דירעקטע איהרע פון אברעטען
 די מיט שטרייט זייער פון צייט דער אין ארבייטער דעם שטיצען צו נאר איז

פאליטיש. ענטוויקלען צו $דער לערנען צו זיי ניט און קאפיטאליסטען
 - כ י וו די איז טער יי ארב ציעלעןפון נעהנסטע די פון (4

 וועלכע ארבייטער, די ארבייטם־טאג. דעם פערקירצען טיגסטע
 ניט קענען לעבען, פארען שטרייט אין אריינגיטאהן לעבען און לייב מיט זיינען
 אל־ זייערע באטראכטען צו צוזאממענקוממען ניט זיך, ענטוויקלען ניט לעזען,

 אהן לאגע. זייער וועגען קלערען ניט אפילו קענען זיי אינטערעססען; געמיינע
 קיין געפינען ניט לאגע, זייער פערשטיין ניט ארבייטער די קענען צייט רוהיגע
 ארבייטם" דעם פארקירצען ווערען. צו פטור איהר פון ווי מיטלען

 פון בעדינג נייטהיגסטער און ר ע ט ס ר ע דער איז ג א ט
 קע- ארבייטער די אויב דעריבער, ארבייטער־קלאסם, פון ען יי ר בעם עם ד

 ארבייטס־טאג, דעם פערקירצען אדער ביידע, די פון איינם אויסקלייבען נען
 די אויסקלייבען בעססער זיי דארפען שכירות, די פערגרעסערען למשל אדער

קלאםםען־אינטערעםס. אייגענער זייער פאדערט דאס ערסטע.

ענדע
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 שניירער- )פת ,קאטפ-קאסע" ווילנער דער פת סטאטוט דעד
 אפזת- וועגב אגיטאציע די וויאזוי באגרים, קלארב א גיט פאב(
 פארווירקלעכט איז פאליטישב פת קאמפ עקאנאמישב דעט דערב

 די או מ-ר, ז?ענ דזוקומענט דאזיקב רעט פת לעבב. את געווארב
 פראפע־ פארגעשטעלט זיב טיט האבב )קאמפ-קאסעס( פאב־קאםעס

 צילב זעלביקע די געשכעלט זיב האבב וועלכע פאריינעב, סלאנעלע
 את אמעריקע ענגלאנד, את טרעד־יוניאנס די וואס אופגאבעס, את

 אופגאבע איינצ-קע די געשטעלט זיב האבב אוב לקנדער, אנדערע
סכירעס. די פארגרעהערב אוב ארבעט־טאג דעט פארקלענעו־נ צו

 מארקם־ענגעלס־לענ״ג את געפונעב מיד האבב •«סטאטוט" דעט
 איז—סטאטוט דאזיקב רעט דעראווטערסת איו עם רועד אתהטיטוט.
פעסטצושטעלנ. געלתגעב אונרזת־ט

 ורעל־ אריגינאל, רו&ישג נ פו איבערגעזעצט איז סטאטוט דער
באנר. רעט את א־בערגעדרוקם אויב ווערט כער

קאמפ-קאסע ווילנער דער פת סטאטוט
זיב! פארייניקט לענדער, אלע פת פראלעטאריער

קאסע דער פרב צילנ די ררעגב .1

 קאמפ א אליינ פירב צו אימשטאנד ניט איז ארבעטער די פוג קיינער .1
 ביטערנ זי_ינ איז עם וויפל כאטש פארבעסעו־נ צו קעדיי באלעבאם, זי_ינ קעגנ

 פערזעג- אייגענע זי_ינע מיט זיב דערשלאגנ ניט קאנ אונדז פת קיינער לעבנ.
 פת העכערונג א את ארבעט־טאג פת פארקירצתג א אנשטרענגתגענ לעכע

 קעדיי אלע, זיב מיד פארייניקנ דערפאר ארבעט. שווערער זי_ינ פאר געצאלט
 דע־ נאר צווייטנ. דעם איינער שטיצנ את אנדערע די פאר איינע שטית צו

 איבעריקע זי_ינע אלע וועגג זארגנ זיב וועט אונדז פת יעדערער ווענ מלט,
 אלע מיר וועג ארבעטערקעם, את ארבעטער די —שוועסטער את ברידער

 קא- מיר וועלנ דעמלט נאר יעדעו־נ, פאר זיב איינשטעלג את ז$רגנ זיב וועלנ
 פארבעסערונג א דערגרייכב צו אי_ינגעבנ זיב וועט אתדז אז זי_ינ, זיכער נענ
 פת פארגרעסערתג א ארבעט-טאג, פת פארקלענערונג א לאגע: אונדזער פת

 ארבעט-מאג דער ווענ )באמערקונג: סעזאנ פת פארלענגערונג א ארבעטלות,
 בא- אויסצופילנ אימשטאנד זי_ינ ניט באלעבאטיט די וועלנ קלענער, זי_ינ וועט

 געצווונגענ זי_ינ באשטעלער די וועלנ דעמ אדאנק באשטעלונגענ. אלע צי_יטנם
זעלבסט סעזאנ דער את איצטער, איידער פריער, באשטעלונגענ די געבנ צו
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 פאר- א ווער־נ(, לענגער וועט ער ה. ד. סריער, אנהייבנ דערפאר זיב וועט
 )בא- ארבעטערקעם די אוב ארבעטער די צווישג באצ?ונגענ די פת בעסערונג
 דא איז פאב אונדזער פת ארבעטערקעם את ארבעטער די צווישב מערקתג:

 די צו איינע צוטרוי שוט קייב ניט האבג זיי םי_ינטשאפט: אייגנארטיקע מיג א
 אויבג פת ווי אזוי ארבעטערקעס די אם קוקנ ארבייטער די את אנדערע,

 באמיעב את זאב־לאגע אזא טיט צופרידב זייער זיינעג באלעבאטיט די אראם.
 זיב זיי באגייעג זייט, זייער פת וו^ם דעט, דורב עם אונטערצוהאלטג זיב
 דעט דוו־כ זיי דערהייבנדיק ארבעטער, טיט ערגער,תוי אויב ארבעטערקעם די טיט
 םי_ינטשאפט. די נ$כמער פאנאנדערבלאזנדיק ה. ד. אויגנ, אייגענע זייערע את
 זי וואס דעט, טיט באלעבאטיט די פאר נוצלעב זייער איז פיינטשאפט דאזיקע די

 ארבעטערקעם די את ארבעטער די פארייניקנ צו מעגלעכקי״יט די ניט דערלאזט
 ארבע־ די םי_י ארבעטער, דער םי_י אבער קאמם. אלגעמיינעט דעט צוליב

 פארבעסעו־נ ניט קאנענ ביידע באלעבאטיט. די פת ביידע ידנ2ל — טערקע
 דאם את צווייטע די איינע העלפנ אנהייבנ ניט וועלג זיי ביז לאגע, זייעד
 דארפנ דערפאר מענטשנ. גלי_יכע פאר האלטנ זיב זאלנ זיי אז גענוג, איז אלית

 גרוים- די פארניכטנ צו זיב באמיענ ארבעטערקעם די םי_י ארבעטער, די םל_י
 ארבע־ די צו באצתנג את ארבעטער די בא עקזיסטירט וואם האלטערישקי_יט,

 קעגנזי_יטיקע דאזיקע די אונטערהאלטנדיק אז געדענקענ, דארפנ זיי טערקעם.
 עק־ זייערע פוב קראפט די אונטער זעלבסט דעט טיט זיי האלטנ פי_ינטשאפט,

 באלעבאטיט( די )קעת זיי קעגנ קאמפ דער אז ספלואטאטערג־באלעבאטיט,
 פאר־ א פיינטשאפט(, אזא פת אפוועזנהייט פולער דער בא נאר מעגלעם איז

 טע אז ה. ד. באלעבאטיט, די מיצאד אונדז צו באציונגענ די פת בעסערונג
 אנדערע פת באפרידיקונג א מענטשנ, טיט ווי באגית אונדז טיט זיב זאל

 פאב אונדזער צו שי_יכעם א האבנ וואם פאדערונגענ, קליינע פארשיידענע
 איז וואט צי_יט, דער פת גרענעצנ די את ווארמעם אפ אפרו אב אויב אוג

געזעצ. דורכג אי_ינגעשטעלט
 אי_ינ- את סאלידאריש זי_ינ מיר דארפנ אלצ, דאם דערגרייכנ צו קעדיי .2

 אלצ, דאם דערגרייכנ צו קעדיי אז, טרעפג, ק$נ עם זיב. צווישנ שטימיק
 אר- די אז דעט, את באשטייט וועלכער שטרייק, א מאכנ דארפנ מיר וועלנ

 די אוועק איתצי_יטיק ווארפג ווארשטאטג עטלעכע אדער איינעט פת בעטער
 מאם- ניט זיינעב באלעבאטיט די קאלזמאנ צו ניט איר צו טרעטנ את ארבעט

 אוים- ניט קאנ שטרי_יק דער אבער פאדערונגענ. זייערע אלע נאכצוגעבנ קיט
 דורב- אפ געלט זאפאם את ניטא איז שטרי_יקער די בא אויב וועו־נ, געשפילט

 וווהת קאסע, א מיר גרינז־נ דערפאר ניט. ארבעט טע וואם צי_יט, די צולעבב
 קאנענ אויפנ, אזא אפ קענ. ער וויפל וואב אלע צאלט אונדז פת יעדערער

 פארשטרי_יקכ צו אימשטאנד זי_ינ וועלנ מיר אז געלט, אזויפיל אכזאמלעג מיר
 פאדערנ. מיר וואם דאם, דערגרייכנ ניט וועלנ מיר וואנענ ביז זיב האלטנ את

 צונויפזאמלענ אפט קאסע, א את פארייניקט זי_יענדיק מיר, וועלנ אויסערדעט
 וועגנ זיב דערוויסנ גענוי דערפאר את אינטערעסנ אונדזערע וועגנ ריידנ זיב,

 וואם, טיט את וועב זיב דערוויסב פאב, איג אונדז בא זיב טוט עם וואס אלצ,
לאגע. אונדזער אויסצובעסעו־נ אפ באנוצנ זיב מיר קענענ עמלעכ,3

 די פארשטארקג את עם, הייסט באשטייט, קאסע דער פת צילנ די .3
 זי_ינ מעיאשעוו צו מעגלעכקייט א זיי געבג ארבעטער, אלע צווישנ פארייניקונג
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 פארבעסעו־נ צו וויאזוי דעט, וועגנ נעמלעב, אינטערעסג, זייערע וועננ זיב
 אונדזערע העלפנ ארג לעבנ אונדזער פארבעסערנ <:ינ צולעצט, לעבג, אונדזער
באלעבאטיט. זייערע קעגנ קאמם זייער אינ שוועסטער את ברידער

קאסע דער פרב מיטגלידער די וועגנ .11

 אויס- דער אויסוואל. אג מיט קאסע אי־נ אנגענומענ וועו־נ מענטשנ נייע .4
 ערלעכער אג נאר אנגענומענ ווערט קאסע את רואם: את אט באשטייט וואל

 זיב אנפרעגנדיק ניט ארט, צווייטנס א אפ גית ניט וועט רואם אזא, מענטש,
 די פת טייל גרעסטער דער וועג שטרייק, צוט צושטית וועט וועלכער איט; בא

 פלאם־ קית ניט איז וועלכער נייטיק, פאר געפינעב עם רועלכ קאסע-מיטגלידער
 רעדט טע וואס וועגג ארויסגעבנ ניט וועט וואם אזא, צווואק, קייב ניט לער,

 טיט רעדט טע רואם וועגג פארשטית זאל וואם קאסע-פארזאמלונגעג, די אפ
 איט אז דערווי_יזנ, איט מענ דאו־פ מענטשנ, ני_יעמ א צוצ?ענ קעדיי .5 איט.

 קעג ער וועלכע דורם מיטלענ, יענע אם איט אנווי_יזנ נ או שלעכט זיב לעבט
 טיט־ דאזיקע די אז איט, זאת ניט אבער לעבנ, שלעכטנ פת באפרי_יענ זיב
 דערנאם קאמפ-קאסע(. א עקזיסטירט עם אז ה., )ד. פאראנ שות זיינענ לענ

 איבערייו־נ, איט טיט זאלנ זיי מענטשנ, צוויי איבערגעבנ איט מענ דארם
 ביידע די באשליסג דאם ניט, אדער קאסע את איט צונעמעג צי אבער (6

 נאר קאסע את אנגענומעג ווערט מענטש ני_יער א .7 קאסע־פארזאמלונגענ,
 קאסע. דער פת ציל ז־עמ שות פארשטייט את שות וויים ער ווענ דעמלט,
 דוו־כ- דערנאב את פתקטג אלע וועגג איבעריידנ אימ מיט מענ דארם דערפאר
 אויב אנגענומענ, ער ווערט קאסע את .8 סטאטוט. דעט איט טיט לייענענ

 דעט קאסע. את צתעמעג איט קענ טע אז באשליסנ, פארזאמלתגעג ביידע
 גוט אלית איט קענ וואם יענער, מענטשנ ני_יעמ דעט טיט לייענט סטאטוט

 קאסע את $נגענומענ וועו־נ כאסענע-געהאטע .9 דעריקלערנ. איט קענ את
 מענ דארם נויט א ביים כאסענע-געהאטע, קית ניט ווי אויסוואל, זעלבנ מיטנ

 דער פת מיטגליד א ווענ .10 לעצטע. די איידער ערשטע די העלפנ גיכער
 ניט ער קענ ארבעטער, דתגט את ווארשטאט אייגענעט אנ אום עפנט קאסע

 באלעבאטיט די פת אינטערעסנ די ווי_יל קאסע, את ווי_יטער אם פארבלי_יבנ
 גוט, איז זיי פאר וואם אתטערעסנ, אונדזערע קעגנזעצלעב דירעקט זי_ינעב

 את אונדז טיט פאריינם זי_ינ ניט זיי קאנענ דערפאר שלעכט. אונדז פאר איז
 טיט- יעדער .11 אינטערעסנ. אונדזערע פארטיידיקנ צו שטער־נ אתדז וועלנ
 ער אפצאל: זית וואב יעדער ארי_ינצוטראגנ פארפליכטעט איז קאסע פת גליד

 קענ ער קאסע. את מיטגלידער מער וואם צוקומענ ם<זאלנ אז זארגנ, דאו־פ
 האט וואם פערזאב, די ווענ פאל, דעט את נאר צווייטנ, א פת ארט אפנ גית
 אי_ינ- דאו־פ ער דאם. איט דערלויבט ארט, דאזיקנ דעט פארנומענ איצט ביז

 ער קאסע. דער פת מערהייט די באשליסט עם וואם דעט, טיט זי_ינ שטימיק
 דער פת מיטגלידער די צו באצןונג את נאר ניט ערלעב, האנדלענ דארם

 ארבע־ די ארבעטערקעם. את ארבעטער איבעריקע אלע צו אויב נאר קאסע,
 את, ארבעטערקעם די צו זים באצ?ענ מענטשלעב את ערלעם דארפנ טער

 אר- די צו זים באצ?ענ אזוי פונקט דארפנ ארבעטערקעם, די זיי, פארקערט,
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 ארב זיי צווישב פאר קומט עם וואם אלצ, בעסאד האלטנ דארפב אלע בעטער.
מענטשנ. זי_יטיקנ אייב קייב דעט וועגב דערציילנ ניט

קאסע דער פרג פארשטייער די ררעגנ .111

 מיטגלי־ די מיט ריידנ גוט קענעב דארפב קאסע דער פת פארעטייער די
 גע- דארפב זיי פאב; אינ את פאר קומט עם רואם אלצ, פארשטייב אוב דער

 דער פרג פארשטייערקעם די את פארשטייער די פאב. זעלבנ דעט צו הערב
 אדער, קאסע דעד פת מיטגלידער אלע דורם ווערב אויסגעוויילט דארפנ קאסע

 אפ נאר אויסגעוויילט ווערב פארשטייער די זיי; פת מערהי_יט דער דוו־כ יעדנפאלם,
 זעלבנ אפב פתקט אויסגעוויילט וועו־נ קאנטראליאר את קאסיר דער .14 האלביאר. א

 זי_ינ דארפג קאבטראליאר את קאסיר דער צי_יט. זעלבער דער אפ את אויפנ
 צו מענטשנ פאסיקע קייב זיב וועלג פאב אונדזער את אויב אבער פאב, אתדזער פת

 זיב וועט מע אויב .15 פאב. אנדער אנ פת זי_יב זיי קאנענ געפינעב, ניט דעט
 איי- אפ, איט מעב זאגט ערלעב, ביט אום זיב פירט קאסיר דער אז דערוויסב,

 קייב פארנעמעב ניט קאב מענטש אית .16 האלביאר. דער זיב עבדיקט עם דער
 אזוי אבער פארזאמלונגענ, צוויי דא זי_ינענ אונדז בא כאטש .17 אמטב. צוויי

 את קאסיר אית נאר זי_ינ דעריבער דאו־פ אלגעמיינע, אנ איז קאסע די ווי
 ארבע- די דוו־כ אויסגעוויילט איז קאסיר דער אויב קאגטראליאר, אית
 את ארבעטערקעם די דורב ווערב אויסגעוויילט קאנטראליאר דער דאו־פ טער,

 צו נעמט ער וואם דעט, את באשטייענ קאסיר פת פליכטנ די .18 פארקערט.
 מיטגלי־ זייערע בא אופ זאמלעג זיי וואם געלט, די פארשטייערקעם די בא

 עם נאר ווי רובל. 3 ווי מער האלטנ ניט זיב בא דאו־פ קאסיר דער דער.
 את זיי אפצוטראגב מעכויעוו ער איז רובל, 3 ווי מער אופגעזאמלט ווערט

קאנטראליאר. באמ געפינענ זיב דאו־פ באנק פת ביכל דער מעלוכע-באנק.

V.! קאסע־געלט די ררעגב

 פאנד־נ- את וועכנטלעכע די פת באשטייט קאסע דער פת געלט די .19
 וועכב־ די פת גריים די .20 וו. אז. את לאטערייענ נעדאוועם, פת אפצאלונגענ,

 ארבע- די פאר אוב וואב א קאפ. 5 ארבעטער די פאר איז אפצאלתגעב לעכע
 די פאר איז פאנדב-אפצאלב די פת גריים די כוידעש. א קאפ. 10 טערקעם

 *.23 ווינציקער. ניט—קאפ. 15—ארבעטערקעם די פאר ׳קאפ. 25 ארבעטער
 ביכל דער און קאסיר, פת נאמעב אפב רועו־נ אפגעגעבנ דאר־פ געלט די

 רארפנ באבק את געלט די אפטראגנ קאנטראליאר. באט געפינענ זיב דארפ
 געלט טיט אוים העלפט קאסע די .24 צוזאמענ. קאנטראליאר מיטנ קאסיר דער
 שי_יכעם א האט וואם זאב, א פאר לי_ידט ער ווענ פאל, את מיטגליד, א אירנ

 באלעבאם דער אוב געריכט את איידעם אנ איז ער וועג ב. צ. אלעמענ, צו
 וו. אז. את צווייטב א פאר אי_ינ זיב שטעלט ער וועג אפ, דערפאר איט זאגט

 גייטיקב זיי ורעב פאכנ, אנדערע פת ארבעטער אויב העלפט קאסע די .25
 ווי_יל העלפנ, דארם טע זים. בא שטרייק א פת צי_יט דעד את געלט אין זיב

קאסע. דעד פוג פאנד וועגב רייו־נ 22 אוב 21 פונקטב די באמערקונג: *
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 גרויסע א עם האט פאב, איינ את שטרי_יק א אויסגעשפילט ווערט עם אויב
 ארבע- די וועג פאל, אינ אוב פאכנ. אנדערע פוג באלעבאטיט די אפ ווירקונג

 באלע־ די ה, )ד. זיי ורעל? פאדערונגע?, ם'איז וואסערע ארויסשטעלג וועלנ טער
 ארבעטער דעט ווי_יטער, פאדעיתגענ. דאזיקע די אם איינגית גיכער באטיט(

 גרת־ אריסגעשפילט, ווערט שטרייק דעד וועב ה. ד. פאל, דאזיקג דעט את איז
 דערשלאגג זיב זיי וועלנ קאמם פארייניקטג א דוו־כ נאר אז דערווי_יזנ, צו גער

 ארבעטער די זיב פארייניקנ דריטנם, פאדערונגענ. זייערע פת באפרידיקונג א
 וועלב העלפג, זיי וועלג מיר ורעב פערטנם, מער. אלצ פאכג פארשיידענע פת
 נהעלפ צו אונדז צווינגט זאב א נאב נויט. א פת פאל את העלפנ אונדז זיי

 וועלב עם אפטער וואם שטרייקנ: זייערע פת צי_יט דער את ארבעטער אנדערע
 וואס ארבעטער, צאל די זי_ינ וועט גרעסער אלצ שטרי_יקנ, איבערכאזערג זיב

 לאגע, זייער פארבעסערנ צו אפ וועג איינציקג דעט שטרי_יק את אי_ת זעענ
 דער את שטרי_יק א צו ווערב צוגעוווינט פאליציי די וועט מעד את מער אלצ

 את- די .26 באדי_יטונג. זי_ינ פארליו־נ ביםלעכווי_יז וועט שטרי_יקנ וועגב געזעצ
 די דוו־כ באשלאסג ווערג פאב, גאנצנ צוט ניט שי_יכעם א האבנ וואם יאנים,

 קאנטראליאר רעט קאסיר, דעט דוו־כ פארזאמלונגעג, ביידע פת פארשטייער
 ווא- א ענדער; צו אם סארזאמלתגענ. ביידע פת מיטגלידער אייניקע נאב את

 שטי־ אלע פת דריטלענ צוויי זיב פאדערנ סטאטוט, פת פונקט איז ניט 3םער
 אי_תשטימיק־_יט די נייטיק איז קאסע דער פת ציל דעט ענדערג צו אפ מעג.
 פראגעם, באשליהנ צו רעכט האט פארזאמלונג די .27 מיטגלידער. אלע פת

 אתד־ ביידע ווי אזוי .28 שטימעב. אלע פת דריטל צוויי דא זיינעג עם ורעב
 צו קעדיי איז, פראגעס זעלבע די את איינע באהאנדלעג פארזאמלתגעג זערע

 די אז אקציעם,תייטיק, את באשלוסג די את איינהי_יטלעכקייט אנ דערגרייכג
 אר- די פת פארזאמלונגעג די אם בי_יזי_ינ זאלג ארבעטער די פת פארשטייער
 ארבעטער. די פת פערזאמלתגענ די אם—פארשטייערקעם די את בעטערקעם

 ער- ניט זיב פירט את סטאטוט פת פונקט; די ניט היט מיטגליד א אויב .29
 דער־ קאסע-פערזאמלונגענ, די אם וועו־נ באהאנדלט אופירונג זי_ינ דארם לעב
 פארשטיי- אדער פארשטייער זית דורכריידנ פערזענלעב איט טיט דארם נאב

 רייז־נ, מאל דרי_י אימ מיט וועט מע ווי נאכדעט, זיב וועט ער אויב ערקע.
 וועט עם וואנע; ביז קאסע. פת אימ אויסשליסג מענ באשטימט אויסבעסעו־נ, ניט
 את פארשטייער די דאם באשליסג םארזאמלונג אלגעמיינע די אופזאמלענ זיב

קאסע. דער פת ס^רשטייערקעם
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שטאט-מאגיד" "דער בראשור דער וועגב
 עדעלשטיינם אם שמדייק דעט פוב צי_יט דער את דערשתעב איז שטאט־מאגיד" ■«דעד בראשור די

 עלכאנאנס )ילצכאק ראבינאוויטש הירש שטאט־מאגיד ווילנער דעט געווידמעט איז אוב טאבעק־פאבריק
 אויסגעפכיפט האבב ארבעטער די שטרי_יקער. די קעגב "דראשע" א געהאלטב האט וועלכער זוב(, א

דעד פאר האט מאגיד דעד אז אויסגעשרלענ, האט ארבעטער די פת איינער את קלעריקאל דעט

Разсшигь т еврейской жизни

Вилыга 1897.

לעכען אידישען פון רצאהלונג

ДЕРЪ ШТОДТЪ-МАГИДЪ
7. е. ГОРОДСКОЙ НРОПОВВДНИБЪ

»Хе
1 •*.-

Типограф!» Розевкраяаа я Шрпфтзецера

Лидси1й сер., д. 2598/13

 אם פארקלענערט שטאט־מאגיד". "דעד בראשור דעד פת טיטל־בלעטל
 אפגע־ איז זי_יט ־טער2 דער אם גדיים. נאטירלעכער דעד פוג העלפט א

״Дозволено цензурой“ •קלוימערשטע א דרוקט

 אנגע־ האט געשיכטע דאזיקע די עדעלשטיינעב. פת פינפונצוואנציקער א באקומעב דראשע דאזיקער
 "כילעל דעט פוב געווארג פארציטערט איז וועלט י?דישע אלטע די ווילנע. את טומל א מאכט

סוב ארויסטרעטתג די בעסמעדרעש. א את באגאנגעב האבג "סטאטשקעניקעס" די וראם האשעט",
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 קלייקוידעש יד אז ארבעטער, אפגעשטאנענע די אפילע באוויזב האט שטרללקער די קעגנ מאגיד
 אויס־ האט גרופע סאצלאל-דעמאקראטישע ווילנער די אונטערדריקער. זייערע פת דינסט צו שטייענ
 צוערשט איז וועלכער ביכל, אויבנדערמאנטנ רעט ארויסגעלאזג אוב פאסירונג דאזיקע די גענוצט

 אום־ געררוקטע א דערשינענ איי דערנאב אוב עקזעמפליאו־נ 300 את העקטאגראפירט דערשיגענ
 זעלביקנ דעט וועגב ביכל רוסישער א דערשינענ איז רעט אויסער נאמענ. זעלביקנ דעט אונטער לאגע

 ,('По иоводу еврейской стачки“) סטאטשקע" ילדישער דער "וועגנ נאמענ דעט אונטער שטרייק
 אז סאציאל־דעמאקראטא", "זאפיסקי זללנע את מארטאוו דערציילט ביכל דאזיקב דעט ורעגג

 זללב את געמאכט האט ער וואם טאעס, דעט פאריכטב צו ציל דעט טיט אנגעשריבנ איט האט ער
 דעט אנטוויקלט האט ער ווו ווילנע, את י. 1895 את מיי־פייערונג ערשטער דער אפ פארטראג
 אם פארלאזנ צו וואס ניט זיב האבב ארבעטער ילדישע די אז געדאנק, נאצלאנאליסטישנ שעדלעכב

 באפרייונג. פולשטענדיקע זיב דערשלאגב צו אם ארבעטער אנדערע אוב פוילישע אוב רוסישע די
 שטאט־מאגיד" "רער אדער קאפיטאליסטג- ילדישע די קעגב ■ארבעטער ילדישע "די בראשור דער את

 ליטווישע פוילישע, רוסישע, די טיט בונד ענגנ אנ את נאר אז פארקערט, פונקט געזאגט ווערט
 קענענ זיב ארבעטער ילדישע די וועלג פעלקער, אנדערע אלע פת ארבעטער די את ארבעטער

 ילדישע די אז דערקהערט, בראשור דער את ווערט דעט כוצ באפרללתג. פולשטענדיקע דערשלאגנ
 אנ־ "ווללל קאפיטאליסטנ, ילדישע די טיט צעריסנ האבנ זיי וואס ערגעו־נ, ניט זיב דארפנ ארבעטער

 פוילישע׳ רוסישע, די טיט פארייניקנ אונדז וועט וועלכע ליבע, די דערווארבנ מיד האבנ דעט שטאט
וועלט". גאנצער דער פת ארבעטער די טיט — ווארט אית מיט— ליטווישע

 דער וועגב פראגע דער אם קוק זית את ענדערונג גינע דאזיקע די אז דערקלערט, מארטאוו
 אי־ די פת ארבעטער די טיט פארבינדג זיב ענגער וואס זאלנ ארבעטער ילדישע די אז נייטיקללט,

 אז אופגעווארפנ, איט האבנ אובעטער ילדישע די וואס דעט, דורב געקומענ איז פעלקער, בעריקע
 אר- פת אינטערעסג די פאר שעדלעב איז עפאכע נייער דער וועגב רעדע ערשטמלליקע זית

 ארבעטער די צו ארבעטער ילדישע די בא אומצוטרוי אלת סלאנצט רעדע זית אז את בעטער־קלאם,
בראשור. די אנגעשריבב את צוגעיילט דערפאר זיב האט ער פעלקער. אנדערע פת

 שטאט־מאגיד" "דער בר$שור די אז דערקלערט, אבער ווערט אויסגאבע בונדישער אנדער אנ את
ריכטיקע. קית ניט געווים אבער איז באהויפטונג דאזיקע די גאזשאנסקי. אנגעשריבנ האט

 געהאט האט זי את קלעריקאל ילדישנ דעט קעגנ געווענדעט איז בראשור דאזיקע די האגאט
 באווע־ סאצלאליסטישער דער געבראכט האט מארטאוו וואס שאז־נ, רעט פאריכטנ צו אופגאבע די

 גע־ ניט דאב זי האט ,1895 את מלל-פליערונג דער אם פארטראג נאצלאנאליסטישנ זי_ת מיט גונג
 געווארג שפעטער איז עפאכע נליע )מארטאוום( זית וולליז רעזולטאט, געוווגטשענעט דעט בראכט

 פאקטיש איז מענשעוויזט פת אידעאלאג שפעטערדיקער דער את בונדיזט, פת "אנימללמת" דער
* בונדיזט פת באגרינדער את טעארעטיקער דער אויב געבליבנ

 אווגוסט־ אפנ אלעמאל. אם ניט אבער בראשור, דער פת אפגעזאגט געהאט זיב האט מארטאוו *
פראגראט. נאצלאנאליסטישע בונדישע די געשטיצט ווידער ער האט בלאק

 באווללת, וועלנדיק קאנצעפציעס. נאצלאנאליסטישע פת פריי ניט אויב איז בראשור דאזיקע די
 —קאפיטאליסטג את ארבעטער — קלאסנ קעגנזעצלעכע צוויי פאראנ זללנענ פאלק ילרישנ דעט בא אז

 אפ־ דער נאב נאר אנגעהויבנ ילדג בא זיב האט קלאסנ-צעטיילונג די אז אווטער, דער דערקלערט
 את גלללב" קימאט געוועג ילדג "אלע זללנענ צללט יענער ביז פאנשטשינע. דער פת שאפונג

 צארעם זעלביקע די געליטנ האבג ילדב "אלע את געשעפטג", זעלביקע די פת געלעבט האבג "אלע
טשינאווניקעם". או; פריציט די פת

 איינער גלייב געוועג "קימאט ילדג אלע זללנעג פאנשטשינע אפשאפג ביזג אז באהויפטונג, די
 צא־ "גלייכע געהאט האבג געשעפטג", זעלביקע די פת געלעבט האבג ילו־נ "אלע אז אנדערג", צוט

 פרלער אויב את רוסלאנד איג פערלאד פאר-רעםארמישג איג פאלש. דורכוים איז וו., אז. את רעם"
 צווישג את דיפערענצירונג, סאצלאלע טיפע א געהערשט באפעלקערונג ילרישער רער איג האט פוילג איג

 פריצישע די פת ארענדארג גרויסע די קאמם. שטענריקער א געגאנגעג איז שיכטג באזונדערע
 די עקספלואטירג מיטג איינצללטיק האבג פראצענטניקעם הענדלער, נרויסע די וו., אז. א. הויפג

 קלייקוי־ ילדישע די פת הילם דער טיט ארבעטנדיקע, אנדערע את פוילישע ווללסרוסישע, אוקראינישע,
 דורס האבג גוויריט ילדישע די ארעמשאפט. ילדישע די אונטערגעדריקט אוג עקספלואטירט גרויזאט דעש,
 ארע- דעט געשונדג הארעפאשניקעס, ילרישע די _געדריקט קאהאל דורכג — הערשאפט־ארגאג זייער

 איבערגעלייגט איט אם קלייקוידעש, את פניי קעהילישע די לעטויוועם שטללערג אלערליי דורב מאג
סיס דער דורב קאראבקע, דער דורב בארויבט איט פליכטג, את מעלוכע-צינזג די פת לאסט די
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 מעלוכע פריצישער רער סוב — דאפלט-געדריקטע אוב בארויבטע די וו. אז, א. "כאזאקעס" פת טעט
 אויסגע־ פארמעג—אקטיווע זעלטג ניט אוב — פאסיווע איב האט מאסע ילדישע — גוויר ילדישג אוב

 מיט ענטפערג ראבאניט, ו־י פוג ה־לפ דער בא גוויריט, די פלעגג דעט אם פראטעסט. איר דריקט
 פארטרייבג טיט "כאזאקע", די אפנעמעג "קונע", טם־סע, לייב־שטראם, רעפרעסיעם, מערדערישע

 פול- מעלוכע פריצישע די האט דעט א־נ אדגל. כיירעט אינ ארללנלייגג קאנפ־םקאצ־עם, שטאט, פוב
 מאסמיטלעג אונטערדריקערישע פארשיידענע די עקספלואטאטער ילדישג דעט אונטערגעהאלטג קאט
 "רעק־ דער ביים געוועג איז אזוי מאסע. דעד צו אויסגעלאזג שטענדיק זיב האבג לעצטער רעד סוג

 קא- וועלכע אוג ארעמאג פוג פלייצעס די אם נאד געווארג אריבערגעטראגג איז וועלכע רוטשינע",
 ארעט־ די דריקג צו אם "ווירערשפעניקע" די פוג ווערג צו פאטער מיטל אלם אויסגענוצט האט האל

 פאר געזעצג די פוג "גלללכקליט" . קלוימערשטער דער קעגג צוימעג. אוג באראבעוועג זי שאפט,
 אשטייגער, רעגירונג, רוסישע די וואם פריווילעגיעם, אוב להאטעס פארשיירענע די ריידג יידג" "אלע
 אטקופשטשיקעם, פארשיידענע די—גוויריט ילדישע די געשענקט יאר ־טנ1861 דעט ביז טאקע האט

 אוכע- "ראזבאר" פוג פראיעקט דעד רעדט אשטייגער, דעט. וועגג מאנופאקטוריסטג פאדריאדטשיקעס,
 די פערלאד פאר-רעפארמישג איג נאב ארויסגעטראטג סיאיז בוילעט ווייט ווי אמענרע, דוימע.

 מער אלצ דאג שויג זיב האבג וואס קלאסג־סטירעם, די ווייזג ילדג, די בא דיפערענצירונג סאציאלע
 מאנופאקטור־ ילדישע אוג מאנופאקטור־אייגנטימער ילרישע דירעקט: פראדוציר-באדג אפג פארטיפערט

 האנט איג געהאלטג אוג פאב אפג כאזאקע די געהאט האבג וואם באלמעלאכעס, פעסטע ארבעטער,
 אנבאלאנגט וואס פויעליט. זייערע אוג באלמעלאכעס־באלעבאטיט פלעבס, באלמעלאכישער אוג צעם, דעט

 געפרוווט פאלג ריי א איג אוג עקספלואטאציע די איבערגעטראגג געהארכזאט גארניט זיי לעצטע׳האבג די
 פוג האבב וועלכע ב.־ב., זייערע טיט קאמם צוט כעוורעס זעלבשטענדיקע איג ארגאניזירג זיב אפילע
 ווי אט קאהאל-אפאראט... גאנצג פוג שטיצע די באקומעג שטענדיק פאלג, אזוינע איג זייט, זייער

 דער פאר נאם פאלק" ,פארייניקטג סוג "אידיליע" די ווירקלעכקללט דער איג אויסגעזעג סיהאט
פאנשטש־נע־אפשאפג...

 גאצלא־ די דורכגעפירט בראשור דעד איג אויב מעכאבער דער האט אלזא, זעו, צו סיאיז ווי
 ילדג, די פוג פארגאנגענהייט דער בענעגייע "קאל־ילסראעל־כאווייריט" פוג קאנצעפציע נאליסטישע

פויעריט־רעפארמע. דער ביז זיי צווישג עקזיסטירט האבג וואס קלאסנ-סטירעס, די אפלייקענענדיק
 אויסבע־ אג אריינגעטראגג איז בראשור ראזיקער דער פוג אויסגאבע רוסישער דעד איג
 בא געוועג אוים זיינעג עם אז אנגעוויזג, אויסגאבע רוסישער דער איג ווערט ערשטנט, סערונג.

 איז צווייטנס, פאנשטשינע. פוג אפשאפונג דער פאר באלמעלאכעם" ,,זעלבשטענדיקע ילדג
 צארעם גלללכע דעמלט האבג ילדג אלע "אז פראזע, די ניטא אינגאנצג אויסגאבע רוסישער דער א־נ
 צוויי־ דער פוג פויעריט די פוג סינע גלייכע אוג זייט, אייג פוג טשינאווניקעם, אוג פריציט די פוג

 פראגע. דאזיקער דער איג אויסבעסערונגעג אנדערע פאראג זאצ דעט איג איז כוצדעט זייט". טער
 לויג־ וועגג ניטא ווארט קייג איז אופלאגע "אויסגעבעסערטער" דאזיקער דער איג אפילע אבער

רעפארמע. דער ביז 3ילו־ בא קלאסנקאמם וועגג ארעטשאפט, סטאט ארבעטער,
 באריכט, א אפגעררוקט אריינפיר אלם איז בראשור דער פוג אויסגאבע וסישער : רער איב
 "נאכווארט" אלם אוג שטרייק דעט וועגג וועראמאסטי" "רוסקלע איג געדרוקט געוועג איז וועלכער

 צערקווע א איג געהאלטג האט פאם יאראסלאווער א וואס "דראשע", א פוג אויסצוגג געגעבג איז
 פאם יאראסלאוולער רער יאראסלאוול. איג מאנופאקטור־ארבעטער די שטרייק־פוג א פוג צי_יט דעד איג

 אוב פאבריקאנטג די פוג דינסט צו געשטעלט אפג זיב שטאט־מאגיד, ווילנער דער ווי פונקט, האט
 רו־ די יאראסלאוול. פוג ארבעטער די שיסג געהאלפג סאלראטג אוג פאליציי דער טיט צוזאמעג

 איג אינגאנצג איבער איר דרוקג מיר העקטאגראפירטע. א געוועג איז ביכל פוג אויסגאבע סישע
באגד. דעט
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ט. ר א וו ר א פ
Т Т

 גרעסטע די אויף ]ווילנע[ שטאט.,. דער אין איז יאהר 1895 פון זוממער סוף
 דעריבערי זי איז ארויסגעקוממען סטאטשקע. א געווען פאפיראסין־פאבריק

 קלע־ אויפ-ן ארבייטערקעם זעטצען אנגעהויבען האט פאבריקאנט דער וויילע
 וויל ער וויילע דעם, צוליעב דאם טהוט ער אז ערקלערט, האט ער יאנקע.

 אמתין זיין פערשטאנען אבער האבין ארבייטער די פאבריקע. די פארגרעסערן
 קלעיאנקע אוים־ן מיידלעך געזעצט האט ער אז פערשטאנען, האבין זיי מיין,
 ארבייטער־ אויף ארבייטער זיינע איבערבייטען בכלל וויל ער ווייל פאר, דער

 מאנס־ פאר וועלוועלער אפרלע חכמה, ראשית איז, פרויען־ארבייט דענן קעם,
 פרויען־ארבייטערקעם מיט איז גימייבט, ער האט צווייטינס ארבייט; בילשע

 ווי בעססער, פאלגען אוב געהארכזאממער זיינען זיי וואיעווען, צו גרינגער
 געהאו־כ- און וואלוועלע ווי בעססער דארפען פאבריקאנט א קען וואם מאנסלייט.

 ארבייטערקעם דיא געצאהלט נאך ער האט פארלייפיג אמת, ארבייטס-הענד?! זאממע
 אנדערע פון פאקטען אפולע ווי אבער ארבייטער, די ווי מקחים, זעלביקע דיא

 אפולע אין לאנג. אויף ניט געוועזען דאם וואלט דערוויזען, האבין שטעדט
 אויפען' ארבייטערקעם געזעטצט פאפיראסין־פאבריקאנטען די האבין שטעדט

 פיעל ניט אדער מאנסלייט די ווי געצאלט אנהויב אין זיי האבין און קלעיאנקע
 ^נגיהייבין שטופערקעם די האבין אבער, ארום צייט אייניגע אין ווייניגער;

 איז שכירות זייערע ביז ווייניגער און ווייניגער אלץ פערדינען צו
 זייענדיג בעקומען, פלעגין זיי וואס שכירות, די פאר אפילו ווייניגער געווארן

 גע־ האבין זיי אונ—געוווסט גאנץגוט דיארבייטער אלעסהאבין דאם קארדאנסציכעם.
 זיי פאר ווי פערשטאנעץ, אויך האבין ארבייטערקעם דיא ארבייט. די ווארפען

 די דען מאנסלייט. ארבייטער בלייבן זאלען קלעיאנקע אויפען אז וויכטיג, איז
 פאבריקאנט פון ניט גופע, שטופער די פון געדונגען ווערען קארדאנסציכעם

 קלע־ דאם שטופערקע, די אדער שטופער דער באקומט עם ווייניגער וואס און
 דער צוגישטאנעןצו אויך זיינען זיי און קארדאנסציכעס, די פון שכירות די איז נער

 גיוויינליך ווי קלעיאנקע. אויפען מיידלאך קיין זעטצען זאל,ניט מען אז סטאטשקע,
 צו גערופען האט פאבריקאנט דער איבערריידעניסען: די אנגיהויבין זיך ה$ט
 יט,3 בייז קיין חלילה, מיינט, ער אז ערקלערט, זיי האט און ארבייטער די זיך
 האבען אבער ארבייטער די וו. ז. א. אבזאגין ניט קיינעם זיי וועט ער אז

 ענטזאגין ניט וועט ער ביז ארבייטין געהן צו ניט בעשלאסען זיך בא פעסט
 זעהענדיג, פאבריקאנט, דער קלעיאנקע. אויפען ארבעטין וואס מיידלאך, די
 שטעדט אנדערע אין אוועגגעשיקט דערוויילע האט שוועהרליך, צו געהט עם אז

 פראקטיקירען צו אנגיהויבין ער האט גופע שטאדט אין און ארבייטערקעם זוכען
 אינספעקטארי פאבריטשנער דער געקוממען איז עם רפואות: 'באבסקי אלטע די
וועט עם ווער די, אז א-נ-אביאוולעניע, פאבריקע אין אנגעקלעבט האט ער
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 זיךפוןדערארבייט, אבזאגין פארן משפט׳ן מען וועט ארבייט, דער צו קוממען ניט
 $נגעהויבען האט פאליציע פריהער. וואכין 2 מיט בעל-הבית רעם אנזאגענדיג ניט
 גע־ ניט אבער האט זאך קיין —געכאפט נ$ר האט זי וועמען ארעסטירען צר

 אפולע זיך. געחקירהיט און גערעדט דעם וועגין מען האט שטאדט אין האלפען.
 איז וואם באמת, ווארום, יונגאטשעם, זיינעץ ארבייטער די אז געפונען, האבען

 נעהמט וויל, ער ארבייטער וואסערע פאכריקאנט? רעם זאגען דעה א פאר דאם
 יענער אין פארינעמט וואם מאגיד, דער אז ווייט, אזוי געגרייכט האט עם ער.

 האט ער אינטערעם. דעם אין אריינגעמישט זיך האט ארט, רבים דעם שטאדט
 ער אז געבעטען, אים דאם האט פאליצמייסטער דער כלומרשט אז געזאגט,

 האט ער פאבריקאנט. זייער מיט ארבייטער די צווישען שלום א מאכען זאל
 זיינען סרויען( און )מאנסלייט 220 אלע פון נאר ארבייטער. די זיך צו גערופען

 מאכען אז געמוסרט, זיי האט ער עלטערע. די —עטליכע געקוממען ניט מעהר
 שטרייט איצטיגען זייער מיט און געזעטץ, געגען פערברעך א איז סטאטשקע א

 צו אנהויבין וועט מלוכה ווארום רוססלאנד, אין אידין אלע שאדען א זיי טוען
 געשווא־ זיי ער האט דערצו אוב בונטאווסציקעם, אויף ווי אידען, אויף קוקען

 צונעמען צו ניט גאר חלילה, מיינט, פאבריקאנט דער אז 1)בוכשטעבליך רען
 אבער אבזאגין. ניט קיינעם זיי וועט ער אז און מאנסלייט די פון ארבייט די

 דינען ארבייטער די —געהאלפין האבען הבטחות זיינע ניט מוסר, זיינע ניט
 גרויסער דער אין זאגען צו בעשלאסען זיך ער האט דאן געשטאנען. פעסט

 געקאכט געפלאנטערט, געדרעהט, האט ער דעם. וועגען דרשה א שטאדט-שוהל
 טאבאק־ צום צו איז ער ביז בעלי־המדרש אמוראים, תנאים, נביאים, פון קאשע

 שרייען, ארבייטער, אלע זידלען און קאכען #נגעהויבען ערזיך האט ד^ נו פאבריק.
 אפולע גיווען זיינען שוהל אין דעם. פאר וויא מער נאך העבד די מיט מאכען

 טאבאק-פאבריק זעלביקער דער פון ארבייטער אפולע זיי צווישען מענשען,
 זייא האט עם און גישטאנען זיינען ארבייטער אלע מלאכות. אנדערע פון און

 אללע — שוהל די פערהילכט שוויסץ א האט פלוצלינג ערטער. דיא פון געהייבען
מגיד. דעם אויסגעפייפט האבען ארבייטער

 ה$ט —דרשה, אייער פאר גענוממען געווים איהר האט ער25 א רבי! —
טאלפא. פון אייבער אבגערופען זיך

 ער־ דעם האלט. ער וואו פארגעסען געווארען, צוטומעלט איז מגיד דער
 מאל ערסטען דעם בזיון. אזא בייגעוואהנט ער האט לעבען זיין אין מאל םטען
ביט. דארף מען וואו קריכט, ער אז אנצוהערענים, גיגעבין איהם עולם דער האט

 ערקלעהרט דייטליך אללעמען האט און בימה אויפן ארויף איז א-נ-ארבייטער
סטאטשקע. דער פון באדייטונג און זין אמתין דעם

 האט און טעג עטליכע נאכ געהאלטין פאבריקאנט דער זיך האט דעם נאך
* אונטערגעגעבין. זיך

 האט מען וועלכע ארבייטער, 60 פון נאהענט סוד, א געווען איז ארום צייט אייניגע אין *
 פאלאטא. אין דערלאנגט האבען ארבייטער דיא וואכען. 2 זיטצען צוגעמשפט מען האט געמשפט,

 ניט מעהר מען האט ארבייטער די און געווארען ניט נישט נאד סוד פון איז סוף כל סוף נאד
מאניפעסט. דעם איבער וואהרשיינליך אונבעוואוסט. איז פון דער אוהרזאכע דיא וואס גערופען.

 וועלכע בראשיור, דיא אנגעשריעבען געווען דאן איז צופאלל דעם צוליעב
פובליקום. דער פאר איצט לייגען םיר

הערויסגעבער. דיא
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 אידישע דיא געגען ארבייטער אידישע דיא
טאליסטען. קאפי

 אזא פאססירט ניט נאך זיך האט שטאדט א איז ]ווילנא[ זינד... זיך דאכט
 מיט׳ן מעשה דיא וויא שטאדט, גאנצע דיא אויפרירען אזוי זאלל וואט מעשה,

 פון... ארבייטער דיא וועגען שוהל גרויסע דיא אין געזאגט האט ער בעת מגיד
פאבריקע. ]עדעלשטיינם[

 דיא מיט עגמת־נפש גווים פון שאקלען בערד גראע מיט אידען אלטע
 וו$ם מעשה, א דאך איז דאם "סטייטם! בערוהיגען: ניט זיך קענען און קעפ

 קיין ניט יאהרען, אין אידען ב״ה, שוין, דאך זיינען מיר ניט! גאר פערלויפט
 יאהר 60—50 שוהל אין דאנקען צו גאטט שוין זיינען מיר קינדער; קליינע

 דער אז סקאנדאל, אזא בייגעוואהנט ניט מאהל קיין נאך האבען סיר און
 )חוכיי־ כוכאטלולעם מאכען שטאדט־מגיד, א אויסלאכען זאל המון פראסטער
 איז וואם מעשה, א ווירקליך דאס איז נעבאך, לייט, אלטע דיא פאר טלולית(!"

 וועלכע פון מעשה, א וועלט, דער אין גיווארען געזעהן ניט און גיהערט ניט
 טראכטען דענן, צו "ווי, קאפויער. קאפ אויפין האאר די שטעלען זיך קען עם
 איז וואם םאלק, א — פאלק ן יי א מעהר ניט אידען דיא שוין זיינען זיך, זיי

 טויזנדער שוין ליירט ער וועלכע צרות, שרעקליכע דיא מיט פעראייניגט פעסט
 גלייך אלע ווערען מיר וועלכען אין און גלות, פינסטערין דעם אין יאהרען

 איין פון קינדער אידען אלע ניט מעהר שוין זיינען דען, צו ארויסגעצויגען?
 זיך קלייבען וואם קינדער, הארץ; אידישע איין מיט אמונה, איין מיט טאטען

 פון טאהן אויסצו וויילע א אויף חאטשע זיך אום שוהל אין שבת נ־אויף צו
 וועלכע פיין, און צרות אללע אן פערגעססען וועלט־זאכען(, )פון הויאת-העולם,

 גיסען צו אוים אום און אבאטהמען מינוט איין אויף ניט אפילו זיך זיי לאזען
 אונזערע צו מיר האבען ם א וו גאטט? צו בקשות און תפילות אין הארץ זייער

 אנשט^דט אחדות, $נשט$דט דערלעבט? הרבים, בעונותנו יאהרען, עלטערע
 שנאה... קנאה, געווארן שטאדט איין פון אידען צווישען איז ליעבע ברידערליכע

 מא־ שטאדט א געגען המון א קדוש... מקום א אין קריגען זיך זאלען אידען
 וואם מעשה, א ווירקליך איז דאם יע, אי..." אי, השם!... חילול אזא גיד...

 קאפ דעם לייגען צו ביסעל א וועלען מיר אז נאר געווארען! גיהערט ניט איז
 צייט לעצטער דער אין איז וואם זאכען, אללע דיא אין זיך איינקוקען און

 איז מגיד מיטין מעשה די אז פערשטיין, און זעהן מיר וועלען פארגעקומען,
וועלכע מעשה׳ת, טרויעריגערע, סך א פון רעזולטאט נאטירלעכער גאנץ א

יעדען אויפרירען דארפען וועלכע און געזעהן ניט נאך אהער ביז האט מען
 געווארען, גיהערט דאם איז קאפ. אין מארך ביסעל א נאר האט וואם מענשען,

זיי זאל ער ארבייטער, אויף אימה א-ן ווארפען שוהל א אין זאל מגיד א אז
וועלט יענער פון און וועלט ר דע פון אנשיקענעם בייזע אלע מיט שרעקען

 מען האט צו בעל־הבית? זייער מיט צוקריגט זיך האבען זיי וואם דערפאר,
 דיא געבען דארף וואם מענש, דוכאוונער א אז גיהערט, איז עם ווען דאם

 זאל ארעממאן, מיט׳ן אויפפיהרונגען ארענטליכע פון ביישפיעלע גוטע גבירים
 חשכ׳ן וואם ארבייטער, ערליכע הונדערטער, בלאטע צו און קייט צו מאכען

 זיד- ברויט, טרוקענע שטיקעל די איבער פאבריק אין לעבען גאנצען זייער אב
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 שוויים מיט ערנעהרען וואם אידען, בעיארענטע שטאלנע פון אש מאכען לען,
 יענעמם אומזיסט חלילה פערלאנגען צו נישט נאר קינדער, מיט ווייב א און זיך

 גנבים וועגען ווי רויבער, באנדע א וועגען ווי זיי וועגען ריידען פרוטה; א
 דיא אין דענן, זיך האט טורמעס? דיא אין זעטצען צו דארף מען וועלכע ,גזלנים
 זאל מייסטער א אדער פאבריקאנט א איד א אז פאסירט, ווען צייטען אלטע
 גאם אויפען ביסלעכווייז ארויסצוווארפען וויא תחבולות מיני אלערלייא זוכען
 פאר אבגעהארעוועט האבען וואם קינדער, און ווייבער זייערע מיט לייט אלטע
 אינטערעססען, זיינע פאר אוועקגילייגט כחות דיא לעבען, גאנצען זייער איהם

 גרויסע רעם אהן זיינע פערגרעסערין צו אום דעריבער ווארפען ארוים און
 דיא אין רען זיך האט פרויען? פון פראצע וואלוועלערע דיא דורך הכנסות

 ארבייטער, דיא מיט זיך צוקדיגענדיג אז געפאססירט, יאהרען פערצייטיגע
 בע־ גוט איהר און פאליציע פאדלע די צו ווענדען זיך בעל-הבית דער זאלל

 אויפען כאפען ארבייטער, דיא ארעססטירען זאקאנו פא ניט זאל זי אז צאהלען,
 גיהערט, ווען מען האט צו שלאגען? הרגעגען, זיי און מענשען, אונשולדיגע גאר גאם

 גאם אויפען כאפען פאליציע זאל פאבריקאנטם דעם פיפם ערסטען ביי׳ן אז
 א אויף אברייסען זיי און פאבריקע, די פערביי רוהיג געהען וואם מענשען,

 ווייזען ארוים זיך וועט עם וואנען ביז ארבייט זייער פון צוויי אויף טאג,
 ניט ווייסען מענשען דיא דאם רובל( אלמעכטיגען פון הילף דורך )געוויינליך

 צווישען קריעג א אין אז גיווארען, גיהערט דען דאם איז זאגען, צו וואם פון
 זאל ער, וויא אידען, אויך ארבייטער זיינע צווישען און אידען א בעל־הבית א

 חאליאם- גאנצע זייער מיט פריסטאוו דער פאליצמייסטער, דער ארייבמישען זיך
 קולאקעם מיט זאלען ערסטע דיא פארוים, מגיד מיטץ גבאים אללע און טרע

 פובליקע די אנרייצען—אנדערע די און פאבריק, אין געהן ארבייטער די נויטען
 בע־ ווערטער, שענדליכסטע דיא מיט אנרופען זיי ארבייטער, ארעמע די אויף

 אונטערגעבען ניט זיך ווילען זיי פארוואם רכילות און זלזולים מיט זיי שיטען
 שטאר־ קינדער און ווייב מיט ניט ווילען זיי וואם פאר גביר, אלמעכטיגען דעם
 מיר וועלכע פון זאכען, נייע שפאגעל אללע דיא הונגער? פון גאם אויפען בען

 אונזערע מיט בעשיינפערליך דאם מיר זעהען געוואוסט, ניט אהער ביז האבען
 זיינע אללע ארויסווארפען רחמנות אהן גיוועלט האט פאבריקאנט דער אויגען!

 פעסטקייט זעלטענע א מיט זיך האבען ארבייטער דיא גאס, אויפען ארבייטער
 גיטראכט ניט גאר האבען און אינטערעססען, זייערע פאר גישטעלט אנידער
 צו אנגעהויבען שוין ה^בען זיי ווען דאנן, אפילו זיך אונטערגעבען וועגען
 ארביי- אנדערע זוכט פאבריקאנט דער דאם גיזעהן האבען אוז נויטה ליידען

 אינטע- אייגענע זייערע פערשטייען וואם ארבייטער, אללע ןןרט< זייער אויף טער
 פערשטאנעץ, האבען זיי ווייל פאפיראטניקעם, דיא פאר גיהאלטען האבען רעססען,

 איז דאס נאר אלליין, זאך פאפיראסגיקעם דיא ניט איז סטאטשקע דיא דאם
 דיא געשטאנען איז פאבריקאנט דעם פאר ארבייטער. כלל גאנצען דעם נוגע

 און טאו־ מען וואס געווען, איז מעגליך נור וואם גיטאהן, האט זיא פאליציע,
 האט ציעל דעם מיט ארבייטער. דעם דריקען צו נאד אבי ניט, טאר מען וואם
 געזאגט גבירים, דיא מיט זעעל און לייב איין איז וואם מגיד, דער אויך

 אר־ דיא פנימער, עזות דיא עולם ביין איינצוטאדלען אום שוהל אין דרשה א
 פאברי־ פונ מעשים דיא בעקלעהרען און קלעהרען נאך ווילען וראם בייטער,

 געפלוי- ניט און געשטויגען ניט איז וואס ליגען, זיי אויף אנריידענדיג קאנט,
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 שוהל אין זאגט מגיד א וואס אז גרויבט, המון דעו־ אז ווייס, ער ווארום גען,
 און אש צו געמאכט אויך ער האט דרשה זעלביגער דער אין קדש-קדשים; איז

 ]בעאונרו־ צו אנגעהויבען האט צייט לעצטער דער אין וואם אלץ, בלאטע
 אייף און קלאהר געשריבען זיינען עם וועלכע ביכלעך, דיא גבירים: די היגען

 געמאהלט ווערט זיי אין ווייל—פערשטעהט, נאראד דער וואם לשון, ריינעם א
 הערצ־ דיא און נאראד, דעם פון לאגע טרויעריגע דיא פארבען ריכטיגע מיט

 איינגיטאדעלט אויך האט ער גבירים. די פון מערדערייען און לאזיגקייטען
 רוססישע, די מיט צוזאמען האבען וועלכע טאווארישצעם, ביאלעסטאקער אונזערע

 גי- ניט האבן זיי וויילע ארבייט, דיא געווארפען ארבייטער דייטשע פוילישע,
 דיא ווייזען צו כדי ביכלעך, דיא פאבריקאנטען דיא ביי נעהמען צו וועלט

 אין זיך זיי וועלען ארבייטער פראסטע זיינען זיי ח$טשי אז פראוויטעלסטווא,
 זא- די פון בעדייטונג די גוט גאנץ פערשטייען זיי אז נארען, לאזען ניט זאק

 פערבאטען זאקאנעס נייע דיא *ביכלעך: די אין געשריבען זיינען וואם קאנעם,
 בעל־הבית,אבער, דעם לאגע, זייער צופערבעססערען נויטיג איז עם וואם אלעם, זיי

ארבייטער. די צופרעסען קען ער וואם מיט אלץ, טאהן צו רעכטע פאלקאמע זיי גיבען

 ארויסגע־ פלעגב וועלכע (,рассчетные книжки) רעכב־ב־כלעכ די געמיינט ווערב דא *
 סוב געזעצ פוב גרונט אפי. אובטערנעמונגענ פאבריק־זאוואר. די פוב ארבעטער די וועו־נ גזגבב

י. 1886 פוב נ1י ־טנ3

 אבצו־ כדי דרשה, זיין אין געזאגט מגיד דער האט אלץ דעם וועגען אט
 אום פאפיראסניקעם. דיא אויף איהם אנצורייצען און המון־עם דעם שרעקען

 דרשה אין מישען צו אריין געשעהמט ניט זיך ער האט דערגרייכען צו דאם
 ה$ט רייד אזעטיגע אויף אז וואונדער א דאם איז היינט—זידלעריי און ליגען

 מעשה גאנצע דיא איז שוהל דיא פאר שוויסץ? א—ענטפער אן דערהערט ער
 ארבייטער די וואם דעם, אין ניט בעשטייט בזיון דער אבער בזיון, א געווים
 אונזער וועלכע דרשה, דער אין בעשטייט בזיון דער—פייפען גענומען האבען

 אז שוהל, דער פאר בזיון קיין ניט ד$ס איז געדרשניט. האט מגיד טהייערער
 דיא אייגצוריידען פאבריקאנט דעם פאר מיטטעל א געמאכט איהר האט מען

 ווערען, רייך קענען ווייטער זאל ער כדי ט$הן, געהן זאלען זייא ארבייטער
 פון געהן אריבער זאלען גראשען ביטטער-פערהארעוועטע עטליכע דיא כדי
 קעשענעם פוללע גראבע דיא אין קעשענעם ארבייטערשע אויסגידארטע דיא

 מא־ קען כלי־קודש ]ווילנער[ דיא... פון גרעסטער דער אויב ]עדעלשטיינען[ פון...
 געשעפטען, פאדלע אללע אויסצופיהרען וואו מערקעל, א פאר שוהל דיא כען
 אין אלעמען פיר גלייך האט וואם ארבייטער, דער גיווען גערעכט גאנץ איז
 דיא בייא ווען געלד... מעקלעריי די פון סוממע דיא אפגעשאצט אויגען די

 דעם רצוטראגען איבז וועגען טובה בעלי-בית׳שע דיא פאר רעכט איז כלי־קודש
 דען דארפען צו שוהל, אין ארבייטער די מיט קאפיטאליסטען די פון קאמפף

 ארויסטרעטען ארבייטער די ניט דען דארפען צו שווייגען? ארבייטער דיא
 ארביי־ דיא אז זיי, דערווייזען צו קאפיטאל פון דינער טרייע דיא אנטקעגען

 קען מען וועלכע שעפסען, שטילינקע סטאדע א ניט מעהר שוין זיינען טער
 אז וויל, מען וואם טאהן קען מען וועלכע מיט און וויל מען וואוהין טרייבען

 אינטערעם- זייערע פאר פעסט שטיין יעטצט שו־ן וועלען און שוין קענען זיי
 אוי־ זייא קריכען וועלען וועט מען אז פערשווייגען, ניט שוין וועלן און סען
 מגיד! רב דיענער עהרליכער אייער און פאבריקאנט, הערר יע, קאפ? פען
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 פרן און שוהל אין פאבריקע פרן קאמפף אונזער געטראגען אריבער האט איהר.
 אזיי דאם איז ארנז פאר זייער, אייך דאנקען מיר שטאדט, גאנץ אין דארטען

 האט מען וואם איינהערען געדארפט ניט מעהר זיך האט מען געפרנען. רריא
 ביז דרשה טהייערער דער נאך רעדלעך אלע אין שרהל-הריף אריפ׳ן גערעדט

 האט טאג היינטיגעד אז זאגען, קענען זאלען מיר נאכט, רער אין שטיק א
 דעם עררוארבען מיר האבען טאג דעם אין נוטצען. גרריסע געבראכט ארנז

 ביז זיינען ררעלכע המרן־עם, גאנצען דעם פרן פריינדשאפט גרטע דיא מיינרנג,
 זאגען, מיר קענען טאג היינטיקן מעהר, נאך ררייטען. פרן גישטאנען איצט

 עם אז דערזעהן האט ]עדעלשטיין[ רען... אריסצרפיהרען, אנגיהויבען, מיר האבען
 ארנטערגע- זיך ער האט אררם טעג פאאר א אין ארן תרופות קיינע העלפט
 האט ארבייטער, דיא אריף אריגען דיא אין אלעמען פאר אנפאלענדיק געבען.

 גאג- דער טרבה. גרריסע א ארבייטער דיא גיטאהן אלליין דעם מיט מגיד דער
 ברגטאררשצי- ירנגאצעם, שקצים, פאר גיהאלטען זייא האט רראם נאראד, צער
 העל- צר מצרה א איז עם ארן גירעכט גאגץ זיינען זייא אז דערזעהן, האט קעם
 בשחת ריפרל ריחפריהר כרה "ברר זאגט מען וויא ארים, קרמט דאם זייא. פען

 פאלען ארן ארבייטער דיא פאר גררב א גיאבען קאפיטאליסטען דיא—יפעל"
 גאגצע דיא אריפרעגען גיררעלט האט מאגיד[ איהר...]דער אין אריין דערנאךאליין

 שטאדט גאנצע דיא אריפגירעגט האט ארן ארבייטער דיא אנטקעגען שטאדט
 ררילען קאפיטאליסטען דיא ררען פאר, גייט זאך זעלבע דיא זיך. אנטקעגען

 שטילע שטעדט אנדערע פרנ אראם בריינגען ארן ארבייטער די אבשטראשען
 ארים זיך לאזט איהר מיינט רואם—ארבייטער פערהרנגערטע ארנפערשטענדליכע.

 פערשטיין, צר זיי גיבען מק־ ארבייטער, דיא מיט זיך בעקענען מיד דעם? פרן
 זייא ארן זייערע, מיט געשלאססען פעסט זיינען אינטערעססען ארנזערע ווי

 געדאנ- אנדערע שוין זיך מיט אוועקפיהרענדיג צוריק, אוועק גלייך פאהרען
 דיא מיט אמפף א און ארבייטער אללע צווישען אחדות וועגען געדאנקען—קען

 עם וואו ווינקעלעך, אללע אין געדאנקען דיא פערשפרייטען און בעלי-בתים,
 זעהען סטאטשקע דער נאך איצטער בעלי-בתים... מיט ארבייטער דא נור איז

 ]איינהייטלע- קיין מעהי־ ניטא שוין איז עם אז אידעלעך, אונזערע אלע שוין
 שוין, זעהן זייא זיך; צווישען גוט לעבען אלע וועלכע און פאלק, אידישע כע[
 עם וועלכע פון שנאה די קלאסען, צוויי אויף זיך צוטהיילט פאלק אידישע דאם אז

 דיא פון הייליגטהום דיא פאר אב ניט זיך שטעלט זיא אז גרוים, אזוי איז
 גרויזאמקייט און שטארקייט דיא פאר ניט כלי-קודש, איבעריגע דיא און שוהל

פאליציע. רוססישער אלמעכטיגער דער פון
 אויף זיך וואונדערען זיי וראם גירעכט, גאנץ זיינען אידען אלטע דיא יע,

 גיטהיילט פארנאנדער האט וואס אבער געווען; ניט דאס איז דעם פאר—דעם
 אונ- וואם דערפון, אורזאכע דיא איז וראו פאלק? פעראייגיגטען פריהער דעם

 אנ- דעם פאר איינער פעסט געשטאנען מאהל א זיינען וואס אידעלעך, זערע
 ווען צייט א גיווען איז עם זיך? צווישען קאמפפען גינומען האבען דערען,

 געווען זיינען עם אנדערען, צום איינער גלייך געווען כמעט זיינען אידען אללע
 זעהר געווען איז מינה נפקה די אבער ארימערע, ביסעל א רייכערע, ביסעל א

 יע־ געווארען. אוניצטאשזעט איז פאנסציזנע איידער געוועץ איז דאם—קליין
 דיא צווישען )פאקטוירים( מעקליארעס אדער געווען אידען אלע זיינען מאלט

 קרעמערלעך קרעצמער, סוחריםילעך, קליינינקע אדער בויערים, דיא און פריצים
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 פעראייניגטע א פאר געהאלטען אידען אללע זיך האבען יעמאלט וו. ז. און
 פלעגט עם ווען און געשעפטען זעלבע דיא פון גילעבט האבען אלע דען פאלק,
 גע- גזירה זעלביגע די איז איינעם, אויף גזירה נייע א זאקאן, נייער א ארוים

 רון צרות גלייכע גיהאט אידען אללע האבען יעמ^לט אידען. אללע אויף ווען
 פון בויערים דיא פון שנאה גלייכע און זייט איין פון צינאווניקעם די מיט פריצים די

 אונטערגעגאנגען, איז )פאנשציזנע( פראווא קרעפאסטנאיע אבער זייט. צווייטען
 פערגרעסערט, זיך האט האנדעל דער אייזענבאהנען, געווארען זיינען אומעטום

 מיט גלייך און אומגעביטען אלץ זיך האט עם פאבריקעם, געווארען זיינען עם
 אידישע דער פון סאסטאוו דער און לאגע דיא אומגעביטעץ זיך האט דעם

 מעג- א געקראגען איצט האט געלד, מערער געהאט האט וואם דער, נאצי$ן.
 רייכער, נאך ווערען צו און מעהר נאך קריגען צו קרעדיט דורך ליכקייט

 גיהאט האבען וואם אבער, דיא געשעפטען; און פאדריאדען אלערליי מאכענדיג
 סוחרים רייכע יא > מיט קאנקורירען גיקענט ניט איצטער שוין האבען ווייניג,
 גע־ האבען אייזענבאהנען פאבריקאנט. און מאסטער רייכען דעם מיט אדער

 איצטער דען האנדעל, דעם זיך פערגרעסערען און זיך פערברייטערען האלפען
 וועלט, עק אין חאטשי שיקען קאנט יערער פון סחורות דיא געקענט מען האט

 ניט אפילו אדער ארעמע דיא רייכע, דיא געהאלפען אלץ האט דאם אבער
 אלץ אויך איצטער וועיט עם און גיווארען ווייטער וואם איז רייכע זייער

 אין עם האנדעלם־קאנקורענץ. דער אין שווימען צו שווערער און שווערער
 צום גיווארען אומעגליך איז עם וועלכע אן זאך, נייע א געווארען בעשאפען

 אנוועהרען גענומען מיר האבען ביסלעכווייז קאפיטאל. מיינען מיר —לעבען
 די נאך איינע און פאקטוירים, און מייסטערלעך סוחריפילעך, קליינינקע דיא

 רייכע, דיא צו לעבענס־מיטטעל זייער זוכען געהן גענוממען זיי האבען אנדערע
 גיווארען איז עם פראצע, זייער פערקויפפען נעהמען געמוזט האבען זיי ד״ה

ארבייטער. קלאסם נייער א
 אויך זיינען עם טאטעס וועמעם ארבייטער, סך א פאראנען עפעם איז עם
 זיידעם וועמעס אזעטיגע און ווייניג. זעהר ניין, ארבייטער? פערדונגענע געווען

 איז דור איין אין ניטא. גאו־ איז ארבייטער פערדונגענע געווען זיינען עם
 מענשען, קלאסם נייער א — מענשען זעלבסטשטענדיגע אנשטאט געווארען

 האבען עם זועלכע דיא, צו ארבייטס־קראפט זייער פערקויפען דארפען וואם
 גאנ- א געווארען איז זייט צווייטען פון —זייט איין פון איז ראם קאפיטאלען;

 דעם, פון מיה, פרעמדע פון ניט מעהר לעבען וואם מענשען, קלאסם צער
 קיין ניט האבען עם וועלכע מענשען, דיא ביי בלוט דיא אוים זויגען זיי וואם

 אזעלכע, ווייניג געפינען איהר וועט קאפיטאליסטען אונזערע סוג קאפיטאל.
 זיינען מייסטען אם — רייכע געווען זיינענ זיירעם און טאטעם זייערע וואם

 פאקטוירים קרעצמערם, סוחריסילעך, קליינינקע געווען אויך עלטערען זייערע
 צוטהיילט נאציאן אידישע דיא איז 50 יאהר א פון צייט דער אין וו. ז. א.

 פאר וואם את ארבייטער; את קאפיטאליסטען קלאססען צוויי אויף געווארען
 צוויי דיא בייא פאראנען איז אינטערעססען אלגעמיינע פאר וואם שייכות, א

 פאר־ מעהרער אלץ קלאססען צוויי דיא ווערען ווייטער וואם את קלאססען?
 בעלי- קליינע דיא ארעמער אלץ ווערען ווייטער וואם געטהיילט, נאנדער
 דיא פון צאהל דיא גרעססער אלץ ווערט ווייטער וואם סוחרים, און מלאכות

 לאגע דיא וו$ם ארבייטער, מעהרער אלץ ווערט עם וראם אבער ארבייטער,
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 פער- מעהר אלץ ארבייטער דיא נעהמען ערגער, ווערט ארבייטער דיא פון
 דיא אויסצובעססערען זעהן דארף מען אז זיין, ניט דארף אזוי אז שטיין,

 אנדער קייג מיט דען קאמפפען, בעהמען דארף מען אז לאגע. אונערטרעגליכע
 פערשטיין נעהמען מיר מעהר וואם אבער אויסבעסערען; ניט מען קען מיטעל

 די פרן שנאה די גרעסער אלץ ווערט מעהרער דאם אינטערעססעץ, אונזערע
 אזעטיגע אריך זיינען זיי אז אלץ, זיי פערגעסען מעהר דאם קאפיטאליסטען;

 מיט קאמפף דעט אין גרייט זיי זיינען מעהר דאם מיר, רוי אידען, רעכטלאזע
 די ביי —שתאים אלגעמיינע געררעזענע ארנזערע ביי הילף בעטען צר ארנז

 מיט כח, מיט העלפען זאלען זיי בעטען, את פאליציע, מיט פראוויטעלסטווא
 ברנד דעמ צררייסען אליין קאפיטאליסטען די רו. ז. א. סיביר מיט אסטראגען,

 קענען צררייסען ניט את — אידען אלע צרנויפגעברנדען פריהער האט וועלכער
 פרן כח דער גרעסער אלץ ררערט ררייטער, וואם אז זעהען, זיי דען ניט, זיי
 אז אלליין, זיי ורייזען ברנד דעם צררייסענדיג ארבייטער. פעראייניגטע די

 ניטא איז ארבייטער ארן קאפיטאליסטען — קלאססען אידישע ביידע צרוישען
 דאגה׳ענען. ניט גערוים דעם ררעגען דארפען ר מי אינטערעססען. אלגעמיינע קיין
 פערשטיין, גענרמען מיר האבען קאפיטאליסטען די מיט קאמפף אין ר$3 דען
 אוים- מיר האבען קאפיטאל צרם שנאה די דררך נרר כח; סך א האבען מיר אז

 קאמפף דעם דררך נרר דען ברידער, געדריקטע ארנזערע צר ליעבע געהאדעוועט
 שטארק ער איז קאמפף דעם דררך בעררארםטזיין, ארנזער ענטוויקעלט זיך האט

 זיינען אידען אללע ררען צייט, די זשאלעררען מיר דארפען דען צר גיווארען.
 די אי זייטען: אללע פרן געדריקט זיי האט מען ארן ארנפערשטענדליך גיווען

 אריפגע־ גיווען זיינען רועלכע בריערים דיא געדינט, ה$בען זיי וועלכע פריצים,
 ררי־ פאמיעשציקעס די העלפען פלעגען זייא רראם פאר אידען די אריף קאכט

 צר אריבער, שריהן איז צייט די רראם דאגהינען, מיר דארפען דען צר זיי? בען
 ארנזערע פרן ליבע די אנגעררארען האבען מיר רואם דאגה׳נען, מיר דארפען דען

 ררעלכע ליבע דיא ערווארבען מיר האבען דעם אנשטאט ווען מאגנאטען, אידישע
 — ררארט איין מיט — ליטרוישע פרילישע, רוםםישע< דיא מיט פעראייניגען ארנז רועט
 מיר זעהן צרקרנפט דער אין וועלט? גאנצער דער פרן ארבייטער דיא מיט
 ארן בערוארסטזיין ארנזער פרן קרעפטען, ארנזערע פרן פערגרעסערונג דעם

 ורע- דאגהיענען דען מיר דארפען היינט לאגע; ארנזער פרן פערבעסעררנג די
 קאמפף, אהן גיורען אמת, איז, ררעלכע צייט, פערגאנגענע פינסטערע יענע גען
 מיט אפילר ריידען נעהמט נאר לעבען?! אהן אריך דערפאר אבער שנאה, אהן

 רייסט "אומזיסט זאגט: ער זאגען? אייך ער וועט וו$ס אידען, געבילדעטען א
 קאפיטאליסטען, אידישע דיא מיט פריינדשאפט ארן ברנד אייער פאנאנדער איהר
 אללע ררעלכע דריקונגען, דיא מיט גיברנדען פעסט זיי, מיט דאך זייט איהר

 ראססיא, אין וואה;ען ניט אללע טארט איהר מלוכה, דער פון ליידען אידען
 אידען אללע זיך דארפען דעריבער פראוועס, אנדערע קיין אללע האט איהר

 ניט און רעכטען אלערליי דערשלאגען קענען זיך זאל מען כדי פעראייניגען,
 איבער און ארבייטם־טאג קורצען א איבער פאבריקאנטען די מיט קאמפפען
 יעדער "ברידערלאך, טרערען: מיט צו נאך לייגט מגיד דער און שכירות".

 טובת- פיר דאגה׳ענען דארף מען אלליין, זיך פאר נאר ניט דאגדדענען דארף
 מיט׳ן זיך העלפענדיג אומה; פעריאגטע גאנצע אונזער פאר הכלל,

 כעם דען אויסלאזען וועט זיא און מלוכה דיא ניט מעהר מען צורייצט קאמפף,
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 אידישע דיא שוין איז אזייא ערגער, זיין וועט יעמאלט און אידען אללע צו
 י וואם געוואלד! — ערגער מאכען נאך ווילט איהר און שלעכט גענוג אויך לאגע

 דעם נאך אוים קומט אזיי אומה!" הייליגע גאנצע אייער אן איהר פארגעסט
 קאפיטא- אידישע דיא מיט קעמפפענדיג אז פאטריאטען, אידישע פון מיינוננ
 אי־ אללע פאר פערבעסערונגען קיין דערשלאגען ניט זיך מיר קעבען ליסטען

 נאך מיר בריינגען דעם מיט אז אוים גאר קומט מיינונג מגיד׳ם נאכ׳ן דען.
 דעם אנבעלאנגט עם וואם אומה.,. אידישע דיא אויף אידען, אויף צרות נייע

 אידישע דיא אז ווייסען, מיר ווייל פאר דער פאלש ער איז מיינונג, ערסטען
 וועלכע קריגען צו זיך געשטארעוועט ניט מאהל קיין האבען קאפיטאליסטען

 ניט מעהר זעהען זייא ניט; אויך איצטער ראם טהוען און רעכשען איז עם
 ניט כלומר׳שט זאלען זייא פאליצייסקע, און טשינאווניקעם די אונטערצוקויפען

 פועל׳ן, מען קען טשינאווניקעם בייא וויא אזוי און —זאקאן דעט בעמערקען
 חוץ דארפען. זייא וואם אלץ אוים קאפיטאליסטען דיא פיהרען וויל, מען וואם
 קאפיטא־ דיא מיט קעמפפענדיג אז דערווייזען, שוין אייך מיר וועלען דעט

 אידען ווען צייט, דיא נעהנטער נאך ארבייטער אידישע דיא מאכען ליסטען,
 קאמפף זייער טיט אז זאגט, מגיד דער רעכטע. בירגער אללע קריגען וועלען
 אבער זיך, אנטקעגען שנאה מעהר נאך מלוכה דער בייא ארוים ארבייטער דיא רופען

 אית- נידעריגער וועלען מיר וואס שטילער, זיין וועלען מיר וואס ליגען; איז ךאם
 פון טרעטען., מעהר אלץ אונז אויף מען וועט רוקען, מיטין קאפ דיא בויגען

 זיך שרעקט פראוויטעלסטווא רוסישע אז אוים, אייגענטליך ווייזט בליק ערסטען
 אבער אידען; איז עם וואסערע פון אונצופרידענהייט דיא פאר איבעריגם ניט
 פרא- רוססישע אז אוים, ווייזט פאקטען אייניגע פון אזוי: ניט איז מעשה די

 וויא נאראד, פת אונצופרידענהייט פאר מורא אזוי אויך האט וויטעלסטווא
 פרא- רוסישע דריקט פאליאקען און אידען חוץ פראוויטעלסטוועם. אנדערע

 צוויי ארום ס״ה פאראנען איז פינלאנדען פיגלענדער. דיא זעער וויטעלסטווא
 מעהר מאל אלע האבען זיי און מילליאן( 6 ארום פאראנען איז )אידען מילליאן

 דארטען מעגען ארבייטער אונטערטענער; רוססישע איבעריגע די ווי פראוועם,
 שוין זיב סטארעוועט פראוויטעלסטווא רוססישע סאיוזען, סאבראניעם, מאכען

 שטעכט וועלכע פרייהייט זייער פעלענדער די פת נעהמען צו אוועק לאנג
 זאקאנעס, רוססישע דארטען איינפיהרען און זשאנדארמען, רוםסישע אויגען די

 טשינאווניקעם רוססישע די פאר ערטלעך ווארעמע זיין דארטען זאל עם כדי
 אלעקסאנדער זינד אונד ווילען. זיי וואס טאהן, קענען דארטען זאלען זיי און

 פינלענדער די אנגעהויבען מען האט קייסער, א געווארען איז טער3 דער
 האט מארקעס, אייגענע האבען צו פערבאטען זיי האט ער דריקען; צו שטארק

 זייער אומברעננגען אפילו גיוועלט האט און זאקאנעם אייגענע איבערגעביטען
 די אז אבער, זאקאנעם. רוססישע אלע ד^רטען איינפיערען את פארלאמענט
 אלעק־ אז געוואלד, אזא געמאכט זיי האבען דערהערט, דאם האבען פינלאנדער

 וועט ער אז צוגעזאגט האט און דערשראקען זיב האט טער3 דער סאנדער
 4ביאליםטאק אין מיר זעהן פאקט א נאך גיווען. איז אזוי צעפען. ניט מעהר זיי

 קענען זאלען טשינאותיקעם רוססישע אז פארשטעלען, ניט גאר זיך קען מען
 פר$־ דער נאצאלניקעם: גרויססע אללע נאראד. מיט׳ן זיך בעגיין גוט אזוי

 פאל־ זאשנדארמסקער דער און גובערנאטאר דער פאליצמייסטער, דער קוראר,
 די נעהמען זאלען זיי ארבייטער, די איינגערעדט גוטען מיט האבען קאותיק
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 זא־ די אז אויפצוקוקען, שטארק ניט אפילו צוגעזאגט זיי האבען און ביכלעך,
 הא- זיי ווערען. געהיט ריכטיג זאלען ביכלעך די אין שטעהען וועלכע קאנעם

 ריידען זאלען וועלכע מענשען, אויטצוקלייבען ארבייסער די ערלויבט בען
 דאם? איז איהר מיינט וואם פאר את וו. ז. א. וו. ז. א. נאצאלסטווא מיט

 האבען דעריבער אט ארבייטער. מאנן טויזענד 19 פאר מורא האט מע ווייל
 אנטקעגען, שטעלען זיך וועט מען מעהרער וואט אז געזאגט, פריהער מיר
דריקן. ווייניגער אלץ פראוויטעלסטווא וועט

 דערוויזען, מגיד דעת האט בערוהיגען, צו זיך ארבייטער די איינריידענדיג
 רעכטלאזיגקייט, אידישע די וויגאדנע איז קאפיטאליסטען אידישע די פאר אז
 פאר טרום, א פאר •פ$לק רעט מאכט זי וויילע דערפאר, וויגאדנע איז זיי
 עקספלואטירען, צו גרינגער איז מענשען פעריאגטע און פאלק פעריאגטען א
 ביסלעכווייז אב זיך הייבט מענש פעריאגטער א ווען בעסטער; זיך לאזען ייז

 ריהר דו, קריכסט וואו "שטעה! שרייען: צו אן איהם מען הייבט בעוועגען, צו
 אללע מיר וועלען איינעם דיר צוליעב ווארום לאם, דיין ניט הייב ניט, זיך

 ל$זען ניט זיך מיר וועלען זאכען אזעלכע מיט ניין! אבער ליידען..." דארפען
 וועלכע מיט קולות, אללע די אז גוט, גאנץ פארשטייען מיר זאק, אין נארען

 פון אימה, פון געשרייען ווי ניט מעהר דאם איז בערוהיגען, אונז וויל מען
 את־ מיט אז גוט, גאנץ ווייסען מיר קראפט. פעראייניגטע אונזער פאר שרעק

 בע- אלעמענם פון צייט די אדרבה נאך מיר דערנעהנטערען שטרייט דיזען זער
 האבען עפעם וואם פאר אידען. אללע פאר רעכטע גלייכע פון את פרייאונג

 אללע, די בכלל את קרעמערלעך קליינע אללע די אט סטאטשקע די מיטגעפילט
 דער מיט איהר, מיט ניט שייכות קיין גאו־ האבעץ אינטערעססען וועמענם

 אללע דיא וואם: פאר ה$רכט אט איהר? געגען אדער פאר זיין צו סטאצקע,
 שטי־ א געפונען אויך עפעם זיך האט אידען ביי אז געפילט האבען מענשען

 בעססערער דער אט אז פערשטיין, צו אנגעהויבען האבען זיי און קראפט קעל
 האם־ דעם ניט מאהל קיין פערלירען זיי וועלכען וועגען אידען, פאר צוקונפט

 און —איהר מיט פערבונדען פעסט איז און קראפט די אן זיך ווענדעט גונג,
 אויך זיי מען שמייסט ארבייטער אידישע די ווי אזוי גערעכט; גאנץ זיינען זיי

 קאפיטאל, פון יאך פון ארבייטער, ווי אויך, ליידען זיי בייטשען. צוויי מיט
 רעכטלאזיגקייט, די אט )בעזפראוויע(; רעכטלאזיקייט די פון איד א ווי און
 זייטען אללע פון אונז פערשפארט און אונז דריקט אידישע, די בעזפראוויע די

 אט קאפיטאל. מיטין שטרייט אונזער שווערער אונז זי מאכט דעם מיט און
 ניט ווינקעל, איין אין אלעמען אתז פערשפארט וו$ס רעכטלאזיגקייט, די

 גרוים מאכט אידען, זיינען מיר וויילע אומעטום, ווייגען צו אונז ערלויבנדיג
 פראצע אונזער פערקויפען צו אתז שטערט און אונז צווישען קאנקורענציע די

 מיר און לאגע אונזער געדריקט איז איהר צוליעב בעדינגונגען. בעסערע אויף
 נשמה. די דערהאלטעץ צו אויף ברויט טרוקעגע שטיקעל די קוים פערדינען
 און צו אובז זי דריקט פאליצייסקען, יעדער אונז אויף בעל-הבית א פאר מאכענריג

 אנצושטרייג- זעהן מיר דארפען דעריבעת לאגע. אונזער פערבעסערען אונז שטערט
 שטריי־ רעכטע. גלייכע זיך דערשלאגען צו אויף קרעפטען אתזערע אללע גען

 קראפט די און קראפט, א עפעם מיר ווערען קאפיטאליכטען, די מיט טענדיג
 אנפאנגען קענען וועללען מיר אז שטארק, אזוי צייט רער מיט ווערען וועט

פרע- קענען מיר פעלט. אונז וואם רעכטען, אללע די פאר אט שטרייט אונזעד
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 מיט צו צווייפעל, אין קעפ די מיט שאקלען עם וועלכע אללע, די אט גען
 קענען וועללען ארבייטער די אט אז געגלויבט, זיי וואלטען צוריק יאהר א

 ארביי־ אידישע די אן הייבין אומעטום ]עדעלשטיין[. פאבריקאנט... דעם בייקרמען
 ארגא- צו אן זיך זיי הייבען אומעטום שטרייט; אויף׳ן ארויסצוטרעטען סער

 ארבייטער אידישע די זיין וועלען שטעדט אידישע אללע אין ווען ניזירען.
 שטעדטעל, היימישע זיין פון אוועקפאהרענדיג ארבייטער אן און פעראייניגט,

 אונזערע וועללען דאן ארבייטער, פעראייניגטע געפינען אומעטום ער וועט
 זיך קענען מיר וועלכע וועגען קראפט, אזא האבען ארבייטער פעראייניגטע

 שטריי־ צו אום ווייניג זיין וועט קראפט די אמת, פארשטעלען. ניט גאר יעצט
 מיטשטריי- זיכערע האבען וועט זי אבער — פראוויטעלסטווא רוסישע מיט טען

 זיך מיר וועלען זיי מיט צוזאמען ארבייטער. ליטווישע און פוילישע רוסישע, די טער:
 האבעןזיך זאלען מיר —פעהלט אלעמען אונז וואם דאם, דערשלאגען צו אנהייבען

 שרייבען, צו פרייהייט פערזאמלונגען, פעראיינען, סטאטשקעם, מאכען צו רעכט
 בעקומען זיי פון וועלען מיר און ווילען; מיר וואס אלץ ריידען צו דרוקען, צו

 אז פאדערען, צו אנהויבען שעה גוטע א אין וועלען מיר ווען דאן, שטיצע
 טיראנישע ווילדע דיא זאקאנאוו סוואד רוססישען פון אויסמעקען זאל מען

 פעל־ אללע מיט גלייך מענשען אלם אנערקענען ביט או?ז ווילען וואם געזעצען,
 ארויפ־ האבען וואם געזעצען, טיראנישע די אויסמעקען וועלט, דער אין קער

 את־ פון חתימה די פנים פערשמאכטען אויסגערארטען אונזער אויף געלייגט
 צו רעכט פוללע האט אויסוואורף יעדער וועלכע איבער שקלאפען, גליקלעכע

 די אונטער טרעטען צו אר^ז אונבעשטראפט און אונז, פון שפאטען צו און לאכען
 שטארקער און שטארקער אלץ ווערט רעכטען אונזערע פאר קאמפף דעם אין פים.

 מאהל א זיך וועללען מיר וועלכע דורך קראפט איינציגע די — קראפט אונזער
 פערנעהמען ארבייטער מיר נאר אידען. אללע פאר רעכט בירגער דערשלאגען

 ניט זיך מיר קענען דעריבער געזעלשאפט, דער אין ארט נידרינסטען דעם
 דריקען וועלכע געזעצע, אונמענשליכע די ווערען בטל זאל עם אז דערשלאגען,

 וועללען מיר בשעת און אלליין, ארבייטער אונז פאר נאר פאלק, אידישן דעם
 וואם קייטען, שווערע די אראפשליידערען קראפט ארגאניזירטע אונזער מיט

 אב- ממלא קייטען, די זיי, וועלען נאציאן, אידישע גאנצע די צונויף שמידען
 דריקען און פלייצעם אונזערע אויף זיצען וואם די. פון אויך שוין פאלען

 אין וואם פאר אט געלד־זעק. זייערע פון שוועריגקייט גאנצע די מיט אונז
 )ראוונא- רעכטע בירגערליכע גלייכע און פרייהייט אונזער פאר קאמפף דעם

 אונזערע אויף נאך האבען מיר בעת דאן, נאך אריין מיר טרעטען פראוויע( ׳-
 דעם, צוליעב ניט טאהן דאס וועללען מיר נאר פייניגער. אונזערע פלייצעם

 ארית־ ניין! — פלייצעם אונזערע אויף טראגען ווייטער זיי זאלען מיר אום
 זיי מיר וועללען פרייהייט, פון לופט געזתדטע פרישע די זיך אין ציהענדיג

זיך. פון אראפווארפען גרינגער נאך
 טיפער וואט אונז, דריקט איר מעהר וואם קאפיטאליסטען! איהר, צו הערט

 אייער זיין וועט גרעססער דאם נענעל, אייערע אונז אין אריין לאזט איהר
מפלה! אייער זיין וועט שרעקליכער דאם אראפפאלען,

ענדע.

144



 עדעלשטיינ׳ס אויף ארבייטער די פון קאמפף דער
* פאבריק.

א׳נ׳ארבליטער( פון כתבים די נאך )צונייפגעשטעלט

 דאר־ זיך געפינען וואם ארבייטער צאהל דעם נ$ך פאבריק, עדעלשטלינם
 דיעזע פוב ארבייטער די ןווילנא[. שטאדט... אונזער אין גרעסטע די איז טען

 קאמפף דויערענדען און פעסטען א אויסצוהאלטען אויסגעקוממען איז פאבריק
 אנגיווע?- האט הבית בעל דער וועלכען אין קאמפף דיעזער הבית. בעל מיטין
 ארבייטער די פון ווידערשטאנד דעם ברעכען צו אום מיטלען, אללע דעט
 קאמפף, דעם פון אורזאכע די קאפיטאל. פון נצחון דעם מיט גיענדיגט זיך האט
 מען כדי איזט עם און בעלעהרזאם. זעהר זיינען רעזולטאטען די און גאנג זיין
ווערטער. יגע3איי זאגען דעט וועגען זאל

I

 גיהערשט נ$ך פאבריק עדעלשטיינם אויף האבען צוריק יאהר 5—4 מיט
 בעל־ דעם צווישען בעהאנדלונג )פאטערליכע( פאטריארכאלישע זאגיגאנטע די

 וועלכע פון באהאנדלונגען זעלביקע די זיינען ךאם ארבייטער, זיינע און הבית
 פון צירקולאר זיין אין ענטציקען אזיי זיך לאזט וויטטע פינאנסמיניסטער דעד

 אקרוג פאבריצנער וולאדימירער פון אינספעקטער פאבריצנעם דעם צו יאהר 95
 פון רוסלאנד אוים צעכענען נאך, מיינונג וויטטעם נאך וועלכע און ןקרייז[

 שרעקליכען און צושיידקייט קלאססען טיעפע זיין מיט מערב "פארפוילטען"
 באטראכטען נעהענטער לאמיר פראלעטאריאט. און בורשזואזיע צווישען קאמפף
ארדנונג. דיעזע

 אויפען געקוקט ארבייטער די האבען בעוואוסטזיין קלאססען פון ווייט
 די אנטרויען זיי פלעגען אים צוטרויען, גרעסטען דעם מיט גיקוקט הבית, בעל

 דער ריכטער, דער אי גיוועזען זיי בא איז ער אינטערעססען, זייערע פון בעשיצונג
 אנפערן, זיך איז עם וואם איבער זיך פלעגען ארבייטער די ווען מאכער שלום

 פלעגט עדעלשטיין פאמיליען־אנגילעגענהייטען. זייערע פון עצה בעל דער אי
דערפאר, בעצאלען לאזען גוט אבער זיך פלעגט קארגען, ניט עצות קיין אין

 רעד. .5—4נומ. ארבייטער" שען ״אידי איב געדרוקט געוועג איז באריכט ראזיקער דער *
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 געלד שטראף די אין אובגערעכטען און גערעכטען דעם שטראפירען פלעגט ער
 מעדאל. פון זייט לינקער דער איז בעססער נאך קעשענע. אין זיך ביי לייגען

 מייסטער דעם געבען מוזען ארבייטער יעדער פלעגט פאבריק אין $נקומען ביין
 אר- די מוזען זיך פלעגען פורים געבומען. ניט אים מען האט ניט אז רובל 10

 שלח א צוזאמען מייסטער דעם קויפען און רובל 2 צו צנייפלייגען בייטער
 גיוואלט ניט האט וועלכער פנים, עזות א איינגעפונען זיך פלעגט עם אויב מנות.
 זיך פלעגט ער ־אפקומעניש, זיין האבען שיין ער פלעגט רובל, 2 קיין געבען

 יעדען אויף פערפאלגען איהם פלעגט מייסטער דער בעדייט: פורים וואם דערוויססען,
 פאבריק. פון ארויסטרייבען גאר מעשה אזא פאר אפטמאהל און טריט און שריט

 א־נ־ערך. אן שיעור א אן גיהאט דארטען ארבייטערן די האבען אבצאהלונגען
 די ריין האלטען פאר צאהלען, דארטען זיי פלעגען הויף דעם רייניגען פארן

 אזוי און צאהלען ווייטער — גלעזער צעבראכענע פאר צאהלען אפטרעטען,
 זייערע פון גראד אראפרעכענען טען פלעגט אללעם דאם פאר און ווייטער.
 איבער בראק, אין שטראפען גרייסע פראקטיצירעץ זיך פלעגט ווייטער שבירות.
 הונדערטער• גאבצע בראקירען מען פלעגט פאפיראסען איבערגעפירטע אייניגע

 מיט ענטפערן מייסטער דער פלעגט ארבייטער די פון ערווידערונגען די אויף
 אגאנצען פון ארבייט די פערשרייבען ניט גאר ער פלעגט מאהל א און קלעפ
טאג.

 אויסנאהמע קיין זיין ניט פלעגען עם וועלכע פון קלעפ, און זידלערייען
 דער זאכען. גיוויינליכסטע די פון איינע גיוועזען זיינען פרויענציממער, אויך

 איז מאכט זיין אין אפטהיילונג. זיין אין קייסער א גיוועזען איז מייסטער
 זיינען דאם אט שטעללע. זיין פערלירען זאל ארבייטער דער אז גינוג גיוועזן

 פינאנס־ דער ענטציקט אזוי איז עם וועלכע פון בעהאנדלונג פאטריארכאלישע די
גיקענט. ניט לאנג דויערן האט צושטאנד אזא נאר וויטטע. מיניסטער

II

 האט רוסלאנד אין אנגיפאנגען זיך האט וועלכע בעוועגונג ארבייטער דיא
 עקאנאמישען צום גיטריבין זיי האט און ארבייטער עדעלשטיינם אויך אנגירירט

 אין און ערפאלג מיט קאמפף דעם גיפירט ה$בון ארבייטער דיא קאמפף.
 מעהר־ דיא אפגישאפט האט מען אז דערשלאגען זיך זיי האבון צייט אקורצער

 בטל האט מען ב.: צ. ארדנונגען און מנהגים פאבריצנע זיי פאר דריקענדע
 פא־ אין ארייגטרעטין ביי מייסטער דעם לאפקע געבין פון מנהג דעם גימאכט

 איינצוהיילטין אויפגיהערט האט מען מנות. שלח פורים אים שיקין פון און בריק,
 בייא וו. ז. אז. גלעזער בראכענע צו הייף, דעם רייניגען פארין שכירות די

 האט יאהר דעם אין יאהר. [18]95 דער אנגיטראטען האט בעדינגונגען דיעזע
 דיעזער פונקט. העכסטען דעם דערגרייכט ארבייטער דיא פון קאמפף דער

 איהר מיט בענוצט מען ווען )אייניקייט סאלידאריטעט אז בעוויזין האט קאמפף
 ארבייטער דיא פון הענד די אין ווערין קען פראקטיק( דער אויף גיהעריג וויא

 וועל- אין סטרייק גרייסער דער קאפיטאליסטען. די געגין גיווער וויכטיגער א
 איד ארבייטער, צאהל גאנצען דעם פון אהעלפט בערך אנטהייל גינומען האבין עם כער

 מעננער די פערבייטען גיוואלט האט פאבריקאנט דעו־ דאדורךוואם ארויסגיקומען
 טאבאק אללע אויף וועהרענד ארבייט. פרויען וועלוועלערע דיא אויף ארבייט
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 דורכאוים כמעט גיארבייט שיים האבין גראדנע אין ביאלאסטאק אין פאבריקען
 אויסגיפירט הויפטארבייט די פאבריק עדעלשטיינם אף פלעגט פרויענציממער,

 בעדינגונגען ערגערע אין שטעלען איהם פלעגט דאם און מעננער, דורך ווערין
 אבצושאפען ביסלאכווייז בעשלאסען האט עדעלשטיין קאנקורעטען. זיינע וויא
 מייד- אייניגע אוועגיזעצט האט ער וואם דעם פון אבגיפאנגען האט און מעננער דיא

 דא ווייניגער זיך צאלט עם וועלכע פיר ארבייט אזעלכע טאן פלעגען וואם לעך,
 און שטרייק א גימאכט האבץ פאפיראסיבמאכער דיא ארבייט. מענכער דיא
 פער- גוט גאנץ האבץ וועלכע פרויען דיא אויך צוגישטאנען זיינען זיי צו

 פאבריקאנט דער וועט פערשפילען, ארבייטער די ווען פאל אים אז שטאנען,
 פרויענארבייט, דיא פון בעצאלט דיא פערקלענערין און דעם פיט בענוטצען זיך

 ביאלאסטאק, פון מיידלעך 12 אויסגעשריבען אפילו גיהאט האט עדעלשטיין
 פון ארבייט ד?א פערפערטיגען גיקענט ביט זיך, פערשטייט האבען, זיי אבער

 פון הילף דיא צו גיווענדעט זיך האט עדעלשטיין סטרייקער. דיא מאבן 200
 בייא אפילן רחמים געבעטען ה$ט ער אינספעקציע, פאבריצנע פאליציע, דער
 גיהאלפען האט אללעס דאם באר העלפען אים זאלין זייא קודש כלי אידישע דיא
 דער און וואכין צוויי גידויערט האט שטרייק דער באנקעם, טויטין א וויא
 דיא גיזעצט צוריק האט ער ה. ד. אובטערגעבץ. גימוזט זיך האט הבית בעל

 ווייטער אויף פערשפראכץ האט און ערטער פריערדיקע זייערע אף מיידלעך
 ערטער. ארבייטערם דיא אויף פרויען קיין זעצען ביט שיין מעהר וועט ער אז

 נייטען גיקענט ביט האט סטרייק געפירטער אוים דער אז זעלבספערשטענדליך
 אומצו־ מחשבה דער פון ענטזאגין גאנצען אין זיך זאל ער פאבריקאבט דעם

 פאר ניט מעהר איז סטרייק דער פרויען. אויף מענער ארבייטער דיא בייטען
 בים־ פארזיכטיג, עסק דעם פירען מען דארף ווייטער אז געלד רבי איהם

 טהייל א וואם דעם, מיט באבוצט זיך ער האט כל קודם היילענדיק, ניט לאכווייז
 אבטהייל- פארין געריכט דעם דורך גיוועזין פעראורטהיילט זיינען ארבייטער

 ארבייטער. 17 ענטזאגט מאהל איין מיט האט און סטרייק, דער אין נעמען
 יענעם צו דא דעס, צו דא טשעפען צו אנגיהייבען אויך ער האט ווייטער

 איינציג זייא אבזאגען און בלבולים אללערלייא זייא אויף גיפונען ארבייטער,
 צווישען אנצומאכען אום קלייניגקייט. קלענסטע די פאר פאבריק פון ווייס
 אייב־ ער האט פאבריק אויפען טהוען זיי וואם וויסען און קריג ארבייטער דיא

 פלע־ זיי ווען זיין, חן נושא זייער איהם בייא פלעגען וועלכע שפיאבעם גיפירט
 ארבייטער דיא און חברים, זייערע אויף מסירות מיט איהם צו קוממען גען

 פער- פאבריקאנט דער האט זיך צווישען זיך צונייפריידען קענען ביט זאלען
 קופעסוואייז. זיך נייפצוקלייבען צו און פאבריק, אויפען ריידען צו באטען
 מענער דיא פון אונאבהיינגליך פרויען דיא גימאכט עדעלשטיין האט ענדליך

 בעקומען פריער פלעגין וואם * קארדאנשציצעם דיא פאבריק, אויפין ארבייטער

 דורכויסיקער פוב סיסטעט פרימיטיווע די געהערשט האט עם ורעב טאבאק־פאבריקב, די איב *
 פא־ הארטנ באזונדער א אם טאבאק דעט צונויפוויקלעב מענער־ארבעטער די פלעגב האנט־ארבעט,

 רופב זיב פלעגט פאפירל שטי_יפע דאזיקע דאם הילזע. די אנשטאפב פלעגט ער וועלכנ מיט פירל,
 די פלעגב טאבאק, מיט הילזעס די אנשטאפב פלעגב מענער־ארבעטער די ווי דעט, נאב קלייאנקע.

 ארבעטערנס דאזיקע די )קערטל(. קארטאנקע א הילזע אנגעשט^פטער דער איב ארי_ינשטעלנ פרויעב
 אגגערופב אויב באריכט דאזיקנ איב זיי ווערנ ווי_יטער קארט^נשטשיצעם, רופב מעב פלעגט

רעד. קארטושניצעס.
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 פרן באקרמען צו איצט אנגיהייברן האבין ארבייטער דיא פון שכירות זייערע
 פאר־ אללע געמאכט ביסלאכררייז גיררעזען זיינען אופן אזא אויף גופא, קאנט$ר

 דיא אין ארבייטער. דיא אויף איבערפאל ענטשיידענען איין צו בערייטרנגען
 דערצייללען וועללען מיר ררייטער נאר יאהר. איין פאריבער איז פארבערייטונגען

 יאהר, [18]96 פון הערבסט אין פארגעקרמען איז וואם אללעם דאס וועגען
 ארבייטערקעם די וואם קאמפף דעם ררעגען ררערטער אייניגע זאגין מיו־ ורעללען

יאהר. ןטען18]96 פון פערלייף אין אריסצרהאלטען אריסגיקרמען איז

III

 ערך אין געררארין פערקלענערט איז קארטרשניצעם דיא פון שכירות דיא
 רוב(. н— 2/3 פון איז פערדיענסט וועכענטליכע )זייער טאג א קאפ. 2 פון

 קארטרשעס דיא אז פארזאגט אדמיניסטראציע פאבריצנע דיא האט דעם אריסער
 ביז זיך האט עם ווי טריוואקס מיט ניט און קליי מיט פארקלעפען מען זאלל

 אויסאר- טעגליך ארבייטערקעם דיא פלעגען דאדורך און געפירט, דענסמאל
 ארבייט דיא גיווארפען האבען ארבייטערקעם דיא פריהער. ווי ווייניגער בייטען

 וואך פון נ$ר ארבייטען זיי קעבען בעדינגונגען אזעלכע ביי אז געזאגט האבן און
 קאפ. 15 ביז 8 פון שכירות די געהעכערט האט הבית בעל דער שטיק. פון ניט אבער

 שיים האבען קארטושגיצעם די ווען ארום צייט אייניגע אין טויזענד. אויפען
 אויף שכירות דיא פארקלענערט הבית בעל דער האט גיכער, ארבייטען גיקענט

 דיא געווארפען געהאט ווייטער האבען ארבייטערקעם די טריזענהן פון קאפ 2
 עם—גוטע קיין ניט גיווען דאצו איז צייט )די פערשפילט האבען זיי נאר אדבייט,

 אחדות קיין מיידלאך די ביי איז דערצו—קארטושעס פארטיגע גענרג געווען איז
 איין נאך איזגיווען ^ענדליך אהיים(. אוועק זיינען 6 נישט מעהר גיווען, ניט

 ווייל דאדורך ארויסגעקומען איז וועלכע זארטירערקעם, די בא סטרייק
 זאר- דיא פרישטיק, אויף שטונדע האלבע א געבין צו אויפגיהערט האט מען

 גע־ זיך האט הבית בעל דעת אבער ארבייט, די גערוארפען האבען טירערקעם
 אייניג- קיין גיווען ניט איז זיי בא וראם דעם, מיט בענוטצען צו וויא וואוסט

 אנצו- באוויזען דאם ארן איינציגורייז( ארבייט דיא פערלאזין האבען )זיי קייט
 צוזאמען געמאכט האבען ורעלכע מיידלאך, קליינע פרילישע גענוג דערוריילע נעמען

זארטירערקעם. ארבייט׳פרןדיא גאנצע דיא פאדמייסטער ארן מייסטער דעם מיט
 ערצייהלרנג איבערגעהאקטע ארנזערע צר ארמקעהרין זיך מיר ורעלין יעצט

 פרן זרממער ענדע ארבייטער. דיא מיט הבית בעל פרן קאמפף דעם ורעגען
 רויא מעהר פיעל טאבאק ארריסצרגעבען אנגעהייבען מען האט יאהר טען-96

 בדעה האט הבית בעל דער אז בעשיינפערליך געזען האט מען געררעהנליך,
 נאכדעם ארויסררפען ארן פאפיראסען פארטיגע גענרג אנצרגרייטען זיך געהאט

 גע- האבען ורעגען טרבה אייגענע זייער צרליב ארבייטער דיא סטרייק, איין
 נאר פריהער, רריא פיעל אזרי ניט מעהר אריסארבייטען געדארפט רוייהנליך

 איין פארדינען זייא ררעלען מינרט הייסער דער אריף רואם זיך קרראפענען דאם
 דאריבער האבען ארבייטער דיא ארן —אריבערגעשטייגט האט ררבל, איבריגען
 אנגע- גיררען איז עם רוען הערבסט אין גערראהנליך. רריא מעהרער געארבייט

 אז ארבייטער, דיא געמעלדעט הביר. בעל דער האט פאפיראסין גענרג גרייט
 געורים ררעלען אלליין זיי וועללכע בעשטעללרנגען, אפולע בעקרמען האט ער
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 פון צודינגען זאל יעדער אז פאר זיי ער לייגט ובכן בעשטרייטען, קענען ניט
 זיי פיעל וויא מאכען. פאפיראסען אויסלערנען זיי און מיידלאך אייניגע זיך
 פאר בעקומען אבער אלליין ארבייטער דיא איין, ניט זיי ער ווייזט צאהלען צו

 גוט וויא געצאלט. געוועהנליכע דיא קאנטאר פון פאפיראסען אויסגעארבייטע
 דעסט־ פון ארבייטער דיא זיך האבען גיוועזין ניט איז פארשלאג דער דאכצעך

 בעל פון מיין[ ]ריכטיקן רעם פערשטאנען האבען זיי רען אנטזאגט, וועגען
 מיידלאך» רוססישע 50 פעטערבורג פון אויסגעשריעבען ער האט דאן הבית.

 פראלעטאריאט פעטערבורגער פון פסולת דיא פון אויסגעזוכט האט ער וועלכע
 שטע- ניט גאר יאהר גאנץ א אויף קאנטראקט א מיט פערבונדען זיי האט און

 וועה־ טויזענד, פון קאפ. 50 זיי מיט באדונגען זיך האט )ער מקח אום הענדיג
 פערבאייגיי- וועללען מיר קאם.(. 30—20 איז געצאלט געווענהליכער דער רענד
 פעטערבורגער דיא וויא נאכדעם נאכאנאנד טעג אייניגע אז באמערקען, ענדיג

 הייף פאבריצנעם אין מען האט ארבייט דער צו גישטעלט זיך האבען מיידלאך
 פאליציאנטען אייך ארבייטער דיא אויסער זעהען גיקענט גופא פאבריק אין און

 אנגעהייבען הבית בעל דער האט ווייטער ארדנונג". דעם אויפהאלטען "צום
 געצאלט נוטע גאנץ פאר מיידלאך אידישע ארבייט מענער די אויף זעצען צו

 קורצע א אין האט אופן אזא אויף טויזענד, פון ק$פ. 35 צו וויילע( דער )אויף
 זיי )אונטער פאפיראסענמאכערקעם שטאדטישע 41 ביז אנגעקליעבען זיך צייט

 בסך שיין האבען פאפיראסאבטהיילונג אין קריסטליכע( אויך געוועזען זיינען
 צייט קורצער איין אין און מעננער( ד5 )פריהער מאנן 145 געארבייט הכל
 הבית בעל דער פאפיראסען, פארטיגע מילליאן 8 ביז פערפאקט געלעגען איז

 האט ער ארבייטער-מעננער. דיא פערפאלגין צו שרעקליך ^נגעהייבען האט
 איין האבען צו און סטרייק, איין ארויסצורופען מעגליכקייט כל מיט געזעהן

 זיך צייט גיהאט האט ער ווייל פאבריק פון אבצוזאגין אלעמען זיי אויסרייד
 זייער פון ניט זיינען פאפיראסניצעם פעטערבורגער דיא אז איבערצייגען צו

 אויף איז סטרייק א מאכען זאל מען ווען פאל אים און אופפיהרונג פאיינע
 געטראפען זיך האט אונטערדעססען האפען. צו וואם ניטא שטיצע זייער

 ענט- צו מעגליכקייט די הבית בעל דעם געגעבען האט עם וועלכע מעשה, א
פאפיראסענמאכער. מאסנלייט דיא גאר פון העלפט א כמעט זאנען

 איבערן שמועזען צו שטארק אנגיהייבען מען האט מאגאט דעצעמבער אין
 פא־ זיינען פאפיראסענמאכערקעם פעטערבורגער דיא צווישען אז שטאדט

 אויפין געקומען פאליצעי איז דאריבער און סיפילים, אויף קראנקע ראן
 רוססישע די רעוויזירעץ דאס רעוויזיע. מעדיצינישע א מאכען צו פאבריק
 אנערקענטע די זייט, זייער פון ערווידערונג אהנע שטיל, פארבאיי איז מיידלאך

 מיידלאך אידישע די קראנקען־הויז, אין געוואריץ אוועגעפירט זיינען קראנקע פיר
 פאליציסטען דער דאם אזיי, דעם, אנטקעגין פעסטגעשטעלט זיך ה^בען אבער

 וועט רעוויזירונג די אז פערזיכערען צו זיי אפריער גענייטהיגט גיוועזין איז
 דאש אז און האלז( די נאר בעקוקט זיי האט )מען אבערפלעכליכע איין זיין

 אזעלכע געגען פראטעטט דער מאל, לעצטער דער און ערסטער דער זיין וועט
 אויף שטרייק. א פון פארמע דיא אין ארויסגעוויזען זיי האבען רעוויזיעם

 האבען מענער דיא פאבריק, אויפין געקומען ניט מיידיל איין קיין איז מארגין
 אויפען אללע געקומען זיינען און גענומען אנטהייל קאיין שטרייק דעם אין

 קאר- דיא $ן ארבייטען אדער פארגעלייגט זיי האט הבית בעל דער פאבריק,
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 אייג־ געווען ניט זיינען ארבייטער דיא ויען אהיים, געהן אדער דאנשציצעם,
 ארויסגערופען אנפאנגם מען האט יענץ, אף ניט דאש, אויף ניט שטיממיג

 געוואלט ארבייטער דיא האט מען און פ^ליצעי, נאכדעם און אינשפעקטאר דעם
 אראיינצו־ אויפגיהערט זיי מען האט נאכדעם פאבריק, פון ארויסטרייבען

 טעג, 2 געדויערט האט שטרייק דער מיידלאך. דיא אהן פאבריק אין לאזען
 הבית בעל דער *ארבייט, דער צו געקומען מיידלאך דיא זיינען טען3 אויסען

 פאפיראסען אין ארבייטערקעם. 10 און ארבייטער 31 ענטזאגט באלד האס
 קאפ. 40—25 פון געצאלט דיא אויף מענער 44 געבליבען זיינען ^בטהיילונג

 קאפ. 35—20 פון געצאלט די אויף פעטערבורגער( דיא )אחוץ פרויען 70 און
 פעטער- דיא געהאט נייטיג ניט שאן הבית בעל דער האט איצטער טויזענד. פון

 דריקענדיג ווערען. צו פטור זיי פון געזעהען האט און ארבייטערקעם בורגער
 זיי ער האט קאנטראקט רעם טראץ ביישפיעל: צום אזיי מעגליך. ווייט ווי זיי

 גע־ סערדינסט ]זייער[ איז דעריבער און ארבייט געבען צו שבת אויפגעהערט
 פריערדיגע )אנשטאט וואך דיא קאפ. 80 רוב. 3 ביז קאפ. 64 רוב. 2 אף פאללען

 זיינען זיי און פערבלייבען צו דא געלאנט ניט זיי האט געצאהלט אזא אויף רוב.(. 5
 אויסגע־ האט הבית בעל דער .10 גאנצען אין געבליעבען איז עם פאהרען. צו זיך

 מעדיצינישער דער נאך באלד אויספיהרען. אזא צו ווייה און אך אז אבער פירט,
 פאפיראסין עדעלשטיינס אז שטאדט איבערין הערען געלאזט זיך האט רעוויזיע

 זיך מען האט באלד קויפען. צו אופגיהערט זיי האט מען און אנשטעקען זיינען
 אויך האבען דארטען און שטעטלעך ארומיגע דיא אין דערוואוסט דעם וועגען

 בע- ניט באנקראטירט, האט עדעלשטיין געהן. אויפגיהערט פאפיראסין זיינע
רוב. 2000 פון סוממע אין כמעט וואכען 2 פיר ארבייטער דיא צאהלענדיג

 פאבריק דורונצעס אויף אז דערשלאגען מיידלאך דיא זיך האבען פראטעסט זייער מיט *
מאכען. געזאלט האט מען וועלכע רעוויזיע מעריצינישע דיא גיווען ניט איז

 קאמפף זייער ארבייטער עדעלשטיינם געגעבען האט וואם זעהן נאמער איצט
 זייער מיט ארבייטער עדעלשטייגם האבען אלץ פאר פריהער הבית. בעל מיטין

 געוועזען מבטל ה$בען זייא לאגע. עקאנאמישע זייער פערבעססערט קאמפף
 דערשלאגען זיך ה$בען און מנהגים פאבריצנע מענשען פארען שענדליכע פיל
 דאם נאר מייטטערם. די און פאבריקאנט פון באהאנדלונג מענשליכערע איין
 אלץ פון וויכטיגער קאמפף, זייער פון רעזולטאט איינציגער דער ניט באך איז
 נאי גאר ארבייטער רעם געמאכט האט קאמפף דאזיגער דער וואט דאם איז

 אין וועלט, איננערע זיין אין רושם גרויססען איין געמאכט האט ער געבארין,
 שטרע- און בעגריפען געפיהלען, זיינע איבערגעקערט און אומגיביטין גאנצען
 מענשין, אבערגלויבישען פארגראבטען זייער רויהען א ם$ר זיך שסעלט בונגען.

 און רעליגיעזע פון פלאנטער גאנצען איין אין פארפלאנטערט איז וועלכער
 גלייכגילטיג גאנץ איז ער )זאבאבאנעם( פעראורטהיילונגען געזעלשאפטליכע

 צייט ווייניג דיא ער פערברינגט דעם אהן 1 וויססענשאפט, צו בוך, איין צו
 ביכעל, א יוטי א אין מאל איין לייענט ער אויב שטונדען,און ארבייט פון פרייע

 במחילה אזא אדער נשמה דיא רייניגען צום ספר מוסר א אדער דאם איז
 זעלכע א נאך און שמר פון ראמאנען אינטערעסאנטע העכסט דיא וויא שמאטע
 אריבער ער טראגט קאטיגקע שטיללער א וויא שוואייגענדיג, שרייבער, שגעלל

 זעהט ער וועלכען אין פאבריקאנטען, און מייסטערם די פון בעליידיגונגען דיא
 ער קוקט ברידער אייגענע זיינע אויף געבער, ברויט און וואהלטעטער זיין
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 אים פון אייגענבליק יעדער קענען וועלכע שונאים גרעססטע זיינע אף וויא
 און עקספלואטאציען דער פון ליידעט ער ברויט. שטיקעל זיין ארויסרייסען

 מונדירען, אנדערע פילע פון און פאליציי פון הבית, בעל פון אונטערדריקונגען
 ערסטער דער וועט ער און בלוט, און גוטם זיין אויף דעות בעל זיינען וועלכע
 ארויס- וועגען זיך וועט וועלכען יעניגען רעם מח אין שטיין איין מיט געבען

 פאלק, ארבייטער ראם רחמנות אן דריקן וו$ם ממשלה דער געגען צוטרעטען
 ער הבתים, בעל די פון בעטריגעראיי די מאכט איר מיט באך בעשיצט און

 אפשר פאלט אים און "סאציאליסטען" מיט ומשא מגע האבען צו מורא האט
 אייגענעם זאיין פאר קעמפפער דיא זאיינען סאציאליסטען אז ניט'איין גאר

 יאהרען די אפ שטופט ער ווארט איין מיט אינטערעם. ארבייטער בלוטיגען
 האפנונג אהן פארוים, ציעל א אהן זין א אן גאר איז עם ווי אט טעג די מיט

 עדעלשטיינם מאהל א געווען איז אזעלכער אט צוקובפט. בעסערע א אויף
 קאמפף. עקאבאמישען דעם אויף ארויטגעטראטען איז ער בעפאר ארבייטער

 ליכטיגקייט, צו זיך רייסט וועלכער מענשען איין פאר זיך שטעללט איצט
 פראגען שיין אינטערעסירען עם אנטוויקלונג, צו וויססענשאפט צו שטרעבט

 זוכט פראגען דאזיגע די אויף ענטפער א און נאטור און געזעללשאפט וועגען
 און לאגע איבייטערם וועגען זיך רעדט עם וואו ביכער זעלכע א אין ער

 ערשיי- די ערקלעהרט ווערין עם וואו ווערין, צו לאז איהר פון ווי מיטללען
 מענש דער וואם ארט דער אנגעוויזען ווערט עם און נאטור דער פון נונגען

 ער זיך, פיר נוצען צום ער פערבריינגט צייט ליידיגע די איהר. אין פארנעמט
 פון לאגע די און לאגע זיין נוגע איז וואם אלץ וועגען זיך בעקלעהרט לעזט,
 עם וועלכע אופגאבען, די אויספיהרען צום מיטלען זוכט ער ברידער. זיינע
 עקספלו- זליערע מיט ארבייטער דיא פון קאמף דער איהם אויף ,או־ום לייגט

מינים. אללערליי פון אטאטארען
 קאפי- און ארבייטער פון אינטערעססען די אז ניט מעהר שיים גלייבט ער

 קא- זיינען אינטערעסען ביידינם זייערע אז ווייס ער אייניג, זיינען טאליסטין
 זיינע שטאמט עם וואנען פון שיין ווייס ער אנדערע, די פון איינע, פוירע

 ניט זיך ל$זט ער בעל־בתים, זיינע פון רייכטהום דער און אדעמיקייט
 ענטפערט עקספלאאטאציע, און אונטערדריקונגען ,בעליידיגונגען אויף ערלהן.

 בוקען זיך קאפיטאל דעם ער צווינגט זעלטען ניט און שטרייט א מיט ער
 פאר ניט שיין זיך שרעקט ער ארבייטער, פאראייניגטע פון מאכט די פאר

 פא- פון ווארט יעדער אויף אפ זיך רופט ער געגענטהייל, אים ,פאליטיקע".
 האבען צו אויסגעקומען איז אים וואם עסקים פיעלע די פראפאגאנדע, ליטישע

 ער וואש נגשים שטענדיגע די אינספעקציע, פאבריצנע און פאליציע מיט
לעהרע! ביטטערע איהם פאר גיווען זיינען אריבער זיי פון טראגט
 אים ביי איז הבית בעל דעם אחוץ אז איבערצייגט ענדליך זיך האט ער
 וועלכע געגען רעגירונג, קאיזערליכע די —שונא גרעסערער איין נאך פאראן

 קרעפטען פעראייניגטע מיט שטרייט איין אין ארויסטרעטען מוזין וועלין עם
 אומה א פאר וואם צו זיין, ניט זאלען זיי ווער ארבייטער, רוססישע אללע
 פלעגט ער וועלכען האסם פריהערדיגער דער געהערען. ניט זאללין זיי ולשון

 ברידערליכע אמתה אויף פערביטען זיך האט ארבייט דעד אין חבר זיין צו סיהלען
 ער האט זיי אנשטאט — געווארין קאלט ער איז יו״ט נאציאנאלע די צו ליבע,

 פראלעטאריער די ווען פריידענטעג, יענע זיינען דאם — יו״ט אכדערע באקומען
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 איין אין פערייניגט ווי זיך פיהלען ברידערליך, זיך פיהלען לענדער אללע פון
 רעגירוגג♦ און בורזואזיע דיא ציטערין פאכין און ארמעי ארבעטער גרייסע

 דערסאר אבער עלטערן, זייבע פון גלייבען דעם פון ענטזאגט זיך האט ער
 צייט די אין —צוקובפט אין גלייבען — גלייבען נייעם איין באקומען ער האט
 אין גלייבען — ארבייט אללגעמיינע און ברידערליכקייט הערשין וועט עם ווען
 עדעלשטיינס היינט איז אזעלכער אט — סאציאליזמום. פון נצחון ענדליכען דעם

 עדעלשטיינם אמאליגען רעם דערמ^הנען זיך זאללען מיר אויב און ארבייטער.
 וועלונ־ ניט מיר וועללין שטרייט יאהר 5 נאך היינטיגען דעם און ארבייטער

 האט צייט קורצע אזא אין אז מיגליך ראם איז פערוואונדערען: מוזען זיך דיג
 עם דערקענען? ניט גאר שיים איהם קען מען אז אומגעביטען אזיי זיך ער
 אלטע ,וויילע די פון אם טהיילט אונז אז גלייבען, צו שווער ווירקליך איז

 צעהנדליקע וואלטין עם ווי עפעם זיך דאכט עם יאהר. 5—4 גאנצען אין צייט״
"דענסמאלם". דעם און "היינט" דעם צווישען פאריבער יאהרין

 יעדער פיר פאססען קען ארבייטער עדעלשטיינם פון כאראקטיריסטיקע די
 פאר ווייניגסטען אם פראלעטאריאט אידישען פון גרופפע, קעמפפענדע אונזערע

 די ביי קאמפף עקאנאמישער דער ווייל מערב־געגענד, אין וואהנען וו#ם די,
 מעהרערע די לעבען עם וועלכע אין בעדינגונגען, געזעלשאפטליכע גלייכע בערך

 מאראלישע און גייסטליכע זייערע אויף ווירקט ארבייטער, אידישע די פון
גלייך. געזינונגען
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״1896 מלל ערשטב אפב ״רעדע דער וועגב
 מארקם־ענגעלם־ פוב ארכיוו סוב פאנד ילדישג איב געפונענ מיד האבג "רעדע" דאזיקע די

 סעסטצו- געלונגענ ניט אונדז איז רעדע דאזיקע די געהאלטנ האט עם וועד לענת־אתסטיטוט.
 וועלכע רערעם, דריי די פת איינע איז רעדע דאזיקע מעגלעכ׳״אז^די גאנצ אבער א־ז עם שטעלב.

 דעד איב דערציילט ווערט עם וועלכער וועגג את 1896 את ווילנע את געווארב געהאלטב זללנענ
 דעט צו באמערקונגעג די את געבראכט האבב מיד וואם "פארווערטס", בערלינער את קארעספאנדענצ

 ווילנע את מיי־פארזאמלונג דעד אם גערוארב געלייענט אויב איד ־וועלכער באריבט, ווילנער
יאר. 1896 את

 מאר־ וואם רעדע, נאצלאנאליסטישער דעד פת איבגאנצב זיב אתטערשיידט רעדע דאזיקע די
 דער־ רעדע זית את האט מארטאוו תאם דעט, אנשטאט .1895 את ווילנע את געהאלטג האט טאוו

 אר־ אוב פוילישע רוסישע, די אפ פארלאזב צו וואם ניט זיב האבג ארבעטער ילרישע די אז קלערט,
 רעדנער דעד האט באפרללתג, פולשטענדיקע זיב דערשלאגג צו אם פעלקער, אנדערע פת בעטער

אז א^געוויזג, דאפקע 1896 את מלל־פללערונג ערשטער דעד אם
 את פוילישע רוסישע, די טיט פארייניקטערהייט פירג וועלנ מיד וואס סטאצקע, די"

 פראווי־ די נייטב וועט זי אז שטארק, אזוי זיינ קענענ דעריבער וועט ארבעטער, אנדערע
אונדז". אנטקעגג זאקאנעס די אומצובי_יטנ וויטעלסטווא

 פאדערונגענ אלגעמיינע די אויסער אז דערקלערט, גלללכצללטיק אבער האט רעדנער דער
 זא די אוניטשטאזשענ זאל מע ייו־נ, פת פאדערונג ספעצלעלע א ארויס נאב מיר "שטעלנ

 וועלכע רעכט, אלע י?דנ געבג זאל טע את ילדב, אנטקעגנ נאר עקזיסטירנ וועלכע קאנעס,
רוסישע". האבג עם
 בונד ענגנ אג דורב ווערג דערגרייכט נאר קענ דאס אז דערקלערט, האט רעדנער דעד אבער

 נאר קומענ קעג סאלידאריטעט אינטערנאצלאנאלע די אז את פעלקער, אלע פת ארבעטער די פת
ווייל: ארבעטער־באוועגונג, דער פת וווקס דעט טיט

 שטארקער וועט אלצ דאס ארבעטער־באוועגונג, די אנטוויקלענ זיב וועט עם מערער ,,וואם
ארבעטער". רוסישע את ילדישע די צווישג בונד דעד ווערנ

 אויב אזוי קריסטג, צווישג ווי זיב, פארברייטערט וועלכע ארבעטער־באוועגונג, די ״.״
 ביירב פת אוועקשטופג וועט את פארשטאנד ארבעטערם דעט אם ווירקג וועט יידב, צווישנ

 קעגנ פאליטיק די אז פארשטית, ארבעטער רוסישער דעד וועט דאג סינע. נאצלאנאלע די
 אנטיסעמי־ אז פארשטית, וועט ער אתטערעסג. אלגעמיינע די פאר שעדלעב איז ילו־נ די

 ניט וועט ארבעטער רוסישער ער4! פארייניקט. זללב מוז וואס דאם, פאנאנדער טיילט טיזט
 טווע ער פארקערט, נאר רעכט, אלגעמיינע ילדת געבנ זאל מע דעט, קעגג זללג ניט נאר
 ילדג. רעט געשמידט האט טע וועלכע מיט קייטנ, די צערללסג זאל טע סטארענ נאב זיב

 אר־ ילדישע די וועג דאג, נאר מעגלעב איז דאם אז פארגעסנ, ניט מיד דארפנ דאס נאר
לאגע". זייער פארבעסערג צו שטרללטנ ענערגיש וועלנ בעטער

 סוג קאמם פארייניקטער דער נאד אז געדאנק, דעט מיט דורכגעדרונגענ ז אי רעדע גאנצע די
 מאסנ יידישע אונטערגעדריקטע די באפרללונגפת פולע די ברענגענ קעג רוסלאנד פת ארבעטער אלע

 זי געוווסט. גוט גאנצ "בונד" פת אנפירער את גרינדער די האבנ רעדע דאזיקער דער וועגנ
 טלל־רעדע, ערשטע דאזיקע די פארשפרייטג צו אנשטאט את רעשוס. זייער את געפונעג זיב האט
 דיפירער האבנ באפרללונג, צו וועג ריכטיקער דעד ארבעטער עמ1 געוויזנ ווערט עם וועלכער את
 פארשפרייט האט וועלכע רעדע, נאצלאנאליסטישע מארטאווס איכערגעדרוקט דאפקע "בונד" פת

פעלקער. אנדערע פת פראלעטאריער די צו אומצוטרוי את אפגעזונדערטקללט נאציאנאלע
ענדערונגענ. איז עם וועלכע אג רעדע די דרוקג מיד
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רעדע א
1896 מאי ־טן1 אויפן

• שוועסטער! און ברידער
 אינטערעססען דיא אז געזעהען, שוין האבעןמיר רעדעם פריערדיגע די פון

 מלוכות פארשידענע פון שטעדט, פארשידעגע פון אפילו ארבייטער דיא פון
 אייגע פערבוגדען זייגען וועלט גא:צער דער פון ארבייטער אללע אייגע. זיינען

 זייא ווייל איגטערעססען, ?יניא ה$בען אללע זייא ווייל אנדערע דיא מיט
 פערביג־ דער נאר פאמיליע. גרויסע א אייגע פון מיטגלידער וויא זייגען אללע
 אלעמען. פאר ארויסטרעטען ארויסווייזען, איז עם וואם אין זיך דארף דונג
 ארוים זיך ווייזט עם וועלכע אין פארמע, דיא איז דאם מאי, ערשטער דער
 אוים- ווערט טאג דעם אין ארבייטער. דיא פון אחדות דיא פערביגדוגג, דער

 אינטע- זייערע פאר שטרייטען וועלכע ארבייטער, דיא פון צאל דער געציילט
 פון אגדערע. דיא מיט אייגע פון פערביגדוגג דעם ווייסען וועלכע רעססען,
 פעסטפערבינדעטע דיא וועגען וועלט גאגצע דיא זיך דערוויסט מאי ערשטען

 שטריים אויפ-ן ארויסצוטרעטען מיגוט יעדער געגרייט זייגען וו$ם קרעפטען,
 גאגצער דער צו סיגנאל א גיט מאי ערשטער דער איגטערעססען. זייערע פאר

 פון האפעגונג, פון ליעד א ארבייטער דיא הערען סיגגאל דעם אין וועלט.
 העררשאפט זייער פון טעג דיא אז אנ-אגזאג, קאפיטאליסטען דיא און טרליסט,

 אז.אלץ וועלט, גאגצע דיא ווייזט ווידער, מאי ערשטעד דער געציילטע. זייגען
 אלץ העלדען, ארבייטער דיא צו צו שטייען מלוכות מעהרער און מעהרער
 ארמיע, דיא פון רייען דיא אין איבער גייען לעגדער מעהרער און מעהרער
 רוסלאגד אז איצטער, האלט עם גליק. אלוועלטליכען פארן שטרייט וועלכע

 דערווייזען צו צייט ס׳איז קרעפטען; פעראייניגטע איהרע ארויסשטעלן אויך ז$ל
 פראוויטעלסטווא, רוסישע דיא ארבייטער, פון שונא גרעסטע דער אז אלעמען,

 איהר געגען זייגען וואם העלדען, גענוג אויך היים דער אין זיך בייא האט
 שטיקוגג און דריקוגג איהר אגטקעגען זיינען דעספאטיזם; איהר פאליטיקע,

 נאך זייגען רייהען אוגזערע בעוועגוגג. פרייען א געדאגק פרייען א
 ווילדע ווי גאך זיך בעהאלטען מיר שוואך, גאך איז ארמיע אוגזער שיטער, אךנ

 ווייזט׳ פערזאמלוגג איצטיגער אוגזער פון פאקט דער גאו־ מעגשען, פון חיות
 וועט וואס בעוועגוגג, א בעיועגונג, א אויפגעהייבען זיך האט אוגז בייא אז
רואקסען וועט וואם בעוועגוגג, א פערשטארקען, און פערקרעפטיגען אלץ זיך
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 צו זיך האבען וואם איינע, זיינען מיר ניט טיף. דער אין און ליינג דער אין
 ניט פראלעטאריאט, פון יום־טוב אלוועלטליכען דעם פייערץ זאמענגעקליבען

 שטעדט פיל שמרייטער: איהרע צוזאמענגעקליבען האט אליין שטאדט אהזער
 פון ארבייטער-יום־טוב, הייליגען דעם היינט פייערן פוילען און רוסלאנד אין
 קאפיטאל צום פעראכטונג פון קול א ארוים היינט זיך רייסט הערצער פיל
 אויס- אונזערע צו גרייכען דער וועט קול דער און דריקונג, פאליטישע און

 געוואלדיגען מורא׳דיגען איין אין צוזאמענגיסען זיך וועט און ברידער לאנדשע
 און קאפיטאליסטען דיא ווערען פארציטערט וועלען עם וועלכען פון שטים,
פראוויטעלסטוועם. די—פארשטייער זייערע
 אל- אויסער מאי ערשטען דעם אין ארוים מען שטעלט לאנד יעדעם אין
 אין לאנד. דעד אין בעסער פאסטען וואט אזוינע, אויך פאדערונגען געמיינע

 זייער ארוים היינט ארבייטער דיא שטעלען גערמאניע פראנקרייך, איינגלאנד
 אין ארבייטסטאג; פון גרוים א ד בעשטימען זאל זאקאן דעד אז פאדערונג,
 אויסגע- פאנעם דיא אויף ארבייטער דיא בייא זיינען איטאליע אין און אויסטרייך

 שטעלען רוסלאנד אין מיר שטים־רעכט. אלגעמיינע פון פאדערונג דעד שריבען
 סטאטשקעם, מאכען צו פרייא אלעמען: פון פאדערונגען נייטיגסטע די ארוים

 מיר שטעלען דעם, אויסער און שרייבען, און ריידען צו פרייא סאבראניעם,
 דיא אוניצטאזשענען זאל מען אידען, פון פאדערונג ספעציאלנעם א ארוים נאך

 געבען זאל מען און אידען, אנטקעגען נאד עקסעסטירען וועלכע זאקאנעם,
 בע- גענויא איצטער לאמיר רוססישע. האבען עם וועלכע רעכטען, אלע אידען

 זיינען זיי וואם מיט םאברא;יעם, סטאטשקעם, וועגען זאקאנעם דיא טראכטען
צושטערען. זיי זאל מען האפען קענען מיר וועמען אויף און שעדליך אזויא

 זיי- סטאטשקעם, וועגען רוסלאנד אין עקסעסטירען וועלכע זאקאנעם, דיא
 סטאטשקע א מאכען צו אליין זיך צוזאמענריידען פארן שטרענגע. שרעקליך גען

 וועלכע דיא, און חדשים 3 ביז וואכען 3 פון ארעסט אנהעבער דיא קומט
 אוועגוואר־ פאר וואכען. 3 ביז טעג ד פון קומט דעם, אין אנ-אנטהייל נעמען

 דאם נאר חדשים. 8 ביז 4 פון טורמע אנפיהרער דיא קומט ארבייט דיא פען
 מענ־ אייניגע פאראנען איז עם ווען אז גוט, גאנץ ווייסען מיר גארנישט. נאך איז

 סטאטשקע, דיא צו שטיין צו און אר?ייט דיא אוועגווארפען ניט ווילען וואס שען,
 נעמען צו אראם אוים אפט קומט דעריבער און פערלארען. סטאטשקע גאנצע דיא איז

 דער בייזען. מיט אדער גוטען, מיט אדער ארבייט, דער פון מענשען אזיינע
 דעם. וועגען שמועסן צו ניט טאקי פערגעסט און דעם וועגען אויך ווייס זאקאן

 גוטען, מיט סייא סטארעווען זיך וועלען וועלכע דיא, אזייא: זאגט זאקאן דער
 פון טורמע קומט דויערען, ליינגער ז$ל סטאטשקע דיא אז בייזען, מיט סייא

 סטאטשקע, פון צייט דער אין אז גוט, זייער אויך ווייסען מיר חדשים, 16 ביז 8
 אין סאראינטערעסירט לעבען און לייב מיט איז סטאצעצניק יעדער ווען

 יעדערער ויען צייט, דעד אין ווערען, אויסגעפיהרט זאל סטאטשקע דיא דעם,
 ווערן זאל ער ניט קונץ קיין איז קליינינגקייט יעדער אויף אויפגערעקט איז

 רוססי- נאכין ניט קונץ קיין דעריבער איז עם און אנ-אנריידער אנ-אנפיהרער,
 ווייב זיין און חדשים 16 אויף טורמע אין אריינפאלען זאל ער זאקאן שען
 דערפון? מיר זעהען וואם קעלט. און הונגער פון אויסגיין זאלען קינדער און
 אונגעדריקטקייט שרעקליכע זיינע ארבייטער, פון לאגע ארעמע דיא

 ארבייטם־ לאנגער אונגעוויינליכער אונמענשליכער דעד בעלי-בתים, דיא בייא
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 רופט געהאלט דיא צייט דער אין קריגען ניט דער שכירות, נידריגע דיא טאג,
 בעלי־בתים. זייערע אנטקעגען שטרייטען זאלען זייא ארבייטער דיא ארוים

 ארבייטער, אוזן לאזען איהם איז בעל-הבית דער אנטקעגען געוועהי בעסטע דיא
 זאי עם זאקאן. דער ארוים גייט דעם אנטקעגען און סטאטשקע, א מאכען

 וייגע אנטקעגען שטרייטען לייכט אליין קען פאבריקאנט דער וו$ם ווייניג, נאך
 אנדערע קריגען לייכט קען ער וועלכען פאר קאפיטאל, זיין מיט ארבייטער
 און געזונדט גענוג קאסט ארבייטער דיא וואם ווייניג, נאך איז עם ארבייטער,

 פערשטייען וועלכע אזיינע, איינהאלטען דארפען זייא סטאטשקע: יערער ענערגיע
 אזיינע, ארבעט רער פון צונעמען דארפען זייא אינטערעסען, זייערע שוואך נאך

 דאר- ארבייטער דיא וואם יוייניג, נאך עם שטיין; צו ניט זיי צו גאר ווילען וועלכע
 פער- אלטע און קינדער הונגריקע וויא סצענעם, טרויעריגע אזיינע צוזעהן פען

 רוססי־ דער נאך ארגייטער-קומט פארן אלץ דאס ווייניג איז’ם עלטערען, שמאכטע
 חדשים עטליכע מיט ארבייטער רעם סטראשעט און זאקאן הארטער שרעקליך שער

 האט זאקאן דער צרות. אללע און הונגער מיט סטראשעט ער ד״ה טורמע,
 שוואכען רעם מאכען צו כדי שטארקסטען דעם שיטץ זיין אונטער גענוממען

 סאלדאטען מיט פאליציע קאפיטאליסט דעם צו נאך גיט ער שוואכער: נאך
 איז דאס נאר הילף־לאזער. מאכען נאך אונבעשיצטע דיא קענען זאל ער כדי
 ה$ט זיא וואם אויסער פראוויטעלסטווא, רוססישע דיא נישט. גאר אלץ נאך

 זיא ערלייבט סטאצקעם, אנטקעגען זאקאנעס אונמענשליכע ארויסגעגעבען
 דיא אנטקעגען סאלדאטען רופען צו ארויס שטאדט פון נאטשאלניקעם דיא נאך

 פאר גאר ארוים ניט מען רופט זיך פארשטייט סאלדאטען דיא סטאצעצניקעם;
 יאה־ א פאר ארבייטער. דיא שטעכען הרגענען, שלאגען, זיי וועגען: אנ-עדות

 מאן טויזענד 10 פון סטאטשקע א געווען איז יאראסלאוול אין בשעת רען,
 דיא געווארפען אראפ אמאל מיט האבען פאבריקאנטען דיא וואם דערפאר,
 דער ווי פריער, וואכען 2 מיט דעם וועגען זייענדיג מודיע ניט ג$ר שכירות,

 אללע האט מען סאלדאטען. ארויסגעפאדערט אויך מען האט הייסט, זאקאן
 גע־ זייא האט מען און הייף פאבריטשנעם אויפען צוזאמענגענומען ארבייטער

 דעם פון זיך האבען ארבייטער דיא אז און ארבייטען שטעלען זיך הייסען
 מענשען 7 האט מען און שיסט! געטאהן: קאמאנדעווע א מען האט $טקאזעט
 אר־ אפולע דאן נאך האט מען געראנעט; פיעל און אג־ארט אויף געהרגעט

 פון נאשטאלניק דער נאך האט דערפאר און סוד פאד אפגעגעבען בייטער
 וואם דערפאר, 2 ניקאליי קיסר אונזער פון דאנק א געקראגען סאלדאטען דיא

 וואם דערפאר, געווער, די מיט בענוצט קונציג זיך ה^בען סאלדאטען זיינע
 אונבעוואפענטע, געראנעט און מענשען ד געשאסען אנ-ארט אויף האט מען

 פאדערן צו געסמייעט האבען זיי וואס דעם, צוליב אלץ און מענשען. הילפלאזע
 ביישפילען אזיינע נאך. זאקאן נאכין זייא מיט באגיין זיך זאל פאבריקאנט דער

 מיט באהאנדלונג דיא איז אט רוססלאנד. אין אפולע יאהר היינטיגען געווען זיינען
 אט אונז, מיט זיך בעגייט זאקאן דער ווי אט רוססלאנד. אין ארבייטער אונז
 בעשיצער. און געזעץ־געבער אונזערע פון קריגען מיר וואם הילף, דיא איז

 פאבריצנע פאר נאר געשריבען זיינען סטאצקעם וועגען זאקאנעם דיא אמת,
 גאנץ אז אויך, ווייסען מיר אבער בעלי-מלאכות, אונז פאר ניט און ארבייטער

 איבער פירט און סטאצקע א אונזערע אין פאליציע אריין זיך מיסט אפט
 פאר- ניט מיר דארפען ווידער און אויפטהאן. געוועלט האבען מיר וואם אלץ
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 16 ארבייטען עם וואו מייסטערסקאיע, א איז נאך זאקאן נאכין אז געסען,
 קענען דעריבער און פאבריקע, א שוין זיך רופט מענשען, מעהרער אדער
 אנטקענען ווערען באנוצט אויך סטאצקעם אנטקעגען זאקאנעס דיא אמאל
 דיא איז וועלכע צייט, סעזאנע אין אז אפט, טרעפט ארנז בייא ווייל אונז,

 א אין מענשען 15 וויא מעהרער ארבייטען סטאצקעם, מאכען צו בעסטע
 געגענד, אין׳אונזער פאבריקעם פיעל זייער מיר האבען ווידער מייסטערסקאיע.

 סטאצקעס: פון זאקאן דער געשריבען געווים שוין איז עם וועלכע צוליב
 קנעפלאך־פאב־ קאנווערטנע, וועב-פאבריקען, פאבריקעס, טאבאצנע דא ס׳איז

 בראנפען ביר, פון זאוואדען לערער, פון פאבריקען זייף־פאבריקען, ריקען,
מעהרער. און מעהרער יאהר פון וואם ווערען וועלכע וו. ז. א.

 דער אויך. קאפיטאליסטען דיא אנטקעגען זאקאנעם דא זיינען עם אמת,
 אנ-ארבייטער, ענטזאגען צו ניט פראווע קיין האט ביישפיל צום פאבריקאנט

 היטען ניט פאר פריער. וואכען 2 מיט געווען מודיע ניט איהם האט ער וואו
 א וו$םער נאר רובל. 200 ביז בעשטראפען פאבריקאנט רעם מען קען זאקאן דעם

 רעם היטען ניט פאר׳ן ארבייטער רעם שטראפען! דיא אין איז עם גרויסעראונטערשייד
 בעל-הבית רעם געוועג מודיע ניט האט ער וו$ם דערפאר, )ד״ה זאקאן זעלביקען

 ארעסט חודש א ביז קומט ארבייט( דער פון אוועג גייט ער אז פריער, וואכען 2 מיט
 א נאך דא ליגט דעם אויסער שטראף. רובל 100 ביז פאבריקאנט דעם און

 פאבריקאנט, אנטקעגען וואם מיט זיך בעשולדיגען ארבייטער דיא אויב קונץ.
 וואם צרות, אללע פון ד״ה אינספעקטאר, פאבריצנער דער אויף זייא פון זוכט
 פאבריקאנט דער דארף סודען, דיא איבער ארומשלעפעגעם דיא פון האט מען
 ס׳איז וואסער בעלי-הבית צום האבען ארבייטער דיא ווען און וויססען, ניט

 גוט, גאנץ ווייסען מיר איהם. מיט משפט׳ן אליין זיך זייא דארפען תביעות,
 קאפיטאליסט, רייכען א מיט זיך משפט׳ן צו ארבייטער דעם איז עם שווער וויא
 שלעכטע דיא אויף עדות ארויסצושטעלען קאפיטאליסט דעם איז עם גרינג וויא

 וואסער פון זיך אויסצודרייען דערמיט און ארבייטער זיינע פון אויפפיהרונגען
 דער וואם דעם, וועגען ריידען ניט שוין וועלען מיר שטראף. א פאר איז עם

 פרא־ שרייבען גיין צו געלד קיין ניט צייט, קיין ניט רוב דאס האט ארבייטער
 פארץ גוט זיך קאנצעט זעלטען ויאם משפט, אויפען ווארטען און שעניעם

 וויא אט ארבייטער, וועגען זיך בעזארגט זאקאן דער וויא אט ארבייטער.
 זאקא- איהרע מיט ארבייטער דעם אויגען דיא פארבלענדעט פראוויטעלסטווא

 זאקאן דער נאר וועגען. טובה ארבייטערס פון קלומרשט זיינען וואם נעם,
 סטאצ־ מאכען צו אז ווייס, פראוויטעלסטווא דערמיט. ניט נאך זיך בענוגענט

 דאם וו. ז. א. קאססעם סאבראניעם, מאכען דארף מען געלט, מען דארף קעם
 צו זאקאן מיטען פארבאטען ס׳איז שטריינג. זייער זאקאן דער פארבז^ט אלץ

 נעזא- שוין הייסט מענשען 5 פון סאבראניע א גל. ד. א. בעלער לאטערייען, מאכעץ
 פאר- שטריינג איז עם ראזרעשעניע. קיין ניטא איז דעדויף אויף אויב ק$נע,
 מיר זעהען גאספאדא, וואס, ראזרעשעניע. א אהן קאססעס מאכען צו ב$טען

 דעם נאר ניט אליין" סטאצקע דיא נאד ניט פארבאט זאקאן דער דערפון?
 פערפערטי־ סארטען אללע אפילו נאד בעלי-בתים, די אנטקעגען אליין שטרייט
מאכען. ניט אויך מען טאר שטרייט צום גונגען

 קומט סטאצקע א אויף אונטערהעצער דיא אז געזעהן, מיר האבען פריהער
 איינגעבען זיך זאל בעלי-בתים דיא מיט שטרייט דער כדי ארעסט. חודש א ביז
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 אינטערעסען, זייערע פארשטיין זאלען ארבייטער מעהרער וואם נייטהיג איז
 בעגעגענען נאך זיך קען מען צרה, האלבע א נאך איז שטעדטיל קליינע א אין
 גרוים? א "אין אינטערעסען. זיינע איהם ערקלערען און בעזונדער יעדערען מיט

 וואס ביכלאך, האבען שרין מוז מען אומעגליך. אבער דאס שוין איז שטאדט
 ער וועלכע מיט מיטלען דיא און לאגע זיין ארבייטער רעם ערקלערען זאלען

 צייט דער אין אז ניט, רייד קיין גאו־ איז רעם וועגען פארבעסערן. איהר קען
 שגעדט ארומיגע אללע אין זיין מודיע רעם וועגען מען דארף סטאצקע א פון
 גוטער דער אויך קומט דא אבער גאזעטען. דורך מעגליך נאר איז דאם און

 ווערען, געדרוקט ניט טאר צייטונג, קיין ביכעל, קיין אזויא: זיך זאגט און זאקאן
 דערויף אויף ספעציאלנע קוקען איבער ניט פריהער דאם וועלען עם וואו

 צוליב נאר געמאכט איז זאקאן דער אז צענזאר. דער צינאווניקעם, געזעצטע
 פארנעמען וועלכע ביכער, גרויסע וואם דערפון, זעהן מען קען ארבייטער, אונז

 ראזרעשעניע א אהן פעטערבורג, אין דרוקען מען קען בויגען 16 וויא מעהרער
 בעווארענט, איז מען וועלכע ביכער, גראבע אזיינע אז אזויא, ד״ה צענזאר, פון
 טהייערער, קאסטען זייא )ווייל לייענען ניט זייא וועט המון פראסטער דער אז

 דאז- א אהן דרוקען מען קען פארשטיין( צו שווער צו זיינען זיי ווייל אדער
 פראוויטעלסטווא אז אויך, מיר זעהען דערפון פון און צענזאר. פון רעשעניע

 זיך זאלל המון פראסטער דער מורא האט זיא ווייל זאקאן, דעם געדרוקט האט
 רייכע דיא פאר זאקאן דעם פארגרינגערט פארקעהרט, האט און ענטוויקלען, ניט

 שטארק ניט אויך זאקאן דעם מיט אבער נאך איז פראוויטעלסטווא מענשען.
 צענ- א נאך מאכען וויל מען אז געווען, מודיע לאנג ניט האט מען צופרידען,

 איבערקוקען וועט ער וואס דעם, אין בעשטיין וועט ארבייט זיין און זאר,
 זאקא־ אפולע נאך ברייגגען געקענט וואלט איך ביכלאך. נאראדני קליינע דיא

 עקסטרע געווארען געשריבען זיינען זייא אז אפען, גאנץ זאגען וואם ?עם,
 בעלי־בתים, דיא מיט שטרייט אונזער מאכען צו אונמעגליך כדי אונז, פאר
 אונזער פארבעסערען קענען זאלען מיר זאך, אנ-אונמעגליכע מאכען צו כדי

 זאלען מיר אז מען, מאכט וויא איבער? אלץ ד$ם מען מאכט וויא אבער לאגע.
 סטאצקעם? און סאבראניעס מאכען צו פרייא ריידען, צו פרייא■ דעכט האבען

 ווילען גוטען מיטע׳ן אונז דאם וועט פראוויטעלסטווא אז האפען, מיר קענען צו
געבען? אלץ

 וואר־ זאל שעפסעלע דער וויא גלייך איז פראוויטעלסטווא אויף ווארטען
 אז ווארמען, צו וויא גלייך סיאיז בעסער, ווערען וועט וואלף דער אז טען,
 העכערן וועלען ארבייטסטאג, קירצערען א מאכען וועלען בעלי־בתים דיא

 זיי- דאם זאקאנעם־ארויסגעבער? אללע דיא זיינען ווער- דען גל. ד. א. שכירות
 שיינע אזיינע נאך אדער פאבריקאנטען פאמיעשציקעם, רייכע אללע דאך נען

 דעד- מיר קענען זיי פון ניט רייכע. די פון געהאלט קריגען וואס מענשען,
 אונז. אנטקעגען זיינען וואם זאקאנעם, אללע אומבייטען זאלען זייא ווארטען

 דאם פאבריקאנט, איין פון' פארשטייער קיין ניט זיינען זאקאנעם־געבער די
 טר^פען זויגט וועלכע קראפט, די פון קאפיטאל, פון פארשטייער די זיינען

 וואם אנ-ארבייטם-מאשין, אונז פון מאכט וואם בלוט, אונזער טראפען פאר
 אונזער אונז פון רויבט וואם מענש, א פון געשטאלט דעם אונז פון צו נעמט

 שוין זיך מוז בעלי-בתים איינציגע אנטקעגען שטרייט די מענשען־ווערטה.
 אייניגע פון שטרייט דיא בתים; בעלי אללע אגטקעגען פארברייטערן ממילא
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 - ם א ל ק א דערפון סיווערט און גרעסער ארן טיעפער ברייטער, ווערט מענשען
 אנטקעגען ארבייטער קלאסס גאנצען א פון קאמפף א ד״ה סען־קאמפף,

 גע- איצט ביז זיינען וואט קרעפטען, דיא קאפיטאליסטען. קלאם גאנצען רעם
 ווערען און פעראייניגען זיך מוזען שטעדט, פערשיעדענע אין ציווארפען ווען

 בעשיצען און ארבייטער אללע דריקען זאקאנעם דיא קראפט. אניאלגעמיינע
 וואקסען צוזאמען דארפען דעריבער, ארבייטער אלע קאפיטאליסטען, אללע

 א דערפון ווערען זאל עם קרעפטען, זייערע שליסען צוזאמען און איינעם אין
 אונזער פון קראפט אנטקעגען שטרייטען זאל וואם קראפט, שרעקליכע שטארקע,

 אויך מיר דארפען קאפיטאליסטען דיא וויא אזויא קאפיטאל. אנטקעגען שונא,
 קרעם- אייגענע זיינע מיט ניט זיך בענוגענט קאפיטאליסט יעדער טאהן.

 ארביי־ אנטקעגען זאקאנעס ארוים גיבען צוזאממען קאפיטאליסטען אללע טען,
 מיר, אונז. אנטקעגען געווער שטארקסטער זייער איז ראם זאקאנעם דיא טער.

 צוזאממען, פעראייניגען זיך דארפען מיר טאהן, אזוי אויך דארפען ארבייטער,
 שטעלען ארוים דארפען און גלייך זיינען אינטערעסען אלעמענם אונזערע ווייל

 דארפען שטרייטען ארבייטער. אללע פאר גוט זיינען וואם פאדערונגען, אזיינע
 אנט- געשטרייט איצט ביז האבען מיר רואם מיטלען, זעלביגע דיא מיט מיר

 אויסגעלערנט אונז האבען סטאצקעם איינציגע דיא בעלי־בתים. איינציגע קעגען
 פיהרען וועלען מיר וואם סטאצקע, דיא בעלי־בתים; אייניקע טקעגען3א שטרייט צום

 דערי- וועט ארבייטער, אנדערע און פוילישע רוססישע דיא מיט פעראייניגטערהייד
 אומצוביי־ פראוויטעלסטווא נייטהען וועט זיא אז שטארק, אזויא זיין קענען בער
 אונזערע געהאלפען אויך האט מיטעל רער אונז. אנטקעגען זאקאנעם דיא טען

 געמאכט האבען לאנד גאנצער רער פון ארבייטער דיא בעלגיען. אין ברידער
 פדאוויטעלסטווא, צוגעדריקט אזויא דערמיט האבען זייא און סטאצקעס איינינע

 וואס סטאצקע, לעצטע דיא אונטער אונטערגעבען געמוזט זיך האט זיא אז
 ארביי- דיא געבען געמוזט האט און רואך, א וויא מעהרער ניט געדויערט האט
 ־טען1886 אין נ$ך איז אונז בייא געפאדערט. האבען זייא וואם רעכט, דיא טער

 ארויסגע- האבען וועלכע מענשעץ, טויזענד 13 פון סטאצקע א געווען יאהר
 אר- אללע פון פאדערונג א נאך פאדערונגען, אייגענע זייערע אויסער שטעלט,
 , דיא צו נאר בעל־הבית, צום ניט געהען ל*5ז געלט שטראף דיא אז בייטער,

 גע־ נאך צוריק חדשים אייניגע מיט איצטער האט פראוויטסלסטווא ארבייטער.
 זאקאן. אזא אריינגעפיהרט האט און פאדערונג דיא אין ארבייטער דיא געבען

 בעלי־הבוזים אללע ארבייטער; פעראייניגטע ע נ יי ז פאר מורא האט בעל־הבית דער
 פער־ די פאר מורא אויך האבען געזעץ־געבער זייערע מיט צוזאמען ווידער

 אג- מאכען צו איידער פריער נאר לאנד. גאנצער דער פון ארבייטער אייניגטע
 שטריי- קליינע דיא שטרייטען. שטעדטישע קליינע זיין דארפען שטרייט אלגעמיינע

 קליינע דיא אין שטרייט, צום ארבייטער דעם צו געוויינען און אויס לערנען טען
 ביין א וויא זייא שטייען זאקאנעס דיא וויא ארבייטער, דיא זעהעז שטרייטען

שטרייטען. ניט לאזען זייא וויא האלדז, אין
 משא דיא וויא דאן, נאר פילען מיר קענען משא א פון שווערקייט דיא

 נ$ר מיר קענען זאקאנעס דיא פון דריקונג דיא פלייצעם; אונזער אויף ליגט
 מיר קענען דאם און אונז, שטערען זייא אז זעהען, מיר ווען דערפיהלען, דאן

 וואם צו אט בעלי-בתים. אונזערע מיט שטרייטען מיר ווען דאן נאר דערזעהן
 ארבייט זיא גייטהיג; נאך אונז איז בעלי-בתים איינציגע מיט שטרייט דיא
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 נייטהיג וויא פארשטיין, צו אן הייבען מיר און פארשטאנד אונזער אין אוים
 וואט זאקאנעם, דיא פון יאך שורערען דעם ווארפען צו אראם אונז איז עם

 אנגעהויבען שוין זיך האט רוססלאנד אין אוכז. אנטקעגען געשריעבען זיינען
 ווען וואך, איין פארבייא ניט כמעט גייט עם בעוועגונג. ארבייטער מין אזא
 פוילען אין סטאצקע. גרויסע אדער קליינע א וועגען הערען ניט ז$ל מען

 דער- האלגען גרוים זיך קענען אידען, מיר, לאנג. שוין שטרייט אזא זיך פיהרט
 נאר ארבייטער, אנדערע פון אפגעשטאנען ניט זיינען מיר נאד ניט וואם מיט,
 בעלי־ אונזערע מיט שטרליטען צו אנגעהייבען מיר האבען כמעט ערשטע דיא

בתים.
 אדבייטער אללע פון פאדערונגען אללע פעראייניגט מאי ערשטער דעד

 אין שטרייטען וואם ארבייטער, אללע צוזאממען נעמט טאג דעד איינעם, אין
 ארבייטער רוסישע דיא פון פאדערונגען אללע אז זייא, ווייזט און רוססלאנד

ארבייטער. די ענערגיע און מוטה גיט מאי ערשטער דעד גלייך; זיינען
 אר־ אידישע נאך זיינען מיר ארבייטער, זיינען מיר וואם דעם אויסער מיר, נאר
 נאך ארבייטער, אללע אנטקעגען זאקא;עם דיא אויסער ליידען מיר בייטער.

 אי- אנטקעגען ספעציאלנע ארויסגעגעבען זיינען וואם זאקאנעם, דיא פון אויך
 וואנט, אלגעמיינעם דעם צוברעכען דארפען מיר וואם אויסער אלזא, מיר, דען.

 אידען. פאר געשטעלט אוועג איז וואם וואנט, דעם צוברעכען נאך מיר דארפען
 דיא ק$פ וועמעם פון גוט, גאנץ אונז ווייזען אידען אנטקעגען זאקאנעם דיא

 קאפיטא- דיא זיינען רעדעד-פיהרער די אז ווייזען זייא ארוים. גייען זאקאנעם
 דעם דורענען פאר צו מעגליכקייט אללע מיט זיך סטארעווען וואם ליסטען,

 אייגענע זיינע וויסען ניט און פארשטיין ניט זאל ער כדי קאפ, דיא ארבייטער
 צוזאמען און זאקאן דער זעהן. לאמיר אט לאגע. אייגענע זיין אינטערעסען,

 אז קול, איין אין שרייען צייטונג-שרייבער די טעלער־לעקער, דיא איהם מיט
 זיינען וואם פיאווקעס, עקספלואטאטארם, פון בעשטייט נאראד אידישער דער
 וויפיל גוט, גאנץ ווייסען ארבייטער מיר נאראד. רוססישען פון בלוט דיא אוים
 אידישער דער ווייט וויא ווייסען מיר ווערטער, דיא אין דא איז עם אמת

 ברויט, טרוקענע שטיקל א שווייס און בלוט זיינע מיט פארדינט וואם ארבייטער,
 אפ1א געגרייט זיינען בעלי-בתים דיא וועמען פון אונז, אג־עקספלואטאטאר. איז
 זאל מען כדי כהות, לעצטע דיא צונעמען ארוים און הויט דיא שינדען צו

 אונז שכירות, זעלביגע דיא פאר מעהרער ארבייט שטיקל א מיט אויפטאהן
 אר- מיר, "עקספלואטאטארם"! אן מען רופט נייטה, און הונגער ליידען וואם

 דער דאס? זאגט נאך ווער און נאראד! רוססישען דעט עקספלואטירען בייטער,
צו מעגליכקייטען אללע צונעמען אונז פון וויל וואס זאקאן, רוססישער

 אליין רואם קאפיטאליסטען, דיא זאגען דאס לאגע; אונזער פארבעסערן
 וואם חשבון, נאראדים רוססישען אויפין גראב און דיק זייא ווערען
 קא־ א חאפין צו אריין נאר ?נאראד פון מארך די אוים זייא זייגען אליין
 ארוים רופען וואם קאפיטאליסטען, זעלביגע דיא פארדינסט. מעהרער פיקע
 "בונטען" ארבייטער צווישען קרוצקעם אנדערע און שטראפען זייערע מיט
 און ביקסען מיט "בונטען" דיא איינצושטילען סאלדאטען דערנאך רופען און

 אידישע אובז, אויף דאם ריידען קאפיטאליסטען דיא אט דיא, אט חארמאטען!
 מיר אז ליגען, עפענטלעכער צו א גרויסער, צו א שוין איז דאם ארבייטער!

 וויי־ ארט קאפיטאליסטען דיא נאר דערויף. אויף ענטפערען דארפען זאלען
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 ווילען זייא פאקטען: מיט דערוריזען ניט זיינען ווערטער זייערע ווען ניג,
 פארבלענדען נאד ווילען זייא פיינדשאפט; נאציאנאלנע א רופען ארוים נאד
 מענשען אומשולדיגע גאר אריף אנרייצען זייא און אויגען דיא ארבייטער דיא
 וועלכע אויף פאגראמען אידישע דיא ציעל. זייער טאקי דערגרייכען זייא און
 רייכע פון צו אנ-אונטערשייד אוזן גאר ווירטשאפט דיא צורויבט האט מען

 רע־ דער איז דאם פאגראמען דיא ארבייטער, ארעמע פון צו פאבריקאנטען
 אנטקעגען אויף זיך הייבען ארבייטער דיא ווען ארבייט. זייער פון זולטאט

 ווייסע- זייערע ארוים זייא שיקען קאפיטאליסטען, דיא אנטקעגען אליין, זיי
 האבען ארבייטער דיא אז אלעמען, זאגען און אידען שלאגען הברהניקעס,

 איז אזייא אידען. דיא אנטקעגען נאר זייא, אנטקעגען געבונטעוועט ניט זיך
 70—60 פון ארבייטער מאססע גרויסע א לאדז. אין יאהר ־טען1892 אין געווען

 ארוים דאן האבען און מאי ערשטען דעם געפייערט דאן האט מאן טויזענט
 סטאצקע דיא ארבייטם־טאג, דעם פארקירצערן זאל מען פאדערונג א געשטעלט

 קיינע אז דערזעהן, האבען פאבריקאנטען דיא אז טעג. 6 געדויערט האט
 קענען הארמאטען זייערע מיט סאלדאטען דיא אפילו אז ניט, העלפען פראבעם

 מיטען צוזאמען זייא זיינען ארבייט, דער צו ארבייטער דיא נייטען ניט אויך
 חברה- אנגעדונגען האבען זייא המצאה: מין אזא אויף געפאלען גובערנאטאר

 זייא האבען דערנאך און אידען שלאגען געהייסען האבען זייא וועלכע לייט,
 נברא, ולא היה לא גאר איז סטאצקע די אז צייטונגען, אללע אין געשריבען

 געטאהן אויך מען האט אזויא פאגראם. אידישער פראסטער א גאר איז דאם
ווארשע. אין

 צייט. אונזער אין אנטיסעמיטיזם פון סוד גאנצער דער ליגט דאם אין אט
 ער־ האבען: פעולות צוויי זייא ווילען אידען אנטקעגען פאליטיקע זייער מיט

 פאב־ אידישע דיא פון קאנקורענציע דיא דערמיט זייא פארקלענערען שטענם
 פון ארבייטער דיא פון געדאנקען דעם אפ זייא קערען ווידער און ראקאנטען

 קא- דיא זייא, וועלכען פיינד, א אויף אן זייא ווייזען און שונא אמת׳ן זייער
 דער־ ליירט ארבייטער אידישער דעד און אויסגעקלעהרט. האבען פיטאליסטען

 ערד, שטיקעל קליינע איין אויף צוזאמענגעשפארט זייענדיג צווייען. אין פון
 שטי- א זוכען רוססלאנד אין וואו אנדערם פאהרען צו רעכט קיין האבעגדיג ניט

 דיא אויף איינע קריכענדיג ניטא, היים דער אין איז עם אויב ברויט, קעל
 קאנקורירען געהאלט, דיא ווארפען צו אראפ גענייטה מיר זיינען אנדערע,

 אומזיסט. פאר ה^רעוואניע אונזער פארקויפען און אנדערע דיא מיט איינע
 בעלי־הבית דער שווערער: דערפון ווערט בעלי־בתים דיא מיט שטרייט אונזער

 וועלוועלער, פאר ארבייטען ווילען וואם ארבייטער, אנדערע קריגען לייכט קען
 שעה 15 כאטשי ארבייטען ווילען וואם עסען, צו וואס ניט האבען זייא ווייל
 אזויא ניט איז עם וועלכע שטעלע, דיא פארלירען צו ניט נאר מעת־לעת אין

 זא- דיא וואם דערפון, אויך נאך מיר ליידען דעם אויסער געפינען. צו גרינג
 אונזערע פון ארבייטער, אידישע אונז, דערווייטערן אידען אנטקעגען קאנעס

 מיר בעגעגענען. ניט זייא מיט זיך קענען מיד ארבייטער. רוססישע ברידער
 ניט פיינד, זייערע זיינען מיר ניט אז פאקטיש, אויפווייזען ניט זייא קענען

 ער- זייא פון אפגעריסען זיינען מיר עקספלואטאטארס, זייערע זיינען מיד
 און שטעדט רוססישע אין וויינען ניט טארען מיר וואם דעם, צוליב שטענס
 צייטונ- קאפיטאליסטישע און זאקאנעס דיא צוליב וואס דערמיט, ווידער
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 רוסישע דיא אונז פון זיך דערווייטערן אונז, אריף זייא העצען וועלכע גען,
 פ$לי- דיא פרן רעזולטאטען דיא זיינען אט פיינד. ארנז האבעץ ארן ארבייטער

 פראוויטעלסטוו$. רוססישע פון פאליטיקע דיא פון אידען, אנטקעגען טיקע
 שוין זיינען עם בעהאנדלונגען. אזיינע עקסעסטירען קענען לאנג ניט אבער

 צייגען ארבייטער רוססישע דיא אז אונז, דערווייזען וואם פאקטען אפילו דא
 ארבייטער, אירישע מיר אז דעם, אין מעהרער אלץ ווייטער וואם איבער זיך

 וועלכע ברידער, זייערע זיינען מיר פאדקעהרט, און שונאים זייערע ניט זיינען
 וועלכע ברידער, זייערע צייט; שלעכטע א אין שטיצען צו געגרייט זייא זיינען

 שטיצע געשיקט האבען מיר אומגליק. זייער אנ-אונגליק אן פאר רעכענען
 פון בעקוממען פאל אייגענעם אין האבען מיר סטאצקע, רוססישע א אויף
 אשמיאני, אין סטאצקע א געקאנצעט זיך האט וואך פאריגע דיא שטיצע. זייא
 סייא אידישע, סייא רוססישע, סייא גענוממען אנטייל האבען עם וועלכע אין

 זייא אז פעסט, אזויא געהאלטען אללע זיך האבען און ארבייטער פוילישע
גאנצען. אין סטאצקע דיא געוואונען האבען

 דאם בעוועגונג, ארבייטער דער ענטוויקלען זיך וועט עם מעהרער וואם
 אר- רוססישע און אידישע דיא צווישען בונד דער ווערן שטארקער וועט אלץ

 ארויסשטע- קענען וועלען מיר ווען צייט, דיא קוממען וועט עם און בייטער
 זייער הינזיכט דעם אין קען מאי ערשטער דער פאדערונגען. אלגעמיינע לען

 צווי־ אז ארבייטער, רוססישע דיא דערווייזען וועט טאג דער אויפטאהן. פיעל
 אר- דא אויך זיינען עם אבער עקספלואטאטארם, דא טאקי זיינען אידען שען

 דיא אנטקעגען און זייא אנטקעגען ארוים ענערגיש טרעטען וואם בייטער,
 אויף ז־ארפן זייא אז דערווייזען, זייא וועט יום־טוב דער זאקאנעם. רוססישע

 צו געגרייט זיינען וואם העלדען, ענערגישע מוטהיגע, אויף וויא קוקען אונז
 אינטערעסען. ארבייטערם דיא פאר בלוט טראפען לעצטען זייער פארגיסען

 פארשידענע צווישען שנאה דיא האם, רער ווערען פארשוואונדען וועט דאן
 ארבייטער דיא פון קרעפטען דיא נאר פעראייניגען זיך וועלען דאן פעלקער,

 דיא קריסטען, סייא אידען, סייא נוטצען בריינגען וועט פעראייניגונג דעו־ און
 אזויא קריסטען צווישען וויא זיך פערברייטערט וועלכע בעוועגונג, ארבייטער

 וועט און פערשטאנד ארבייטערם דעם אויף ווירקען וועט אידען, צווישען אויך
 ארביי־ רוססישער דער וועט דאן שנאה. נאציאנאלע דיא ביידען פון אוועקשטופען

 אללגע- די פאר שעדליך איז אידען אנטקעגען פאליטיקע דיא אז פארשטיין, טער
 פאנאנדער טהיילט אנטיסעמיטיזם אז פערשטיין וועט ער אינטערעססען, מיינע
 נאר ניט וועט ארבייטער רוםסישער דער פעראייניגט. זיין מוז וואם דאס,

 נאר רעכטען, אלגעמייגע אידען געבען זאל מען דעם, אנטקעגען זיין ניט
 קייטען, דיא צורייסען זאל מען סטארעווען נאך זיך וועט ער פארקעהרט,

 ניט מיר דארפען דאם נאר אידען. דעם געשמידט האט מען וועלכע מיט
 וועלען ארבייטער אידישע דיא ווען דאן, נאר מעגליך איז דאם אז פארגעסען,

לאגע. זייער פארבעסערן צו שטרייטען ענערגיש
 דיא מיט זיך פעראייניגען צו פארשפארען גאר מיר זאללען עפשער נאר

 אוג־ מיט אחת יד מאכען צו גלייכער גאר איז עפשער ארבייטער; רוםסישע
 אלגעמיינע דערשלאגען זיך זייא מיט צוזאמען און אירען בעלי-בתים זערע

 אלעם נאך פראגע דיא אויף ענטפערען צו איבריג פאר האלטען מיר רעכטען?
 אזויא ניט זיינען בעלי־בתים אונזערע געזאגט. אויבען האבען מיר וואם דעם,

162



 יי- ארב מיר וויא רעכטען, אלגעמיינע זיך דערשלאגען צו פאראינטערעסירט
 וואט קאפיטאליסטען, קליינע זיין נאר קענען דעם אין פאראינטערעסירט טער.
 פון פארדינען פארקעהרט גרויסע דיא אנדערע, דיא איינע אויף זיך עסען

 וועלכע ארבייטער, ליידיגע אפול? דעם צוליב האבען זייא זאקאנעם: אזיינע
 ווייס, זיך דאכט יעדערער געהאלט. נידריגע גאנץ א פאר קריגען קען מען
 נאר רוססלאנד גאנץ אין וויא נידריגער סך א שכירות די איז ליטווע אין אז

 אידישע ליידיגע אפולע אנגעשפארט זיינען ליטווע אין וו$ם דעם, צוליב
 פארגרעסערען קאפיטאליסטען גרויסע דיא קענען דעם צוליב און ארבייטער.

 פאנאג- זייא לייענט עם און זאוואדען פאבריקעם, מייסטערסקאיעס, זייערע
 גרוי- דער איז דעט אויסער רוססלאנד. גאנץ אין סחורות זייערע דערצושיקען

 ארבייטער. וויא זאקאנעם, דיא מיט געדריקט אזוי ניט קאפיטאליסט סער
 גילדיע צווייטע און ערסטע פון סוחרים אידישע קענען נאך זאק$ן נן&כין

 ערשטע דיא צייט: היפשע גאנץ א געשעפטען זייערע צוליב רוססלאנד אין זיין
 גע־ גאנץ איז םר$ק אזא יאר. אין 3 צווייטע די און חדשים 6 וויינען קענען

 ראז־ א קריגען סוחרים די נאך קענען דעם אויסער "געשעפט". מאכען צו נוג
 זייא נאר אויב ראססיע, )רוססלאנד( אין ליינגער פארבריינגען צו ריעשעניע

 צו זיך איז קאפיטאליסטען אידישע די פאר ניט נייטהיג. גאנץ דאם האבען
 קענען זייא אבער געווינען, וואם עפעם שטרייט צוליב־ן קענען זייא שלאגען;

פארל׳רען. אפולע
 ניט האבען מיר וואם דאם, פון פארשטיין מיר קענען אזויא, איז דאם אז

 עדעל- בייא סטאצקע דיא געווען איז עם בשעת אויגען. די מיט געזעהן לאנג
 ארבייטער, דיא פאר רעדע א געהאלטען שטאט־מגיד היגער דער האט שטיינען

 אנטקעגען שטרייט דיא אז דערווייזען, געוואלט זייא האט ער וועלכע אין
 פרארויטעלסטווא דען נאציאן, אידישען גאנצען דעם שאדען קען עדעלשטיינען

 געווען איז עם בשעת איהר. אנטקעגען שטרייט א פאר אננעמען דאם קען
 פאבריקאנטען דארטיגע דיא האבען אשמיאנע אין סטאצקע דיא לאנג ניט

 געוואלט אויך זייא האט וועלכער מגיד, סמארגאנער דעם געפאדערט אראם
 מיר, זעהען דערפון מגיד. ]ווילבער[ היגער דער וואם זעלביגע, דיא דערווייזען

 פרא- מיט שטרייטען גערען אזויא ניט וועלען קאפיטאליסטען אונזערע אז
וויטעלסטווא.

 קא- דיא מיט סעראייניגען ניט זיך מיר קענען אליין דאם איבער ניט נאר
 שטריי- ווארפען אוועג וויא גלייך איז זייא מיט זיך פעראייניגען פיטאליסטען.

 קאפיטאליסטישע דיא אין איבערגעבען גאנצען אין זיך וויא גלייך ם־איז טען,
 אינ> אייגענע דיא פון פערשטאנד יעדער זיך אין פארניכטען וויא הענט,

 פיינד. אונזערע פאר געווער א זיך פון מאכען צו וויא גלייך ם־איז טערעסען;
 ארביי- דיא אויסלאנד: אין גענוג גאנץ געווען שוין זיינען ביישפילען אזייגע

 האט וואם רעכטען, אזעלכע פאר בלוט זייער פארגאסען דארטען האבען טער
 געזעהן, אויבען שוין האבען מיר קאפיטאליסטען. דיא נאר נוטצען געבראכט

 פארשטיין, צו שכל אונז גיט בעלי-בתים אונזערע מיט שטרייט דיא נאר אז
 דער־ פראקטיקע דיא נאר זאקאנעם; רוססישע דיא אונז דריקען עם ווייט וויא

 שטרייט דיא נאד אובז; פאר שלעכט זיינען זאקאנעם דיא ווייט ווי אונז ווייזט
 מיטברידער שטארקע אזיינע מיט אונז פעראייניגען בעלי־בתים אנטקעגען

 בעלי- דיא מיט ז׳ך פארבינדען ארבעטער. פוילישע און רוססישע דיא וויא
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 אראם לאגע, אונזער פארבעסערען צו וועג יערער פארשטעלען הייסט בתים
 אויסבייטען הייסט ראם זאקאנעם, דריקענדע שווערע, דיא זיך פון ווארפען צו
 פאר ארוים כלומרשט זיך שטעלט וואם שונא, א אויף מיטברודער שטארקען א
 הייסט ראם נאראד, אידישן פאר־ן ז$רגט וואס מענשען, א פאר בעל-טובה, א

 עם נאר וויא וויילע, אללע געגרייט איז וואס אזיינעם, מיט זיך פעראייניגען
 דיא אונטער זיך בעשיצען צו פארדינסט, רובעל עטליכע מיט שמעקען וועט

 שטיקט וועלכע פאליציע, דיא אונטער אונז, דריקען וועלכע זאקאנעם,
אונז.

 אנטקעגען שטרייט בעלי-בתים! דיא מיט פעראייניקונג יערער אראם אלזא,
 פרייע פאר שטרייט רעכטען, אונזערע פאר שטרייט לאגע! אונזער פאר זייא

 אויפהייבען לאמיר ווארט. פרייען א פאר שטרייט סאבראניעם, סטאצקעם,
 אוב- פעראייניגען ברידערליך זיך אללע לאמיר פאנע! אונזער הייך גאנץ הייך,
 זא־ יאהר א איבער ראם צוווינשען, זיך לאמיר פלאג! הייליגען אונזער טער
 ׳רוםםלאנד אין ארבייטער אללע צונויפנעמען פלאג אונזער אונטער זיך לען

 אוגזער פון ווינקעלאך פינסטערע פארווארפענע אללע פון ארבייטער אללע
 ארוים־ טאג רעם אין זאל יאהר א איבער פאטערלאנד; ברייטע און גרויסע

 אג- ארויסרופען זאל טאג דער און פאדערונגען אללגעמיינע ווערן געשטעלט
רעכטען!... אונזערע פאר שטרייט אללגעמיינע
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ר טע ע רב א יידישער דער



ארבעטער" י?דישער "דער
 ארבעטער ילדישע די צווישנ באוועגוננ סאצלאליסטישע די האט יארנ ־ער90 די פוב אינמיטנ

 שטרייק- א פארשפרייט זיב האט דא ווארצלענ. טיפע געלאזנ פוילב, אוב ליטע ווייסרוסלאנד, נ1ם
 העקטאגראפירטע געשריבענע, דערשיינענ צו אנגעהויבב האבב оу געגנט. גאנצב איבערנ כוואליע

 נענו- האבב גרופעס סאצלאל־דעמאקראטישע יירישע די אוב בראשורב, אוב בלעטלעכ געדרוקטע אוב
 דע־ אינ אוב געווארב, פארווירקלעכט איז פלאג דעד ארגאב. געדרוקטנ א שאפב וועגנ טראכטב מעב

 ארוים איז וועלכער ארבעטער", "יידישער פת נומער ערשטער דעד דערשינענ איז 1896 קאבר
 לאזונג עמ1 מיט רוסלאנד" איב ארבייטער אידישענ דעד די^אינטערעססענ פיר "ארגאנ אלם

 האט ארבעטער" "ילדישב פת נומער ערשטער דעד אייה". פארייניקט לענרער, אלע פת "ארבעטער
 איז נומער ערשטנ דעט פת אינהאלט דעד זי_יטנ. 52 פת ביכעהע קלית א פארגעשטעלט זיב מיט
 "ילדישב פת צילב את אופגאבב די וועגב רעדאקצלאנ" דעד "פת דערקלערונג קורצע א (1 אזא:

 פארשיידענע פת קארעספאנדענצנ דיי א גייעב דערנאכ לעזער". די "צו ווענדונג א (2 ארבעטער";
 קארעספאנדענצנ די פעטערבורג. פת קארעספאנדענצ א אוב פוילג אוב ווייסרוסלאנד פת שטעט

 ווילנע, ווארשע, ביאלאסטאק, פעטערבורג, את ארבעטער די פת קאמם את לעבב ראם שילדערנ
א. א. ווילקאווישק מינסק,

 "ילדישנ פת רעדאקציע די אז געזאגט, ווערט רעדאקצלאנ" דעד "פת דער־קלערונג דער את
 אד- ארבעטער־סאציאליסטישע ילדישע "א שאפנ צו אופגאבע אב פאר געשטעלט זיב האט ארבעטער"

 סאצלאליסטישער אלגעמיינער צוקונפטיקער דער פת טייל א וועו־נ קענעג זאל וועלכע גאניזאציע",
אויב: אוב רוסלאנד פת ארבעטער-פארטיי

 אידי- פון און בכלל פראלעטאריאט רוסישען פון אויפגאבען פאליטישע די ערקלעהרען (1
 (3 און פראלעטאריאט אידישען פון בעוואוסטזיין קלאססען דאס ענטוויקלען (2 בפרט; שען

 אין ארבייטער־גרופפען שטרי_יטענדע דיא פון געניטקייט און פראקטיקע מיט מאכען באקאנט
מערב-אייראפא". אין און רוססלאנד

 באגרינדעט ניט ווערט ארגאניזאציע סאציאליסטישע יידישע א שאפנ פת נייטיקייט די האגאט
 ארבעטער" "לירישנ פת רעדאקציע די האגאט את מאטיות, סעפאראטיסטישע נאציאנאליסטישע דורב

 פאליטישע פת דעראבערונג די את זעלבסטהערשונג דעד פוג פארניכטונג די אז ריכטיק, דערקלערט
 אלע פת ארבעטער אלע פת קרעפטנ פארייניקטע די דורב נאר דערגרייכג צו מעגלעב איז רעכט

 געשטעלט זיב האט ארבעטער" "ילדישנ פת רעדאקציע די וואם רעט, טיט אז קלאר, איז פעלקער,
 גלייב זיב זי האט ארגאניזאציע, סאצלאליסטישע לידישע באזתדערע א שאפנ צו אופגאבע אנ פאר

 נאצלא- מארטאוום אללנפלאנצנ געהאלפנ דעט טיט את שטאנדפונקט סעפאראטיסטישנ א אפ געשטעלט
 באזתדערע א שאפנ צו פראלעטאריאט ילדישג דעט פאר נייטיקייט דער וועגג געדאנק נאליסטישג

 געדאנק נאציאנאליסטישער מארטאווס נארמולירט ווערט קלארער את בוילעטער אבער ארגאניזאציע.
 דאזיקנ דעט את אויב לעזער". די "צו—ארבעטער" "ילדישנ פת פראגראט־ארטיקל צווייטנ את

אז דערקלערט, מאל אייניקע ווערט ארטיקל

 זעלבסט־ רוסישע די אדאפווארפנ דאס רעכענענ ארבעטער ילדישע אנטוויקלטע מער "די
 פת אופגאבנ וויכטיקסטע די פאר פרליהייט פאליטישע זיב דעראבעו־נ דאס את הערשונג
,_רוס ךער מיט יוטשטר עמ1 זיי שטעלג זיב, פארשטייט פלאג, ערשטנ אפנ צייט. אונדזער
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 זיב דארפב עס וועלכע רעכט, אוב ארבעטער־אינטערעסנ אלגעמיינע די פאר רעגירונג שער
רוסלאנד". איב וווינענ וראם נאציעם, אלע סוב ארבעטער די דערשלאגנ

 ארבעטער דייידישע אז מארטאווס־געדאנק, איבערגעכאזערט ווערט רעט פיט גלייכצייטיק אבער
 אויב פרייהייט. פאליטישע פולשטענדיקע דערשלאגנ זיב קעדיי אנדערע, אם סארלאזנ ניט זיב דארפב

 פארלאזב ניט זיב קענעג ארבעטער יידישע די אז דערקלערט, 1895 מיי ערשטג דעט האט מארטאוו
 באפרייונג יפולשטענדיקע זיב דערשלאגנ צו אם ארבעטער אנד. את פוילישע רוסישע, די אם

 אזא אם סארמולירט געדאנק מארטאווס ארבעטער" -יידישנ פת פראגראט־ארטיקל דעט את ווערט
אויפנ:

 פאר רעכנט פראלעטאריאט י?דישנ סוג טייל באוווסטזיניקע אוג אנטוויקלטע מער ,די
א.( ש.—יידג פאר רעכט בירגערלעכע גלי_יכע )פת פאדערונג די ארויסצושטעלנ נייטיק

. י . ארכייטעד" אידישער "דער
תטשל^נד, אץ »נרבייסער זדד־שען רער אינטערעשסען ד• ציר אנינאן

ווו■!............... י ..14״.....

 זגייך. פץראיינינט לענדעד אללעד ארבייטער
......... .. °......

רש־אקציאן. רעד פוי
 ейг? »רמזעיי שדן гх ודעלבע בעוועגונג, ארביימעי איי־ישע די

 4וראהנ? סעגען אידען וראו נענענד, כאנרעד דער אץ פעדשפרייס ב״סעל
 שמעיון ודיטער וואס מעהתיר, און סעתיער אנלץ וזייטעד דך ענטוויקעלט

 ЙГ תאו שטעים, ד• אין אץ שטעים, סעהרער אלץ כעוזעגונג דעי •4 צו
 זגחאס־ און סלאכודע גייע אלץ — לעתעי־ $ןן שזין דך ציהרם שטריים

 ענסזדקעלסז׳ך .בעדעדגג ארכייטעד דעי פץ ענטמיקלתג דעד כדט טען
 צערבעססערן « ודדקליך אום אז בעישיתוננ,*« די אדך ארבייטער די כיי

 און שסעד־מ אללע צדן ארביימער די צעראיתינט זיין סתען לאנע דיער
 צערבעשסע־ ודיבמתע עדוואיסען זי♦ קענען ערסטדאק און סלאבית, אללע

 אדויסנעםרעטען שוין האם יואב ארכייםער־סאססע אידישע די דתגען.
 אליסעראמוד, אץ סעהדער אלץ ודיטער ודאס דך נעטעט שטריים, אוצץ

 תא וועלכען שסרייט, רעם ערקלעחרען און דך אין אבשפתלען זאל וועלכע
נעטהת־ און בעדער^יס דיא זיעען עס נתיב וזי ציהרט. סאססע ^דלבתע

 יערער אין וראם דאס, דייטליך געטג בעורייזט ליסעראטור אזא אץ
 'אתדיסער-בעורעגוע יין* כ׳אכסען אייניכעד דא איז עס נור יואר ®רם,

 ערקלעהרען וועלכע כיכלאך, כראשידען, געשתכענע >^על אראן4 «ק
Ш צו איז טנע ודאס לעכענבצראנען, צערשיערענע פתקט קתמסען־שטאגדש 
и עגש־ די אדאגען. אללנענדינע ארך אד♦ שסאדם, יענער אזן ארכייטע־ ;

בעווייזק ייםעראטזד ארס דער צון אער׳םפרייעקייט גרויס און
1‘- ' ... י

/ו.3 אם פארקלענערט ארבעטער". יץ־ישער -דעי בראשור דער סוג טיטל־בלעטל
י. 1896 דעקאבער את דערשתעב אנגעוויזנ. נ?ט דערשי_ינענ פת דאטע די

 וועלכע גרופע, געזעלשאפטלעכע איינציקע יערער אז איבערצי_יגט, איז זי ווייל דערפאר,
 כאכמע ריישיס מוז אוועק, זיב שטעלט זי וואס ציל, איר דערשלאגנ ווירקלעב זיב וויל

 פרומקי״יט, גוטסקייט, דער אם זיב םארל$זנ ניט את קרעפטנ אייגענע אירע אם האפנ
גרופעם". אנדערע פת טאקט פאליטישנ את ארנטלעכקי_יט

 ארבעטער" אנדערע את רוסישע -פוילישע, ווערטער די נאר דא זיינעג זעענ, מיר ווי
 רע־ די אז טאג, דער ווי קלאר׳ אבער איז עם גרופעס". -געזעלשאפטלעכע אם געווארנ געביטנ
 פאזיציעס נאצלאנאליסטישע טארטאוום אם געשטעלט זיב האט ארבעטער" "יידישנ פת דאקציע
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 אר־ די אם זיב פארלאזג צו ניט ארבעטער ילדישע די גערופב אויפב פארשטעלטג א אם האט אוב
ילדנ״י פאר רעכט בירגערלעכע "גלילכע פאר קאמם את פעלקער אנדערע פרב בעטער

 דערקלע־ די סלל דורכגעדרונגענ זללנענ עם וועלכע מיט טענרענצג, סעפאראטיסטישע די כוצ
 לעזער"׳ די "צו פראגאט־ארטיקל דער סלל אוב ארבעטער" "ילדישנ סוב רעדאקציאנ" רער "פוב רונג

עקאנאמיזט. פת טענדענצ דער טיט דורכגעדרונגעב ארטיקלעב ביידע זללנעג
געזאגט: ווערט רעדאקציע דער פת רערקלערונג ערשטער דער את

 וועלכע אכדעם, את )קאסעם פאריינעג פראפעסלאנעלע די זללנענ צייט איצטיקער דער "את
 רער באלעבאטיט( זייערע אנטקעגב שטרי_יטנ צו אוט זיב, צווישב מאכב ארבעטער די

מאכט". סראלעטאריאטם סוב קוואל איינציקער
 נייטי- דער וועגב געדאנק דער פארטיידיקט ווערט לעזער" די "צו ארטיקל צווייטב דעט את

 ארבעטעד דער מוז פריער אז ה" ד. ארבעטער־באוועגונג, דעד את איבערגאנג־פאזנ פת קללט
 את זיב באטייליקב צו פיילק זית זאל ער קעדיי קאמם, עקאנאמישג ריינעט פת שטופע א דורכגית

 אלעק־ אנטוויקלט האט קאמם סוב שטופב אדער פאזב פת "טעאריע" דאזיקע די קאמם. פאליטישנ
 דעט באהערשט האט "טעאריע" דאזיקע די אגיטאציע. וועגנ בראשור זית את קרעמער סאנדר

 דער געשטעלט זיב האט שטאנדפונקט דעט אם אוב באוועגונג דעמלטדיקער דער פת טייל גרעסטנ
 אזוי קאמם פת "שטופנ״טעאריע" די ווערט לעזער" די "צו ארטיקל דעט את ארבעטער". "ילדישער

באגרינדעט:
 ארבעטער ילדישע די איבערגעביטב מאראליש את גייסטלעב האט קאמם עקאנאמישער "דער

 אביסל סכירעם, גרעסערע די לעבב. מאטערלעלב זללער פארבעסערט ביסל היפש א האט אוב
 איט האבו שטרללט, דעט את דעראבערט זיב האט ארבעטער ילדישער דער וועלכע רו, מער
 גרויסע א אויב האט זיב פאר דאס וואס—לעבנ מענטשלעכב א עטוואם פארזיכערט באר ניט

 אנטוויקלונג רער פאר פונדאמענט א בארג, א פארפארטיקט אויב האבג זיי נאר—ווערדע
 קעגנזעצ- די פארשטית ארבעטער ילרישג דעט געהאלפנ האבג זיי קלאםנ־באוווסטזי_ינ. פת

 איינפאכסטער איר את דערווי_יל אינטערעסנ ארבעטערם את קאפיטאליסטנם די פת לעכקייט
 קאפיטא־ דעט גרעסער וואס ווערטער: עטלעכע די את אוים זיב דריקט וועלכע פארמע,

 אית־ ווי פארקערט. את סכירעס, ארבעטערם דעט איז קלענער דאס איז, פארדינסט ליסטם
 ארבעטער ע ם א מ די ראם פארשטייט דאב ניט, איז דאס זיב, דאכט פארשטענדלעב, את פאב
 באלעבא־ זייערע קעגנ פירנ ארבעטער די רועלכב אלית, קאמם דער ניט גרינג. גאנצ ניט

 אוט גענוג, ניט זללנענ שטרללט פת צללט דער נ אי פירט טע וואס אגיטאציע, די ניט טיט,
 את זיב פירט וואס אגיטאציע, די פארשטית. גרינטלעה עם זאלנ ארבעטער ע ס א מ די

 צוגעפאסט אזוי איז אוב אלללעניש את זיב פירט ווייניק, צו דויערט שטרללט פת צללט דער
 געוויתטלעכג א את קענעב זאל זי אז אומעגלעב, איז עם אז צופאל, יענעט אדער דעט צו

 דער וועגנ אידייע די ק.דאנעג ערנסטנ אנ איתפלאנצנ מאסע דעד פת מענטשנ מיטעלנ
 ארבעטער די אנ הייבג ארבעטער־אינטערעסנ די את קאפיטאליסטנס די פת קעגנזעצלעכקללט

 את דויערהאפטע ווייניקער אדער מער א זיב פירט עם ווענ דאג, נאר פארשטית צו
 ארבע־ די איידער פירג צו אומעגלעב איז אבער פראפאגאנדע אזא פראפאגאנדע. שטענדיקע

 את סכירעם קליינע צו דעג לעבנ, מאטערלעלנ זייער פארבעסערט עפעס כאטש האבג טער
פראפאגאנדע". צו מענטשנ דעט אומפיילק מאכנ ארבעט־טאג גרויסער צו א

 צווישנ פראפאגאנדע סאציאליסטישע א אומעג^עב ביכלאל איז עם אז "טעאריע", דאזיקע די
 דערצו, געבראכט האט קאמם, עקאנאמישנ פת פאזע די דורכגעמאכט האבג זיי איידער ארבעטער, די
 את אגיטאציע, פאליטישע א פיו־נ געוואלט ניט אינגאנצנ האבג קאסעם עקאנאמישע די פת טייל א אז

 ארבע־ ילרישע די פת טייל גרויסג א צווישנ עקאנאמיזט פאו־נ באדג גוטנ א צוגעגרייט האט דאס
 זובאטאוו אז דעט, צו געבראכט אויב שפעטער האט דאם את ליטע, את ווללסרוסלאנד פת טעד
 אומאפ־ "ילדישער זללב פאר באלמעלאכעם ילדישע טייל א צווישנ באדנ גוטנ א האבנ קענענ זאל

 פארנעמעג נאר זיב דארם ארבעטער דעד אז אגיטאציע, זללג פאר את ארבעטער־פארטיי" הענגיקער
אתטערעסב. טעגלעכע זללנע פארבעסערנ צו אם קאמפ עקאנאמישג מיטנ

 ריי א פת באריכטנ פאר זיב טיט שטעלנ ארבעטער" ,ילדישג פת ארטיקלענ איבעריקע די
 את פארגעקומענ זללנעב ( וואם שטרללקב, די וועגנ את ארבעטער די פת לאגע דער וועגנ שטעט
 יענער פת באוועגונג דעד וועגנ בילד גענויע א מיד באקומעב באריכטב דאזיקע די צללט.פונ יענער

 בא־ דעט )אויסער באריכטנ די וואם פאקט, דעד איז כאראקטעריסטיש שטעט. דאזיקע די את צללט
 סעפאראטיסטישע אוב נאציאניאליסטישע קית טיט דורכגעדרונגענ ניט זיינעג ווארשע( פת ריבט
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 אינ זללנעג ארבעטער ילדישע די אז מעב, זעט ערטער די פת באריכטב אלע די איב טענדענצנ.
 פרא־ דאזיקער רער וועגנ אונ ארבעטער ניט־ילדישע די מיט האנט בא האנט געגאנגעג שטדייקב די

 די את געדרוקט געוועג זללנענ וועלכע באריכטג, דיי א את אנגעוויזג ווערט אייניקייט לעטארישער
 איז ארגאג דאזיקער דעד איידער נומערג די את ה. ד. ארבעטער", "יידישער נומערג 5 ערשטע
 ווערט שטרי_יקנ די פת איינעט וועגג ווילנע פת באריכט א את אויסגאבע. בונדישע א געווארג

דערקלערט:
 איינע האסנ קריסטג אוב יידב אז אנגענומעג, רוסלאנד את אונדז בא איז "געוויינטלעב

 איר פת פראוויטעלסטווא מעגלעב. ניט פרללנטשאפט קייב איז זיי צווישב אז אנדערע, די
 פללנטשאפט די אונטערצוהאלטג רעדיפעם אלעי־ליי מיט אוב קאלאמעגלעכקללט מיט זעט זללט

רוסלאנד". את וווינעג וראם פעלקער, פארשיידענע די צווישב
 מיטלעב אקע טיט דארפב זיי אנדערע. גאו־ זללנעג אינטערעסג ארבעטערשע די "...נאד
 רללכע די שטללם אזוי זיב האלטב עם וועלכנ פאר זיב, צווישב האס דעט פארקלענערנ

 די ווי סטאטשקע, אזא אויב, ארבעטער די בא איתצופלאנצב זוכב זיי וועלכע את קלאסב
 אר־ אלע בא אז ארבעטער, די אום קלאר ווללזט גערעדט, פרלער האבג מיד וועלכע וועגנ

 זיי סוג אלעמעג בא — פאלנישע סלל את רוסישע סלל ליטווישע, סלל יידג. סלל בעטער,
 איתע האבג אלע זיי אז פראלעטאריער, פת הארצב דאס —גליו אית הארצב איב קלאפט

 שטרללטג אויס, נאר זיי קומט עם וועג זיי, דארפב דעריבער את פללנט, אייב איבטערעסג,
 ארבעטער־אינטע־ די פאר שטרללט דער טאקע את פללנט. געמיינזאמעב דעט קעגג צוזאמענ

 עם את פיינטשאסט את פארהאסונגעב נאציאנאלע אלע צעשמעטערב אינגאנצג וועט רעסב
 אר- ווילנער אלע ארבעטער. ילדישע את קריסטלעכע צווישב בונד פעסטג אית שליסג וועט

 את ליאכינסקת, בא סטאטשקע די געטראפג פרייד גרויס טיט דעריבער■ האבג בעטער
 געשטריטג קריסטלעכע די ברידער זייערע טיט צוזאמענ האבג ארבעטער ילדישע די וועלכער

געוועזג". מענאצייעב את
ערטער. די פת באריכטנ אקע קימאט דורכגעדרונגענ זללנעג גללסט אזא את
 די אז אב, ווללזט אווטער דער וועלכנ את ווארשע, סוג באריכט דער נאר איז אויסנאט אג
 איועק איז אינטעליגענצ ילדישע די ווייל דערפאר, אפגעשטאנעג זללנעג ווארשע פת ארבעטער ילדישע

את ארבעטער, ילדישע די פת
 זייער געווארג איז — שפראב פוילישע די זייל, את לללב טיט פאליאקג געווארג "זללנעג
האט ארבעטער־מאסע ילדישע די ליטעראטור. זייער-----ליטעראטוו פוילישע די שפראב,

 ארבעטער־באוועגונג פוילישע די וואס צילם, גאנצער דער פאר עקזיסטירט. גארניט זיי פאר
 פת "ווער ביכל אייג נאר ארויסגעגעבנ ארבעטער ילדישע די פאר מעג האט עקזיסטירט,

 די אקע, זיי מאסע. גאנצער דער פאר נוצג ניט קענ וועלכער ביכל, א * לעבט״, וואם
 ארבעטער-באווע־ ר ע ש י ל וי פ דעך נאר נוצלעב געוועג זללנעג פארשטייער, ילדישע

 ארבעטער־באווע- ר ע ש י ל י ו פ דעד צווישג נאר פארשטאנד פארשפרייט האבג זיי גונג.
 זיינענ זיי ארבעטער־טאסע ילדישער דער פאר אומנוצלעב גאנצ געוועזג אבער זללנעג זיי גונג.

 בלתי׳ אלצ געבקיבנ זללנעג ארבעטער ילדישע די איגטערעסג, אירע את ארללנגעגאנגעג ניט
 פאר קעמפג צו פארלאנג אג פארשטאנד, אג נידערגעשלאגג, פאריאגט, אומאנטוויקלט,

אתטערעסג". זייערע

לעבט". איינער וואם "פת ביכל דיקשטיינס ש. געמיינט ווערט דא *

 נאצלאנאליסטי־ א אם געשטעלט זיב קארעספאנדענצ דער פת אווטער דער האט זעענ, מיר ווי
 אלגעמיינע די את ארבעטנדיק האט, וועלכע אינטעליגענצ, דער צו טללנעם זללנע את פאזיציע שער

 די צווישנ ארבעט קייג געפירט ניט גלללכצללטיק באוועגונג, סאציאליסטישער דזיר פת רייעג
 באגייעג האנדלונג אזא טיט אז אנווללזג, צו אנשטאט שפראב. ילדישער דער את ארבעטער ילדישע

 קארעספאנדענצ ווארשעווער דער פת אווטער רער האט פעלער, גרויסנ א ילדג־סאצלאליסטג די
זייל׳«. את לללב טיט פאליאקנ "געווארג זללנעג זיי אז ילדנ־סאצלאליםטנ, דאזיקע די באשולדיקט

 איינמאל ניט האבג טאקע אזוי את נאצלאנאליסטג געקענט נאר האבג פראגע די שטעלג אזוי
 ארבע־ "ילדישג פת רעדאקציע די אויב מיניט. פארשיידענע פת צלעניסטג די פראגע די געשטעלט

 די אז קלאר, ווערט באמערקונג, איז ניט וועלכער אנ געדרוקט קארעספאנדענצ אזא האט טעו־"
 פת פאליטיק: צוויילקע א געפירט ארבעטער" ."ילדישג סוג נומעו־נ ערשטע די את האט רעדאקציע

 אר־ אלע פת קאטפ-פראנט איינהייטלעכנ אג פת נייטיקללט דער וועגג גערעדט זי האט זללט אית
 צילנ סעפאראטיסטישע געשטעלט זי האט זללט צווייטער דער פת את פעלקער, אלע פת בעטער
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 מאטיויג נאצלאנאליסטישע מארטאוום צוליב ארבעטער־ארגאניזאציע ילרישע באזונרערע א שאפג צו
 אויסדרוק פולב זי_ינ געפונעג תאט וועלכע בונדיזט, סוב באדג דעט צוגרייטב געהאלפג דעט טיט אוב
 אויסגאבע אפיצלעלע אב געוואו־נ איז ארגאג דאזיקער דער ורעב ארבעטער", "יידישב 6 ברט. .את
"בונד". סוב

 האט 6 נומער סוב אוב ארבעטער" .יידישג פיב עפאכע בונדישע די אב זיב הייבט 6 נוט. פת
 געשטעלט אפב גאנצ זיב האט אוב פאליטיק צוויילקע א פיו־נ צו אופגעהערט ארגאב דאזיקער דער
 ♦ זשיטלאוופקיס געווארנ אפגעדרוקט איז נומער דאזיקב דעט איג פאזיצלעס: נאצלאנאליסטישע אם
 ארויסגעטראטנ איז נאצפאשיסט איצטיקער דער וועלכנ איב סאצלאליזט", אוב "צלעניזט ארטיקל: אב

 שטאנד־ אנדער אב סוב פאזיציעם נאצלאנאליסטישע אם געשטעלט גלי_יכ אבער זיב אוב צלעניזט קעגנ
 "טעאריע די באגרינדעט מאל ערשטג צוט זשיטלאווסקי האט ארטיקל דאזיקב דעט את פונקט.

 ער ארבעטער". ילדישע די צווישג באוועגונג סאצלאליסטישער דער פת פערלאדיזאציע דער .וועגג
 ילדישע די צווישב באוועגונג סאצלאליסטישע די אז "אנטדעקונג", די געמאכט עס האט )זשיטלאווסקי(

 ילדב־סאצלאליסטנ ערשטע די אז אוב .קאסמאפאליטישע", א ווי אנגעהויבב זיב האט ארבעטער
ארבעטער־פראגב. טיט נאר באשעפטיקט פרלער זיב .האבב

 אלצ פאלק, ילדישב דעט צו געקומעב זיינעב סאצלאליסטג ילדישע די נעענטער וואס .אבער
 ווי לעבב, צו רעכט אויב האט פאלק ילדישע דאס אז אי_ינזענ... געמוזב זיי האבב מער

 מענטשנ׳ אלע מיט רעכט גלייכע בירגערלעכע די באר אנשטאט וועלט. דער אם פאלק א
 אופגעשריבב סאצלאליסטנ ילדישע די האבב געפאדערט, אויב עס האט בורזשואזיע די וואם

 שטרביטב צו אנגעגרייט זיינעב פעלקער,אונ אלע מיט רעכט גלייכע נאצלאנאלע פאב זייער אם
פאלק". ילדישב דעט סוב אידעאל העכסטב דעמ פאר אט

 אוב בראשור באזונדערע א ווי ארויסגעגעבנ גלייב .בונד" דער האט ארטיקל דאזיקב דעט
"בונד". פת דאקומענט נאציאנאליסטישער ערשטער דעד געוועג איז דאם

 דער צו אופרום אנ געווארנ אפגעדרוקט איז ארבעטער" "ילדישער (6) נוט זעלביקנ דעט אינ
 טענ־ נאצלאנאליסטישע זעלביקע די טיט דורכגעדרונגענ אויב איז וועלכער אינטעליגענצ, ילדישער

 ווערט "בונד", דער געווארג געשאסנ איז עס פארוואס סיבע, די ארטיקל. זשיטלאווסקיס ווי דענצנ,
דערקלערט; אזוי

 זשאר- אינ דאפקע אגיטאציע שריפטלעכע את מונדלעכע אייגפיו־נ געמוזט האט מע .ווייל
 ילדישע ספעצלעלע די פאר קעמפנ צו איז עס נייטיק ווי דערגאנגענ, איז מע ווייל את גאב,

 פרא־ ילדישג פת ארגאניזאציע זעלבשטענדיקע א גרינדב צו ראיענ דער ארית איז רעכט,
לעטאריאט".

 פאזיצלעם נאצלאנאליסטישע אם געשטעלט זיב האט ארבעטער" .ילדישער 6 נוט. רער וויפל אם
 אפילע — אינטעליגענצ ילדישער דער צו אופרום רער את ארטיקל זשיטלאווסקיס נאר ניט באווייזג

נאציאנאליזט. מיט דורכגעדרונגענ אויב זיינענ כראניק-נאטיצג די
 געשטארבג איז געדרוקט, זיב האט ארבעטער" "ילדישער 6 נומער דער ווענ צייט רער את

 אט את טויט, איר וועגנ נאטיצ א געבראכט ווערט כראניק דער את את טאכטער א סארקם ■קארל
מארקם: עלעאנארע וועגג נאטיצ דאזיקער דער את לייענענ מיר רואם

 מענטש, בארימטער אזא געוועג ניט איז זי טאכטער... מארקס געארבעט האט "אזוי
 סאטערם איר געוועג ווערט איז זי נאר פרוי, איינפאכע אג געוועג איז זי פאטער. איר ווי

 נאב האבג ארבעטער ילדישע די אויב פארגעסג. ניט זי וועלנ ארבעטער די את נאמענ.
 האלט ווארעט את פרי_ינט?עכ העכסט האט זי גוטנ. טיט זי דערמאנעג צו אורזאכג מער

 פארפאלגונגעג, די אם הארצ דאס געברענם שטארק איר האט עם פאלק: אונדזער געהאט
 אנווייזנדיק יורת", א בת "איב זאגג: גרויסקייט מיט סלעגט זי את לייות, יידב די וועלכע

יידב..." פת ארויסקומענ איר אם דעט טיט
 האט מארקס עלעאנארע וואם פארדינסט, גרעסטג דעט אז אויס, קומט זעענ, מיר ווי

 דעט, את הויפטזאכלעב נאר באשטייט "בונד", מי־געגרינדעטנ דעט פת פירער די פאר געהאט
אפשטאמונג... ילדישער איר טיט שטאלצירט האט זי וואם

 ארויסגע־ אפילע האט ארבעטער" "ילדישער נומער 6 פת ארטיקלעג נאצלאנאליסטישע די
 פת קאמיטעט ווארשעווער דער ארגאניזאציעם. בונדישע אייניקע את אומצופרידנקייט אנ רופג

 באמערקונגעג, זיינע מיט נומער ־טנ6 דעט פארשפרייטנ צו נייטיק פאר געפונענ אפילע האט "בונד"
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 ארטיקלעג, נאצלאנאליסטישע די טיט איינשטימיק ניט איז ער אז דערקלערט, האט ער וועלכע איג
 פאר־ אפילע מעב האט רעט טיט צוזאמעב פאראנטווארטלעכקללט. סיאיז וועלכע אראם זיב פוב נעמט

 סוג נומער ־טנ8 אינעט -בונד". פת ארוים איז קאמיטעט ווארשעווער דער אז קלאנגענ, שפרייט
 וואר־ דעם באשולדיקט האט טע וועלכער איב נאטיצ, א געווידמעט געוועג איז ארבעטער" "ילדישער

פארטיי-דיסציפלת". די געבראכנ האט "ער אז קאמיטעט, שעווער
 נאצלאנא־ דעט געוויזב קלארקייט גאנצער דער טיט האט ארבעטער" "ילדישער 6 נוטעו־ דער
 געשיכטע די פעלשג עם שענדלעב ווי באווליזג, פאקטנ דאזיקע די "בונד". פת כאראקטער ליסטישנ

 פת ארלינדרינגונג ערשטע די געוועג איז "בונד" פוז אנטשטייונג די אז איצט, שרייבג וועלכע די,
 "את־ דאזלקער דער אז את ארבעטער־סוויווע, ילדישער דער איג אינטערנאצלאנאליזט פראלעטארישג

 רער ווי ניט את ארגאניש ארבעטער-סוויווע ילרישער רער איג געקומעג איז טערנאציאנאליזט"
 פת ארבעטערשאפט ילדישער דער צו געקומעג איז וועלכער קאמינטערג, פת אינטערנאצלאנאלזט

 איב ליטוואקאוו מ. כ׳ דער אנטוויקלט האט "טעאריע" אוא שוועריקייטג". "גרויסע מיט את אויסג
מעלוכע-טעאטער". ילדישער יאר "פינם ביכל נאצלאנאליסטישנ זית

 היסטא־ בונדישע די וואס דעט, אדאנק נאר געוועג מעגלעב איז פאקטג פת פעלשונג אזא
 נאצלא־ וועגג פאקטג די פארלייקענעג צו באמיט זיב האבג "בונד" פוג אפאלאגעטנ די את ריקער

עקזיסטענצ. זית פת יארג ערשטע די את "בונד" פת כאראקטער נאליסטישג

 דער איז דאס ודליל ארבעטער", פונ״ילרישער נומער ערשטג גאנצג דעט איבער דרוקג מיר
 דער ווייל דערפאר, צווייטנם, את, רוסלאנר, איג ילדיש אם ארבעטער-ארגאג געדרוקטער ערשטער
 גיט וועלכער מאטערלאל, אויסערגעוויינלעב־אינטערעסאנטנ טיט אנגעפילט איז נומער ערשטער

 די סוג פוילנ את אויב את ווליסרוסלאנד את באוועגונג סאצלאליסטישער דער וועת בילד א
יארג. ־ער90

 טויזנט איג געדרוקט זשענעווע, איג דערשינעג איז ארבעטער" "ילדישער נומער ערשטער דער
 פת פארטאט. פארגרעסערטג א איג ארויס זלינעג נומערג דריטער את צווייטער דער עקזעמפליארג.

 די זיב האס ער ארגאג(. דאזיקג דעט פת נ נומער 17 דערשינענ איז 1905 ביז 1896 דעקאבער
 נומער־ ערשטער רער אז אג, ווליזג לאנדאנ(.אייניקע )זשענעווע, אויסלאנד את געדרוקט צליט גאנצע

בערלת. את געדרוקט זיב האט
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ארבייטער" אידישער "דער
רוסלאנד אין ארבייטער אייישען דער אינטערעססען די פיר $רגאן

אייך! פערייניגט לענדער אללער ארבייטער

קציאן רעדא דער רן פ

 ביסעל רעכט א איצטער שוין איז וועלכע ארבייטער-בעוועגונג, אידישע די
 ענטוויקעלט וואהבען, מעגען אידען וואו געגענד, גאנצער דער אין פערשפרייט

 דער צו צו שטעהען ווייטער וואם מעהרער. און מעהרער אלץ ווייטער זיך
 פיהרט שטרייט דאס וואו שטעדט, די אין און שטעדט, מעהרער אלץ בעוועגונג

 ענטוויקלונג דער מיט צוזאמען און מלאכות. נייע אלץ—לענגער פון שוין זיך
 איבער- די אויך ארבייטער די ביי זיך ענטוויקעלט באוועגונג ארבייטער דער פון

 פערייניגט זיין מוזען לאגע זייער פערבעסםערן צו ווירקליך אום אז צייגונג,
 קענען דאבן ערסט און מלאכות, אללע און שטעדט אללע פון ארבייטער די
 וואס ארבייטער־מאססע אידישע די פערבעססעדונגען. וויכטיגע ערווארטען זיי

 מעה־ אלץ ווייטער וואם זיך נעטיגט שטרייט, אופין ארויסגעטרעטען שוין האט
 דעם ערקלעהרען און זיך אין אבשפיגלען זאל וועלכע ליטעראטור, א אין רער

 בע- דיא זיינען עם גרוים ווי פיהרט. מאססע זעלביגע דיא וועלכען שטרייט,
 דאם, דייטליך גענוג בעווייזט ליטעראטור אזא אין כעטהיגקייט און דערפ?ים

 ארביי־ איין מאססען אייניגער דא איז עם בור וואו שטאדט, יעדער אין וואם
 וועלכע ביכלאך, בראשירען, געשריבענע פיעל פאראן זייבען טער-בעוועגונג

 לעבעבספראגען, ע3פערשיעדע פיגקט קלאסםען־שטאנדם א פון ערקלעהרען
 אלגעמיינע אויך אזיי שטאדט, יענער פון ארבייטער דיא צו איז נוגע וואם

 ליטעראטור ארט דער פון פערשפרייטקייט גרוים און ענטוויקלונג די פראגען.
 ווען צייט, די שוין זיך נעהענטערט עם אז דעם, אויף דייטליך אריך בעווייזען

 פראלעטאריאט אידישען פון גרופפען בעזונדער-שטרייטענדע איינציגע, דיא
 ארגאניזא- סאציאליסטישע ארבייטער איין אין פעראייניגען פעסט זיך וועלען
 אויסצופיהרען זיך אויף נעהמען צו געדאנקען דעם פון ווייט זייבען מיר ציאן.

 התחלה א זיין וועט ארגאן אונזער אז מיר, ה^פפען ראך, אויפגאבע, שוועהרע דיא
 אידישער א פון גריבדונג דער מיטצוווירקען אום און —פעראייניגונג. אזא פון
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 טהייל א ווערען קענען זאל וועלכע ארנאניזאציאן, סאציאליסטישען ארבייטער
 רום- אין פארטיי ארבייטער סאציאליטטישען אלגעמיינער צוקינפטיגער דער פון

 רוססישען פון אויפגאבען פאליטישע דיא ערקלעהרען (1 מיר וועלען — לאנה
 קלאססען דעט ענטוויקלען (2 בפרט; אידישען פרן און בכלל פראלעטאריאט

 פראק־ מיט מאכען באקאנט (3 און פר^לעטאריאט אידישען פון בעוואוסטזיין
 רוססלאנד און גרופפען ארבייטער שטרייטענדע דיא פון געניטקייט און טיקע

 געדאנק, דעם דורכפיהרען שטענדיג מיר וועלען דערצו אייראפא. מערב אין און
 )קאססעם פעראיינען פר^פעססיאנאלנע דיא זיינען צייט איצטיגער דער אין אז

 שטרייטען צו אום זיך, צווישען מאכען ארבייטער די וועלכע אחדות, און
 פראלעטאריאטם פון. קוואל איינציגער דער בתים( בעלי זייערע אנטקענען

 ערראבערן און הערשונג זעלבסט רוססישע די אר^בווארפען דאם אז מאכט,
 או צייט, אונזער אין אויפגאבע וויכסטיגסטע די איז רעכטע פאליטישע זיך
 פעראייניגטע דיא ווי ניט מעהר שטאנדע אים זיינען אלעס ד$ם אויסכיהרען אז

 א-נ-אונטער־ אן רוססלאנד אין וואהנען וועלכע ארבייטער, אללע פון קרעפטען
 גע- זייא גלויבען א פאר וואם צו און וואהנען זיי קאנט א פאר וואם אין שייד

הערען.
 עררייכען צוא אום שוואך צו זיינען מיר אז גוט, גאנץ פערשטעהען מיר

 פון פארשריטטע דיא אוועגגעשטעלט. זיך האבען מיר וועלכען צוועק, דעם
 פון חילף, און מיטפיהלען פון פיל זעהר זיך ווענדט אונטערנעהמונג אונזער

 אר־ רוססישער און אידישער זיער אין ארבייטען וועלכע גענאססען, אונזערע
מאססע. בייטער

 קארעטפאנדענ־ מאטעריאל, ארגאן, אונזער וועגען אנמערקונגען ארט אלער
 דען מיט צו מיר נעהמען אידיש אדער רוססיש אויף ארטיקלען און ציעם

דאנק. גרעסטען
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ארבייטער. אידישער דער
לעזער. דיא צו

 מען אז פאקטען, גענוג אנגעקליבען שוין זיך האט !5ציי לעצטער דער אין
 פאלק אידישע דאם אז בעהויפטען, צו אויגען פערשטאכענע האבען פשוט דארף

 ליידען צרות, איינע אללע האבען וועלכע מענשען, פון עד-היום נאך בעשטעהט
 וועלכע און העולם אומות דיא פון פערפאלגונגען אונמענשליכע די גלייך אללע

 דער אין האפפנונגען און אינטערעססען זעלביקע דיא אללע דעריבער, האבען
 אידיש אונזער אויך אז לעבען, דאם אונז דערווייזט טעגליך טאג צוקונפט.

 ווי פונקט און, קאפיטאליזמום אנטקעגען ביישטעהן געקענט ניט האט פאלק
 איינפלום דעם אונטער זיך עם האט פעלקער, אייראפעאישע איבריגע אללע

 בורזשואזיע קלאססען: געגענזעטצליכע צוויי אויף צעשפאלטען קאפיטאל, פון
 דעם פניה א אן נאד בעטראכט וועלכע מענש, יערער פראלעטאריער. און

 אונטער- זיינען אידען מיר אויך אז באלד. זיך איבערצייגט לעבען, אידישען
 ענטוויקלען און לעבען עם וועלכע לויט געזעטצען, אלגעמיינע דיא ווארפען

 וואם דאם, אויף בליק אנאיבערפלעכליכער פעלקער. אייראפעאישע אללע זיך
 אז באמערקען, צו אום גענוג איז לעבען, אונדזער אין ם$ר טאג יעדע קומט

 דיא ישראל", כל "חברים פון צייט .׳יא’ פערביי אונז פאר אויך שוין איז עם
 דעם אונטער ברידער ווי געפיהלט זיך האבען אידען אללע מיר ווען צייט
 צערטהיילט זיינען מיר און אוועק, איז צייט יענע גלות. ביטערן פון יאך

 זיינען וועלכע פון אינטערעססען די לאגערען, פיינדליכע צוויי אויף געווארען
 זיך האט בורזשואזיע און פראלעטאריאט אונזערן צווישען קאפויער; פוגקט

 מיט ענדיגען זיך וועט און זיך מוז וועלכע קלאססענקאמפף, דער אנגעהייבען
 פער- אונזערע ערסטע. די פון נצחון דעס מיט און לעצטע די פון מפלה דער

 דיא זיך רייסען קלאגען, מעגען צבוע-יאקעם, דיא טובות, בעלי און זארגער
 אידען מיר ווען צייט", גוטע אלטע "דיא פערשווינדעט עם וואס ׳קאפ פון האאר

 קלאססען־פיינדשאפט הלאם אייראפעאישן נייעם דעם פון געוואוסט ניט האבען
 אר- אידישע געבאטען, האט גאטט ווי רוהיג, שטיל, געלעבט זיך האבען און

 צייטען", גוטע "אלטע יענע באדויערען צו וואם ווייניג האבען אבער בייטער
 זינקענדיג און געטריעבען און געהאסט אלעמען פון זייענדיג אידען, מיר ווען
 בינטיל אונזער אבגעחושכ״ס האבען אונוויססענהייט, און פינסטערנים אין

 האבענ- ניט אנשיקעניסען, מיני אנדערע אללע און דחקות נויטה, אין יאהרען
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 האט קאפיטאליזמרם דער צוקרנפט. בעססערע א אויף האפפענונג קיין אפילו דיג
 פערשיע- פון צושטאנד פערמעגליכען דעם אין פערענדערונגען גרויסע געמאכט

 פראלעטא־ אין פערוואנדעלט טהייל גרעסטען רעם האט אידען, גראדען דענע
 אויף אמות די זייערע פון ארויסגעפיהרט זיי ער האט גופא מיט דער און ריער

 קאמפף עקאנאמישער דער וואו לעבען, אייראפעאישען פון ארענא גרויסע די
 איבערגעביטען ה$ט און ארעמם אייזערנע זיינע אין אריינגעחאפט ‘זי האט
 אמאליגער דער שטרעבונגען. און געפיהלען בעגריעפע, אלע זייערע זיי אין

 בית־מדרש זיין מיט ניט מעהר געאינטערעסירט זיך האט וועלכער בעל-מלאכה,
 בעקו- האט מענש, אלם פיהלען צו אנגעהייבען זיך האט תהילים, חברה און
 פאר קומט וואם אלעם, פערשטעהען צו בילדונג, צו חשק גרויסען א מען
 מורא האט וועלכער איד, דערשלאגענער אמאליגער דער אויגען; זיינע פאר

 אלעמען פון טרעטען געלאזט זיך האט וועלכער אויפצוהייבען, קאפ א געהאט
 א ווי ציטערן פלעגט וועלכער איד, אמאליגער זעלביגער דער אט פים, דיא אונטער

 סאלידאר איז ער אז אפען, איצטער מעלדעט חודש, פרנם זיין פאר בלאט
 ציטערנדע אמאל זעלביגע דיא אט בעוועגונג, ארבייטער אלוועלטליכער דער מיט

 מאזא- אויסגעד־ארטע, זיין רייכט פראלעטאריער, א איצטער ווערענדיג בריח,
 איז און נאציאען אנדערע פון פרייהייט פאר קעמפפער דיא האגד ליסטע
 פרייהייט פאר לעבען, בעססערן א פאר שטרייטען צו זיי מיט צוזאממען גרייט

רעכטען. מענשליכע פאר און
 איבערגעביטען מאראליש און גייסטליך האט קאמפף עקאנאמישער דער

 מאטעריא- זייער פערבעסערט ביסעל היבשע א האט און ארבייטער אידישע די
 אי- דער וועלכע רוהע מעהר ביסל א שכירות, גרעססערע דיא לעבען. לישען
 ניט איהם האבען שטרייט, דעם אין עררויבערט זיך האט ארבייטער דישער

 אויך האט זיך פאר דאם וואם—לעבען מענטשעסערן א עטוואם פערזיכערט נאר
 פונדא- א באדב, א פערפארסיגט אויך האבען זיי ?ור —גרויסעווערדע א

 געהאל- האבען זיי בעוואוסטזיין. קלאססען פון ענטוויקלונג דער פאר מענט
 דיא פוץ געגענזעצטליכקייט דיא פערשטעהען ארבייטער אידישען דעם פען

 איינפאב- איהר אין דערוויילע אינטערעססען, ארבייטערם און קאפיטאליסטענס
 גרעסער וואם ווערטער: עטליכע דיא אין אוים זיך דריקט וועלכע פארמע, סטע
 שכירות ארבייטערם דעם איז קלענער דאס איז, פערדינסט קאפיטאליסטם עם
 דאך ניט, איז דאם זיך, דאכט פערשטענדליך, און איינפאך ווי פערקעהרט. און

 קאמפף דאם נישט גרינג, גאנץ ניט ארבייטער ע ם ס א מ דיא דאס פערשטעהט
 אגי- דיא ניט בתים, בעלי זייערע געגען פיהרען ארבייטער דיא וועלכע אליין

 דיא אום גענוג, ניט זיינען שטרייט, פון צייט דער אין פיהרט מען וואם טאציע,
 וואם אגיטאציע, די פערשטעהען. גרינדליך עם זאלען ארבייטער מאססע

 היילענים אין זיך פיהרט ווייניג, צו דויערט שטרייט פון צייט דער אין זיך פיהרט
 אוב־ איז עם אז צופאל, עם3יע צו אדער דעם צו צוגעפאסט אזוי אגב איז און

 מאסע דער פון מענשען מיטעלען געוויינטליכען, א אין קענען זאל זי אז מעגליך,
 געגענזאצליכקייט דער וועגען אידעע די געדאנקען. א־נ-ערנסטען איינפלאנצען

 ארביי־ די אן הייבען אינטערעססען ארבייטער די און קאפיטאליסטענם די פון
 ווייניגער אדער מעהר א זיך פיהרט עם ווען דאין נור פערשטעהען, צו טער
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 איז אבער פראפאגאנדע אזא פראפאגאנדע. בעשטע?דיגע און דויערהאפטיגע
 פערבעסערט עפעם חאטשי האבען ארבייטער די איידער צופיהרען אונמעגליך

 ארבייטם־ צוגרויסער א און שכירות צוקליינע דען לעבען, מאטעריאלישען ייעד ז
פראפאגאנדע. צו מענשען רעם אוגפעהיג מאכען טאג

 פראלעטאריאט אידישען דעם נוטציג געווען איז קאמפף עקאנאמישע דאם
 זי האט ענטוויקלונג איהר פון מדרגה געוויססער א אויף היגזיכט: א נאך אין

 פאליטישען דעם פראלעטאריאט אידישען דעם ביי זיך ענטוויקלען געהאלפען
 זיין, בעוואוסט קלאססען פון פארמע העכסטע די שוין איז דאם—זיין בעוואוסט

 ראם ענטוויקעלט מעהר פיעל שוין איז פראלעטאריאט אידישען ביין אז און
 אויף ארויסגעוויזען דייטליך גענוג זיך האט זיין בעוואוסט פאליטישע

 פראלעטאריאט אידישען פון טהייל א ווען מאי, לעצטען פון טוב יום דעם
 האבען זאל מען למשל, ווי פ^דערונגען, פאליטישע געוויסע געשטעלט ה$בען
 ניט נאך פערשטעהען ליידער, וו. אז. א. סטאטשקעס פערריינען, מאכען צו רעכט
 און ערציהונג, פאליטישע די פאר שטרייט עקאנאמישען פון וויכטיגקייט די אללע
 דאם מעהרער. אביסעל פונקט דעם אויף זיך אבצושטעלען אונז נייט ד$ם

 אר- די אז דערצו, אנדערס ניט ברינגט ארבייטער די פון קאמפף עקאנאמישע
 פא־ דער מיט אינספעקציע, פאבריטשנע דער מיט $םט זיך טרעפען בייטער

 דערווייזען זיי, מיט האבען ארבייטער די ווי עסקים, אזעלכענע אפטע און ליציי
 עקאנאמישע דאם ירו?גם־מאשין.1רע רער פון פעהלערען אלע אלץ ווי בעססער

 באגעגענען צו אוים לסוף קומט ארבייטער די און זיך ענטוויקעלט קאמפף
 פ^ליטישע אריין זיך שטעלען זיי און צענטראל-רעגירונג גלאוונער, דער מיט זיך

 דעם פון זעהען מיר רעגירונג. עקסיסטירענדען דער מיט אופגאבע-שטרייטען
 ארביי- די פאר איז אינטערעססען נעטהיגסטע די פאר קאמפף דער אז אלזא,

 עם נעטהיג ווי פערשטעהען אויס זיך לערנען זיי ווא שוהל, בעסטע די טער
 נאך עם וועט ביישפיל א פרייהייט. פאליטישע זיך עררויבערן צו זיי פאר איז

 מאנופאקטור יאראסלאווער גרויסער דער פון ארבייטער די ערקלעהרען. בעססער
 דיגעוויססענלאזיקעאונטערדריקונגען, אויסהאלטען מעהר געקענט ניט שוין האבען

 זיינען שכירות, די פון אראבגענוממען זוממער יאהרען א פאר זיי האט מען אז און,
 רוהיגע די אנטקעגען ארבייט. די געווארפען האבען און גערולד פון ארוים זיי

 געוועלט ניט האבען זיי ?אר געטשעפעט, ניט קיינעם האבען וואם ארבייטער,
 אפילע האבען וועלכע חיל ארויסגעשיקט מען האט הונגער, פון שטארבען
 האבען וועלכע סאלדאטען, די ארבעטער. די פון געיהרג״עט און געראניעט
 צייטיק און בריהיסקייט, "פארן געדאנקט קיסר דער האט ארבייטער, די געשאסען
 ארביי- אנטקעגען ארוים שיקט וואם גובערנאטאר, אזא געוועהר". די בענוטצען

 מיליטער״ם אזא זיך, אונטערצוגעבן צווינגען צו זיי כדי סאלדאטען, טער
 פון מעשים נידערטרעכטיגע די אויטאריטעט זיין מיט בעשטיצט וואם מיניסטער

 די בפרהסיה געדאנקט האט וואם קיסר, אזא סאלדאטען, די מיט גובערנאטאר
 אלץ דאם אט ארבייטער, די געשאסען האבען וואם סאלדאטען, די מערדער,

 און מיניסטער זיין קיסר, דער אז חקירות, טויזענטער ווי בעססער דערווייזט
 די בעשיטצען צו מאכט גרויסע זעהר בענוטצען טשינאווניקעס איבריגע אלע

 ארבייטם־ דעם אונטערדריקען צוים און קאפיטאליסטען די פון אינטערעססען
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 גע- אלץ סטאטשקע דער ביז נאך האבען ארבייטער יאראסלאווער די אויב מאנן.
 סטאטשקע די אט האט באטיושקא", "צאר פרן טובות מחשבות אין גלויבט

 זיי ביי ארויסרופען געמוזט איהר, נאך געפאסירט זיך האט עם וואם אלץ, מיט
 וואלס מען אז ריכטיק, ניט זעהר געווען איבריגסטענם וואלט, עם צווייפעל. א

 פא- אום גענוג איז סטאטשקע אזא אייגע אז דערפון, דרינגען געוועלט זיך
 זייערע בייטען צו איבער אום ארבייטער יאראסלאווער די ערציהען צו ליטיש

 נאטשאלסטווא. העכערער דעד וועגען האבען זיי וואם מיינונגען, און בעגריעפען
 אויגען זייערע אין אונטערגעבראכען ספק בלתי האט סטאטשקע די אז אמת,
 א פערפארטיגט האט און רעגירונג קייזערליכן דעד פון אויטאריטעט דעם

 וויי־ דאס איז דאך אבער פראפאגאנדע, פאליטישע א פאר פונדאמענט גוטען
 קיסר דעם צושטעלען ארוים און פעהלערען אלע דערווייזען צו דייטליך ניג

 גאר דאם איז באמת און פארב. ריכטיגען זייער איז פיהרונג זיין מיט
 אונזער דאם איז אייגענטליך רואם פערשטעהן. צו לייכט אזא ניט

 מע־ רוסישער דעספאטער דער פון פארשטעהער אפיציעדער דער —רעגירונג
 טשינאוו- געהארכזאממער און מיליטער ארמיע גרויסע א האבענדיג לוכע?

 שפיאנען, און זשאנדארמען טויזענדער און פאליציי ארגאניזירטע גוט א ניקעם,
 מאכט גרויסען אונגעהייער איהר מיט רעגירונג רוסישע די זיך בענוטצט

 מיט זיך רופען וועלכע פאראזיטען, באנדע גאנצע א אויסצוהאלטען ערסטענס,
 ערפיהלען צו און רייכער אלץ זיך מאכען צו הויז", "קייזערליכע נ$מען דעם

 עקספלו- די זי סאנקציאנירט צווייטענם הכבוד(. )תארת ליעבע —עהרען איהר
 דערמיט און ארבייטסמאנן ארעמען דעם קלאססען רייכע די פון אטאציע
 וועלכע געזעצטע, די רייכער: אלץ ווערען ערסטע די אונפערמיטעלט זי העלפט

 בעלי די געגען סטאטשקע א מאכען פאר״ן טורמע ארבייטער דעם צו משפט״ן
 זעלביגען דעם פאר קאפיטאליסט דעם שטראפען געזעצטע זעלביגע די בתים,

 — שכירות די פערקליינערן צו למשל, כדי, ארבייטער די געגען פארברעך
 אונ- זיינען און פערבאטען וועלכע מיניסטארען, די געלט, מיט ניט מעהר

 ניט מיניסטארען, זעלביגע די ארבייטער, די פון פעראיינען די רודף מענשליך
 אדרבה. נאר פעראיינען, אזעלכע מאכען קאפיטאליסטען די ערלויבען זיי בור
 דעם ש. ב. צ. ווי שוטץ, זייער אונטער זיי נעהמען און נאך זיי העלפען זיי

 וועלכער פעראיין, רויבערשען דעם — צוקער־פאבריקאנטען דיא פון סינדיקאט
 צו־ ווי זאך, נעטהיגע אזא אויף מקהים נאך ווילען גוטען זיין נאך בעשטימט

 ארבייטער די שטריינג זעהר פערוועהרט וועלכע רעגירונג זעלביגע די קער,
 צוזאממעגפאהרוגגען מיני אלערליי פלייסט אליין זי זיך, צוקלויבען צוזאממען

 נייט- זייערע צו צו אויפמערקזאם זעהר זיך הערט און קאפיטאליסטען די פון
 אונדירעקטע און דירעקטע פון סיסטעם די פערלאבגען. און בערערפניסםע הען,

 אויסצו- אויף ניט אויסגאבען קיין כמעט קאפיטאליסט פון פארדערט שטייער
 ארעמען דעם אויף משא גאבצע די ארויף ווארפט זי נאר מלוכה, די האלטען

 אר- די געגען ארוים שיקט מלוכה וועלכע סאלדאטען, זעלביגע די ארבייטער;
 בעלי- זייערע אנטקעגען סטאטשקע א מאכען לעצטע, די זיי, בעת בייטער,

 בלוט זייער פערגיסען נפש, מוסר זיך זיינען סאלדאטען זעלביגע די בתים,
 סחורות איהרע פאר איינצונעהמען אום וועגען, טובה בורזשואזיעם דער פון
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 יפריוואט-בענק גרינדען העלפט בעהנער, סטראיעט מלוכה פלעצטער. נייע
 מלוכה סחורות; אויסלענדישע אויף פאשלינעם גרויסע מאוימדיגע ארויף לייגט

 לייטה באהנען, אייזען פיהרען דורך צו אויף קאפיטאליסטען שטיץ ארוים גיט
 פער- צו כדי זי טהוט אלץ דאם — געלט, גוזמאות פראצענטען קליינע אויף זיי

 אוים־ די פון קאפיטאליסטען רוסישע די בעשיצען צו מסחור, דעט גרעססערן
 שטארקער און רייכער אלץ מאכען צו וו$רט איין מיט קאנקורענץ, לענדישען

 וואם אין און רעגיערונג אונזער איז עם וואם אט בורזשואזיע. רוסישע די
 פאליטיקע, די אט קלאססען־חאראקטער! בורזשואזנער איהר בעשטעהט עם
 רו־ פון קלאםםען-חאראקטער דער אוים דייטליך זיך דריקט עם וועלכע אין

 און מיטאמאל בענעהמען צו שוועהר זעהר ארבייטער די איז מלוכה, סישער
 און פאמעליך באר ארבייטער-מאססע די קען אלעס דאם זיך ערקלעהרען גוט

 ארגאניזירטע דער מיט בעגעגענען זיך וועט זי מעהרער וואם ביסלעכווייז,
 וועלכע פאקטען, אזעלכע אפילע ניט מעהר רעגירונג. דער פון מאכט פיינדליכע

 אר־ די איבערצייגען קענען ערקלעהרט, גוט דארף מען ווי זיין דערצו זאלען
 מיט זיך בענוטצען קאפיטאליסטען אונזערע און רעגירונג אונזער אז בייטער,

 ארבייטער; די אונטערדריקען צום מיטעל בעסטען דעם מיט ווי פאליציי, דער
 ארבייטער דעם ערקלעהרען זאל וואם פראפאגאנדע, שטענדיגע א ניט מעהר
 דערווייזין צו דייטליך שטאנדע אים איז לעבען, זיין אין פאר קומט וואם אלץ,

 זייערע מיט טשינאווניקעם פאליציי, ריכטער, זאקאנעם, רוסישע די אז איהם,
 שטארקע און גרויסע אונגעהייער א בילדעט צוזאממען אלץ — קאנצעליאריעם,
 און עצמות לעטצטע זיינע ארבייטער פון אויסקוועטשען צום פרעסס-מאשינע

 רעגירונג, דער און מעהר-ווערטה, אלם קאפיטאליסטען, די דאם געבען אוועג
 אוים־ אלערליי אויף פערשווענדעט זי וועלכע אבצאהלונגען, פערשידענע אלם

 זשאנדארמעם באנדעם אוים האלט זי וועלכע אויף און לוקסוס און בריינגעריי
 מינוט יעדער זיינען וועלכע קאזאקען, און סאלדאטען ארמעען שפיאנען, און

 פער- הארמאטען און ביקסען מיט און ארכייטער די אויף באפאלען צו גרייט
 קאפיטאליסטען. די געגען בעוועגונג ערנסטע מאסען אייניגער יערער שטיקען

 איהרע מיט האט לעבען פון פראקטיקע די ווי דעם נאך ערסט ווירקליך, און
 געהען צו אומעגליך איז עם אז ארבייטער, די דערוויזען לעהרע ביטערע
 ערסטע די געשטעלט שוין האבען זיי וועלכען אויף וועג, דעם אויף ווייטער

 די אז אונמעגליך, איז לעבען דעם פערבעססערן ווייטערדיקע דאם אז טריט,
 אלץ ווי מעהר זיי שטערט סיסטעם פאליטישע און ארדנונגען עקסיסטירענדע
 ארבייטער די האבען דאן ערסט אט ארבייט, אנגעהייבענע זייער פארטצוזעצען

 פאליטישע זיי פאר איז עם נייטיג ווי פערשטעהן, צו דייטליך אנגעהייבען
 ׳וואםםער אן פיש א ווי אויסקוממען ניט זיי קעננען דעם אן אז און פרייהייט,

 פאדערונג די ארויסגעשטעלט פאהנע זייער אויף זיי האבען דאן ערסט און
פרייהייט. פאליטישע פון

 ענטווי- מעהר די אז זיכער, איז דאם $בער מעשה, א איז מעשה די ווי
 זעלבסט- רוסישע די אראפווארפען דאם רעכענען ארבייטער אידישע קעלסטע
 וויכטיגסטע די פאר פרייהייט פאליטישע זיך עררויבערען דאם און הערשונג

שטע־ זיך, פערשטעהט פלאן, ערסטען אויף צייט. אונזערע פון אויפגאבען
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 אר- אלגעמיינע די פאר רעגיערונג רוסישער דער מיט שטרייט דאם זיי ען7
 די דערשלאגען זיך דארפען עם וועלכע רעכטען, און אינטערעססען בייטער

 זיי פערגעסען דאך רוטלאגד, אין וויינען וואט נאציאנען, אלע פון ארבייטער
 ארוים נעהטיג פאר רעכענט און פאדערונג אידישע ספעציעלע די אויך ניט
 בירגערליכע גלייכע פון פאדערונג די אויך פאהנע איהר אויף שטעלען צו

 פין טהייל בעוואוסטזייענדע און ענטוויקלטע מעהר די אידען. פאר רעכטען
 פאדע- די שטעללען צו ארוים נעטהיג פאר רעכענט פראלעטאריאט אידישען

 געזעלשאפט־ אייבציגע יעדער אז איבערצייגט, איז זי וויילע פאר, דער רונג
 זי וואט ציעל, איהר דערשלאגען ווירקליך זיך וויל וועלכע גרופפע, ליכע

 קרעפטען אייגענע איהרע אויף האפפען חכמה, ראשית מוז אוועג, זיך שטעלט
 פאלי־ און ארענדליכקייט פרומקייט, גוטסקייט, די אויף זיך פערלאזען ניט און

 פערזארגען שוין איהר וועלען יענע אז גרופפעס, אנדערע פון טאקט טישען
 ווי- מיר וויא צווייטענם, זאך. ערסטע די איז ד$ם דארף. זי וו$ם אלץ, מיט
 פאלי- א פיהרען צו צוועקמעססיגער און גלייכער אנהייב אין איז שוין, טען

 נעטהיגסטע און טאגטעגליכע די פונדאמענטפון דעם אויף פראפאגאנדע טישע
 די איהר ערקלעהרענדיג און אויפווייזענדיג מאססע, דער פון אינטערעססען

 מעהרער ליידט זי וועלכע פון פערפאלגונגען, און אונטערדריקונגען פאליטישע
 און גלות פון יאך דעם פיהלען ארבייטער אידישע וויפיעל אויף $פטער. און
 לעבען מאטעריאלישען און גייסטליכען זייער אויף ווירקט דאם שלעכט ווי

 עטליכע אין ניט מעהר וואהנען מעגען אידען בעוואוטט. גוט גאנץ איזיעדערן
 עטליכע אין הכל סך סערזאממעלט איז מאססע ארבייטער גאנצע די גובערניעם.

 שטעהט וועלט די וואט אויף קאנקורירט מען עטסען, וויל יעדערער שטעדט;
 אזוי טאג ווי הארעווען צו געצוואונגען מען איז לוין הונגער א פאר און

 מזל? בעל אזא דאם איז ווער אבער ארבייט, האט מען אז איז, דאם נאכט.
 מאם- און בעלנים, וויפיעל יודע מי א דא איז ארבייט שטיקעל יעדער אויף
 ליגען שטענדיג דאם דעם חוץ א ליידיג. אדום טאקי געהען ארבייטער טען
 אויך ווירקט מענשען זעלביגע די מיט פערקעהר א האבען און ארט איין אין

 צווייטענם, ארבייטער, אידישען פון זייטען גייסטליכע אפולע אריף שלעכט זעהר
רוטישע. די פון ארבייטער אידישע די אב דאם זונדערט
 פראלעטא- אידישער דער אז באמערקען, צו נייטהיג פאר רעכענען מיר

 זיין אין בורזשואזיע דער פון הילף ,אויף האפפען ווייניג אויך קען ריאט
 אז אויטקוממען, פיעלען קען עם רעכטען. גלייכע בירגערליכע פאר שטרייט

 זיך זאל מען ווען אבער, אמת״ן אין ריכטיג, ניט איז אונזערער מיינונג דער
 רוסטלאנד אין אונז ביי דעם. אין איבערצייגען צו לייכט זיך איז בעטראכטען,

 פ?וג אין אידען, געגען געזעצטע אפולע בעוואוטט, איז יעדערען ווי דא איז
 גלייך, אידען אלע ליידען אידען געגען זאקאנעם די פון אז אוים, דאך קומט

 ליידען אבער אמת״ן אין בורזשואזיע, די אויך אזיי פראלעטאריער דער ווי
 וועגען זאקאנעם די פראלעטאריער, די ווי ניט מעהר כמעט זאקאנעם די פון

 מעהר ניט זינען אין האבען און חאראקטער קלאטטען א אויך האבען אידען
 מיט־ אפולע האט בורזשואזיע די פראלעטאריער, אידישען דעם דריקקען »ו

 געגען זאקאנעם די פון זיך בעשיצען צו און דרייען צו ארוים זיך ווי לען
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 צר רעכט דאס דהיינו געלט, פאר קויפען זיי קענען רעכטען אנדערע אידען.
 ויען בעקוממען, איד רייכער יעדער קען אסיעדלאסטי" טשערטי "ווניע וואהנען

 לאפקע, מיט פשוט אוים זיי מיידען זאקאנעם אנדערע גילדע; א צאהלט ער
 זוממער דארף. א אין שטאדט, אויסען וואהנען ניט טאהרען אידען דהיינו
 זיי שטעהרט קיינער און דאטשעם אויף ארוים גבירים די זיך פאהרען אבער

 זאל מען אז דעם, חוץ א פריסטאוו. דער רובל עטליכע זיי קאסט —ניט גאר
 אידישע די פאר אז אוים, גאר קומט טיעפער, אביסעל ענין דעם בעטראכטען
 זיי ווארום אידען, געגען זאקאנעם אנדערע נוטציג זעהר זיינען בורזשואזיע

 שלעכט ווי וועלכע, ארבייטער, וואלוועלע שטענדיגע זיי האבען פערדאנקען צו
 עטליכע די פון פאהרען צו ארוים ניט רעכט קיין האבען זיין, ניט זאל זיי

 ארויסדרעהענדיג אלזא קאפיטאליסטען אידישע די גובערנעם. אידישע
 בענוטצען אידען, געגען זאקאנעם ערגסטע די פון געלט מיט זיך
 זעלבסטהער- פון וויגאדעם אלע מיט קאפיטאליסטען רוסישע די מיט גלייך זיך

 איז דעריבער און התחתון. עדן גן בורזשואזישענ דעם פת—]מלוכה שענדע
 קלענסטע די נאר זוכט בורשזואזיע אידישע די אז ניט חידוש קיין גאר טאקע

 ווירק־ אוג איבערגעגעבענהייט איהרע מלוכה דער אויסצודריקען געלעגענהייט
 די וואם ניט, וואונדער קיין דעריבער איז עם געפיהלע; אונטערטהעניגע ליך

 איבערגעגעבענהייט דער וועגען איבעראל דרשהנן אינטעלעגענץ בורשזואזישע
 וואונדער קיין אויך איז עם זעלבסטהערשונג; זיין צו און קיסר רוסישען צומ
 נוט- פארשפרייטן און דרוקען געגען איז בורשזואזיע אידישע די וואם ניט,

 קאלטבלי־ פאליטישע און פחד צופרידענהייט, די אידיש. אויף ביכלאך ציגע
 אידישער דער אז דייטליך אזיי איז בורשזואזיע אידישער דער פון טיגקייט

 זיין אין שטיצע קיין איהר פון ערווארטען ניט אופן בשום קען פראלעטאריאט
 פאר רעכטען בירגערליכע גלייכע פאר רעגירונג רוסישער דער מיט שטרייט
אידען.

 שטעהט רוססלאנד אין פראלעטאריער אידישעץ דעט אז אלזא זעהען מיר
 רעכטע, גלייכע בירגערליכע און פרייהייט פאליטישע פאר שטרייטען צו פאר
 שטרייט. שוועהרע א און בעזונדערע זעלבשטענדיגע, א פאר שטעהט עם

 נישט וועלען קאנסטיטוציע רוסישע אלגעמיינע די פאר שטרייט דעם אין אבער
 שטעהן צו וועלען זיי צו ארבעטער, אירישע די ווי ניט מעהר נעהמען א־נ־אנטהייל

 בעווייזט עם ווי צייט, לעצטער דער אין האבען וועלכע ארבייטער, רוסישע די צו
 פארשריטע גרויסע זעהר געמאכט סטאצקע, פעטערסבורגער גרויסע לעצטע די

 בע- זעלטענע א ארויסגעוויזען האבען וועלכע זיין, בעוואוסט קלאססען אין
 אין דעם חוץ א שטרייט. זייער פיהרען צו ווי פערשטאנד און שטאנדיגקייט

 די א-נ-אנטהייל נעהמען וועלען רעגירונג רוסישער דער מיט שטרייט דעם
 פאלען וועט זעלבסטהערשובג רוסישע אז'די ארבייטער. ליטוועשע און פאלנישע

 פון קרעפטן פעראייניגטע פריינדליך די פון עם וועט פאלען און זיכער איז
רוססלאנד. אין וואהנען וואם ארבייטער אלע

ערקלעהרט: דא האבען מיר וואס אלץ, פאיוטאריין קורץ לאמיר
 צווייא אויף נאציאן אידישען דעם צערשפאלטען האט קאפיטאליזם דער

 קאמפף, קלאססען דאם קאפיטאליסטען. און ארבייטער קלאססען: פיינדליכע
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 ענער- מעהר מיט אלץ ווייטער וואס זיך פיהרט און אנגעהייבען זיך האט וו$ם
 האט עם וויילע מאראליש, איבערגעביטען גאנצען אין גאו־ אידען די האט גיע,

 דעם און ווערטה מענטשעשע זייער וועגען געפיהל דעם זיי אין ענטוויקעלט
 עקאנא־ דאם וויילע גייסטליך איבערגעביטען זיי האט עם אחדות; פון געפיהל

 ארוים האט און שלאף לאנגען זייעה פון אויפגעוועקט זיי האט קאמפף מישע
 ד$ם פארשטעהען; צו און זיך בילדען צו חשק גרויסען א זיי ביי גערופען

 פער- לעבען, מאטעריאלישען זייער פארבעססערט האט שטרייט עקאנאמישע
 פערבעססערנ- אוב שכירות די פארגרעססערנדיג טאג, ארבייטם דעם קירצענדיג

 דעם, אלעם חוץ א ארבייטען. צו .4אוים קומט עם וואו אבסטאנאווקע, די דיג
 איז עם וועלכען אויף באדען, א אלם געדינט שטרייט עקאנאמישע דאס האט

 בעוואוסט- קלאססען עלעמענטארנע נידריגסטע, די הפחות לכל אויסגעוואקסען
 פאליטישען פון התחלה א אין ענטוויקעלט צייט דעד מיט זיך האט וועלכע זיין,

 מעהרער דאם זיך וועט זיין בעוואוסט קלאססען פאליטישע דאס זיין. בעוואוסט
 ערקלעהרען גוט זיך וועלען ארבייטער די מעהרער וואם אויסארבייטען,

 דעד אין אפילו און רעגירונג. דעד און זיי צווישען פאר קומט עם וו$ם אלץ
 ענט־ פיעל אזוי אויף זיין בעוואוסט קלאססען דאם שוין איז צייט איצטיגער

 ארבייטער ענטוויקעלסטע מעהר די אז מאססע, אידישער דער אין וויקעלט
 שוין פערשטעהען זיי צייט, אוגזער פון אויפגאכע וויכטיגסטע די פערשטעהען

 אויף און זעלבסטהערשונג, רוסישען דעם ווארפען צו ארוב איז עם וויכטיג ווי
 רעכטען, פאליטישע אלגעמיינע פון פאדערונג די ארויסשטעלען ע3פאה זייער

 גלייכע פאדערונג באזונדערע א אייגע נאך דייטליך ארוים דערביי שטעלן און
 אידישע די רעכענען דאם עררייכען צו צום אידען. פאר רעכטען בירגערליכע

 פון ארבייטער אלע אז נעטהיג, פאר ארבייטער בעוואוסטזייענדע ענטוויקעלטע
 זיך זאלען געהערען, זיי נאציאן וועיכע צו א-נ-אונטערשייד אן רוםסלאגד,

רעגירונג. דער מיט שטרייט דעם אין פעראייניגען
 באוועגונג ארבייטער אידישע די אז בעמערקען, דא מיד מוזען סוף צום

 אר- דער פון איבערגעגעבענהייט און ענערגיע די פערדאנקען צו אפולע האט
 גאנצער דעד אין ארויסגעוויזן האט לעצטע די וועלכע אינטעליגענץ, בייטער

 קאמפף. עקאנאמישע דאם ארבייטער אידישע די ביי זיך פיהרט עם וואם צייט,
 איבטע- ארבייטער דער פון אויפגאבע די ווערט אבער צי_יט לעצטער דער אין

 א־נ־ פיהרען זאל זי וואם ווייניג שוין איז איצטער שוועהרער. אפולע ליגענץ
 צו- פ^דערונגען, נייטיגסטע איהרע פאר מאססע ארבייטער דער אין אגיטאציע

 ערקלערען און שטרייט עקאנאמישען דעם צו ארבעטער מעהרער וואם ציהען
 קאפיטאליסטענס און ארבייטערם די אז שטאנדפונקט, דעם פון שטרייט דעם

 קאססעם, מאכען צו ווייניג שוין איז איצטער פערקערט; זי_ינען אינטערעססען
 די דארף איצטער—פעראיינען פראפעססיאנאלנע די וואם:מעהרער ענטוויקלען
 דעד איז דאם און—זאך א נאך מיט זיך בעשעפטיגען אינטעליגענץ ארבייטער

 בעוואוסט פאליטישע דאם ענטוויקלען שריפטליך און מינדליך דארף זי—עיקר
 בע- זיך זי דארף דערצו קענטיג. גוט שוין איז וועלכען פון התחלה די זיין.

 די צווישן זיך מאכט וואם ספעטיצקע, מיט.יעדער פאקט, יעדער מיט ניטצען
 די אז האפפען מיר פארקוממען. ניט זאל דאם וראו פאליציי,. מיט ארבייטער
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 דעם אויף ארבייטער אידישע די רופען וועט אינטעליגענץ ארבייטער א־דישע
 גערופען זיי האט זי וואסערע מיט ענערגיע אזא מיט שטרייט פאליטישען

שטרייט. עקאנאמישען דעם אויף
 איהר בילדעט מאססע, ארבייטער די ארגאניזירט אייך, פעראייניגט ברידער!

 איהר און זיין בעוואוסט פאליטישען איהר ענטוויקעלט שריפטליך, מינדליך,
 אלע מיט צוזאממען וועט וועלכער פראלעטאריאט, מעכטיגען א ערציהען וועט

 י־עגי- זעלבסטהערשעגדע רוסישע די אומשטירצען ארבייטער רוסישע איבריגע
 בע- ארבייטער דער וועגען געדאנקען יעדער פאר בייטץ א איז וועלכע דונג,

אייראפא... גאנץ אין נאר רוסלאנד, אין נאר ניט פרייאונג

.1896 סעפטעמבער טען24 דען פעטערסבורג,

 אלע ביי א־נ-אנדיינקונג בלייבען לאנג זעהר אויף וועט יאהר היינטיגער
 פערנעהמען וועט יאהר היינטיגער בפרט. רוסישע די ביי און בכלל ארבייטער

 בעווע- ארבייטער רוסישער דער פון געשיכטע דער אין בלעטער ערסטע די
 אויף פראלעטאריאט, פעטערכבורגער דער האט יאהר היינטיגעם ווייל גונג,

 ארבייטער ענטוויקעלטע מעהר אלע פון בליקען די זיך ווענדען עם וועלכען
 אבגע־ זיך און שלאף לאנגען זיין פון געחאפט אויף ענדליך —רוססלאנד אין

 "פראלעטא- אויפרוף: רעוו^דיוציאנערן אינטערנאציאנאלען דעם אויף רופען
 אויפרעגונגען פון רייהע גאנצע א אייך!" פעראייניגט לענדער, אלע פון ריער

 ניט- דער מיט געענדעט זיך האבען וועלכע סטאטשקעם, און מאססע דער אין
 און שפינעריי 17 אויף סטאטשקע גרויסע אונגעהייער רוסטלאנד, אין געהערט

 גאנץ פעראינטערעסירט און פערווונדערט האט וועלכע פאבריקען, וועבעריי
 פעטערסבורגער דעו־ אויך אז אויף, דייטליך ווייזט אלעם ד$ס—אייר^פא,

 אז אינטערעסען, זיינע פון פערשטאנד צום געקוממען שוין איז פראלעטאריאט
 אויך אז ברייטער, און ווייטער אלץ פערשטאנד דער וואקסט ם ה אי ביי אויך

 שוין פיהרען עם וועלכען קאמפף, גרויסען צום צוגעשטאנען ענדליך איז ער
 יאך דעם אונטער פון בעפרייאונג די פאר ארבייטער אידישע און פוילישע די

קאפיטאל. פון
 מאל איין מיט ווי זיך האט בעוועגונג די וואס פון, דער אוהרזאכע די

 פעטערסבורגער די וואם דעם, אין ליגט ברייט, און ווייט אזוי פערנוממען
 אומ־ זאגט, מען ווי ווארצעל, אין גאנצען, אין האבען סאציאל־דעמאקראטען■

טאקטיקע. זייער געביטען
 אנגע- פעטערסבורג אין זיך האט יאהרען ־ער80 די פון ענדע צום שוין

 דעם ביז נאר אידעען, סאציאל־דעמאקראט־שע פון פראפאגאנדע די הייבען
 געווע- איז דאם רעזולטאטען. קיינע צו געבראכט ניט זי האט יאהר לעצטען

 קליינע צווישען געפיהרט זיך האט פראפאגאנדע די וויילע דעם, צוליעב זען
 אר־ גאנצער דער פון פרעמד געוועזען אל׳ין זיינען וועלכע ארבייטער, גרופען
 אויבען פון מאססע ארבייטער די אויף געקוקט האבען וועלכע מאססע, בייטער
 איז מאססע די אז געגלויבט, ניט און פערשטאנען ניט האבען וועלכע אראם,
 פעטער- די ה$בען יאהר טען91 אין אמת—איז. עם וואם טהאן צו אויף פעהיג
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 מאי־ לעצטען פרן טוב יום אלוועלטליכען דעם געפייערט ארבייטער בורגער
 יום פאמיליען א ארבייטער, אייגציגע פון טוב יום א געוועזען איז דאם נאר
 אנגעריהרט, ניט גאר עם האט מאססע ארבייטער די אבער זאגט, מען ווי טוב,

איהם. פון ווייט געוועזען איז זי
 סאציאל־ פעטערסבורגער די האבען יאהר פאריגען פון הערבסט אין נאד

 האבען ניט קען טאקטיקע אזא אז זיך, איבערצייגט ענדליך, דעמאקראטען,
 און ע ם וי ר ג א נאד אז פרוכט, קיינע ברינגען ניט קען פאלגען, קיינע

 טעג• איהרע וועגען מאססע ארבייטער דעד אין אברייטעאגיטאציע
 אזא נאד אז יעדער, פון דחקות און צרות איהרע וועגען אינטערעסען, ליכע

 הא־ זיי בעוועגונג. ארבייטער ברייטע און ווייטע א צו ברינגען קען אגיטאציע
 פערבינ- צו און טאקטיקע פריהערדיגע זייער גאנצען אין ]ענדעו־נ[ בעשלאסען בען
 אגיטא־ דער מיט ארבייטער ענטוויקעלטע מעהר די צווישען פראפאגאנדע די דען
 פער- די האבען ציעל דעם צוליעב מאססע. ארבייטער גאנצער דער אין ציע

 בע־ די פאר קאמפף צום "פעראיין איין געגרינדעט ארבייטער שטענדיגערע
 צייט, קורצער דער אין האט פעראיין דער קלאסם". ארבייטער פון פרייאונג

 פאבריקאג- רוסישע די בלוט ווייניג ניט איבערגעפיהרט עקסיסטירט, ער וואס
 געשטעלט זיך האט ער פראוויטעלסטווא. די —פארשטעהער זייער און טען

 פער- צו לעבען, ארבייטערם פון פאקט יעדער מיט זיך בענוטצענדיג ציעל, א
 ערקלעהרען זיך וועט עם וועלכע אין פראקלאמאציעם, דעם וועגען שפרייטין

 ארבייטער די עפענען וועלען עם וועלכע אינטערעססען, ארבייטערשע די
 פראווי־ און פאבריקאנטען די פון בעטריגעריי אלע אויף אויגען די מאססע

 און וועגען די ארבייטער דעם אויפווייזען וועללען עם וועלכע און טעלסטווא
 דער פון רעזולטאטען די לאגע. טרויעריגע זיין פערבעססערען צו מיטלען

 יאהר טען1895 הערבסט אין ,שוין בעוויזען. באלד זיך האבען טאקטיקע נייער
 פאבריקען. פעטערסבורגער אייניגע אויף אויפרעגונגען אנגעהייבען זיך האבען

 טא־ פון ארבייטער די ארבייט די אבגעשטעלט האבען אומעטום פאר פריהער
 די פארקלענערען געוועלט האט מע וואם דעם, צוליעב וואל־פאבריק רענטאנם
 ארביי- די פראקלאמאציעם, צוויי פערשפרייט מען האט זיי צווישען שכירות.

 גע־ פאבריקע די איז דעסטוועגען פון רוהיג, זעהר געהאלטען זיך האבען טער
 טעג איינינע אין שפיאנעם, און פאליציי פון בעוואכט אדום און ארום ווען

 איינגע־ אבטהיילונגען טהייל גרעסטער פון׳דער ארבייטער די זיך האט אדום
 די בלייבען זאל שכירות זי אז פאדערונגען, זייערע פיהרען צו אוים געבען

 קלע־ פעו זאל מען אז אויסגעפיהרט, זיי האבען נאך דערצו און פריהערדיגע
 פאבריקאבט ביין דינגען זיי וועלכע דירות, די פאר געלט דירה די נערען
 פאבריטשנער דער וועלכע מיט פארדרייעניססען און מאכערייען אלע אליין.

 די פארבלענדען געוועלט האבען גראדא־נאטשאיקניק דער און אינספעקטאר
 זיך האבען נאך רער געהאלפען. ניט גארנישט האבען אויגען, די ארבייטער
 האט דארט טאבאק-פאבריק. "לאפערס׳ם" פון אי־בייטערקעם די געשטעלט

 דעם, צוליעב שכירות די פערקלענערען שטארק געוועלט פאבריקאנט דער
 גע- האבען ארבייטערקעם די מאשינעס. נייע געפיהרט אריין האט ער וואס

 זאל עם אז פריהערדיגע, די בלייבען זאלען זייערע שכירות די אז פאדערט,
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ארבייטער אידישער דער

 דער אז און בראקאווקעם אומזיסטע קיין שטראף, אומזיסטע קיין זיין ניט
 ארבייטערקעם 1500 האבען פאדערונג, זייער אין ענטזאגט זיי האט הבית בעל

 ארוים־ ארן מאשינעם די ברעכען אנגעהייבען האבען ארבייט, די אבגעשטעלט
 פאבריטשנער דער גאם, אויפן עטאש אויבערסטען פון מאטעריאלען די ורארפען

 דער אראבגעקוממען איז דאן צוריק; ענטלאפען און געקומען איז אינספעקטאר
 געסמייעט ניט אויך אבער האט וואלער פאן גענעראל גראדא־נאטשאילניק,

 גע- האט און דרויסען פון געשטאנען איז ער נאר אינעווייניג, געהען צו אריין
 גרוי- א זיי ביי ארויסגערופען גאו־ ער האט דערמיט און ארבייטערקעם די זידעלט

 האבען ענדליך אובארדנונגען, די געדויערט האבען טעג צוויי געלעכטער. סען
 פאזשארנע די מיט און פאזשארניקעם געריסען אריין הויף פאבריטשנעם אין זיך

 ארבייטערקעם די גענייטה אזא-נ-אופן אויף און וואססער געגאסען קישקעם
 שרעקליכע א פארגעקומען איז דא גאם. אויפען געהען צו ארוים

 צו א־נ-ערך ווייז גרופפען מען האט ארבייטערקעם די סצעבע:
 געפיהרט אוועג בהמות סטאדע א ווי און שטריק מיט ארומגעריכגעלט הונדערט

 בעל דער האט אנגעפאנגען זיך האט ארבייט די אז דאך, אוצאסטקעס. די אין
 האבען פאפיראסניצעס די און שכירות, די פערקלענערען צו געוואגט ניט הבית
 ארויסגע- מען האט ארבייטערקעם 30 נאר זייעריגע. דאם אויסגעפיהרט פ$רט
 ניט נאך זיך האט דעם מיט דאך "בונטאווסציצעם". ווי פעטערבורג פון שיקט

 איג־ פאבריטשנעי׳ דער האט סטאצקע דער נאך וואכען אייניגע געענדיגט.
 טאבאק- די פון פאבריקאנטען אלע צו צירקוליאר א ארויסגעגעבען ספעקטאר
 אומזיסטע ער פערוועהרט צירקוליאר דעם אין פעטערסבורג. אין פאבריקען

 ארביי- די אויף געהען זאלען שטראפגעלט די אז בעפעהלט, און בראקאווקעם
 פאב־ די פון קעשענעם ברייטע די אין גיט און בעדערפניסע אייגענע טערקעם

 פאפי־ די אז מיר, זעהען אזיי און געוועזען. פריהער איז דאם ווי ריקאנטען,
 זיך נאר ניט ניטצען געבראכט קאמפף דרייסטען זייער מיט האבען ראסניצעם

 פון צייט דער אין פעטערסבורג. גאנץ פון פאפיראסניצעם אלע נאר אליין,
 נאך און פראקלאמאציעס אייניגע געלאזען ארוים מען האט סטאטשקע דער
 פאפיראסני־ פעטערסבורגער אלע "צו צוויי:—צירקוליאר אינספעקטארם דעם

 פראקלא־ די אין פאבריק". "לאפערמ׳ם" פון פאפיראסניצעם די "צו און צעס"
 זיי וועלכען נצחון, דעם פון בעדייטונג דער געווארען ערקלעהרט איז מאציעס
אויסגעהאלטען. ה$בען

 גע- איז יאהר( טען1895 נאוועמבער )אין צייט זעלביקער דער צו כמעט
 מעכאנישע פון פאבריק דער אויף מאנן 40 פון סטאטשקע קליי^ע א וועזען

 טעג 3 געדויערט האט זי בראקאווקעם; אומזיסטע די צוליעב אויך און שוהווארג
 זיינען מאנאטה דעקאבער אין שפעטער אויסגעפיהרט. האבען ארבייטער די און

 איין און בוי־זאוואד מאשינען פוטילעווער דער אויף אויפרעגונגען געוועזען
 ניט זיך האט וועלכע לעבעדעווען, ביי פאבריק שפינעריי דער אויף סטאטשקע

 ארביי- די צווישען געוועזען זיינען וואט ארעסטען, פיעל די צוליעב איינגעגעבען
 ארבייטער די ווי זעהענדיק כעם, פון געברענט פאליציי די האט איבערהויפט טער.

 האט פאליציי, די זי, ברייטער. און ווייטער אלץ זיך פערנעהמט בעוועגונג
 און שולדיג איז וועד געקוקט ניט האט און גאססען די אין מענשען געחאפט
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ארבייטער אידישער דעו־

 ארביי- די אי אינטיליגענטען, די אי אויסראמען געוועלט האט זי ניט. ווער
 ,פעראיין" דעד ארעסטירט. און ארויסגעשיקט זי האט זיי פון אפולע און טער
 זיינען יאהר טען1896 פון אנהייב אין פריהער. ווי ווייטער געארבייט זיך האט

 אויפרע־ געוועזען פערשפרייט, האט מען וועלכע פראקלאמאציעס, די צוליעב
 שפי. דער אויף "נאיואאדמיראלטיסטווא", בוי-זאוואד שיפם דעם אויף גונגען
 פאבריק געוועהר דעם אויף און קעניגען און וואראנען ביי פאבריק נעריי

 ש. ב. צ. ווי ערטער, איינינע אין פעטערסבורג. פון ווייט ניט סיעסטראריעצק, אין
 די שטעלען צו פרידען צו געזעהען אליין בתים בעל די האבן קעניגען, ביי

 געשטעלט ארוים געוועזען זיינען עם וועלכע פאדערונגען, די און ארבייטער
 צו לאזען צו געוועלט ניט האבען בתים בעלי די פראקלאמאציעם. די אין
סטאטשקעם. קיין

 איי־ גאנץ אין געוויינטליך ווי פערענדיגט, זיך האט סעזאן ווינטער דער
 פער־ איז פראקלאמאציע די מאי. ערסטען צום פראקלאמאציע א מיט ראפע,

 פאבריקען צאהל גרויסע א אויף עקזעמפליארען מענגע א אין געווארען שפרייט
 ארבייטער. די אויף איינדרוק גרויסען איין געמאכט האט און זאוואדען און

 קאמפף שווערען פון צייט א געווען איז יאהר 1895—96 פון ווינטער דעד
 ארבייטער פעטערסבורגער די ארבייטער. די פאר לעהרע גרויסע פון אויך דאך

 און אינמערעססען זייערע בעססער פערשטעהען צו אנגעהייבען איצט האבען
 אינטערעם" די מיט אינטערעססען זייערע פון פיינדליכקייט די געגענזאטץ, דעם
 קאמפף דורך נאר אז פערשטאנען, האבען זיי קאפיטאליסטען, די פון סען

 דער־ זיך זיי קענען קאמפף דורך נאר אז און לאגע זייער פערבעסערן זיי קענען
 די באקומען ענדליך האבען, זיי יאך. זייער פון בעפרייאונג פאללע די שלאגען
 פראווי- די אז געזעהן, האבען זיי פערשטאנד: פאליטישען פון לעהרע ערסטע

 איז פראוויטעלסטווא אז צד, קאפיטאליסטענם דעם שטענדיג האלט טעלסטווא
קלאם. ארבייטער פון פיינד ערגסטער דער

 סטאטשקע גרויסע די אנגעהייבען זיך האט מאי ענדע אז דעריבער, און
 די האבען פאבריקען, שפינעריי און וועבעריי 1ד אויף מאנן טויזענד 35 פון

 זייערע פון פערשטאנד זעלטענעם א ארויסגעוויזען ארבייטער פעטערסבורגער
 ווען איינצוהאלטען זיך ווי פערשטאנד און מוטה זעלטעבעם א אינטערעססען,

 ניט מעגלעכקייט, לעצטע די ביז רוהיג געהאלטען זיך האבען זיי דארף; מען
 פאר איינע פעםט זיך האלטעגדיג נ$ר פאליציי, פון מאכעריי קיינע צוהערנדיג

 אר$ב מאל איין מיט ה^בען קינדער און מעננער פרויען, אללע: אנדערע; די
 זיי געשלעפט, לאנג אזוי האבען זיי וועלכען יאך, דעם זיך פון געווארפען

 פערגעסען ווי אזוי האבען ויי קעפ, איינגעבייגענע זייערע אופגעהליבען האבען
 אונטערמהעניג־ און אבהענגיקייט נידערגעשלאגענהייט, פריהערדיגע זייערע אן

 וועלכע אויפרעגונג, די אומגעביטען. אינגאנצען זיי האט קאמפף דער קייט.
 צו אויך איבערגעגאנגען איז שפינער, און וועבער אלע גענומען ארום האט

 פון אייניגע אויף ,זארו^דען מעכאנישע די צו איבערהויפט—ארבייטער אנדערע
 אויף ארבייטטאג. שעה׳דיגען 8א־נ־ פאדערען צו אנגעהייבען מען האט זיי

 געשטאנען ארבייטער די זיינען זאוואד ליטיינע טשיגונא אלעקסאנדראווער דעם
 פוטי־ אויף געוועזען זיינען אויפרעגו?גען אויסגעפיהרט. האבען און טאג איין
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ארבייטער אודישער דער

 פאבריק שפיגעל איין אויף שיפם־בוי־זארואד, באלטישען אויף זאוואד, לעווער
 אינטערעס, גרויסען אזא האט סטאטשקע די אנדערע. פיעלע אריף אויך און
 וויכטיגע איינציגע מענגע אזא פאר אונז שטעלט זי בעדייטונג, גרויסע אזא

 דער ניט איז קארעספאנדענציע קליינע אזא אין איהר וועגען ריידען אז פאקטען,
 מען קען דא ארטיקעל. בעזאנדערען א אנשרייבען מען מוז איהר וועגען ארט,
 מען קען סטאטשקע דער פון פאלגען ענדליכע די אז ווייזען, אויף ניט מעהר

 דערשלאגען זיך ארבייטער די האבען פאבריקען איינציגע אויף וויססען: ניט
 געווארען געגרינדעט איצט איז זאגט מען ווי נאר פערבעסערונגען. אייניגע

 אויסאר־ דארף וועלכע פאראוים, גראדא־נאטשאלניק דעם מיט קאמיסיע איין
טאג. ארבייטם דעם פערקירצען צו ווי פראווילאך .בייטען
 שרעק־ געוועזען זיינען איהר נאך און סטאטשקע דעד פון צייט דער אין

 דאך אינטעליגענטען, צתישען ווי ארבייטער, צווישען ווי ארעסטען פיל ליך
 דעם מיט פערגלייך אין ארעסטען אלע די האבען קענען ווערדע א פאר וואם

 הונ־ דעם ביי זיין בעוואוסט קלאססען ערוואכטען דעם פון קראפט מעכטיגען
פראלעטאריאט. פעטערסבורגער דערטטויזענדיגער

טאבאק־פאבריק[ יאנאווסקים אפ שטרי_יק ]דער

גוב.( )גראד. ביאליסטאק

 געווע־ יאנאווסקי ה. פון פאבריק טאבאק דער אויף איז מאנאטה יולי אין
 דעם מיט געענדיגט זיך האט וועלכע ארבייטערקעס, 200 פון סטאטשקע א זען

 ערגסטע: פון איינע צו געהערט פאבריקע יאנאווסקים לעצטע. די פון נצחון
 ניט און ווייניג אזוי זאלל מען וואו פאבריקען, אזעלכע דא איז פיעל ניט

 אדבייטערקעם דערשלאגענע און ארעמע די דארטען. וויא צאהלען, אקוראטנע
 געמייבט, האט יאנאווסקי ה. דער און קאפף. דען געכויגען שטענדיג האבען

 וועלען מיר וועלכען וועגען צופאל, א ניט מעהר זיין. אזוי אייביג וועט עם אז
 געהאט האט ער אז איבערצייגט, ענדליך, איהם, האט דערצעהלען, דא אייך

טעות. ביטערן א
 א * פערוואסארטניצעס די געבען אנגעהויבן מ$ן האט יולי ־טען12 דעם

 העכערן געבעטען האבען ארבייטערקעם די וואטע. מיט פאפיראסען זארט נייעם
 אין יאנאווסקי ה׳ רער זיך האט לכתחילה טויזענד. פונ קאפ. 5 צו זארט דעם אויף

 העכערען געוואלט שוין ער ה$ט דערנאך נאר העכערען, צו אבגעזאגט גאנצען
 צופריעדען ניט דערמיט זיינען ארבייטערקעם די נאד טויזענד, אויפ״ן קאפ. 21׳2

 יא- הי דער האט מארגען אויף ארבייט. די געווארפען האבען זיי און געווען,
 דיא ** ווטאראסארטניצעם דיא ארבייט זארט נייען דעם פארגעלייגט נאווסקי
 ארבייטער אללע פון אינטערעססען די וויא שוין פערשטעהען אבער לעצטע
 אויספיהרען אנדערען דעם איינער העלפען דארפען ארבייטער אז איינע, זיינען

פאפיראסען. זארט ערסטען ארבייטען וואם *
פאפיראסען. זארט צווייטע ארבייטען וואס ♦*
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 נייעם דעם פון ^בגעזאגט אויך זיך האבען זייא ארן בעל־הבית, זיין א^טקענען
 ארביי- 65 ניט/עטאהן פאבריקע אויפ׳ן אלזא, האבען טאג דעם ארבייט. זארט

 טאג זעלביגען דעם ווטאראסארטניצעם. 45 און פערוואסארטניצעם 20 טערקעם:
 צו ווי געווען, מישב און געקליעבען צוזאמען ארבייטערקעם דיא זיך האבען
 ווטארא- די אז געבליבען, איז אסיפה יענער אויף ארן סטאטשקע, דיא פיהרען

 אלטע זייערע טאהן זאללען זיי ניט מעהר ארבייטען, געהן קע;ען סארטניצעם
 וויילע טאהן, געקענט ניט דאם האבען אבער פערוואסארטניצעס די ארבייט.

 זיינען פערוואסארטניצעם די געגעבען. ניט ארבייט אנדערע קיין מען האט זיי
 אינספעק־ צרם גערופען זיי מען האט טאג דריטען אריפ׳ן טעג. 3 אבגעשטאנען

 זיי רואם פאר ארהרזאכע, די דערציילט איהם האבען ארבייטערקעם די טאר.
 זיי קען פאבריקאנט דער אז געזאגט, האט ער ארן ארבייט די גערוארפען האבען

 סיידען מקח, אלטען דעם אריף ארבייט זארט נייעם א נעממען נייטהען ניט
 צייט זעלביגער דער אין פריהער. רראכען 2 מיט דעם רועגען אן זיי זאגט ער

 רואכען צרוייא אין אז צעטעל, א פאבריק אין ארריסגעהאנגען יאנאררסקי האט
 נייען דעם געבען צר א?-ארים?אהמע, אן אללעמען, אנהייבען ער וועט אררם

 ניט זאל קיינער אז אגעטירט, דעררריילע מען האט פאבריקע אויפ׳ן ז$רט.
 דער- טריזענד. אריפין קאפ. 5 העכערען ניט מען\ועט ביז ארבייט, נייע די נעהמען

 פארגעלייגט פאבריקאנט דער האט רראכען צרויי די פרן צייט דער ארבטער וויילע
 ארבייטערקעם די מר^דשטיקעם, לאנגע מיט פאפיראסען זארט נייעם א נאך

 טריזענד. ן ארים׳ קאפ. 2/!2 העכערען געבעטען אריך זארט דעם אריף האבעץ
 דיא סרף קאפ. איין אפילר העכערען צר פרן ענטזאגט זיך האט יאנארוסקי

 גיט אנ-אריסנאהמע, אן אללעמען אז אנגעזאגט, יא^ארוסקי האט רראכען צרריי
 וועלען זיי אז מיינען, ניט זיי זאלען ארן פאפיראסען, זארט נייעם דעם ער

 איז ירלי 28 דען איהם. אנטגעגען אריספיהרען רר$ם עפעם עקש?רת זייערע מיט
 פאב־ ארים־ן געקרמען דארט טרהן וואס ארבייטערקעם 200 די פרן איינע ניט

 געניעטער א שרין איז יאנאררסקי ,ה אז רויסען, דערצר דארפט איהר ריקע.
 געמאכט האבען סיגארניקעם זיינע בעת אמאל, שרין האט ער פאבריקאנט,

 געניעטער א רוי ורארשרי, פרן סיגארניצעם 80 אריסגעשריבען סטאטשקע, א
 גע־ זיך ארן סטאטשקע, דיא פאר געשראקען רוייניג זיך ער האט פאבריקאנט,

 רועלען—ארבייטערקעם זיינע ער ררפט אזוי—"קעלבער" זיינע אז זיכער ורעזען
 פרן בעקרמען האט ער אז נ$ר בעטען. איהם צר קרמען געוויינטליך, ווי זיך,

 אויסגערעב- דייטליך געווען זיינען עם וועלכען אין בריעף, א ארבייטערקעם זיינע
 איצטיגע די אז פערשטאנען, ער האט דאן ערסט אט פאדערונגען, אלע זייערע נעט

 האבען בריעף אין פריהערדיגע. די צו גלייך ניט גאר עפעס איז סטאטשקע
 זאל וואטע מיט זארט נייעם דעם אויף אז (1 געפאדערט: ארבייטערקעס די

 לאנגע די מיט זארט דעם אויף און סויזענד, אויפ׳ן קאפ. 5 העכערען מען
 אלע אקוראטנע צאהלען זאל מען (2 טויזענד; אויפ׳ן קאפ. 21/2 מונדשטיקעם,

 וואכען 7-6 אללע צאהלען פלעגט מען וראם איצטער, ביז אזוי ניט וואכען, 2
 פאבריקאנט דער נאר גאנצען, אין אויסרעכנען ניט זיך מען פלעגט דען און

 דעם צוריק. צונעהמען אלעמען זאל מען (3 בלייבען; שולדיק אלץ פלעגט
 יאנאווסקי ה׳ דער וועלכען אינספעקטאר, גראדנער דער געקומען איז יולי טען-31
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 האט ארבייטערקעם 25 סטאטשקע. דער צוליעב אויסגעשריעבען עקסטרא האט
 קענען זיי ווי אזוי און, געקוממען זיינען זיי הויף. פאליציי אוייפן גערופען מען
 דעם רופען זאל מען דאם געפאדערט וייא האבען רוסיש, קיין ריידען גוט ניט

 זאגען וועט אינספעקטאר דער וואט זיי איבערגעבען זאל ער און רב, קאזאנעם
 האבען ארבייטערקעם די רב. קאזאנעם רעם גערופעץ האט מען פערקעהרט. און

 האט אינספעקטאר רער פאדערונגען. אלע זייערע אינספעקטאר דעם ז־ערציילט
 זיך ענדיגט עש ווען סכות, נאך ביז אז געזאגט, האט און אויסגעהערט, זיי

 פאברי- רער זיי קען פערדונגען, זיך האבען זיי וועלכען אויף סראק, זייער
 זייערע וועגען ווייטער געבען, ניט מקח אלטען אויפ׳ן ארבייט נייע קיין קאנט

 זיי ניט מעהר ווערען, רעכט זאל עם אז זעהן ער וועט תביעות, איבריגע
 ארבייטעץ זיי לאנג אזוי ווארום ארבייט, דער צו שטעלען שוין זיך זאלען

 אינספעקטאר, פאבריטשנער אלם אן ניט גאו־ זיי מיט זיך ער געהערט ניט,
 וועלען זיי אויב און מעהר, ניט ארבייטערקעם קיין דאך זיינען זיי ווארום

 ארעסטירען. אלעמען הייטען זיי ער וועט ארבייט, רער צו געהען ניט ראך
 ניט, מורא קיין האבען זיי אז געענטפערט, איהם האבען ארבייטערקעם די

 אינספעקטאר רער זאקאנו. פא קומט זיי וואם דאם, נאר פאדערן זיי ווייל
 גע- האט און ווייכער געווארען איז ענטפער, דרייסטען מין אזא דערהערינדיג

 אלעס שוין ד$ך זיי האבען אייגענטליך איצטער, אז ארבייטערקעם, די ז$גט
 וועט זארט נייעם קיין ארבייטען, שטעלען שוין זיך קענען און אויסגעפיהרט,

 זייא ער זאגט פאדערונגען איבריגע די וועגען ווייטער און געבען, ניט זיי מען
 געענטפערט, איהם האבען ארבייטערקעם די אויספיהרען. אויך וועלען זיי אז צו
 היטען ניט וועט ער אויב נאר ווארט, אויפ׳ן איהם זיי גלויבען דערוויילע אז

טאהן. אוועג זענען זיי און ארבייט. די ווארפען ווייטער זיי וועלען ווארט, זיין
 האט און פאבריקע אויפ׳ן אינספעקטאר דער געקוממען איז מיטטאג־צייט

 שטראפירט מען אז געצייג, אייגע^ע מיט ארבייט מען אז בעמערקט, דארטען
 דאם מען טאהר זאקאנו פא וואם שויב, א צעברעכן פארן ארבייטערקעם די

 טרע- די אן זיך זיין נוקם געוואלט פאבריקאנט דער האט מארגען אויף ניט.
 פער־ די צו צוגעשטאנען זיינען זיי וואם דערפאר ווטאראסארטניצעם, און טיע

 פערווא- די ארבייט. שלעכטע זעהר געגעבען זיי האט ער און וואסארטניצעם,
 מען וויא אזוי און ארבייט, זעלביגע די» געבעטען אויך האבען סארטניצעם

 אויפהערען געמוזט אלעמען מען האט אויך, ארבייט גוטע האבען דאך דארף
. ארבייט. שלעכטע די געבען צו

 הערוים־ זיי זאל מען געבעטען ארבייטערקעם עטליכע האבען פרייטאג
 וואם זיין זיך מעג עם אז געזאגט, ה$ט פאבריקאנט דער מאשינקעס. געבען

 ארבייטערקעס דיא געבען. ניט ער וועט מאשינקעם קיין און זיך וויל עם
 געקומען ער איז מארגען אויף אינספעקטאר, דעם אויף געקלאגט זיך האבען

 פער־ עם ווי און מאשינקעס, נייע געבען ארוים אלעמען געהייסען האט און
ארויסגעגעבען. באלד האט מען זיך, שטעהט

* * *
 אונטערשיידעט און איינפאך זעהר סטאטשקע גאנצע די איז אללגעמיין אין

 אונזער אין איצטער שוין זיך טרעפט וועלכע אנדערע, אפולע פון ווייניג זיך
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 אונד דאכט טטאטשקע, דער פון איינצעלהייטען די דאך, אפט. אזוי געגענד
 פיה- דאם אויגען די אין זיך ווארפט בעזאנדערם אינטערעטאנט. זעהר זיינען
 צו שטעהען טטאטשקע א אין געוויינטליך ווטאראסארטניצעם. די פון דונג
 זאגט, מען ווי זיינען וואט דעם, אין פעראינטערעסירט זיינען וואט די נור

 זאך קיין זיך פאר ווטאראטארטניצעם די האבען פאל דעם אין בדבר. נוגע א
 ניט מעהר סטאטשקע דער צו צוגעשטאנען זיינען זיי און געפאדערט, ניט

 דייטליך בעווייזט דאם אויטפיהרען. זאלען שוועטטער זייערע אז דעם, צולעב
 אינטע- זייערע פון פערשטאנד צום געקומען שוין זיינען ארבייטערקעם די ווי

 ארבייטער יעדען פאר איז עם וויכטיג ווי שוין פערשטעהען זיי אז רעטטען,
 די אז דייטליך, באווייזט דאם אויטפיהרען; זןללען ארבייטער אנדערע אז

 ארבייטער איין פון נצחון דער אז פערשטאנען, שוין האבען ווטאראטארטניצעם
 פיר זעהן יעדערער דארף דאריבער און ארבייטער, אלע פון נצחון דער איז

 די וואט דאם —שטרייט. בעת׳ן אנדערען דעם איינער העלפען צו מעגליך
 פערוואסארט־־ די צו מאל ערסטען דעם צוגעשטאנען זיינען ווטאראסארטניצעם

 הינזיכטעך צוויי אין טטאטשקע דער פאר וויכטיג זעהר געווען איז ניצעם
 צוויי־ אונטערצוגעבען, זיך גיכער פאבריקאנט דעם גענייט דאס האט ערסטענם

 זיי צוא אז זעהענדיג, פערוואסארטניצעם. די מוטה צוגעבען דאם האט טענם
 נעהמען פעראינטערעטירט, ווייניג זיינען וואט מענשען, אז נאך, צו שטעהען

 געהאלטען זיך האבען און דרייטטער געוועזען זיי זיינען זיי, פאר אן זיך
 פעטטיגקייט און דרייטטיגקייט זייער ניט מעהר אז זיכער, איז עם שטייפער.

 און נצחון. זייער מיט פערדאנקען צו פאפיראטניצעם ביאליטטאקער די האבען
 דאכט ארבייטער, די מיט איז וואט אינספעקטאר, דער האט דעם פאר באמת,

 ארבייטען זיי בעת ניט מחותן קיין גאר — געזאגט האט אליין ער ווי — זיך,
 ער וועט ארבייט דער צו שטעלען ניט זיך וועלען זיי אויב אז געזאגט, —ניט
 ארבייטערקעם די פון דערהערט האט ער אז נאכדעם, און ארעטטירען, זיי
 ער אז און, מענש, א־נ־אנדער גאו־ געווארען ער איז ענטפער, דרייטטען א

 אונרעכטען די בעמערקט אליין שוין ער האט פאבריקע אויפ״ן געקומען איז
 שטרא־ מען אז געצייג, אייגענע מיט טהוט מען אז זיך: טהוט דארטען וואט
 געדיינקט אינספעקטאר פאבריטשגער א ווען זעלטען זאקאנו. פא ניט פירט
 פאב־ א איז געוויינטליך טובה, ארבייטערם די פת זאקאנעם די גוט אזוי

 זא- זעלכע אן ניט זיך דערמאנט ן ליי א ער מר ניט אינטפעקטאר, ריטשנער
 כלא אויך זיך ער מאכט זיי, אן איהם דערמאנט מען אז אפילו נור קאנעם,

 וואכען 9 אין ביז אז געזאגט, האט אינספעקטאר ביאלאטטאקער דער ידע.
 מקח, אלטען אויפ׳ן ארבעט נייע קיין זיי געבען ניט פאבריקאנט דער קען ארום
 טאר סכות נאך ביז אז געזאגט, שוין האט אבער אינספעקטאר גראדנער דער
 טראק. זייער זיך ענדיגט דאמאלם וויילע געבען, ניט ארבייט נייע קיין זיי ער

 גרינטיגער זיך האט אינספעקטאר גראדנער דער וואס מעשה, דיא איז וואט
 דער ווי יאנאווסקי, ה׳ מיט־ן ארבייטער די צווישען אבמאך דעם ערקונדיגט

 דער פשוט: גאו־ איז דאם אז זיך, דאכט אונז אינספעקטאר? ביאלעטטאקער
 האלטען אלע מענשען, 200 פון סטאטשקע גרויטע א געפונען האט אנדערער

 בעטראכ- געצוואונגען שוין איהם דאט^האט און דרייטט, זיינען און פעטט זיך
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 אינספעקטאר ערסטער דער וועהרענד אבמאך, דעם גרינטיגער עטוואם טען
 ניט זיך האט און ארבייטערקעם, 20 מיט ניט מעהר א-נ-עסק געהאט האם

 ה$־ לאמיר פעסטיגקייט. און אחדות זייער אין איבערצייגען גוט אזוי געקענט
 ארבייטער און ארבייטערקעם פערשטענדליכע און דרייסטע אזעלכע אז פען

פאיקומען. אפטער וואט נצחנות אזעלכע און מעהרער וואט ]זי_ינ[ וועלען

.1896 סעפטעמבער ־טען29 דעם ווילנא

רוילבא אין שרסטעראיי דיא וועגען

 שום־ דיא אין פערנוממען זיינען וועלכע ארבייטער דיא פון צאל דיא (1
קריסטען. און אידען צאל די טעראיי,

שוסטעראיי. היגער דער אין אבטהיילונגען דיא (2
מאגאזינע. אונד זאקאזנאיע מיישטערסקאיעס: ארט דיא (3
ארבייט. קינדער פון עקספלואטאציע דיא (4
 ארבייטער דיא מיט זיך פערנאנדערצאלען ארט דיא ארבייטסטאג, דער (5
איבערהויפט. שכירות אונד
אורזאכען. נעהנסטע איהרע אונד ארבייטסלאזיגקייט דיא (6
שוםטער. אידישע צווישען בעוועגונג דיא (7
שוסטער. קריסטליכע צווישען בעוועגונג דיא (8
מייסטערסקאיע. לאנדסקעם אין שטאצקע דיא (9

קריסטען. און אידען צווישען אפגעזונדערטהייט דיא (10
 דיא און פראוויטעלסטווא צווישען אינטערעסען די אין געגענזאץ דעו־ (11

 אונד אידען צווישען אבגעזו^דערטהייט דיא וועגען פראגע די אונד ארבייטער
ארבייטער. קריסטליכע

 מייטטערסקאיעם זאקאזנאע היגע דיא פון אונטערגאנג קינפטיקער דער (12
פון. דער אורזאכען ריא און

פון. דער פאלגען דיא (13
ארבייטער, דיא פיר שעדליכקייט איהרע אונד ארבעט שטיק דיא (14
ארבייטער. שוטטערשע דיא פאר אויפגאבען נעהנטטע דיא (15

 מלאכות, גרעטטע דיא צו שטאדט דער אין אונז בייא געהערט שוטטעראיי
אי 300 ביז זיך רעכינט עם פערנעמט; זיא וועלכע ארבייטער צאל דיא נאך

 אללע כמעט ארבייטען וועלכע קריסטליכע, 500 ביז אונד ארבייטער דיש?
 פערשיעדענע בייא אויסנאמען, קליינע אייניגע אויטער צוזאממען, ניט מאל

 געברויכט איינוואהנער 110,000 דא איז עם וואו שטאדט א ווילנע מאסטערם.
 שוכווארג אוגד פעטערבורגער ווארשאווער, שוכווארג; היגע נור איבערהויפט

 שוסטעריי היגע דיא אין זייער. ניט ווילנא אין גייט שטעדט איבעריגע פון
זאקאז. אויף און ארבייט קראמנע אבטהיילונגען: צווייערליי דא זיינען
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 בעל דיא אויסער ארבייטען מייסטערסקאיעס זאקאזנע געווענליכע אין
 זיינען עם אינגלאך, 2 נאך צו דעם צו און ארבייטער 2-3 נאך אליין הבתים

 אבער מאנן 10 ביז ארבייטען עם וואו מייסטערסקאיעם זאקאזנע אזעלכע דא
 זעלטען; זעהער זיך טרעפען מאנן 10 א ווי מעהרער נאך מיט מייסטערסקאיעם

 רו- אין שטאדט; אונטערן איבערהויפט געמאכט ווערט ארבייט מאגאזינאווע די
 גרעסטע אין ערטער. אזעלכע נאך און פאפלאוועם אויף נאוועגאראד, אין זעלע,
 מערער ניט ארבייטען קראמען, די אין ארבייטען וואם מייסטערסקאיעם טהייל

 וויא מעהר זעלטען ,5—10 פון ארבייטען איבערהויפט אהד מענסשן, 10 וויא
 קינדערארבייט, דיא שרעקליך מען עקספלואטירט מייסטערסקייעם דיא אין .10

 שטיק- דיא אוים דורך כמעט הערשט שוסטעראיי אין יאהר, 9—15 פון אינגלאך
 מען שיעור׳ א אהן גאר לאנג ארבייטסטאג דער איז דעם צוליעב און ארבייט
 מייסטערסקאיעם דא זיי^ען עם אויך; לעת מעת א אין שעה 18- 19 ארבייט

 יעהריגע 9—15 דיא נעכט; אוגד טעג גאנצענע אנאנד נאך ארבייט מען וואו
 מיים- אנדערע אין און עלטערע, דיא ארבייט דער אין נאך האלטען אינגלאך

 דיא מיט זאממען צו ארבייטען זייא מוזען וואסילעווסקען ביי ווי טערסקיאעם,
 קרעפטען זייערע לאזען אוגד רייהע דער נאך לעת מעת 2 ארבייטער עלטערע

 מייסטערסקאיעם זאקאזנע שטאטיגע דיא גיהערט וואם י$הרען. יונגע דיא אין
 זיך האט וועלכע בעוועגובג, ארבייטער דעם צוליעב דארט איצט מאן ארבייט

 אין אוגד שעה; 14—15 פון טהיילם גרעסטען אגגעהייבען, ווילגא אין איצט
 ארביי- זאקאזנע דיא ביי האץ דאך שעה; 12—13 פון מייסטערסקאיעס קלענערע

 געצאלט זייער ניט זיך אונטערשיידעט ארבייטסטאג, קלענערער א איז טער
 דער בייא געצאלט דער פון שטיקארבייט זעלביגער דער בייא שטיק, פאן

 ביז 3 1/2 פון וואך דורכען אוים ארבייטען מאגאזינער דיא ארבייט. מאגאזין
 וואך(, א רובל 6־7 אוים ארבייטען טהייל קליינע א )זייער וואך דיא רובל 4^
 6 ביז з.и פאן דאסזעלביגע אויך כמעט באקוממען ארבייטער זאקאזנע די

 אזא פאן פאלגען דיא טהייל(. קליינע א נור בעקומען 5-6 פאן ערך דעט )אין
 ארבייטער די אז ארויסגעוויזען קלאר אזוי שוין זיך האט ארבייטסטאג, לאנגען
 זעהט ארבייט שטיק דער בייא אויגען; זייערע עפענען צו אנגעהייבען האבען
 כוחות אללע אוועק לייגט ער מערער, וואם ארבייטען צו ארבייטער יעדער

 אדבייטער דיא גרייכען דער מיט דער אונד אויסצוארבייטען מערער נאר אום
 קויפען פאר קען מען פיעל ווי סחורה מערער אויסגעארבייט ווערט עם אז

 אבהאל־ מוז הבית בעל דער הייסט דאם און מארק דעט אויף ארט דעט אויף
 בעשטע- בעקוממט אונד סחורה אלטע דיא פארקויפט ער ביז ארבייט די טען

 ארבייטער זאקאזנע די האבען ארבייטסלאזיגקייט אזא פון נייע. אויף לונגען
 טען95 פון מאגאזינע דיא און יאהר טען90 פון שוין ]לי_ידנ[ צו אנגעהייבען

 גיוויינליכע א י$הר טען90 פון געווארן איז ארבייטער זאקאזנע די פאר יאחר.
 מאגאזינע דיא אן געהערט וואס יאהר, דורכין' מאנאט 5 ליידיג אומצוגיין זאך

 זיין, ליידיג הייסט וואם געוואוסט ניט כמעט יאהר טען95 דעט ביז זיי האבען
 ארבייט. אן ארבייטער מאגאזינעם א בעגעגנעט מען האט זעלטען זייער זעלטען

 גע- ארבייטער מאגאזינער די ביי ארבייטסלאזיגקייט די האט יאהר 1895 אין
 שוין צייט טויטע די זיך עם האלט יאהר היינטיגעם און מאנאט 1/!2 דויערט
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 פארברויך דער צייטען. פריערדיגע די אין זאך אונגעהערטע איין מאנאט... 4
 נאך אונדז בייא איז שוכווארג אנדערע און ווארשעווער פעטערבורגער, פון
 אזא פון אורזאכע די זוכען ניט מיר קענען דערביי און קליין זייער איצט ביז

 ווי מערער איצט גייט שוכווארג פרעמדע וואס דעריין אין ארבייטסל^זיגקייט
 הערשט וועלכע שטיקארבייט די וואם דעם אין נאר ליגט אורזאכע דיא פריהער;

 עם ארבייטסטאג, לאנגען שרעקליך איין צו ברענגט איבערהויפט אונז בייא
 דעם פאר נייטיג איז עם וויפיל צייט קורצע איין אין אויסגעארבייט ווערט

 גע- אלליין האבען ארבייטער די וועלכע צייט איבעריגע די און יאהר גאנצען
 ארבייטסלא- די אז באמערקען דארפען מיר ליידיג. ארבייטער די גייען שאפען
 ביי און יאהר טען1890 אין נאך זאקאזנע די ביי אנגעהייבען זיך האט זיקייט

 ארבייט מאגאזינאווע די אז אויף ווייזט דאם יאהר. 1895 אין מאגאזינע די
 און זאקאזנע דיא ארויםצושטיפען אנגעהייבען יאהר טען 1890 אין נאך האט
 קאסטן ארבייט מאגאזינע די ווערום לייכט זי קען איהר ארויסשטופען און

 שטאט דער היגטער זאקאזנע. שטאטיגע די ווי וועלוועלער הבתים בעל זייערע
 ווייניגער. צאהלען צו אוים קומט ארבייטער די וועלוועלער, געלט דירה קאסט

 ווי געצאלט זעלביגע די כמעט זיי בעקוממען שיער א $נ ארבייט זייערע פאר
 אן זיי עקספלאאטירען קינדערארבייט די מאס, איין מיט ארבייטען וואם די
 הבתים בעל מאגאזינאווע דיא קעננען אורזאכען אללע די צוליעב און שיעור א

 אומקערען נאך זיך מיר וועלען שפעטער זאקאזנע. די מיט קאנקורירען לייכט
 דיא צווישען שייכות דעם וועגען פראגע וויכטיגער ארבייטער די פאר דער צו

 אב- די ארוים שטופט ערסטע דיא אזוי ווי ארבייט זאקאזנע און מאגאזינע
דערע.

 פארגרע- זיך האט ארבייטער ליידיגע צאל דיא ווען אן צייט דער פון
 איז שכירות די ערגער: אלצ געווארען שוסטער די פון לאגע די איז סערט

 ביטע- דער ליינגער, נאך געווארען איז ארבייטסטאג לאנגער דער געפאלען,
 דיא געבראכט האט נייטה דער און שוועהרער נ$ך געווארען איז לעבען רער

 צווישען בעוועגונג די לאגע. טרויעריגער זייער וועגען געדאנק דעם צו שוסטער
 ארבייטער אלע גערופען האט וועלכע מלאכות, אנדערע פון ארבייטער דיא
 שוס- דיא אויפגעמונטערט האט עקספלואטאטארען, זייערע מיט שטרייט צום
 אנגעהייבען זיך האט צוריק אנדערהאלבען יאהר א מיט און אויך, טער

 דאך שוסטער. אידישע די בא פריהער און שוסטער די צווישען טומעל א
 בתים בעלי די מיט שטרייט אפענעם קיין צו געבראכט ניט טומעל דער האט

 זשו־ ביי ארבייטער( 10) מאסטערסקאיע גאנצע דיא ווען מאל, איין אויססער
 די יאהר; טען1895 זוממער דעם ארבייט די אבגעשטעלט האבען קאווסקי׳ן

 אוים־ האבען ארבייטער די און צייט וואך גאנצע א געדויערט האט סטאטשקע
 און ארבייטסטאג שעה׳דיגען 12 א געפאדערט: האבען זיי וואם געפיהרט

 דער האט דאך ארבייט. וואך פריהערדיגע די שטאדט אן ארבייט שטיק
 געוועלט האט און בעדינגובגען נייע דיא אויף געהאט חרטה באלד הבית בעל
 איג־ אייגענע האבען ארבייטער די זאלען דערצו און שכירות נידריגערע יין

 זייער געווארפען אוועק גאנצען אין ארבייטער די האבען דאן סטרומענטען;
 ארבייטער, נייע די הבתים. בעל אנדערע צו אוועק זיינען און הבית בעל
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 שכירות, די צאהלען געמוזט ער האט זשוקאווסקיץ צו ^נגעקומען זיינען; וואם
 אג- אייניגע אין געשטעלט, ארוים האבען ארבייטער פריהערדיגע די וועלכע

 פער־ אייניגע דערשלאגען ארבייטער אידישע די זיך האבען ערטער דערע
 זאקאזנע )א זאקהיימען ביי ביישפיעל צום אזיי שטרייט, א אן בעסערונגען

 דארטען נאך(. סעזאן נ$כין מענשען, 10—15 ארבייטען עם וואו מאסטערסקאיע
 גע־ קיין שיער, א אן ארבייטען צייטען פריהערדיגע די אין מען פלעגט

 שעה. 12—13 דארטען מען ארבייט איצט און געוועזען ניט איז צייט שטעלטע
 יעדער אויף שכירות די געהעכערט ערטער אפולע אין זיך האט דעם צוליעב
 פריהערדיגע אנשטאט ערטער אפולע אין שוסטער די פערדיענען איצט שטיק.

 ארביי- שטאדטיגע די ארבייטען דעסטוועגען פון רובל. 4—4/!2 רובל, 31/2—4
 אין 12—13 טהייל קלענערער א אין נאר און שעה 14 אויך איצט נאך בייטער

לעת. מעת
 צייט לעצטע די ביז אוסלאוויעם די זייבען שוסטער קריסטליכע די ביי

 ארבייטער אידישע די ביי ווייל אידישע, די ביי ווי ערגער, נאד געוועזען
 אנגעהייבען לאגע דער פון פערבעססערונג די פאר שטרייט דאם זיך האט

 קריסטליכע 100 האבען יאהר טען1896 פון אבהייב אין זיי. ביי ווי פריהער
 שעה׳די־ 12 דעם וועגען גובערנאטאר צום פראשעניע א אנגעגעבען ארבייטער

 אז געבעטען, זייא האבען דעם אויסער מלאכות. בעלי פאר ארבייטסטאג גען
 פון אונטערדריקונגען אפולע צובריינגען אוים זעהען זאלל גובערנאטאר דעה

 גע־ פאלגען קיין האט פראשעניע די ארבייטער. די אנטקעגען בתים בעלי די
 אי־ זיך ארבייטער די האבען דאנן צוגעהערט; ביט איהר האט קיינער האט,

 זארג, וויכטיגערע אינטערעססען, וויכטיגערע האט נאטשאלסטווא אז בערצייגט,
 פון און קארק אויפ׳ן זיי שלעפען וועלכע ארבייטער, וועגען זארג די ווי

 און הארעווען וועלכע בלוט, טראפען לעצטען זייער אוים זויגען זיי וועלכע
 געהען זיך קענען זיי וועלכע צוליעב און הארעוואנע זייער אוועג זיי געבען
 אז איבערצייגט, זיך האבען ארבייטער די טאג; גוטען א לעבען און ליידיג

 אליין זיך דארפען זיי אז האפפען, צו וואם ניט זיי ה$בען נאטשאלסטווא אויף
 זיך זיי וועלען אליין איינער נאר אז לאגע, זייער פערבעטסערן צום נעהמען
העלפען. קענען

 רייהע גאנצע א אנגעהייבען זיך האט יאהר טען1896 פון ווינטער דעם אין
 פריהלינג, דעם אי ווינטער אי געוועזען זיינען סטאטשקעס די סטאטשקעם.

 וואכלעווסקין, געטלינען, זילאנקע, ביי יאהר טען-1896 פון זוממער דעם אי
 קאבעלינצען, ביי סקינדערען, ביי באלקאנצען, ביי מאל דריי דאווידאוויטשען,

 סטא־ ביי אינגלאך(, 5 פון סטאטשקע )א גיברעכטען ביי טישקעוויטש׳ען, ביי
 אלע די אין האבען צוזאממען קאסאווסקין. ביי ליאכינסקין, ביי סעוויטשן,

 קאבאל- ביי ארבייטער; הונדערט ווי מעהרער גענומען אנטהייל סטאטשקעם
 די פאר )גרעסערע מאנן 22 לאכינסקין ביי מאנן, 1ד געשטאנען זיינען ניצען
 מענשען. 5 פון געוועזען איז סטאטשקע קליינסטע די געוועזען(. ניט זיינען

 לעהרען־ סון סטאטשקע א —גיברעכטען ביי סטאטשקע די איז אינטערעסנע
 צונעהמען זאל מען און עססען, בעסערע געפאדערט האבען זיי דען אינגלאך,

 זיך האבען אינגלאך די ענטזאגט. האט בעל-הבית דער וועלכען אינגל דעם
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 מיים- אנדערע אין געגאנגען אנאנדער פון זיך זיינען און אונטערגעגעבען ניט
 הע־ געוועזען איז סטאטשקעס אלע די אין הויפטפאדערונגען די טערסקאיעם.

 גע־ אויך איז סטאטשקע איין און ארבייט, שטיק יעדע אויף געצאהלט כערע
 פערבעססע־ אנדערע נאך אויסערדעם ארבייטם־טאג, ־שעה׳דיגען12 פאר׳ן ווען

 גאנצען אין איינגעגעבען זיך האבען סטאטשקעם די ארבייט. דעד אין רונגען
 דיא זיך האבען דאוויד$וויטשען ביי זיי פון איינע )אין מייסטערסקאיעם 6 אין

 מייסטער- 2 אין זיך האט איינגעגעבען ניט מאל(. 3 געשטעלט ארבייטער
 געהאל- פעסט גענוג ניט זיך האבען ארבייטער די וואס דעם, צוליעב סקאיעם

 זייערע צו ןגעגאנגענ[ צוריק ניט ארבייטער די זיינען צופאלען צוויי אין טען.
 פון אדער מייסטערסקאיעם אנדערע אין זיך געגאנגען אנאנדער פאר נור בתים, בעל

 מיים- די אין שכירות דיא זיך האט דורכשניטלעך זיך. געפאהרען אנאנדער
 אויף געהעכערט שטרייט, דער איינגעגעבען זיך האט עם וואו טערסקאיעם,

 מא־ ביי ביישפיעל צומ ווי מייסטערסקאיעס, אנדערע אין רואך. דיא קאם 50
 פערבעססערונגען אייניגע זיך דערשלאגען צו איי^געגעבען זיך האט לעווסקין

 פאד־ אביסעל מיר וועלען סטאטשקע ליאכינסקי׳ם וועגען סטאטשקע. א אן
 שטאדט. אין גרעסטע די איז מייסטערסקאיע ליאכינסקים ארומריידען. ר#בנע

 פאר לאנג, ניט ליטאווצעם. 15 און אידען 17 ארבייטער, 32 טוהן דארטען
 דורכגערעדט זיך ארבייטער די האבען אויגוסט, טען-15 א־נ־ערך השנה, ראש
 ארבייטען צו אבגעמאכט זיי האבען מוטה גוטען אין און ליאכינסקין. מיט

 סר^צנע געמאכט זיך האט ארום טעג צוויי אין .8 ביז 8 פון טאג, אין שעה 12
 זיצען וועלען אי־בייטער די אז ויכער, געווען איז ליאכינסקי און ארבייט,
 אנדער פון ארבייטער אלע זיך זיינען 8 פונקט נאר אויך, 8 ביז וויא שפעטער

 בע- זיך האט ער און פערדראסען, שטארק דאם ה$ט ליאכינסקין געגאנגען.
 די באך, מיינונג זיין נאך זיינען, וועלכע ארבייטער די ענטזאגען צו שלאסען

 סטאטשקע. די ארויסגערופען האט דאם מייסטערסקאיע. אין אנפיהרער גאנצע
 קריסט־ די האבען פריה דעד אין זייגער א 10 אויגוסט טען19 דעם מאנטאג

 צוזאממען ארבייט, דיא געווארפען מאנן, 22 ארבייטער, אידישע די און ליכע
 אויסגעטרוג- האבען און מייסטערסקאיע פון ציממער איין אין זיך געקליבען

 וועלכע אנדערע, אייניגע און אינגלאך 4 ניט מעהר זיינען געבליבען קען.
 בעל דער ארבייט. גאנצע די מאכען פערטיג איהם געקענט ניט דאך האבען
 האט שטיל, געווארען איז מייסטערסקאיע אין אז דערהערט האט הבית

 דערשראקען, שטארק זיך האט ער איז; דא וואם פערשטאנען גלייך ער
 אב- זיי האט ארבייטער, די צו געווענדעט זיך ער האט גלייך און

 גרעסטע די אויף איינגעווילליגט גלייך און י בערוהיגען צו געהויבען
 געפ^דערט, האבען ארבייטער די פאדערונגען. זייערע פון העלפט

 זיי אז ארבייטער, דיא פון פאדערען ניט קיינמאל זאל בעל-הבית דער אז (1
 אויף געצאהלט די העכערען ז$לל ער (2 שעה, 12 וויא מעהר טוהן זאללען

 קאפ, 50 אויף וואך־ארבייטער די פון שכירות דיא און שטיק, פון קאפ״ 20—10
 ליאכיג־ )ביי מעכאניטשעסקי די אין טהוען וואם ארבייטער, דיא וואך; דיא

 ער זאל שטעפערשע( און מעכאנישע זאקאזנע, ארבייט: דרייערליי איז מקין
 די קאם. 70—50 איז דאס און —נוממער יעדער אויף קאם. 5 ביז העכערען
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 אנדערצאהלען פון (4 זייגער, א זיין זאל מייסטערסקאיע אין (3 מעהרער, דו$ך
 זאללען אלע כדי גופא, מייסטערסקאיע אין ער :אל ארבייטער דיא מיט

 "מען און בעקומט, יעדערער פיעל ווי אנדערען, דעם וועגען איינער וויססען
 פון זיך צאהלט ער ווי בעל־הבית דעם קאנטראלירען בעססער קעגען זאל

 אזוי ניט גאנצען, אין אבצאלען מאל יעדעם זאל בעל-הבית דער (5 אנדער,
 שול- בלייבען שטענדיג און ביסלעכווייז צאהלען פלעגט ער וואם פארדעם, ווי
 מיר ווי ארבייט. דער פון אפזאגען ניט קיינעם זאל ער (6 ארבייטער, די דיג

 מאכען שלום געוואלט באלד בעל־הבית דער האט געזאגט, פריהער שוין האבען
 האט ער איינגעווילליגט, ניט ער האט זאך איין אויף נאד ארבייטער, די מיט
 גוט ניט פערשטעהט וועלכער וואך־ארבייטער איין צונעהמען צו ענטזאגט זיך
 בעל־ דער חאטשי געגאנגען, אנדער פון זיך זיינען ארבעטער די ארבייט. די

 גע־ בעל־הבית דער האט טאג זעלביגען דעם געבעטען. זעהר זיי האט הבית
 די ריידען. דורך זיי מיט זיך וויל ער אז ארבייטער, די וויססען צו געבען

 צו האט רייד זיינע אבער זיך, דורכריידען איהם צו געקומען זיינען ארבייטער
 זיך געזעטצט וועסט האבען ארבייטער די פון דריי געבראכט. ניט נישט גאר

 גע- האט כעם, פון זיך אויסער געווען איז בעל-הבית דער ארבייט. דער צו
 ער אז זשענדארמען, די צו ארבייטער די איבערגעבען וועט ער אז סטראשעט,

 אבער זיך האבען ארבייטער די אינספעקטאר. פאבריטשנע צום געהען וועט
 האט בעל־הבית דער און טעג, דריי אוועג איז עם דערשראקען. ווייניג דערפאר

 ניט טאקי ארבייט די אבגעשטעלט האבען ארבייטער די אז געזעהען, ארום זיך
 אין רגען מ< אויף און געשיקט זיי נאך ער האט אבענד אין געלעכטער. א אויף
 אר־ די וואם פאדערונגען אלע געענדיגט; זיך צווישען זיי האבען פריה דער

 ארבייטערים די געווארען. ערפיללט זייגען געשטעלט, ארוים האבען בייטער
 רובל 2 אויף געהעכערט שניטליך דורך נאך אברייד דעם נאך זיך האט פערדינסט

 רובל [92] 12 מענשען 22 אללע די געקאסט ה$ט סטאטשקע די מאנאטה. א
 און סטאטשקע דער פון צייט דער אין ראסחאדען זייערע )רעכענדיג "קאפ 40

 אייג- יעדער אויף אנגעווארען(. צייט דער אין ה$בען זיי וואם שכירות, דיא
 ארבייטער די וועלען צייט קורצע א אין קאפ״> 20 רובל 4 אוים קומט ציגען

 אזוי און אייניג אזוי אויך האלטען וועלען זיי ווען היזק, זייער צו קוממען
 די האט אלץ דעם אויסער נאר סטאטשקע. דער פון צייט דער אין ווי פעסט

 אידישע און קריסטליכע אלע אויף איינפלוס גרויסען א נאך געהאט סטאטשקע
 איבערהויפט האט זי און אינטערעסירט איהר מיט זיך האבען וועלכע ארבייטער

 שטאדט, אין ארבייטער אלע ביי אינטערעם גרויסען א זעהר ארויסגערופען
 און אייניג האבען קריסטען מיט אידען וואו סטאטשקע, ערסטע די איז דאם

צוזאממען. געשטריטען פעסט
 קרים־ און אידען אז אנגענוממען, רוססלאנד אין אונז בא איז געוויינטליך

 ניט פריינדשאפט קיין איז זיי צווישען אז אנדערע, די איינע האססען טען
 מיט און מיגליכקייט כלה מיט זעהט זייט איר פון פראוויטעלסטווא מעגליך,
 פערשיע־ די ווישען צו פיינדשאפט די האלטען צו או^טער רדיפות אלערליי

 ווייל דאם טהוט פראוויטעלסטווא רוססלאנד. אין וואהנען וואם פעלקער דענע
 בור- די בורזשואיע, די פון אינטערעססען די פון פארשטעהערין די איז זי
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 זיינען געפיהלען בורזשואזנע די געדאנקען, איהרע זיינען געדאנקען זשואזנע
 זיי־ רוססלאנד בעוואהנען וואם פעלקער, אלע ווי אזייא און געפיהלען איהרע

 רוסישע די האסט דעריבער בורזשואזיע, רוסישע די פאר קאנקורענטען נען
 זיי האסט בורזשואזיע דער מיט צוזאממען און פעלקער אלע די זשואזיע בוו
 פערגרעססע־ צו פראוויטעלסטווא נאך זוכט דעם אויסער פראוויטעלסטווא. די

 צו זעחט זי אויך. זאך א נאך צוליעב פעלקער אלע צווישען האם דעם רען
 זאלען זיי כדי פעלקער, אלע די פאן ארבייטער די פאר וועג דעם פערשטעללען

 קענען ניט זאלען זיי פעראייניגען. ניט האם נאציאנאלנעם דעם צוליעב זיך
 שפע- און בתים בעלי זייערע אנטקעגען שטרייטען קרעפטען פעראייניגט]ע[ מיט
 פראוויטעלסטווא; דער מיט בתים בעלי די פון פארשטעהער די מיט אויך טער

 ה$ט זי וועלכע פאר קראפט, א זיינען ארבייטער פעראייניגטע די אז ווייס, זי
 דעריבער און געפעהרליכע, א גרויסע, א קראפט א שרעקען, צו וואם זיך

 אר- קלאסס צווישען שטרייט דער פערשפרייטען זיך וועט עם מעהרער וו$ם
 צו זעהן פראוויטעלסטווא וועט מעהרער דאם בתים, בעלי קלאסם און בייטער

 ארבייטערשע די נאר רוססלאנד. אין פעלקער די צווישען האם פערשפרייטען
 פערקלענע־ מיטלען אלע מיט דארפען זיי אנדערע, גאר זיינען אינטערעססען

 רייכע די שטייף אזיי זיך האלטען עם וועלכען פאר זיך, צווישען האם דעם רען
 אזא אויך. ארבייטער די ביי איינצופלאנצען זוכען זיי וועלכען און קלאססען

 קלאהר ווייזט גערעדט פריהער האבען פיר וועלכער וועגען די, ווי סטאטשקע
 סאי ליטוועשע, סאי אידען, סאי ארבייטער, אלע ביי אז ארבייטער, די אויף

 איין הארץ, איין קלאפט זיי פון אלעמען ביי — פאלנישע סאי און רוסישע
 אינטערעם- איינע האבען אלע זיי אז פראלעטאריער, פון הארץ ראם—גליעד

 אוים, נאר זיי קומט עם ווען זיי, דארפען דעריבער און פיינד איינען סען
 שטרייט דער טאקי און פיינד. געמיינזאמען דעם געגען צוזאממען שטרייטען

 נאציאנאלע אלע צערשטערן גאנצען אין וועט אינטערעססען ארבייטער די פאר
 צווי־ בונד פעסטען איין שליסען וועט עם און פיינדשאפט און פערהאסונגען

 דע- האבען ארבייטער ווילנער אלע ארבייטער. אידישע און קריסטליכע שען
 וועלכע אין ליאכינסקין, ביי סטאטשקע די געטראפען פרייד גרויסע מיט ריבער

 קריסטלעכע די ברידער זייערע מיט צוזאממען האבען ארבייטער אידישע די
געוועזען. מנצח און ]געשטריטנ[

 אין שטרייט דער וז־ערט פאקטען פריהעריגע די פון געזעהען שוין האבען מיר ווי
 ווע- שטרייט דער וועט ווייטער וואס נאר ברייטער, און ברייטער אלץ שוסטעריי דער
 דערוויילע נאך געברויכען איינוואהנער ווילנער זאגאר ווארום שוועהרער, אלץ רען

 צו אנגעהייבען לעצטע די האבען דאך שטעדט, אנדערע פון שוכווארג ווייניג
 מעכאנישע מעתר אלץ ט ווז צייט דער מיט און ערסטע, די מיט קאנקורירען

 פערקוי- וועלוועלער קענען איהר וועט מען און געברויך אין אריין שוכווארג
 מיר ווי דעם, אויסער גרעססער. נאך ווערען וועט קאנקורענציע די און פען

 שוב־ מאגאזינאווע די אונז ביי קאנקורירען בעמערקט פריהער שוין האבען
 די ארוים ערסטע די אלץ שטופט ווייטער וואם און זאקאזנע די מיט ווארג

 די ביי עקסיסטירט וועלכער ארבייטסטאג, לאנגער שרעקליך דער צווייטע.
 שט$ד־ אונטערן די ביי נידערגעשלאגעבקייט גרויסע די שוסטער, מאגאזינאווע
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 מייסטער־ וועלוועלע די זיי, פון עקספלואטאציע גרויסע די ארבייטער, טיגע
 מעגליב־ די סחררה מאגאניזאווע די גיט אלץ דאם—שטאדט הינטערן סקאיעם

 וואר- פון קאנקורענציע די נ$ך דערצו זאקאזנע. די שטופען צו ארוים קייט
 ק^נקורירט וועלכע שוכווארג, מעכאניצעסקי פעטערסבורגער און שאווער

 אלץ דאס —מעהדער, אלץ ווייטער וואם נאר ווייניג, דערוויילע נאך
 אונטער- דער און אונטערגעהן. צום ארבייט זאקאזנע די בריינגען וועט
 שום- ווילנער די זיך דארפען דעריבער ווייט, גאנץ ניט שוין זיך זעהט גאנג
 זאקאזנע טהייל א אז זיין קען געווים לאגע. זייער וועגען ערקלעהרען גוט טער

 אויך דאך זיך וועט דאם אבער מאגאזינאווע צו געהען איבער וועט ארבייט
 צו אהין ראם וואו ערטער, זיך אנגרייטען דאך מוז מען געבען: לייכט יט3

 איבריגע די היינט איינגעבען. אלעמען ניט זיך וועט אליין דאס אוץ טאהן
 מעגליך; אלעמען פאר ניט אויך איז איבערגאנג אזא פון אוסלאוויעם אלע
 פיל זעהר צו בריינגען וועט מאגאזינאווע צו זאקאזנע פון איבערגאנג אזא

 נעהמען צו אראב זעהען וועלען בתים בעלי די שוסטער. ארבייטער די צרות
 שטעהט ארבייטער די און ארבייטסטאג דעם פערליינגערן צו שכירות, די פון

 ]זיב[ שוין האט צייט שלעכטע די צייט. שוועהרע א זעהר זעהר, דעריבער פאר
 ארבייט, ווייניג אזוי איז וואם דעם, פון איצט שוין ליידען זיי אנגעהייבען,

 דער אז פאר... צייטען ערגערע נאך זיי שטעהט געזעהן האבען מיר ווי אבער
 אייניגע געמאכט שוין האט צייטען ערגערע די פאר צוקופט, די פאר שרעק
 די פיל ווי רעכענונג, דעם פון געזעהען מיר־ האבען ארבייטער די ביי שריט

 ווי נאר צייט. לעצטער דער אין שטרייטען צו אויסגעקוממען איז ארבייטער
 אום שטרייטען, צו אויסקוממען מער נאך ווייטער זיי וועט אוים ווייזט עם

 אונ־ דעם צוליעב פאל שוועהרען דעם פערגרינגערען צו ווינציג פיעל חאטשי
 ביסעל א פערבעססערען צו איבערהויפט און ארבייט זאקאזנע די פון טערגאגג

 צו קרעפטען זייערע אלע אנווענדען איצט שוסטער די דארפען לאבע זייער
 אין זיין ניט זאל ארבייט שטיק קיין ארבייט, שטיק די אנטקעגען שטרייטען

 זיי זאל מען אפילע איז ארבייט שטיק זיי דערלאזען קוים ווארום גאנצען,
 און שיעור א אן ארבייטסטאג איין זיך פאר זיי שאפען מקהים, די העכערען

 זייער און ערגער נאך לאגע זייער ווערט דעם מיט צוזאמען און מאם א אן
 פאר זאך שעדליכסטע די איז דאס ארבייט שטיק די שוועהרער. נאך שטרייט

 פערגרעססערט דעם דורך און ארבייטסט^ג דעם פערליינגערט זי ארבייטער, די
 ערטער, אלע פול ווערט דערמיט און סחורה אויסגעאר־בייטע סוממע די זיך

 ווערט ארבייט די אז דערצו, בריינגט דאם און פערקויפען, נאר קען מען וואו
 בלייבען וואם ארבייטער, די צייט. טוידע די אן קומט עם אז אבגעהאלטען,

 לאזען ארבייט, יא האבען וואם ארבייטער, די מיט קאנקורירן ארבייט, אן
 מעה־ נאך ארבייטען, וואם די, זיך סטארעווען דאנן שכירות, די פון ארונטער

 פער־ פריהערדיגע די ארבייטען צו אוים אום כחות זייערע ווענדען צו $ן רער
 דער ווייטער און מאגאזינעם אללע אין פיל סחורה ווידער ווערט עם דינסט,

 שיעור א אן ארבייט די ווייטער כסדר. אזוי און ארבייט דעד אין שטילשטאנד
 זיין איהם ביי צו נעהמט זי ארבייטער, דעם ביי קרעפטען אלע אב שוואכט

 פרן דריקונג דעם ווייניגער פיהלט טעמפער, בלייבט ער מוח, זיין און כוח
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 פערבעססע- די פאר שטרייט צום ניט זיך היילט און לאגע טרויערדיגער זיין
 דעם מיט מענשען גראבען טעמפען, יעדער מען רופט אומזינסט ניט רונג.

 און היסטארישער, א אלטער,-3א־ שוין איז נאמען דער "שוסטער", גאמען
 די אויסקאליצעט ה$ט ארבייטסטאג לאנגער דער ווייל מסתמא, דעריבער
 געפיה־ זייערע נאר פערשטאנד, זייער נאר ניט טעמם זיי געמאכט שוסטער,

אויך. לען
 ארבייט שטיק די אנטקעגען שטרייט דעם אנהייבען דארפען שוסטער די

 זיין זאלען שכירות די און ארבייט וואך די ארט איהר אויף איינפיהרען און
 א פאר שטרייטען קענען זיי וועלען דאנן נאת און פריהער, ווי קלענער ניט

 האבען ארבייטסטאג קירצערער דער וועט דאן נאר און ארבייטסטאג קורצען
 אנצוהיי- אום נאר ווערען. אויסגעהאלטען ער וועט דאן נור ד״ה גרונד, איין
 און בונד, פעסטען איין אין פערייביגען זיך זיי דארפען שטרייט, אזא בען
 פלעגט פריהער אויב און שטרייט, אויפ-ן ארוים קרעפטען פערייניגטע מיט
 וועט מענשען, גראבען א פערשטעהען "שוסטער" ווארט דעם אונטער מען
 אויף שוין הייבען שוסטער די ווארום פערגעסען, מוזען דעם אן איצט מען

 שוין קוקען און רוקעכס איינגעבאגענע זייערע אוים שוין גלייכען ׳קעפ זייערע
 זי אז שוין, פאדערן און וועלט פינסטערע זייערע אויף אויגען אפענע מיט
לעכטיגער. זיי פאר ווערען זאל

1896 סעפטעמבער טען 27 מינסק,

שוסטער מינסקער דיא פאן סטאצקע דיא

 דיא בייא סטאטשקע א אנגיפאנגען זיך האט מאנאט, יאנואר מינסק, אין
 דיא און דויערהאפטיגקייט איהר צוליב מערקווירדיג איז וועלכע שוסטער,

 גענו- איהר אין האבען אנטהייל )זייטען(. צדדים ביידע דיא פאן פעסטקייט
 ארבייטב- און מייסטערסקאיעם, 8—10 אין געארבייט האבען זייא מאנן. 40 מען
 קאנטראקטען אין זייא האבען געארבייט וואך, דיא רובל 3 ביז שטיק פאן דיג
 וועגען בתים, בעלי פאן קאפריז און ווילען דעם פאן אבהיינגענדיג גאנצען אין

 ארבייטען פלעגען זייא ריידען. צו וואם ניטא איז ארבייטסטאג באשטימטען איין
 אויך, נעכט גאנצענע סעזאן־צייט אין און נאכט, דער אין שפעט ביז אפט
 ארבייטסטאג, שטונדיגען 12 געווען זיינען ארבייטער די פאן פאדערונגען דיא
 געשריע- זיי מיט מאכען זאל מען מיטאג, און פרישט^ג אויף שטונדען 2 און

יאהר. איין אויף קאנטראקטען אוסלאוויעם, בענע
 ארגאניזאציע אייגענע זייער געהאט האבען בתים בעלי דיא מייסטערם דיא

 בעלי אועמערע דיא געהאלפען האבען זייא וועלכע פון קאססע אייגענע זייער
 אויף געגאנגען אוועק זיי בייא איז געלד טהייל גרעסטע דיא זאגאר בתים,

 געדארפט האבען וועלכע סקאנדאליסטען צוויי צוהאלטען אויף און בראנפין
 אקסענע מיט בענוצען זיך פלעגען סקאנדאליסטען דיא סטאצעצניקעם. די הארגענען

 מיט זיך בענוצען נאך פלעגען בתים בעלי דיא דראב; מיט אנגעפילט קישקע
אוועק זייא געוואלד מיט און ארבייטער דיא חאפען פלעגען זייא מיטטעל: אזא
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 וועלען מיט דער אז האפען פלעגען זייא מייסטערקאיעם. דיא אץ שלעפען
 וועט דאם און ארבייט דער פאר נעהמען צר זיך ארבייטער דיא נייטען זייא

 שלעגע ארבייטער די * ארבייטער. איבריגע די אויף איינפלום איין האבען
 ארבייטגעבער. זייערע פ$ן אנטלויפען מעגליכקייט ערטטער דער בייא אבער

 דיא פלעגען שטאצעצניקעס דיא אנטקעגען בתים בעלי דיא פרן מיטלען דיא
 שוסטער בעלי־בתים אייניגע צרהארגעט גרט זיי[ כעם]האבנ פרן ערגערן. זייער לעצטע

 די פרן איינער באלניצעם. די אין שיקען אררעק זיי געמרזט האט מען דאם אזיי
 מע פאדמאסטעריעם. 20 מאן א אריף טרד אין אנגיגעבען האט גישלאגענע

 איינטעל האבען רראם די גיווען ניט גאר זיינען ארבייטער 20 די אז ז$גט
 רועמען גיחאפט גלאט האט גישלאגענער דער נאר גישלעג דער אין גענרמען

 האט ארן וואכען 8 געדריערט האט סטאצקע די זינען. אין אריין אים איז עם
 פאדערונגען זייערע אללע ארבייטער. די פון נצחון דעם מיט געענדיגט זיך

 אללע אויף געגעבען נאך האבען בתים בעלי די געווארען. ערפילט זיינען
 גי- לאנג אזוי זיך האבען בתים בעלי די וועלכע צוליב אורזאכע די פונקטען.
 קיין אין ניט אנגעהייבען זיך האט סטאצקע די רואם די נאר איז האלטען

 בתים בעלי די און ענדע צו געוועזען איז סעזאן ווינטער דער צייט: גוטע
 ארבייטער די סעזאן. פרילינגם אנהייב אין ;וו־ געגעבען אונטער זיך האבען
 גאנצע די פאר איז זיי פאן איינער ניט גוט. זעלטען געהאלטען זיך האבען

 פון ארבייטער פיל ארבייט. דער צו פרייוויליג געגאנגען ניט ]מאל[ קיין צייט
געלד. און ראטה מיט געשטיצט געהאלפען זיי האבעץ מלאכות אנדערע

 ארבייטער" ,,אידישען צוט בדילאגע אלם מיר ברענגעב שוסטער-שטר״ק מינסקער וועגב *
 רעט סונ ארגאניזאטערס די פת איינער געווענ איז וועלכער לעוות, בענטשע פת באשרי_יבונג א

רעד. שטרי_יק. דאזיקב
 אז געמיינט, ווערט דא אוב פאבריק. רער פת אייגנטימער די פת איינער גסווענ איז שטרוק **

רער• ארבעט. מעכאנישער פת פאבריק שטרוקם אוב מאנעסזאנס אם פארגעקומעב איז שטו״גיק רער

 מאנעם. אויף סטאצקע א נאך פארגעקומען איז מאנאט מערץ אנהייב אין
 ביז ארבייטען דארטען **שטרוק. און ארבייט מעכאנישע פון פאבריק זאהנם

 קאפ. 20 רובל 1 ביז קאפ. 60 פון בעקומען מיידלאך 6 זיי פון מאן 45
 גרויסע 13 וואך, די רובל 1 ביז קאפ. 50 פון באקומען איננלאך 12 וראך. א

 שלאם־ מלאכות בעלי 14 און רואך א 2,50 ביז קאס. 20 רובל 1 פון ארבייטער
 פריה דער אין 6 פון זיי פלעגען ארבייטען רובל. 5 ביז רוב. 3 פון סער
 און שעה 1 בעקומען זיי פלעגען פרישטיג אויף נאכט. דער אין 61/2 ביז

 דעריבער און אידען דארטען זיינען ארבייטער אללע שעה, 1/2 מיטאג אויף
 אין חאטץ דאוונען דארפען זיי ווייל פריה דער אין צייט פיל אזוי זיי בעקומען

 מען געפאדערט האבען ארבייטער דיא זעלטען. זייער זיי דאווענען אמת׳ן
 ענט־ זיך האט הבית בעל דער מיטטאג, צו שעה 1/2 איין נאך געבען זיי ז$ל

 אויף צייט מעהר געבען זיי זאל ער אויב ער]קלערט[ האט ער ווייל זאגט,
 אז פאבריקאנטען. איבעריגע די מיט קאנקררירן קעננען ביט ער ורעם מיטטאג

 מיים- דער האט סטאצקע, א מאכען זיי אז געמעלדעט האבען ארבייטער די
 ארבע־ דיא אויב אז געזאגט האט און רעוואלווער א בריינגען געהייסען טער
 זיך ה$בען ארבייטער די שיסען. ער וועט עקשנים גרויסע זיין וועלען טער

200



ארבייטער אידישער דער

 צווייא זיי פון מענשען 25 געשטאנען זיינען סטאצקע דער אין געשארט. אוועק
 האט הבית בעל דער און טאג איין געדויערט האט סטאצקע די ארבייטערקעם.

 פון ארבייטער אללע גינאססען האבען נצחון דעם פון אונטערגעגעבען. זיך
געשטעלט. ניט זיך האבען וואם די אפילע פאבריק דעד

 אינספעקטאר פאבריצנער דעד געקוממען איז אדום טעג עטלעכע אין
 דער נאר בונטאוושטציקעם די ארויסגעבען ז$ל מען געפאדערט האט און

 אינ־ דער און איז, עם וועמען אויף אנצוווייזען געהאט מורא האט הבית בעל
ניכט. גאו־ מיט אוועק איז ספעקטאר

 פא־ זיך האט באשריבען דא זיי;ען וו$ם סטאצקעם צוויי לעצטע די אין
גישטעקט. ניט ליציי

סעפטעמבער 15 דעם ווארשע

 איבערצייגט, יעדערער איז וואי־שע וועגען רעדען נור זאל מען וועמען מיט
 אי־ און פאליאקען צווישען בעוועגונג ארבייטער די איז שטאדט דעד אין אז

 פאליאקען די וועגען ווי. אנדערם ווי גרעסער זי איז דא אז גרוים, זעהר דען
 בעוועגונג ארבייטער אידישע די געהערט וואם נור ריידען, ניט דא איך וועל
 גרויסע איין איז ווארשע אמת פאלש. דורכוים מיינונג אנגינאמינער דעד איז

 ווארשע אין אמת ארבייטער, און פאבריקען צאל גרויסען איין מיט שטאדט
 אינ־ די צווישען פיינדליכקייט די געגענזעצע, קלאססען די ארוים טרעטען

 אנדערט- ווי שארפער פאלען ארבייטער די און בתים בעלי די פון טערעסען
 לעבען אין עקסיסטירען געגענזעצע קלאססען די וואס דעם פון דאך, וועגען.

 דער אין עקסיסטירט בעוואוסטזיין קלאססען דער אז געדרונגען ניט נאך איז
 גאנץ נאך איז אנדערע די ביז איינע פון —ארבייטער די ביי צייט זעלבער

 צייט לעצטע די ביז נאך האט בעוואוסטזיין קלאססען דעד טאקי און ווייט
 אין אוים ער פעלט איצט נאך און ארבייטער ווארשעווער די ביי געפעהלט

 וועט זיי וואונדערען, דעי־יבער זיך וועלען פילע זיי. פון טהייל גרעסטע די
 דא לאגע די גוט ניט וויים איך אז טעות, איין האב איך אז פארקיממען

 בעוועגונג ארבייטער אידישע די ניט. איך האב טעות קיין דאך ווארשע. אין
 עם שטעדט, אגדערע הינטער געבליעבען ווייט טאקי איז ווארשע אין דא

 זיי פון אייניגע ערשיי^ונג, טרויעריגער דער פון אורזאכען פיל דא זיינען
 ברייטע די ווייניגסטענם מאססע ארבייטער אידישע די אופווייזען. איך וועל

 איהר פויליש. אויף ניט לייענט און ניט רעט ניט, פערשטייט אירע שיכטע
 פער־ און ארבייטער לייענען דעם אויף זשארגאן, אידישער איז שפראכרעדע

 צוליב בעוועגונג ארבייטער פ^לנישע פון פארשטעהער די ביכער. שטייען
 ארבעטער י?דישע די צווישנ ]ארבעטנ גיוועלט שוין וואלטען זיי ווען אלליין דעם

 פאל- די פון ליטעראטור גאנצע די טהאן, גארנישט גיקענט ניט זיי[ וואלטג
 פערשטענדליך, ]ניט[ מאסע אידישע די פאר געוועזען איז ארבייטער נישע

 די פון ]אנ[אזייט גאנץ געשטאנען ארבעטער[ י?דישע די ]זיינענ דעריבער און
 ארבעטער פוילישער דער פון פארשטעהער די בעוועגונג. ארבייטער פאלנישע
 ארבייטער ]פוילישע[ די געהאט. איינפלוס קיין איהר אויף האבן בעוועגונג
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 אררמגענרמען האט זי געשטארקט, אלץ זיך האט גערראקסען אלץ איז בעררעגרנג
 דער נאר מאססע. ארבייטער דעד אין שיכטען גרעסערע ארן גרעסערע אלץ

 ווי אזוי שלאף, טיפען אין ערויגליך געבליבען איז פראלעטאריאט אידישער
 זיך דערשלאגען און ]געשטרי_יקטן האבען ארבייטער פאלנישע די פערשטיינערט.

 זעלטען ארבייטען האנדרוערק]ער[ דיא און ארבייטסטאג קורצען איין
 שעה 18 און 14—16 ארבייטען ארבייטער אידישע די שעה. 12 ווי מערער

 ארבייטן פאלנישע די וועשנייטערקעם און קליידערנייטערקעט די אויך.
 שעה. 12—14 ארבייטען וועשכייטערקעם און קליידער־ אירישע די שעה. 10—11

 )אזוי אידען די ווי ווייניגער קריסטען די ארבייטען פאבריקען, אפולע אין
 אר- פראישרוער בייא שלעססער פון פאבריק דער אויף בי_ישפיל, צום

 קען ביישפילען אזעלכע שעה, 13 אידען די און שעה 12 קריסטען די בייטען
 ווי- ניט און ]גרוים[, זעט איר ווי איז אונטערשייד דער פיל(. בריינגען מען

 אי־ דער אז זיין דאם קען דען צו זינען: אין פראגע אזא אריין קומט לענדיג
 פער־ מערער פייהיגע אזיינע ניט זיך צווישען האט פראלעטאריאט דישער

 די אוועק זיינען וויהין זיי? זיינען ווי טו יע אויב ארבייטער? שטענדיגע
 אינטעללי־ די איז ווי ארבייטער? אידישע די פרן פארשטעהער ]בעסערע[

קלאסס? ארבייטער פרן אינטערעססען די פערהיט רראם גענציע
 בערורסטזיין קלאססען דער אז רוייס ארבייטער פערשטענדיגער יעדער

 איינציגע לאנגזאם ביסלעכרוייז, אוים זיך ארבייט ער מאל, א מיט ניט קרמט
 זיין וועלען ארן געררעזען זיין בעווארסטזיין קלאססען אזא פרן שפראצרנגען

 פיי־ די נור פראלעטאריער, ארנענטרריקעלסטען דעם ביי אפילע מאהל אללע
 דארפען מאססע ארבייטער דער פרן פארשטעהער פערשטענדיגערע די היגערע
 מאל יעדער ערקלעהרען זיי שפראצרנגען איקציגע די מיט זיך בענרצין קענען

 אלץ אויף קרקען זאל ארבייטער רער אז דעם צרליב אללע זיי בינדען צרזאמען
 פאקט יעדער פערשטיין קענען זאל ער ארבייטער, איין פרן אריגען די מיט
 פיינד זיין איז ררער שלעכט, רראם ארן גרט איז אים פיר רואם לעבען, זיין פרן

 פערשטאנד פרלין זיין בעקרמען זאל ער —ררארט איין מיט פריינד, זיין רוער
 פרן אינטערעסען די צר פיינדליך זיינען זיי רוייט רוי אינטערעסען זיינע פרן
 בתים בעלי די אנטקעגען שטרייטען מרז ארבייטער דער ררי בתים, בעל די

 פער־ אלץ רועט ארבייטער דער אז אינטערעסען; זיינע פערטהיידיגען צר אום
 בעוויסטער קלאסען איין "סאזנאטעלנער" א זיין ער וועט דאן שטיין

אחבייטער.
 גיטאן ארבייטער אידישע ענטוויקעלטערע די האבען צו איצט זעהן לאמען

 פאר־ זיי פון ווייניגער האבען וועלכע ארבייטער חברים זייערע אנטקעגען אזוי
 ניין, אינטעליגענציע? אידישע די דעריין אין געהאלפען זיי האט צר שטאנען?

 פאלישער דער זיין? דאם קען אזרי ררי שטייטם פרעגען: גערריס רועלען פילע
 ־3אי אידישע פיל רייהען זיינע אין דאך האט פראלעטאריאט רערראלירציאנער

 דער- קרמט רראם אבער ריכטיג איז דאס רויזא? ארבייטער? ארן טעליגענטען
 זייל, ארן לייב מיט פאליאקען געררארען זיין אינטעליגענטען די אררים? פרן
 — ליטעראטרר פאלישע די שפראכע, זייער געררארען איז —שפראכע פאלישע די

 עק- ניט גאר זיי פאר האט ארבייטער־מאססע אידישע די ליטעראטרר. זייער
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 עקסים- בעוועגונג ארבייטער פאלישע די וואם צייט גאנצע די פאר סיסטירט.
 "וועד ביכל איין נור ארויסגעגעבען ארבייטער אידישע די פיר מען האט טירט

 מאססע. גאנצע די פאר נוטצען ניט קען וועלכער ביכעל א *לעבט" וואט פון
לי א פ דעם נאר ניטצליך געווען זי׳נען פארשטעהער אידישע די אלע זיי

 צווישען נור פערשטאנד פערשפרייט האבען זיי בעוועגונג. ארבייטער שען
 ארניצ- גאנץ געוועזען אבער זיינען זיי מאססע. ארבייטער ע ש י ל א פ די

 איהרע אין געגאנגען אריין ניט זיינען זיי מאטסע: ארבייטער אידישע די ליך
 אונענטווי- בלינד, אלץ געבליבען זיינען ארבייטער אידישע די אינטערעסען,

 קעמפפען צו פערלאנג אן פערשטאנד אן נידערגעשלאגענע פעריאגטע, קעלט,
 די אט אונפערשטענדליכקייט, די אט מער, נאך — אינטערעסען. זייערע פאר

 קאמפף פון מוטקייט די אט בעוואוסטזיין, קלאססען פון ענטוויקלונג שוואכע
 ארביי- אידישע די וועלכע אין אורזאכען אלע די —אינטערעטען איהרע פיר

 ארויסגערופען נאך האבען שולדיג ניט גאר זיך פארשטייט איז מאססע טער
 קריסטליכע די פון אפילע — קריסטען די פון האכאכטונג זיי אנטקעגען

ריכטיג. אבער טרויריג איז עם ך... וי א ער ט ביי ר א

רעד. לעבט". איינער וואס נ1"פ ביכל דיקשטיינס ש. געמיינט ווערט דא *

 אנדערט־ יאר א בעסער, גיין אנגיהייבען עט האט אבער צייט לעצטע די
 פייהיגערע אייניגע פראלעטאריאט אידישער דער האט צוריק, צוויי האלבען

 זייער פערשטאנען מערער האבען וועלכע ארבייטער פערשטייענדיקערע
 די פון אינטערעססען די און מאססע ארבייטער אידישע די אנטקעגען פליכט

 זיי אינטערעטען, די צו צוגעהערט שוין זיך האבען זיי ארבייטער. אידישע
 ארבייט שווערע א אינטערעסען. זייערע באשיצען צו גענוממען זיך האבען

 שלאף, איהר פון מאססע ארבייטער אידישע די וועקין אויף פארגעשטאנען: זיי איז
 מוכה איהר צוגעבען פערשטאנד, איהר געבען גלייכגילטיגקייט איהר בעקעמפפען
 שטריי־ ו1אינטערעסען איהרע פיר שטרייטען צו וואונש דעם איהר אין ענטוויקלען

 שוועריגקייטען די נאר פיינד. ארבייטער איבריגע די מיט און קאפיטאל מיט׳ן טען
 פאר אנגעפאנגען. זיך האט ארבייט די און דערשראקען ניט קיינעם האבען

 ווארט דעם דערהערען פלעגען זיי אז ניים: איין געוועזען אלץ איז מאססע די
 דער אחדות? דאם איז וואט פרעגען זיי פלעגען אחדות—"סאלידארנאסט"

 וואט לייענען ער? איז וואט צו קאמפף? אזעלכעס דאם איז וואט —קאמפף
 זיך ווילט עם צייט, קיין ניטא איז עט לייענען, דאם איז וואט צו — איז עט
 גע־ איז אלץ טטאצקעם אפילו ארגאניזאציעס, קאסעם ווייטער. אזוי און ניט

 האט מען שפראכע. אונפארשטענדליכע איין ארבייטער אידישע די פיר וועזען
 אידישע יעדערע אין וואט ד$ם פון ביית אלף פון גאר ]אנהייבען געדארפט

 סאציאל-דעמאקראטען אידישע גרופע די בעוואוסט. לאנג שוין איז שטאט
 ער- זיך האט עם וועדכען אין אויפרוף איין ארויסגעלאזען האט ווארשע אין

 קאמפף פון אחדות פון קאססעם, פון ביידייטען די וויכטיגקייט די קלערט
 די אנטקעגען ארויסצושטעלען נייטיגקייט די ארבייטסטאג קורצען דעם פאר

 ארבייטער. פעראייניגטע פון קראפט די — קאפיטאליסטען דיא פון קראפט
 אדער מאגער" און "לאנג ברז^שיורע די געמאכט האט איינפלוס גרויסען איין
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 עקסעמפלארען, אייניגע אין פערשפרייט האט מען וועלכע "ארבייטסטאג" דער
 איין אוועק איז עם אגיטאציע. מונדליכע די געווירקט האט איבערהייבט נ$ר

 אנדער איין גאר בעקוממען האט פראלעטאריאט אידישער דער און צייט; קורצע
 ארגא־ קאססעם, וועגען ריידען צר אויף ניט הערען ארבייטער די אויסזעהען:

 עקספלאאטאציע די וועגען קאפיטאל, דעם מיט קאמפף דעם וועגען ניזאציעם
 שטרייטען צו נייטווענדיגקייט די יועגען מאסטערם, און פאבריקאנטען די פון
 פון ארבייטער די ארבייטסטאג. קירצערען איין און שכירות העכערע פיר

 "ארבייטם- ביכעל רעם געפונען ווי ערגעץ האבען פאבריק שלעססער פראישווער
 ער וואם אלץ אז פערשטאנען גלייך און איבערגעלייענט אים האבען טאג",

 מאן 200 זיי וואם פערדראססען זיי האט איבערהויפט רעכט, איז בעווייזט
 שעה. 12 ווי ניט מער קריסטען די און שעה 13 הארעווען ארבייטער אידישע

 מיט און ארבייטער די פון אונצופרידענהייט די בעמערקט האט פראישווער
 צר דערלאזען ניט האט ער דררכגערעט, זיך ער האט זיי פרן אייניגע

 אנגע- ארבעטער אידישע די האבען אליין זיך פרן רוי עפעם ארן סטאצקע א
 האפפען מען קען איצט שעה. 13 אנשטאט שעה 12/!2 ארבייטען צר פאנגען

 אראב. אריך שעה האלבע איבעריגע אנדער דיא רועט געכין אין אז
 איבער- פערשפרייט זיך האט ארבייטסטאג דעם פארקירצען צר קאמסף דער

 האנד גרריסען פרן ניט איבערהריפט איז מלאכה מאכער,די קאסטען די ביי הריפט
 הריפט די מאן. 5—6 ררי ניט מער איןדיגרעסטעמאסטערםקאיעסארבייטען ארן

 מאג יעדען כמעט איז מאכער קאסטען די ביי מענשען. עלטערע זיינען ארבייטער
 ניט אללע איצט שרין ארבייטען זיי ארים, זיי פירען מאל אלע ארן סטאצקעם

 די צר האלץ די גרעסער, איז קאסטען יעדער פיר געצאהלט די שעה. 12 רוי מער
 פאר- אין ררעל פאקטען נאך אריסצרארבייטען. גרינגערע בעסערע, קאסטענס

מאל. אנדער איין לייגען
 פיל: זייער ארבייטער די לערנט טאג ארבייטם אקררצעץ פאר שטרייט די

 פיר געזעטצע. די אריף פערלאזען צר ניט זיך האבען זיי ררייט ררי זיי ררייזט זי
 מען אז ניט שטרייטען ארבייטער די רראנען ביז זייטריט זיינען ארבייטער די

 שעהיגען 12 א ררעגען געזעץ א עקסיסטירט ררסלאנד אין האלטען. זיי זאל
 האץ ארן יאהר הונדערט ווי מעהר שוין עקסיסטירט געזעצ דער ארבייטסטאג,

 פאמאצניקעס מיט אינספעקטאר פאבריצנער סטארשער א דא איז ווארשע אין
 געזעצען די אז אויפזען דארף וועלכע פאליציי שטריינגע א דא איז עם האץ

 די ביז פאפיר אויפן געוועזען געזעץ דער איז דאך ווערען ערפילט ז$לען
 ארביי־ ווארשאווער די איר. פיר שטרייטען צו גענומען זיך האבען ארבייטער

 זאל געזעטץ דעם אז דערשלאגען קרעפטען פעראייניגטע מיט זיך וועלען טער
 דערשלאגען זיך זיי וועלען קרעפטן פעראייניגטע זייערע מיט האלטען. מען
 קראפט די אויך אפילו נאר פערבעסערונג, די נאר ניט אליין דאם נור ניט
 1קע ארבייטער די פון קרעפטען פעראייניגטע די הענט, די אין זיי ביי איז
בעזיגען. ניט מענש קיין זאך קיין

 אום קעמפפען צו שטרייטען צו זעהען שוועסטער און ברידער זע לאמיר
לעבען. מענשליכען בעססערען איין דערגרייכען צו
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.1896 סעפטעמבער טען 23 דען ווילקאווישק

 צווייא פאבריקען. 5 אויף ארבייטער 300 ביז ארבייטען ווילקאווישק אין
 דיא און ארבייטער 95 ביז אנדערע די אויף 100 איבער איינע אויף גרעססערע

 דאר־ טייל א זיינען ווילקאווישק פון בערסטער דיא קלענערע. דריי איבריקע
 איז בערסטער די פון לאגע די געפארענע, צוזאמען טייל א איינוואהנער, טיגע

 דארטען מען האט געארבייט שלעכטע. א זעהר גערועזען צייטען לעצטע די ביז
 די אויך, מערער נאך מאל א און לעת מעת אין שעה 16־15־14 שיעור, איין אן

 ווייל וואך, די רובעל 4 דורכש^יטלעך—קליינע א זייער דארטען איז שכירות
 די צווישען פעדמיטטלער בערסטעריי, איבערהויפט ווי עקסיסטירען דארטען

 די בעל־בית ביין אן נעמען פאםרעדניקעם,פאסרעדניקעם—ארבייטער און בעלי־בתים
 בעל־ ביין בעקומען פאסרעדניקעם די ארבייטער. זיך פון שוין דינגען זיי און ארבייט

 אזוי וואך. פון בעקומען ארבייטער דיא—בעזונדער פוד יעדער פון געצאלט הבית
 וויל- אין נור בערסטערם, די ביי פאבריקען טהייל גרעסטע דיא אין איז

 זיי אומעטום. ווי מעהרער דעם פון געליעטען ארבייטער די האבען קאווישק
 אר- די וויא ווייניגער פערדיענט האבען און שיעור א $ן געארבייט האבען

 ארבייט די אנעמען פלעגען פאסרעדניקעס די שטעדט. אנדערע פון בייטער
 וואלוועלע געהאט האבען זיי געלוינט, האט זיי וועלוועלער. ]באלעבאם[ פון

 פאסרעדניק יערער פערדינט רובעל ארבייטערם יעדען פון ארבייטם־פערד.
 שווערע די פון נאר ניט נאר פראצענט 25 אדער 22 ה. ד. קאפי 25—22

 דיא ארבייטער. ווילקאווישקער די ליידען געצאהלט קליינע די פון ארבייט,
 דיא פון פול די ניטא. זיינען ווענטעלאציאם קיין קליין, זיינען פאמעסצעניעם

 דיא בריינגט און אויף זיי עסט לונגען, די אויף שטענדיג פאלט צעטיבע
 ליידען בערסטער תילקאווישקער העלפט א כמעט צאכאטקע. צו בערסטער

 ארבייט דער ביי שטיין שטענדיגען פון אויסערדעם קונגענקראנקהייטען, אויף
 צוריק אנדערטהאלבען יאהר א מיט ביז פיס. דיא אויף וואונדען זיי בעקומען

 שטארק געווען זיינען קראנקהייטען די שטיל, זעהר ווילקאווישק אין געווען איז
 ארבייט די ווארפען געמוזט אנדערער ר דע דא יענער, האט דא פערשפרייט,

 געמערקט ניט האבען ארבייטעי־ איבריגע דיא אבער באלניצע, אין גיין און
 ארבייטען צו געסטארעוועט זיך האבען זיי אומגליק, זייער ליגט וואם אין

 וועלכער הבית בעל דעם שטעללען צו צופריעדען נאר אום מערער וואם
 אפ- פלעגען זיי טובה. בעל זייער פיר הערויסשטעללען זיך שטענדיג פלעגט
 אפ-1א יאהר אים מאל צוויי אמאל פלעגט וועלכער אינספעקטאר דעם נארען
 זייא אז זאגען, פלעגען זיי ארומקוקען, כלומרשט אים פאבריק אין קומען

 און פריהשטיק שעה צוויי האבען זיי אז שעה 12 ווי ניט מעהר ארבייטען
 אינספעקטאר דער ארבייט. דער ביי גוט זעהר איבערהויפט איז זיי אז מיטאג,
 וועלכער פאבריקאנט, דעם גריסענדיג פריינדלעך פאבריק פון אוועק פלעגט
 אר־ דיא זיין. צו דאנקבאר ווי וויסען פריינדליכקייט זיין פיר איהם פלעגט
 אליין, זיך אנטקעגען זיינען זיי ווייט ווי פערשטיין ניט גאו־ פלעגען בייטער

 וועלכער הבית, בעל דעם צוהערענדיג געזונד אייגענע זייערע אנטקעגען
 און זיין וועט אינספעקטאר דער ווען וויסען פריהער שוין פלעגט
 געווען איז אזוי אט ריידען. צו ווי ארבייטער די ז^נזאגען פלעגט
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 פוך בערסטער איין געקומען איז ווילקאווישק אין ווען צייט דער ביז
 אויגען זייערע געעפנעט האבען בערסטער די ווי שטאט, אנדער איין
 אלץ זיך האט ארבייטער דער וועלט. דער אין האלטען זיי ווי געזעהען און

 ניט נאך און קאפף, דעמ טיעף אזוי בייגען וואם ארבייטער די צו צוגעקוקט
 אנטקעגען זיך האלטען זיין מיט פערוואונדערט זיי ער האט זיי מיט רעדענדיג

 יעניגע אין טרעטען. געלאזען ניט זיך האט ער וועלכען פון הבית, בעל דעם
 א אבגעגעבן האט מען צופאל: אזא פארגעקומען איז קומען זיין נאך צייט

 איהם האט מען צאחאטקע, פון געשטארבען איז און סאלדאט א פיר בערסטער
 גאנצען אין איינגעלעכערט זיינען לונגען זיינע אז געפונען. און געפאלמעסט,

 געקו- דער שטעטיל, אין טומעל גרויסען א געמאכט האט דאם פול. דיא פון
 צו צוגעהערט און נאר׳צוגעקוקט אהער ביז האט וועלכער ארבייטער מענער

 אר־ דיא פיר ערקלעהרט איהם האט—צופאל דעמ דורכגעלאזען ניט האט זיי
 פינסטערער דער מיט צופרידענהייט און רוהיגקייט פריערדיגע דיא בייטער.

 איי־ נאך אראפגעקומען זיינען צייט דער צו אומגעביטן. אביטל זיך האט לאגע
 דרו- עם אז געהערט האבען וועלכע ארבייטער, פערשטענדיגע מעהרער ניגע

 דרומעל דעם געוואלט האבען און ווילקאווישק פינסטערן אין עפעם זיך מעלט
 ווי פאבריקען די אויף ריידען ארבייטער די מיט פלעגען זיי נאמען. א געבען

 שטאט, הינטערן קלייבען צוזאמען זיי פלעגען זיי געקענט, נאר האבען זיי פיעל
 פיינדליכע די פון צוגראבינצ אין זיך בעהאלטען צו אויסקומען פלעגט זיי

 שטרייט דער אבגעשטעללט. ניט זיך זאך קיין פון אבער האבען זיי אויגען,
 האט געקומען זיינען זיי וואנען פון שטעט די אין געפיהרט האבען זיי וועלכען

 מיטט- אללע אנווענדען מען מוז זיגען און שטרייטען צו אום אז געלערנט, זיי
 זיי האלטען. פעסט נאר זיך וועלען זיי אז זיגען וועלען ארבייטער די אז לען,

 האבען וועלכע ארבייטער די אויף איינפלום גרויסען א זייער געהאט האבען
 קוקען צו אנדערש אנגעהויבען שוין האבען אויגען, די גיעפענט ביסעלע א

 צווישען ריידען צו אנגעהויבען האבען און טובות, בעלי פאלשע זייערע אויף
 אינם־ דער ווילקאווישק אין העראבגעקומען איז צייט רער צו העלפען. צו זיך ווי זיך

 ארבייטער דיא אז אויסצוהערען גיווארט ער האט געוויינטליך ווי פעקטאר.
 צופריעדען און פאבריקאנטען די פון דאנקבארקייט די בעקומען גוט, איז

 פאב־ צוויי אויף געוועזען: אנדערם גאו־ איז מאל דער אבער צוריק. פאהרען
 האבען און ארויסגעטרעטען געקומענע דיא פון ארבעטער צוויי זיינען ריקען

 שיעור, א אן ארבייט דיא לאגע: ריכטיגע דיא אינספעקטאר דעם פארגעלייגט
 ביי קראנקהייטען די אזוי הערשען עם וועלכע צוליעב אוסלאוויעם שלעכטע דיא
 פיהרען צו פארגעלייגט אים האט זיי פון איינער ארבייטער. ווילקאווישקער די

 אוסלא־ ריכטיגע די אופווייזען דארטען אויך און פאבריקען איבעריגע די אויף
 פיר האט און אוועקגעפארען געוויינטליך ווי אזוי איז אינספעקטאר דער וויעם.

 בעלי די פון דאנקבארקייט געוויינטליכע די אויפגעטאן. ניט ג$ר ארבייטער די
 נאכדעם אבער גלייך געווארען. געפעלען זייער אויך מאל דעם אים איז הבתים
 געוואגט האבען וועלכע ארבייטער, צוויי די ענטזאגט הבתים בעלי די האבען

 געשטעללט זיך האבען פאבריקען ביידע פון ארבייטער דיא אמת. דעם זאגען צו
 צוריק צוגענומען ניט האט מען ביז ארבייט דער צו געגאנגען ניט זיינען און
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 ארויסגעטרעטען דרייסט אווי זיינעץ וועלכע ברידער העלדישע צוויי זייערע
 אליין קענען זיי וואם דעם אויף קוקענדיג ניט אינטערעסען, ארבייטער דיא פאר

 רו־ די אבער פריהער, וויא אנגעהויבען זיך האט ארבייט די ליידען. דאריבער
 לאגע פינסטערע זייערע מיט ארבייטער דיא פון צופרידענהייט די היגקייט,

 די הייסט דאם—סכות נאך געקומען איז עם אז און אומגעביטען, זיך האט
 ביז יאהר האלבען נייעם יעם אויף אן זיך דינגען בערסטער דיא ווען צייט
 ארבייטען. ניט זיי וועלען שעה 12 וויא מעהר אז אביאוועט זיי האבען פסח

 זיי איינגעוויליגט. האבען און געשטרייט פיעל ניט האבען הבתים בעלי די
 ווא־ זייריגען, דעם ביי בלייבען דאך וועלן זיי אז דעם אויף געהאפט האבען

 ווייניגער פערדינען ניט זאלען זיי האבען מורא וועלען גופע ארבייטער די רום
 ניט געווען איז רעכנונג זייער פריהער. וויא ארבייטען צוריק וועלען זיי און

 פיר ארבייטער די אויפגעהויבען האט וואס פערשטאנד פון פונק דער ריכטיג.
 זייער איבערצובייטען אום שוואך צו נאך געווען מאל[ ]ז־עמ איז ברידעד זייערע

 בעל דעם אנטקעגען שטעלונג זייער בעהאנדלונג זייער לעבען, פריערדיגען
 געזאגט, און גלעקעל דעם איבערגעגעבען זיי האט הבית בעל דער אז און הבית,

 אום מיד בריינבט איר אז געדענקט אבער ווילט איהר ווען קלינגט ברידער
 געארבייט ווירער האבען זיי און אפגעשטעללט האנט זייער זיך האט דערמיט,

 האט שריטט ערשטער דער פארטאג. 6 ביז 5 פון נאכט דער אין 11—10 ביז
 שוואך, געווען איז אינטערעסען זייערע פון פערשטאנד דער איינגעגעבען. ניט זיך

 וועלכע ארבייטער דיא פרוכט. זיינע געבראכט שריט דער אויך האט אבער דאך
 שוין האבען בערסטער די וואו שטעדט אררמיגע די פון ]געקומענ[ אהין זיינען

 אר- שעהיגען 12 איין דערשלאגען זיך האבען זיי ווו געזיעגט און נעשטרייט
 דיאר-—אייניגעערטער אין פאמעסצענעם בעסערע שכירות, גרעסערע בייטס־טאג

 זייער וועד און פיינד זייער איז ווער פערשטאנען גוט שוין האבען וועלכע בעטער
 די עפענען צו נאך אום מיטטלען אללע אנגעווענדעט שוין האבען פריינד,
 גאנצען דעם געטומעלט און געטומעלט זיך האט עם ברידער. זייערע אויגען
 זיך האבען זיי וואם פערדריסען צו אנגעהויבען האט ארבייטער דיא יאהר.

 הא- זייא און טובות בעלי פאלשע זייערע פון זאק אין נארין אריין געלאזען
 בלוטזייגער. דיא מיט אונצופרידעגהייט זייער ווייזען צו ארוים אנגעהייבען בען

 צאהלען צו אויפגעהערט ארבייטער טהייל גרויסע א האבען זאך ערסטע די
 צוזאמען געמאכט האבען פאסרעדניקעם די וועלכע קראנקען־קאססע, דיא אין
 הא- ארבייטער דיא זיי. צו צוגעבונדען זיי דערמיט און ארבייטער דיא מיט
 אין צאהלען צו איידער אז געדאנקען דעם פערשפרייטען צו אנגעהייבען בען

 בעסער לאמיר קראנק, זענען מיר ווען דאקטער א קריגען צו אום קאסע די
 און גרעסער, אלץ געווארן איז טומעל דעד קראנק. זיין צו ניט מיטלען זוכען

 זיך האבען פערשטאנען געכער שוין האבען וואס ארבייטער די פון אייניגע
 צו ווי טומ״ל, דעט בענוטצען צו וויא בעראט זיך און געקליבען צוזאמען
 ארבייטם־טאג. ־שעהיגען12 דעם פיר שטרייט דעם צו ברידער זייערע ברינגען

 שטרייט די נאר צייט דער צו מען קען שטרייטען אז בעשטימט האבען זיי
 איבריגע, די אויף גאך דער און פאבריק איין אויף פריהער אנהויבן מען דארף
 אויסגעארבייט האבען זיי באב. תשעה פאר צוויי וואך א מיט געווען איי דאם
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 אין געמאכט זיך האט ארוס וואך א אין שטרייט, די פיהרען צו ווי פונקטען
 פאקט: אזא שטרייט, דעם אנצופאנגען גערעכנעט האבען זיי וואו פאבריק דער
 זיי ארבייטער, די פאר פערגרינגערונג א אביאוועט האט זון הבית בעל דעם

 אין מאל איין ווי ניט מעהר עססען גיין און 8/!2 ביז 7 פון ארבייטען זאלען
 צו איז עססען גיין מאל איין אז געשטעללט ארוים האבען ארבייטער די טאג.

 ארבייטען צו סערלאנגען זייא און ארבייט, קאטארזשנער א זא ביי שוועד
 זיך האט שטרייט דעד מיטאג. און פריהשטיג אויף שעה 2 דערין און שעה 12

 דע- האט זי און פאליצייא אנגעזאגט גלייך האט פאבריקאנט דער אנגעהייבען,
 ה$ט מען חאטש און אביעסקע געמאכט מען האט גלייך געשוויגען, ניט ריין
ארעסטירט. זיי מען האט דאך זיי ביי געפונען ניט גאר

 האט ער ווען דריטטער א נאך פרייווילליג צוגעשטאנען איז צוויי דיא צו
 שולדיג אזוי אייך דאך בין איך הייסט, ,ווי צוויי: די פיהרט מען אז געזעהען

 צוגענומען מען האט מארגען אויף מיר". זעצט זיי זעצט איהר אויב און זיי ווי
 האט איז זיי מיט וואם זעהן געקומען איז חבר א זייערער אז און צוויי, נאך
 צוזא-— צוגענומען דרייא נאך מען האט נאכהער צוגענרמען, אויך איהם מען
 געקלעהרט האבען פאליציי דיא און הבית בעל דער ארעסטען. 9 געווען איז מען

 דיא רעכנונג, זייער געווען איז פאלש אבער ארבייטער, דיא דערשרעקען צו
 פאבריקען איבריגע דיא פון ארבייטער אלע אויפגערעגט האבען אררעסטען

 אונזע־ אלע אנווענדען "לאמיר געשריען אללע האבען קול איין אין און אויך
 אטע־ געשיקט האבען זי ברידער". אונזערע ארויסצונעהמען אום קרעפטען רע

 ארעם־ די ארויסלאזן זאל ער פראקוראר דעם צורופען ארוים אום לעגראמע
 פאבריצנעם צום פאדפיסן מיט טעלעגראמע א געשיקט האבען זיי טירטע,

 באפרייען און געדעכט איז ווער ראזביראיען קומען זאל ער *אינספעקט$ר>
 גראשען לעצטען זיין אוועגגעגעבען האט זיי פון יעדערער ברידער, זייערע

 הבית בעל פון ראכע נעהמען צו אום ברידער, זייערע בעפרייען צו נאר אום
 עם מיטטלען. אזעלכע מיט זייא מיט שטרייטען צו געשעמט ניט זיך האט וואם
 פרי־ האבען וואם ארבייטער, דיא אפילו אויפרעגונג. שרעקליכע א געווען איז

 אז אויספיהרען, ניט גאר קען מען אז ניט לוינט שטרייטען אז געזאגט הער
 גישטאנען איצטער זיינען די אפילו פאלש, איז העלפען צו זיך געדאנקען דער

 מאן 75 צופיהרען. אוים נאר אום מינוט לעצטע די ביז שטרייטען צו פעשט
 פע- די געבליבען נאר זיינען פאבריק אויפין מענש. איין ווי גישטאנען זיינען

 על- די דורך פערבונדען געוועזען זיינען וועלכע ארבייטער 5־6 און רעדניקעם
 דיאר- אבער אבטרעטען. געקענט ניט האבען און הבית בעל דעט מיט טערען
 מיט געהאלפען אויך האבען פאבריק אויפין געבליעבען זיינען וועלכע בייטער

 גע־ ניט האט הבית בעל דער געשטאנען. זיינען וואם ברידער, זייערע געלט
 ברענ- צו שטעט ארומיגע די אין משולחים פאנאנדערגעשיקט האט ער שוויגען.

 געבען. צו אונטער ניט זיך נור ווילען זיי וויפיל זיי צאלען און ארבייטער גען
ארבייטער די אבער אנדערע; די נאך איינע געפלאגען זיינען טעלעגראממעם

 דעד אינ ברענגעב מיר ווילקאווישק. איב געקומעב טאקע איז פאבריק־אינספעקטאר דעד *
 פת דעפארטאמענט את פאבריק־אינספעקטאר פת מיטיילתג די ארבייטער" "אידישען צוט בי״ילאגע

רעד. שטרי״יק. דאזיקב דעט וועגב מאנופאקטור אוב האנדל
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14

 איינגעקערט זיך האט הבית בעל דער איידער נאך געשוויגען. ניט אויך האבען
 הא- זיי פארען. צולאזען ניט זאלען וועלכע מענשען געשיקט שוין זיי האבען

 איז זיי פאר וויכטיג ווייט ווי שטעט יענע פון ארבייטער די ערקלעהרט בען
 נאך דארפען זיי ווייט ווי אויספיהרעץ זאלען ארבייטער ווילקאווישקער אז

 וואו שטאט איין פון אז דערצו געבראכט האט דאם און שטערען ניט העלפען
 געוויינט- מען האט זיי און אינגלאך 3 געפארען זיינען מאן 800 ארבייטען עם
 גע־ זי_ינען שטאט אנדערע איין פון גופא ווילקאווישק, אין אויפגעהאלטען ליך

 ליידיק. אומגעגאנגען זיינען מאן 50 ווען צייט דער אונטער מאן 8 פאהרען
 מענ- מיט און געלט מיט געהאלפען האבען שטעט ארומיגע פון ארבייטער די

 ודיל- פון שטימע יעדער צו צוגיהערט צוטקע זייער צוטקע זיך האבן און שען
 זאך אנדערע איין גאו־ איז דאם אז האט^געזעהען פאבריקאנט דער קארוישק.

 געוואלט זיך האט ער האפפען, צו וואם אויף ניט האט ער אז פריהער ווי
 צו- ניט האבען פאבריקאנטען איבעריקע די און זאהן זיין אבער אונטערגעבען,

 ארום טעג צוויי אין שמעקט. דאם וואם מיט פערשטאנען האבען זיי געלאזען:
 איבערגעגעבען האבען זיי און צווייען ארויסגעלאזען מען האט ארעסטען די נאך
 אר־ אללע ביי בעליבט איז וואם די פאן איינער זיצען, וואם די פאן איינער אז

 זיךהאלטעןפעסטביזדער זייזאלען ארבייטעראז די געבעטען האט דעו־ אז בייטער,
 געבען איהם וועט פעסטקייט אין מוטה זייער און געדאנקען דער אז מינוט לעצטער

 אין לעבען. זיין אויף קוקען ניט ער וועט ניט אויב און געפענקנים די ליידען צו קראפט
 מעהר מיט ארבייטער די האבען ערליכעןשטרייטער איבערגעגעבענעם פוןדעם נאמען

 און אוועק געהט צייט די וואם געקוקט ניט אלץ און געהאלטען העלדישקייט
 שטרייט די געדויערט האט טעג 10 אונטער. ניט זיך גיט פאבריקאנט דער
 ער אונטערגעגעבען. זיך הבית בעל דער האט עלפטען דעם אויף נאר און

 שכירות די שעה 12 ארבייטען זאלען זיי אז אבגעשריבען זיי מיט זיך האט
 ארויסגעלאזען מען האט ארעסטירטע די אפזאגען, ניט קיינעם און זעלביגע די

 רובל 400 ארבייטער די געקאסט האט סטאצקע די זיי. אפ גייט דיעלע א אבער
 אליין לעבען וועלכע די נור ארבייטער, ר ו נ געגעבען האבען רובל 400 די און
היינט. ווי זאט זיין זיי וועלען מארגען צו ניט וויסען און טאג צו טאג פון

 בעהאנדלונג די הבית בעל רייכען דעט איבער נצחון דער סטאצקע די
 צו- ניט און פאליציי די זיי אנטקעגען גערופען האט וועלכער הבית בעל פון

 זיינען זיי אז אויפווייזענדיג ברידער זייערע בעפרייען פראקוראר דעם געלאזען
 נאכהער איז וועלכער אינספעקטאר, פון באהאנדלונג די בונטאוושציקעם,

 געווען איז אלץ דאם—ארבייטער די אומגערעכט געגעבען און אראפגעקומען
 האט דאם לערע, פון לעסען גאנצער א ארבייטער רוילקאיוישקער די פאר

 זיי האט דאם אינטערעססען, זייערע פון פערשטאנד דעם זיי אין אויפגעהייבען
 זיי צווישן אז אליין, זיך אויף נור האפפען צו האבען זיי אז דערוויזן קלאהר

 האפפען צו ניט האבען זיי אז אבגרונט טיפער א ליגט הבתים בעלי זייערע און
 אינספעקטארען, די פערטהיידיקער די אויף דינים, די פון פארשטעהער די אויף

 ארבייטעריוואם אלע נור אז פיייד, זייערע פון פריינד די זיינען אלע זיי אז
 הילף די אויף נרר אז און ברידער זייערע זיינען שונאים זעלבע די פון ליידען

בעוואוסט- קלאססען דער האפפען. צו וואס זיי האבען אלליין זיי פון
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 גרעסטער דער איז דאם און ווייט געוואקסען איז ארבעטער די ביי זיין
 נצחון אויסגעהאלטען אבער האבען ארבייטער ווילקאווישקער די זיי. פאר נצחון

 איבעריגע די פון בתים בעלי די זיך האבען גלייך אלליין, זיך פיר נור ניט
 איינגע- זיך האט ווילקאווישק אין און שטרייט אין אונטערגעגעבען פאבריקען

 איין אויף נור שכירות זעלביגע די ביי ארבייטסטאג שעהיגער 12 א געבען
 קלענערע אויף איינוויליגען געמוזט ארבייטער די האבען פאבריקעל קליינער
שעה. 12 ווי ניט מער ארבייטען צו אום שכירות

 סטאצקע ווילקאווישקער פון פאלגען אלע ניט נאך דאם זיינען אבער דאך
 אלע פיר פערבעסערונג פון וועג דעם אויף שטרייט גרויסער א איז דאס

אזוי: ווי זען לאמיר בערסטער.
 שטעטלאך ארן שטעט ליטעשע און פאלישע אין ארבייטען בערסטעריי אין

 דעם פיר ניט איז אויסגעארבייט ווערט וואם סחורה די ארבייטער, 3000 ביז
 אויסגע- די ווערט יאהר אין מאל צוויי אויסלאנד. אויף נור פערברויך אינערן

 טרעפען דארטען און מארק לייפציגער אויף געשיקט ארועק האר ארבייטעטע
 מערער; פערקויפען וועלוועלער לייזען וואס זיי פון די פאבריקאנטען. די זיך
 אויף מקח דעם פון ווייסען מיר וויא אב היינקט סחורה די פון וואלווילקייט די

 בע- די ביידע אויסארבייטען, ביין קאסטען די פון און מאטעריאל רויהען דעם
 ווילקאוויש- די פיר וויגאדנער פיל געווען צייט לעצטע די ביז זיינען דינגונגען

 ארבייטם- דער האט ווילקאווישק אין איבעריקע. אלע פיר ווי פאבריקאנטען קער
 דעריבער און זעלביגע די שכירות די אויך שעה מערער און 15 געדויערט טאג

 בתים בעלי ווילקאווישקער די פיר פראדוקציאן פון קאסטען די זיינען
 געקענט האבען זיי איבעריגע, די פאר ווי קלענערע אסאך געוועזען

 האט דאם און סחורה ־זייערע מיט מארק דעם פערנעמען מעהר אסאך
 רוי־ פון קויפער גרעסערע געווען זיינען זיי דאם צו דער געבראכט

 אלער- אין זיך געפינט האר חזר די מאטעריאל רויהע די מאטעריאל. הע
 די רוסלאנד, טיף אין אויך און דערסלאך און שטעטלאך קליינע ארומיגע ליי

 דער גרעסער איז עם וואו אהין סחורה זייער ליווערען צו זעהען פערקויפער
 פאר מיטעלפונקט דער זיין שטעבדיג ווילקאווישק פלעגט דעריבער איינקויף,

 ארו- די פון סוחרים די ווען צייט, דער אין און האר חזר פון פערקויפער די
 אויספאהרען מוזען פלעגען האר, חזר אין נייטיגען זיך פלעגען שטעט מיגע
 די אבשטעללען מוזען ארן סצעטינע אן בלייבען אפט פלעגען איר זוכען

 האר חזר געהאט שטענדיג ווילקאווישק האט צייט זעלבער דער אין ארבייט
 בתים בעלי די אופהער. איין אן שטענדיג געגאנגען איז ארבייט די זאפאר און
 מאטע- וועלוועלע קיין ניט געהאט ניט האט וועלכע שטעט, אנדערע די פון

 קאנקורירען געקענט ניט האבען קראפט ארבייטם וועלוועלע קיין ניט ריאל
 אר- זייערע געגען בייץ א געהאט שטענדיג האבען און ווילקאווישקער די מיט

 שריטט א מאכען צו קלערען אנהייבען נאר פלעגען אהבייטער די ווען בייטער.
 אב שטעלען זיי אז שרעקען גלייך זיי פלעגען לאגע זייער פערבעססערען צו
 די איבער פירען זיי אדער זארג ניט מער זיי ברייננט וועלכע ארבייט די

 עם ווו בילליג, איז קראפט ארבייטם די ווו שטעטיל, קליין א אין פאבריקען
 זיי און ארבייטסטאג שעהיגער 12 קיין בונטאוושציקעם קיין ניטא זיינען
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ארבייטער אידישער דער

 טרא־ וועט קאפיטאל זייער נאר ווייט ווי פראדוקציאן די פירען קענען וועלען
 זיינע וועץ ע—וו פון פאבריקאנט איין געטאן פאקטיש טאקע האט אזוי גען.

לאגע. זייער פערבעססערען צו פאדערונגען געשטעלט ארוים האבען ארבייטער
 שטעם די אין בתים בעלי זייערע אנטקעגען בערסטער רי פון קאמפף דער

 ניט האט ארבייטסטאג שעהיגען 12 איין דערשלאגען שוין זיך האבען זיי וואו
 די קרעפאסט איין ווי געשטאנען איז וועג אויפען אים ווייטער: גיין געקענט
 ני־ געבייגען נאך האבען ארבייטער די וואו שטעטלאך, ארומיגע רייהע גאנצע
 קרע־ דער ווי דעריבער און טרעטען זיך אויף געלאזען און ק$פף דעם דעריג
 האפען צו וואט געהאט ניט זיי האבען ווערען איינגענומען ניט וועט פאסט
 איינצונעמע! געווען איז אלעמען פיר שווערער שטרייט. ווייטערדיגע אויף

 עם וואו פונקט, מיטעל דער געוועזען איז ווילקאווישק ווארום ווילקאווישק,
 ווילקאווישק אין אדום. און ארום פון ארבייטער קרמען זאממען צו זיך פלעגען

 האט ווילקאווישק איינעמען דעריבער און רייך זייער בתים בעלי די זיינען
 און ארום און ארום שטעטלאך טהייל גרעסטע די איינעמען געהייסען דאס
 איין איינגעשטעלט זיך האט ווילקאווישק אין ווי גלייך געוועזען: איז אזוי

 ווערזש- אין מעסטינעץ אין איינגעשטעלט *זין האט ארבייטסטאג שעהיגער 12
 שטרייטען צו אויסגעקומען איז צוויי ערסטע די אין קאוונע. אין באלאווי,

 דריי די נאך נאכגעגעבען. שטרייט אן בתים בעלי די האבען לעצטע די אין
 היינט ניט וועלען וועלכע אגדערע רייהע גאנצע א נאך זיך ציהען שטעטלאך

 שריט ערסטער דער איז מאל איין דאן און זעלביגע די דערגרייכען מארגען
 שטעט די שוין קענען דאן אומעטום, געווארען געמאכט פערבעסערונג צום
 שריט צווייטען דעם מאכען פריהער אנגעהייבען שוין זיך ה$ט שטרייט דער וואו
צוזאמען. שטעטלאך ארומיגע די מיט

 גרויס זייער גרוים געוועזען איז ארבייטער ווילקאווישקער פון נצחון דער
 בתים בעלי די אויב אז פערשטאנען ארבייטער ווילקאווישקער האבען דאך

 שעהי־ 12 דער אז ניט נאך דאם הייסט אונטערגעגעבען מאהל דעם זיך האבען
 אז ניט נאך דאס הייסט איינגעשטעלט, פעסט שוין איז ארבייטסטאג גער

 די אומקערען פראבירען ניט גאו־ און שווייגען שוין וועלען בתים בעלי די
 מער און 15—16 ארבייטען פלעגט מען ווען צייטען גאלדענע פריהערדיגע

 צייט די סכות נאך קומען וועט עם ווי אז פערשטאנען האבען זיי אויך. שעה
 אן זיך דינגען ארבייטער די ווען יאהר האלב נייער דער אן זיך הייבט עם ווען

 שעה 12 אויף דינגען ניט קענען זיי אז ארויסשטעלען בתים בעל די וועלען
 אנדערע בעקומען צו אום מיטלען אלע אנווענדען דאן וועלען זיי אז ארבייט,

 ארבייטען צו גליקליך זיין וועלען און שעה 18 ארבייטען וועלכע ארבייטער
 געמאכט האבען זיי וועלכען שריטט דער אז פערשטאנען האבען זיי שעה. 16

 פון איבערגאנג דער איז רייסענד צו אז מאל, איין פיר גרויסער צו איין איז
 ניט דעריין אין וועלען הבתים בעלי די אז שעה, 12 צו ארבייט שעה 16

 האבען זיי שטרייט. צום צוגעגרייט זיך האבען ארבייטער דיא און שווייגען,
 אויף אפפארען זאלען ארבייטער צוזאמענגעפאהרענע די אז אזוי בעשלאססען

 זיטצען בלייבען דארטען זאלל און היים דער אין זיך צו יעדערער טוב יום
 גרינגער זיין ווירד צאהל קליינערע א איינארדנען. אלעס זיך וועט עם ביז
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 אין זיך דורכצושלאגען גרינגער שטאטיגע די איז ווייטער האלטען. צו זיך
 אייב- אנדערם ניט בעשלאססען האבען זיי ארבייט. אן זיינען זיי ווען צייט דער

 נאך גלייך ריכטיג. איז רעכנונג זייער ארבייטסטאג. שעהיגען 12 א צופיהרען
 צולאזען צו ניט בונד א זיך צווישען געמאכט הבתים בעלי דיא האבען סכות

אנגעפאנגען. זיך האט שטרייק דער און ארבייטסטאג, שעהיגען 12 א
 העלדיש געקעמפפט האבען געשטאנען, ארבייטער די זיינען וואכען דריי

 אר- שעהיגן 13 איין אויף איינגעוויליגט זיי האבען וואכען דריי די נאך און
 זיך האט בתים בעלי די פרישטיק. און מיטאג אויף שעה 2 און טאג בייטם

 18 און 16 איין אן צייטען, גוטע אלטע די אומצוקערען איינגעגעבען ניט
 אר־ די וואם ארבייט שעה די און פערגעסען, זיי מוזען ארבייטסטאג שעהיגען
 די לאנג. אויף ניט אויך איינגיין זיי וועט אבגעלאזען זיי האבען בייטער

 געשטערט זיי האבען עם שטרייט. דעם פון פארמאטערט זיינען ארבייטער
 די צולאזען אראב בעשלאסען האבען זיי שמעטיל אנדער איין פון ארבייטער

 שטרייט דעם אנצופאנגען ווידער באלד געדאנקען דעם מיט נור אבער שעה
 מערער מיט און זיך צו קוממען אברוען אביסעל זיך וועלען זיי ווי .באלד

 געלערנט זיי האט שטרייט דער פיינד. זייער אנטקעגען ארויסגיין קראפט
 ווי צייט זעלבער דער אין נצחון. זייער אין זיכער זיינען זיי און שטרייטען

 ווערזשבאלאווער איין און וועסטיניצער די געשטאנען זיינען ווילקאווישק אין
 די ארבייט. שעה 13 א איינגעשטעלט אויך זיך האט זיי ביי און ארבייטער
 מער איצט אויך וועלען שטעטלאך ארומיגע און ווילקאווישק פון ארבייטער

 האט שטרייט דער וואו שמעט די פון בערסטער פעראייניגטע די שטערען, ניט
 די אין פערקערט —שטרייט ווייטערדיגע זייער און אנגעפאנגען לאנג שון זיך

 איי. די און העלפער געלערנטע איצט זיי האבען ארבייטער ווילקאווישקער
 ווייטער און ווייטער אלץ זיך קענען איצט וועט בערסטער די פון .ניגקייט

 צייט די ווייט ניט איז עם און מערער אלץ וואקסען וועט פערשפרייטען יך
 מיט קעמפפען צו בונד הייליגען איין שליסען וועלען בערסטער אלע ווען

לאגע! פינסטערע זייער פון פערבעסערונג די פאר קרעפטען פעראייניגטע

נאטיצען

צייטען לעצטע דיא פון רוססלאנד אין אררעסטען
 און גורוויץ דאקטוירים, 2 גיווארען: ארעסטירט זיינען פעטערסבורג אין

 און ראדצענקא אינזיעניערן, — וועשעמאן; אינזיניער, גארניער איין פלאקסין,
 — בררדער; דאקטארם דעם פלאקסין,— קורם; 4 פון םטודענטען.סילווין— וואט;

 פון לעצטער דער לוריע, מאיססא און קישקין סטודענטען, טעכנאלאגען
 פון סעקרעטער דער — קודריאווצעוו; באנק, פון בעאמטער איין —קורם; 2

 זאגא- א ארבייטער, איין נאדעל,—באאוער; אבצעסטווע, עקאנאמיצעסקע וואל^ע
 אי- מאריא געלאזען: פריי מען האט ארעסטירטע פריערדיגע די פון טאוושציק.
ווינאגראדאווא. איזאטאווא, קרופסקאיא, איוואנאווא, וואנאוונא
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ארבייטער אידישער דער

 יאקו־ (4 וואניעיעוו, (3 סקווארצאוו, (2 ראזאנאיו, (1—נאווגאראד: ניזנע
ארבייטער. פיעלע און זארודניי (7 רומאנאוו, (6 ציקין, (5 באווסקאיא,

ארבייטער. 4 און גריגאראוו —סאמארע: אין
 דער פון שילערין איין גארדאן, אייזענשטאט, איסאיא — אדעססא: אין

פאפיראסניק. ארבייטער איין פארמאן,—צאהן־ארצטשולע
 האט יאהר טען-1896 דעם פון אקטאבער מאנאט ענדע צו —ווארשע:

ניט. מיר ווייסען דעטאלען די מענשען, 30 ביז ארעסטירט מען
 ארעם־ מען האט יאהר טען-1896 פון פעברואר עבדע צו —ביאלאסטאק:

 לעה- א גאזאנסקי, — אוצילישצע; רעמעסלענע א גיענדיגט ליפשיץ, נחום טירט:
 צוויי־ צום )זיצט אייזענשטאט לעווינסאן — פאלקסשול; אידישער איין פון רער
 ער פרוי, געוועזענע זיין; מיט זאלקינד — יאהר(, 3 מאל ־טען1 דעם מאל טען
 זעליק — ווארשע; אין געזעסען שוין מאל איין סטודענט, געוועזענער א איז

סטאליער. איין סעגאל,
ארעסטירט: זיינען ציעלע דיזעלבע צודיב

 געענדיגטע איין לעחעם, — זעמסערקע איין וואלק, סטירלע ווארשע: אין
אוצילישצע. רעמעסלענע א פון

אוצילישצע. רעמעסלענע א פון געענדיגטער איין אגוז, —לאדז: אין
 איין פון געענדיגטער שלאסבערג, —וועבער; איין זאלקינד, — ווילנא: אין

צאה^ערצטין. א זאלקינד,—איינבינדער, איין צושמאן,—אוצילישצע; רעמעסלענער
 לעהרער איין פארט?אי, —יאתר: טען 1895 אקטאבער אין קאוונע אין

 פאמיליעם די ארבייטער, אייניגע און אוצילישצע, נאצאלגע אידישע איין פון
 אין מען האט ציעלע דיזעלבע צוליב אונבעקאנט. אונז זיינען וועלכע פון

 31/2 ביז געזעסען פריהער איז וועלכער קלוצוצקע אררעסטירט; ווארשע
יאהר.

 קעניגסבערגיר פון סטודענט א הורוויץ, — גובערני ווילנער אשמונע,
אוךווערזיטעט.

 ארויסגע־ האט רוססלאנד אין סאציאל-דעמאקראטען אידישע גרופפע די
בראשוריעס: פאלגענדע געבען

 "אר- (2—מאי״. ־טען1 צום בראשור ״איין (1 — זשארגאנישע: געדרוקטע
 פאר אידען די פון לאגע "די (4 —*מזל״. וועגען ויכוח א (3 —בייטסטאג״.

שכירות. (5—צייטען״ ־טענם3 דעם אלעקסאנדער

 און ארבייטסטאג" "דער מאי", ערסטען "צום בראשוריעס: דריי די אויף — בעמערקונג. *
 אורזאכען, אייניגע צוליעב "ארבייטער" ארגאן גאליציאנער דער האט מזל׳/ וועגען ויכוח .א

 ע3אייגע אלם אנגעוויזען ציעלען( אגיטאציאן איים )פילייכט אונבעוואוסט אונז זיינען וועלכע
אויסגאב/ן.

 מאמר א (2 ארבייטסטאג״. ״דער (1 — זשארגאנישע: העקטאגראפירטע
 )איבערזעצט גידיינקען" און וויססען דארף ארבייטער יעדער וואם דעם וועגען

 די פאר געקעמפפט האבען ארבייטער בעלגישע די "ווי (3 —פאלניש(. פון
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ארבייטער אידישער דער

 )איבער־ קאנקורענציע" די "וועגען (4 — רוסיש(. פון )איבערזעצט פרייהייט״
*פורים". אויף רעדע "א (5—פאלניש(. פון זעצט

 אויסגערעכנט ווערג וועלכע העקטאגראפירטע, די םי_י את געדרוקטע די סיי בראשורג. אלע *
 סאצלא־ ערשטע די סעריע: דער פת באנד דריטנ איג איבערגעדרוקט ווערג צעטל, דאזיקנ דעט את

רעד. ילדיש. אם ליטעראטור ליסטישע

 אגיטאציע". דער וועגען ארטיקעל ,איין (1 —רוססישע: העקטאגראפירטע
 פארס- פראקטישע און טעארעטישע )אונזערע מאי" ערסטען צום "רעדע (2

ארבייטסטאג". ,דעו־ (3 שריטטע(.
זשארגאן. פון איבערזעצט דיען" "ראבאצי — רוססיש: אויף געדרוקט

ארבעטער" "יידישנ צרמ בי_ילאגעם

זיכרוינעס געדרוקטע ניט נאם לעווינס בענטשע פת אויסצוג אב .1 ע ג א ל י_י ב

 שום־ מינסקעד דעט פוג ארגאניזאטערם די פוב איינער געוועג איז וועלכער לעוות, בענטשע
פאלגנד-קעס: שטרללק דאזיקג דעט וועגב זיכרויבעס זללנע איב דערציילט טער־שטרללק,

 פארביטערם־ גרויס מיט אוב אקשאנעסדיקללט גוואלטיקער א מיט געגאנגעב איז שטרייק "דעו־
 זיי ארגאניזירס. גוט געוועג אויב זללנעג זללט, זייער פת באלעבאטיט, די צדאדיט. ביירע פוג קללט

 אוג פלענער גאגצע באסראכטג שול, שוסטערשער דעד איג גאם זיבעציקער אפ צתויפקלללבג זיב פלעגג
 באלעבא־ די געשלעגג: צו דערגאנגעג ס׳אייז ארבעטער. די טיט קעמפג צו וויאזוי מיטלעג, אנעמעג

 שלעפג מעג פלעגם טאג אלע באלעבאטיט. די—ארבעסער די את ארבעטער, די געשלאגג האבג טיט
 אפהאגטג מעג פלעגט ,אוטשאסטאק־ איג )פאליציי־צירקלעג(. "אוטשאסטקעם" די איג ארבעטער

 שסרללק דעם אונטערצושטיצג אם געלט-טיסלעג ארויסלאזג. אוב ביינער די גוט אנברעכג נאכט, א
 .5קא 10 ווי ניט מער באקומעג פלעגב ארבעטער די ווייניק. געהאט ארגאניזאציע אונדזער האט

זיב. אונטערצוגעבג ניט—באשלאסנ זיי האבג פונדעסטוועגג געיגעבט. דעט מיט אוג טאג א
 אופגערו־ האט ער שטאט, גאנצער רער אינ רוישעט גוואלטיקנ א געמאכט האט שטרללק דער

 קלללבג אננעהויבג האבג שטאט גאנצער דער סוג נ כ א פ ע ל א סוג ארבעטער אלע פאכג. אלע דערט
 "בע- בא שעכט־הריז, אמאליקער דער לעבנ "בלאטע" דער אם שטרללקנדיקע. די העלפג אם געלט
 די פאר גארקיב א אללנגעארדנט מעג האט קעלער־שטוב איג שוסטער( )א גערס" דעט רעלד

 געמאכט• דעסלם האט ראם רוישעט א פאר וואס פארשטעלנ, גארניט זיב קאג טע שטרליקנדיקע.
 גע־ געשלאגג, מליסיט: צעטאג האבג זיי געשוויגג. ניט אויב האבג זללט, זייער פת באלעבאטיט, די

 שסרייק. פונעט אנפירער די געזוכט זיי האבג דערהויפט אוג "אוטשאסטאק" איג געשלעפט מאסערט,
ביינער". «ברעכג סעדרע א אוועק ס׳איז ווארם, אייג מיט

 בייגער... די אנגעבראכג אוג )פרללהללם־פלאצ( מאר^ הויכג אפג דערהיט טיב זיי האבג איינמאל
 דעם קעגג טיטלעג שטרענגע אנעמעג את זיב פארמראכטנ צו ארגאניזאציע די געשטויסג האט דאס

באלעבאטיט. צעווילדעוועטע די סוג טעראר ווילדג
 ווי מיסלעג זוכג אוג זיב אייצענעג שוסטער־שול, אינ פארקלייבג זיב זיי פלעגג נאכט יעדער

 פאר־ זיב האבג ארבעטער צוויי אז געסראפג, אפילע האט מאל אייב שטרי_יקער. די באקעמפנ צו
 מע ריידב. באלעבאט־מ די וואס אונטערהערג, קעדיי שול, ווכיבערשער דער אפ אינדערהייב גאנוועט

 דעמלט האט ארגאניזאציע די צעהארגעס. שרעקלעב את געפאקט "שפלאנענ" די אבער זיי האט
 אג־ דער אונסער ארגאניזירם זיב האם אנפאל דער שול. דער אפ אנפאל אג ארגאניזירג באשלאסג

 אר- מאסע גרויסע א באוואפנט האט מע שלאסער. דעט שאפירא את וואלת איטשקע פת פירונג
 באלעבאשי» די אויב אז געוווסט, האבנ מיר אייזנם. את שטיינער נאהייקעס, שטעקנס, מיט בעטער

 געווער קאלטע מיטגעטראגג זיב טיט אפילע האבג זיי פת טייל א הענט". "הוילע מיט ניט ?תענז
פו, ארויסגייג וועלנ זיי בעשאם אזא: געוועג איז אנפאל פונעט פלאג רער נאהייקעם. גומענע אוג
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 ’נ ג א ל ש ט ו ג אוב באפאלב זיי מעב זאל פונקט, באשטימטג א צו דערגייג וועלנ אוב אסיפע דער
 ארוני מי_יםע בעשאם זאלב זיי ארבעטערקעס, 20 א בא אוועקגעשטעלט ארגאניזאציע די האט דערביי

 אנהייבג זיי זאלנ געשלעג, דער אנהייבנ זיב ס׳וועט ווי אוב שלאכט סוב ארט דעט ארוט שפאצירג
 וועג. סוב פאליציי די אראפפירב קעדיי ריכטונג, פארקערטער א איב לויפג אוב "פאזשאר" שרייענ

 את שרעקלעכסטע די פת איינער געוועג איז דאס אנגעהויבב. זיב האט געשלעג דעד קאכאווע,
 יענעט גראד סאיז ווא ארבעטער, אג אויסגעצייכנט זיב האט געשלעג אינעט געשלעגג. פארביטערטסטע

 מערער געווארב. פארוותדעט זי_ינענ אפולע בענקלמאכער. דער מאשקע—ווילנע פת געקומעג טאג
 אבע- קאכלעפל את "בראנפעלע" באוווסטער דער הויפט־אנפירער זייער געכאפט האט אלעמעג פת

 פאר- געוועג לאנג ניט איז וואס רעדעלע", "מיישקע זעלביקער רער איז )דאס רובינשטייג מיישע
 אייניקע נאב טיט איט האט טע "שאכטיט־פראצעס"(. אינעט איידעם אלם אויב פיגורירט אוג מישט
שפיטאל. את אפפירג געמוזט גלייב זיי האט טע אז צעמיימעסט, אזוי

 אר־ די פת ניצאכג פולג א טיט געענדיקט זיב את וואכג 8 געדויערט אזוי האט שטרייק רער
וואב. פת נאר פאר, פוג ניט ארבעטנ את 6 ביז 6 פת ה. ד. ארבעט־טאג, ־שאיקער12 בעטער:

 אופטרייסלונג גרויסע א אריינגעטראגג האט שטרייק בארימטער ערשטער דאזיקער דער אט
 פאכנ> אסאב את שטרי_יקנ אלגעמיינע ארויסגערופנ באלד האט דאס ארבעטער־באוועגונג. דער את

 ־שאלקער12 א איינשטעלג גענומענ ביסלעכווית זיב סיהאט אז דערצו, געבראכט את מיטגעווירקט
 געוועג איז ראטשקאווסקי( )הענדל "הענדעלע" אז באמערקג, מוז טע פאכג. אלע את ארבעט-טאג

גאט". "א געווארג שוסטער די בא ער איז נאכדעט שטרי_יק. פונעט טוער אקטיווסטע די פת איינער
 גענו־ איט אפ שויג האט טע כ. א פ א געווארג שוסטער־פאב דער שויג איז אג דעמלט פת

 ווו קרייזג, געווארג אויסגעטיילט דארט שויג ס׳זיתעג דערעכערעצ. אנדער אג טיט גאר קוקג מעג
 אקטיווע אנדערע את טשאפקע מיכעלע קורטאשק, עליע ראטשקאווסקי, הענדעלע ארייג ס׳זילנענ

שוסטער.
 צעג־ די פאכג. אלע פת שטרי_יק־קאםע צענטראלע א געווארג געגרינדעט איז צייט דעד איג

 העכסט־קאנספיראטיווג א אם "ראזבארקע", דער אם געווארג אויסגעקליבג איז שטרייק־קאסע טראלע
 "פאם־ א ווערג אויסגעקליבג פלעגט פארזאמלונג דער אם אלייג(: וויילעי די פאר )אפילע אויפג

 שטי־ זיי וועמעג פאר צעטעלעב "פאסרעדניק" דעט צוטראגג פלעגג אלע )פארמיטלער(, רעדניק"
 שטימעג מער ס׳האט ווער זענ פלעגט צעטעלעב, די פאנאנדערקלייבנדיק "פאסרעדניק", דעד מעג.
 דער את אויסגעקליבנ איז ער אז אתדיווידועל, אויסגעקליבענע די פת איטלעכנ וויסג צו געבנ את

 בת ארוט צליט קורצער א את את נייפעלד מאלסיי געוועג איז "פאסרעדניק" פרלערדיקער דער קאסע.
 מיטאלעפאכג, פארבתדתג א האלטג צו געוועג איז "פאסו־עדניק" פונעט אופגאבע די געוועג. איב

 אר־ דער פת באשלוסג די איבערגעבג קאסעם, פאכאווע די פוג פראצענטג באשטימטע די אופמאנעג
וו." אז. א. מי_י ־טנ1 פת פייערונג די ארגאניזירג אוונטנ, פאליטישע ארגאניזירג גאניזאציע,

 זיב געפינעג וועלכע זיכרוינעס, געררוקטע ניט לעווינס בענטשע )פת
 פראלע- ילדישער פאר איגסטיטוט פת קאמיסיע היסטארישער דער את

וויסנשאפט־אקאדעמיע(. ווללסרוסישער דער בא קולטור טארישער

 גובערניע גראדנער 3סו פאבריק-אינספעקטער פונעם מיטיילונג .11 בי_ילאגע
בערשטער-שטרי_יק. ווילקאווישקער דעט וועגב

 ]פאליציי־דעפארטאמענט[ פ. ד.
י. 1896 .3 טייל ,606 נוט.

 ןפינאנצ־מיניםטערלומ[. 0 מ.
 פת פאבריק־אתספעקטער

גובערניע גראדנער

צימערמאג. פ. א.
י. 1896 יול 18

 ד נוט.
ביאלאסטאק

 ע י פ א ק

ק^נפידענצלעל

מאנופאקטור. אוב האנדל פרב דעפארטאמענט אינ

 דעט געשיקט האב איב וואס טעלעגראמע, דער צו צוגאב אלם
 טיט גובערניע, סווואלקער ווילקאווישק, שטאט פת י. ד. יול 10

אינהאלט: פאלגנדיקנ
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 וותדסבערגס פת ארבעטער זעכציק מאנופאקטור. אוב האנדל סוב דעפארטאמענט "פעטערבורג,
 או־ די אפגעשטעיט ערשטג דעט האבנ גובערניע סווואלקער ווילקאווישק, את בעישטער־פאבריק

 רער באני_יט. זיב האט ארבעט די צענטנ. דעט אנגעקומענ ביינטב, דעט באקומעג יעדלע א בעט.
 וואכב. פינם פוג פארלוים איב שא צוויי אם טאג דעט פארקלענעו־נ איינגעשטימט האט פאבריקאנט

 ערע די איב האב צימערמאב", פאבריק־אינספעקטער סווואלקער פיב שטעלע דער פת ויספללער
וויסב: צו לאת

 שטאט איב געשיקט טעלעגראמע, א טיט ווינדסבערג נאכעט האט י. ד. יול צווייטב דעט
 דער פת ארבעטער 60 ווינדסבערגס, זיינע, אז פאבריק־אינספעקטער, דעט וויסג געלאזט לאמזשע,

 אפגעשטעלט שטרייק א טיט האבב גובערניע, סרוואלקער ווילקאווישק, שטאט איג בערשטער־פאבריק
 ארבע־ די פת טעלעגראמע א לזןמזשע את געוואו־נ אוועקגעשיקט איז יול פערטב רעט ארבעט. די

 קומעב פאבריק־אינספעקטער רעט געבעטב האבב זיי וועלכער את פאבריק, וותדסבערגס פת טער
 י. ד. יול 4 פת ווענרונג דער טיט. ארעסט. פת זיב באפרללעב זיי העלפב — ווילקאווישק את

 פאבריק־אתספעק■ דעט וויסג געלאזט אויעזד ווילקאווישקער נאטשאלניקפת רער ה$ט ,10377 נומער
 נאכעט אם האבג י. ד. יול 1 רעט אז רעט, וועגב גובערניעם סווואלקנר אוב לאמזשער פת טער

 אויספאר־ דער לויט אז את, ארבעט די אפגעשטעלט ארבעטער 60 בערשטער־פאבריק וותדסבערגם
 אז ארויסגעוויזנ, זיב האט ווילקאווישק, פת בורגמיסטער דורכב געווארב געמאכט איז וואס שונג,

 בא־ זייערע דראתגעב טיט געצוותגעג אוב אללנגערעדט האבב פאבריק ווינדסבערגס סוב ארבעטער 9
 אדער פאדערתג: א אייגנטימער רעט ארויסשטעלנדיק ארבעט, די אפשטעלב פאבריק אפנ ווייריט

 נאטשאלניק פת ווענדונג דער את ארבעט־טאג. דעט פארקירצב אדער ארבעטלות, דעט העכערב
 נ$כעמ אם שטרייק פונעט אתיצלאטעו־נ 9 אז געמאלדב, געוועג איז אויעזד ווילקאווישקער פוג

 אר- די ברעכג איג שולד זייער פת אויספארשונג די אוב ארעסטירט זיינעג פאבריק ווינדסבערגם
 איז וו$ס אויסבעסערונג־שטראפ-קאדעקם, אוב קרימינעלע פוג 1358—3 ,1358—2 ,1358 טיקלעג

 געווארג איבערגעגעבג איז ווילקאווישק, שטאט דער פת בורגמיסטער דורכג געווארב דורכגעפירט
 איב האב דאקומענטג אויבנדערמאנטע די אויעזד. ווילקאווישקער פת געריכט-אויספארשער רעט

 נאכדעט, ווילקאווישק. שטאט את אנגעקומעג איב ביב יול 10 רעט י. ד, יול 9 דעט דערהאלטב
 בער- זי_ינ פת ארבעטער די את ווינדסבערג נאכעט פאבריקאנט דעט אויסגעפרעגט האב איב ווי

 צע־ ווערב פאבריק, ווינדסבערגס נ. אפ ארבעטב וואס די, ארויסגעוויזב: זיב האט פאבריק, שטער
 כאזער- אפגעארבעטע פור פוג געצאלט באקומעג וואס מייסטערס, אפ — קאטעגאריעס 2 אם טיילט
 יאר 1895 אב וותטער פת טאג. פת אויסגערעכנט געצאלט באקומעב וואם ארבעטער, אם אוב האר,

 פאר־ א געווארב געמאכט פאבריק ווינדסבערגם נ. פת ארבעטער די את מייסטערם די צווישב איז
 נ פו דויער פתקטלעכב א אב מעסלעס א שא 12 ווי מער פאבריק רער אם ארבעטב צו שטענדיקתג

 מיטגעשטימט געוועג גיט איז פארשטענדיקונג דאזיקע די שאעג. לויט ארבעט־טאג פונעט לענג דער
 וועגג סטאטוט פת 142 את 113 ארטיקלעג )די איתארדענונג אינערלעכער פת קלאליט די טיט

 פאבריק־פארוואלטונג. דער אג פארגעקומעג איז זי את (1893 אויסגאבע ,1 טייל 181 פראדוקציע,
האט עם ווי לויט געארבעט, סאבריק ווינדסבערגס נ. אם מעג האט יאר 1896 פת פארלוים את
יעדערער שא 1 צו איבערייסב, צוויי טיט מעסלעם איג שא 15 צו יי ם את 14 צו סיי געפארערט, זיב
וואס אפטיילונג, דער איג איב האב פאבריק ווינדסבערגס נ. באקוקג באט טיטיק. את פרישטיק אם
פת ווילקאווישק שטאט פת בורגמיסטער פת מעלדונג די געפונעג ,5 נומער מיטג באצייכנט איז
 ווינדם־ נ. פת ארבעטער די וויסג צו געגעבג ווערט מעלדונג דאזיקער דער איג .1895 אקטיאבער 22

 שא". 10 איבערשטי״יגג ניט דארם פאבריק אפנ ארבעט־שאענ צאל ״די פאלגנדיקעס: פאבריק בערגס
 "די אויפנ: פאלגנדיקנ אם באשטימט ארבעט־טאג דער ווערט י. 1895 פת ווינטער־צי_יט דער אפ

 צוויי באשטימעג נאכב אוונט". 8 זיב פארענדיקט את אינדערפרי 8 פת אנ זיב הייבט ארבעט
 41/2 ביז 31,/ פת את אינדערפרי 111/2 ביז 101/2 פת מיטיק את פרישטיק אם איבערי_יםנ

 ארבעטער, "די באמערקונג: פאלגנדיקער טיט בורגמיסטעך פת מעלדונג די זיב פארענדיקט באטאג,
 איג צבים", באשטימטער דער אויסער ארבעטג צו פארבאטנ ניט ווערט מינדעריעריקע, די אויסער
 אויבג־ די אתטערגעשריבג האט וואס בורגמיסטער, דער האט באמערקונג, דאזיקער רער צו באצוג

 געווענדעט איט צו זיב האבב י. 1895 פת אקטיאבער את אז געמאלדנ, מיר מעלדונג, געבראכטע
 לויט כאווייריט זייערע וו$ם רעט, אם אנקלאג אנ טיט פאבריק ווינדסבערגס פת ארבעטער עטלעכע

 באקומענ וואם פאבריק, דער פת מייסטערם די את ט$ג, פת געצאלט באקומעג וואס פאבריק, דער
 אנקלא־ די זיי, אז נאר, מעסלעס, א שא 12 ווי מער ארבעטג צו אי_ינ שטימענ פור, פת געצאלט

 אויס־ האב איב וועלכע פאבריק׳ ווינדסבערגס פת ארבעטער די מאסקיט. ניט דעט אם זיתענ גער,
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 א© ארבעטנ אופגעהערם האבנ זיי וועלכער צוליב אורזאב, דער וועגנ י. ד, יול 10 עמ1 געפרעגט
 ניט זיי קענעג יאר סוב צללט הייסער דער איב אז געמאלדג, האבב י" ד. ירל 1 דעט פאבריק דער

 ווינדם־ נ. געמאלדנ דעמ וועגב האבג זיי אז אוב מעסלעם א שא 12 ווי מער פאבריק אפב ארבעטב
 פאבריק. אפב ארבעט די אפגעשטעלט זיב האט עם ווי דעט, פאר טעג עטלעכע טיט זוב בערגם

 פאר ענג ארויסגעוויזב זיב האט באקוקט, האב איב וואס פאבריק, ווינדסבערגם פוב געבללדע די
 באפרידיקנדיק• ניט אינגאנצב הינזיכט היגיענישב איג את זיי, את ארבעט וואס מענטשג, צאל רער
 ווינדם־ נ. פאבריק דעד פת אייגנטימער דעט צווישג פארשטענדיקונג א פארגעקומעב איז יול 10 דעט

 דער לויט יאר, נייעט פונעט אנקוט בית יול 10 פת טערמת אפג ארבעטער, זיינע אוב בערג
 איבערייסב צוויישאלקע טיט שא 12 ארבעט־טאג דעט רעכענענ צייט־אויסרעכענתג, אייראפיילשער

 צוגעטראטנ ארבעטער די זללנעג פארשטענדיקונג דאזיקער דער באב מיטיק. את פרישטיק אפ
 או ארבעט־טאג פונעט דויער דעט וועגג דערהאלטג האב איב וואם יעדלעס, די וועגנ ארבעט. דער
 ארבעטער אופנעמעג פת באדינגונגענ די וועגב באשטימטקללט ניט־גענוגנדיקער דער צו באצוג את
 ווילקאיוישקער פת געריכט־אויספארשער ה׳ דעט געמאלדנ איב האב פאבריק, ווינדסבערגם נ. אם

 ווינדסבערגס אפנ שטרייק פונעט איניצלאטערג די וועגנ אויספארשונג אנ פירט וואס אויעזד,
גובערנאטער. סווואלקער דעט דעט וועגנ געווארג מיטגעטיילט אויב איז עם אוב פאבריק,

 סאבריק-אינספעקטער פת שטעל־פארטרעטער דער—אתטערגעשריבג
 פאבריק־אינספעקטער■ דער גובערניעם, סווואלקער אוב לאמזשער פת

צימערמאב. א. גובערניע גראדנער פת

 )"דארעמ־ קאמיטעט ניקאלי_יעווער דער וואס פראקלאמאציע, א .111 בי_ילאגע
 ווילקאווישקער דעט וועגנ ארויסגעלאזנ האט ארבעטעד־פארבאנד"( ררסישער

בערשטער־שטרי_יק(.

 בערשטער די פרב שטרי_יק דעמ וועגג פראקלאמאציע א
*ווילקאווישק אע

 דעט וועגג "עטיודנ ביכל: נעווסקיס וו. את איבערגעדרוקט געוועג איז פראקלאמאציע די *
.1922 מעלוכע-פארלאג, מאסקווע, ארבעטער-פארבאנד". דארעט־רוסישנ

כאווייריט!
 דריי האבב ווילקאווישק, את גובערניע, סורואלקער את נייס: גוטע א דערגאנגעב איז אונדז צו

 זיב פאר פארקלענערט את בערשטער־פאבריקב די אפ שטרייק א אללנגעארדנט ארבעטער טויזנט
ארבעט. שא גאנצער א אם טאג רעט

 גע- לאנג שויב ארבעטער די זיינענ ווילנע את אויב את מינסק את זאגנ^יאז אייב דאו־פ טע
 גע" דעט שלעכט באלעבאם דער צאלט באלעבאטיט. די ניט פארשווללגט מע את סייכל צוט קומענ
 ווידער—שפעטעו ארבעטב צו זיי צווינגענ שטרילק. א ארבעטער די טייקעם אללב ארדענעב—האלט

 פאברי־ די באשלאסג האבג שטרללק. א ווידער—ארבעטער די מללסטערס די באליידיקנ שטרללק. א
 אבער מענ זעט רעכט. נעמענ. ניט ארבעט אם זיב צו ארבעטער מינסקער את ווילנער קית קאנטנ

 פאר- זיי אז את שלעכט זייער לעבג ארבעטעד ווילקאווישקער די אז מינסק, את את ווילנע את
 בא־ די העלפג געו־נ ארבעטער מינסקער די את ווילנער די ווילג זיב. העלפנ צו ווי ניט שטייעג
 אריבערפארנ פאשעט את צו, ניט זיי מענ נעמט זאוואדג די אם אויס: ניט קומט עם אבער וויירימ.

 באמערקג. וועט פאליציי די אתיענ. קית ניט איז ארבעטער די צווישנ זיב דרייענ את שטאט את
 מע זאב: אזא אם געלאזג זיב האט מע את געטאנ שמועם א מינסק את את ווילנע את מענ האט
 אללג- צו קעדיי ווילקאווישק, את ארבעטער 5 אויסגעריכט את געלט אביסל צונויפגעזאמלט האט

 לעפאנעט געשטאנענ ניט מער איז עמעם, ווארשטאט, דער ווארשטאט. זעקסטג א דארטנ ארדענענ
 געטאנ נאר האבנ ווילקאווישק, את מארג צו געקומעג זללנעג וועלכע ארבעטער! פינפ די את וועגנ,

 ציינער? די את באלעבאטימ אללערע איר קוקט "וואס כאווייריט: אנדערע די מיט געשמועסט וג א
 בעט א נאר פרוווט באלעטויוועם. פאר זיי הא>ט איר את בינוט, את שווייס די אללב בא זויגנ יי ז
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 מים־ יועלב, באלעטויוועס די שא. א אראפווארפנ אי_יכ זאלב זיי אז באלעבאטיט, אייערע בא טאנ
 דעב זיי איז איינשטימעני דארטב "רואם ענטפערנ: ווילקאווישקער די אייגשטימעג". געווים טאמע,

 שטרייק". א זיי מאכט איר "אט זיי: זאגנ ארבעטער מינסקער אוב ווילנער די אוב שלעכטי" אזוי
 דעט אי_יכ וועלב מיר אוב ווונק, א נאי גיט איר "נו, מעב?" נעמט ווו געלט את זשע? "וויאזוי
 אי_יכ צווישב אויב הילם, שיקב אי_יכ מעב ורעט מינסק פת אוב ווילנע פוב אי_ינארדענענ. איניענ

 גע־ זיב מעב האט אזוי רעכט. ניט". מיר ררעלנ שטארבג צונויפזאמלענ. איז עם וואם מענ וועט
 האט ענרלעב, שטרי״יק. צוט זיב געגרייט את געלט געזאמלט פתם־זעקם, כאדאשיט א בא שמועסט

 את צו זיב קוקנ אומעטוט צונויפי דעט וועגנ זיב מעב רעדט ווי אבער שטרייקב. צו באשלאסב טענ
 הת־ דריי האבב באנאכט צעב אזייגער אזוי: געטאב האבג ארבעטער די את שפיאנענ. צו זיב הערב
 30 קלאפטער א אם וואסער את ארית זיינענ זיי זיב: בארג צונויפגעזאמלט זיב ארבעטער דערט

 די האבג ארית וואסער את זיי נאב ארייגגייג שטרביק. וועגב דא ריידג גענומעב את ברעג, פת
 ארוים׳/ ביט וועסטו זעסטו, דערנאב, אבער ארי_ינ, וועסטו "אריינגית, פארטראכט: זיב שפלאנעב

 אראפווארפב ביט אובדז איר "וועט באלעבאטיט: די געמאלדב ארבעטער די האבב טאג צווייטב אפב
 אייערע "ווארפט. געענטפערט: זיי האבב באלעבאטיט די את ארבעט". די ווארפב מיר וועלנ שא, א

 לאז א זיב האבב פאבריקאנטב די פארשטרייקט. האבב ארבעטער די בענוג". דא אומעטוט זיינעג ברידער
 גיבג זיי אוב פאבריקנ׳י. די אם אונדז צו קינדערלעב, זיי, זאגנ "קומט, מינסק: איב את ווילנע את געטאנ

 בעסער שות מאכט אונדזערע, באלעטויוועס נית, הארציקע, פאטערלעב "נית, ענטפער: אב זיי
 דריי א זיב האבב פאבריקאנטב די שטערב". גית ניט זיי וועלנ מיר כאווייריט. אונדזערע האנאכע א

 זיי מאטאנע׳«. א שא א באקומט זיי. זאגב זיינאזוי, שות "זאל מעכילע. בעטג גענומעב את געטאנ
 ארבע־ נעפאשעס 300 נאב געפאדערט האבב זיי את שא א אם ארבעט־טאג דעט סארקירצט האבב
געפונעג. ארבעט האבנ נייע אי גרינגער, געווארב איז פרלערדיקע די אי טער:

 איינער — איינעט פאר אלע ארבעטער. צווישב אייביקייט את ברידערשאפט הייסט דאם אט
אלע. פאר

י. 1897 אקטיאבער,
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ביאלאסטאק איב שטרי_יק־באוועגרנג די
 כוואליע א פארגעקומענ ביאלאסטאק את איז 1897 פת העלפט ערשטער איב אוב 1896 סאם איב

 ־שא?קנ12 א סוב פאדערונגענ טיט אינדוסטריע, דער פת צווייגנ פארשיידענע איב שטרייקב פת
 זיב האבנ זיי איב ארבעטער. יידישע די שוב בלויז ניט זי_ינענ שטרי_יקנ די וו. אז. א. ארבעט־טאג
 ארויסגעוויזנ שטרי_יקנ דאזיקע די האבג דערביי אוב פעלקער פארשיידענע פוני ארבעטער באטייליקט

סאלידארקי_יט. אינטערנאצלאנאלער פת מוסטערנ
 וועל־ די איג פארזאמלונגענ גרויסע פארקומענ פלעגנ שטרייקנ דאזיקע די פת צי_יט דער אינ

האבנ פארזאמלתגעג דאזיקע די פוג איינער אם דער.
 ארג־ אנ ברידער אלע זיינענ "מיד געזאגט: האבג את קריסטנ מיט געקושט זיב י?דנ "אלטע

 רוסישער א איינער ארויסגערופג האט סימכע גרויסע א זייער רעליגיאג". פת טערשייד
 גע־ האט אוג ארבעטער אנדערע 26 פת פארשטייער אלס געקומעג איז וועלכער ארבעטער,

 מענ ווי נאכדעט ארבעטער. יירישע די טיט פילג זיי אז סימענ, אלם ק. 60 ר. 2 בראכט
 צוטיילט זיב זיי האבב אלעמענ, את געהערט וואס דעט, וועגנ ארומגערעדט אביסל האט

 את אינטערעסנ אירע וועגנ גערעס זיב האט מעלאכע יעדע את מעלאכעם, באזונדערע אם
.*אלנדרוק׳ שטארקנ א געמאכט האט פארזאמלונג די טאנ. צו האט זי וואס

 שטרייק- ביאלאסטאקער די אלייג. ביאלאסטאק ניט אופגערודערט האבג שטרי_יקנ דאזיקע די
ווייסרוסלאנד. פת גובערניעם ארומיקע אלע את אפקלאנג אג געפונענ האט באוועגונג

 1897 יולי ־טנ24 דעט את שטרי_יק־כוואליע דער פאר דערשראקנ זיב האבג דינער צארישע די
 אי עם אז פאליציי-דעפארטאמענט, דעט וויסנ געלאזט באטיושקאוו גובערנאטער גראדנער דער האט

 מיליטערישער דער צו געווענדעט זיב האט ער את פאליציי ביאלאסטאקער די פארשטארקנ צו נייטיק
 בא- צוויי צו רעשוס זית את צושיקג זאלג זיי אז אקרוגג, ווילנער את ווארשעווער פת אנפירונג

םאבריק-ראיאנ". את לאת »אם סאלדאטנ טאליאנענ
 פת צי_יט את האלטונג פעסטע זייער ארבעטער, די פת סאלידאריטעט אינטערנאצלאנאלע די

ארבעטער. ביאלאסטאקער די פאר ניצאכנ פולשטענדיקנ א געבראכט האט שטרייקנ די
 פאר- אם פראקלאמאציעם ריי א געווארג ארויסגעלאזג זי_ינענ שטרי_יקנ די פת צייט דער את
 ארבעטער" "יידישנ את איז שטרי_יקנ דאזיקע די וועגג ילדישע. צוויי אויב את שפראכנ׳ שיידענע

 היסטא־ דאזיקנ דעט אינגאנצג איבער דרוקנ מיר באריכט. גענויער א געדרוקט געוועג 5—4 נוט.
דאקומענט. רישנ

 געפונענ פאליציי־דעפארטאמענט פת ארכיות די את מיד האבנ דאקומענט דאזיקג דע» אויסער
 ארומגע־ האט וועלכע שטרי_יק־כוואליע, דער סוג בילד דעט דערגאנצנ וועלכע דאקומענטג, דיי א

פאראנ; ינענ2ז דאקומענטנ דאזיקע די צווישג .1897 אווגוסט ביז 1896 פת סאם את ביאלאסטאק באפט
ביאלאסטאק. את שטרי_יקנ די וועגנ גובערנאטער גראדנער פת בריוו א (1

 אי_ינ- ניט זיב האט אריגתאלנ )די רוסיש פונ^ילדיש^אם פראקלאמאציעס איבערגעזעצטע צוויי (2
שטדליקג. די פת צי_יט את ארויסגעלאזג זיינעג וואם געפינעג(, צו געגעבב

 סוג דעפארטאמענט את זשאנדארמעריע דער פת גובערנלאל-שעם גראדנער פת בריוו א (3
 אר- די וועלכע אם פאבריקנ, די טיט צעטל א את ביאלאסטאק איג שטרייקג די וועגנ פאליציי דער

ארבעט. די געווארפנ האבנ בעטער
 שיקב וועגג איניאניט אינערלעכע פאר מיניסטער צוט גובערנאטער גראדנער פת בריוו א (4

שטרללקג. די פת צי_יט את ביאלאסטאק את ארדענונג די אי_ינהיטנ אם מיליטער
באריכט. דעט פת סאם צוט געגעבנ וועו־נ דאקומענטנ דאזיקע די
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ביאלאסטאק[ אינ שטרי_יק־באוועגונג ]די

 אין שטרייט עקאנאמישען פון כראניק דיא
* רוסלאנד. מעריב

רעד. .5—4 ברט. ארבעטער״ "יירישג איב געדרוקט געוועג איז כראניק די *

־טען(.97 מיטטען ביז׳ן יאהר טען-96 ענדע )פון

 וועט ביאליסטאק, אין יעטצט אריינפאלין ניט זאל עם ווער יעדערער,
 וועט איבעראל מאססע. ארבייטער דער פון באלעבען דאם באמערקען גלייך
 איבער- און נאציאנאליטעטען פערשיעדענע פון ארבייטער קופקעם טרעפען איהר

 הערען אפט זייער וועט איהר וואם אט בען",-7 ביז בען-7 "פון אידען. הויפט
 די מלאכות בייע און נייע רק אוועג ווארפען וו$ך, א ניט וואם גאססען, דיא אויף

 דיא מאכען קלאר זיך ארבייטסטאג. שעהדיגען 12 א איינצופיהרען אום ארבייט
 יאומגעגענדען(דיא אין שטאדט גאנצע דיא פארווארפט יעצט וואם בעוועגונג,

 לעזער דען מאכען בעקאנט געבען מיהע דא זיך וועל איך שווער. זייער איז
 וויג־ נאך פאססירט. צייטען לעצטע דיא אונז ביי האט עם וו$ם אללעם, פיט
 ארבייטם- שעהדיגען 12 א וועגען ריידען צו אנגיהייבען שניידער די האבען טעד
 האט מאן צי_יטנ[. צווייטערם רער יעקאטערינע ]פונ געזעטץ אלטען דעם לויט טאג

 אין גובערנאטאר, צום אונטערשריפטען 100 מיט ביטשריפט א אוועקגעשיקט
 וויא ארבייטסטאג, שעהדיגען 12 א איינפיהרען געבעטען האט מאן וועלכער

 שניידער דיא און אנטווארט קיין געווען ניט לאנג איז עם הייסט. געזעטץ ראם
 אללע אין כמעט איינצופיהרען אנגיהייבען כהות אייגענע זייערע מיט האבען

 סע־ געווען איז עם וויא אזוי ארבייטסטאג. שעהדיגען 12 דען ווערקשטעללען
 נאך גיהאפט האבען זייא געבען. נאך גימוזט בעלי-בתים דיא האבען צייט, זאן

 ארבייטער דיא אומזיסט: נור ארדענונגען, אלטע די צו זיך אומקערין צוריק פסח
 אנ׳אלגעמיינען צו צוגיגרייט זיך האבען זייא און געשלאפען ניט אויך האבען

 ארבייטען זאל מאן אז און ארבייטסטאג שעהדיגען 12 דען וועגען שטרייק
 דיא אויף גובערנאטאר פרג אנטווארט א בעקומען זיך האט צייט פסח ארום וואך. פון

 ארבייטער די זאל מאן לעזער? ליעבע איהר, מיינט אנ׳אנטוו^רט פיר וואם ביטשריפט.
 אונטער- זאל מאן פארגעשריעבען האט גובערנאטאר דער פע!—א געבען? נאך

 האט פאליציע ביטשריפטען. ריא פון שרייבער דיא דאם זיינען ווער זוכען,
זיא נאר ען,ניע דאם יען׳ ם$ד געשלעפט האט מאן זוכען, צו אנגיהייבען
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 אונטערשריפט, זיין גיוועזען מודה האט יעדער דערוואוסט. ניט גאר זיך תאט
 ניט. ער ווייס אונטערשרייבען, גיגעבען איהם האט עם ווער ווייטער, און

 וועגען פאדערונג זייער ארויסגעשטעלט ארבייטער דיא האבען פסח נאך גלייך
 בעלי־בתים דיא וואך. פון ארבייטען וועגען און ארבייטסטאג שעהדיגען 12 א

 זיינען און ארבייטער דיא בייא אחדות אזא אויף גירעכינט ניט גאר האבען
 גימאכט זיי האבען זשאנדארמסקען פון ערלויבנים די מיט זיך. אויסער גיוועזען

 - ארבייטער קיין אנדערן דעם פון איינער נעהמען ניט זאל מאן אז אחת, יד
 ליידער נאר שטאדט, אנדערע פון ארבייטער אויסשרייבען גיוואלט האבען זייא

 אבער סעזאן דער גיקראגען. ניט טראנטעם אלטע 3—2 אויסער זייא האבען
 אללעם גימוזט ווילענדיג ניט האבען בעלי-בתים דיא און געווארט ניט האט
 זייא דאס דעם, מיט גיטרייסט זיך האבען זייא ארבייטער, דיא געבען נאך

 סעזאן דער ווען דאן שבועות, נאך ארבייטער דיא מיט אפרעכנען זיך וועלען
 ארביי־ אלטוועלטליכער דער אנגיקומען איז דעססען אונטער אראם. שוין פאלט
 גאסע אללע אויף מאן האט פריער טאג 2 מיט מאי. טער-1 דער יום־טוב טער

 יודישע אופרופען פארנאנדערגיווארפענע און פארנאנדערגעקלעפטע גיפונען
 קאמיטעט". ארבייסער "ביאליסטאקער דעם פון שטעמפיל א מיט פוילישע און
 . אדעם־ מאן האט אפריל טען-30 דען זוכען. צו אנגיהייבען האט פאליציע דיא

 דען און ארויסגעלאזען גלייך איינען האט מאן וועלכע פון ארבייטער, 2 טירט
 פער- אללע איבערגעשטייגט האט מאי 1 דער שפעטער. אביסיל צווייטען

 קריסט- און יודישע צינופגעקליבען זיך האבען מאהל ערסטין דען האפפנונגען.
 געמאכט פאליציע דיא האט טאג זעלבען דעם אין צוזאממען. ארבייטער ליכע

 וויא פיעל ניט האטןזיא געפונען שניידער, דיא בייא האוזזוכונגען מעהרערע
 וואם מיט חאצע וועלענדיג, פאליציע דיא האט דעסטוועגען פון נאר פריער,

 ארבייטער 6 אבגיגעבען מיהע, אומזיסטע איהרע פאר באפרידיגען זיך איז עם
 נאר דערשראקען, זיך אנפאנג פון האבען שניידער דיא השגחה. איהר אונטער

 חאצע שטרייק, פון ענדע גוטע דיא זיך. צו געקומען גיך אויף זיינען זייא
 גישטארקט האט אריינגעמישט זיך האבען זשאנדארמערי דיא אין פאליציע

 זיך האבען שניידער דיא נאך גלייך מאססע, ארבייטער דער פון מוטה דען
 דערשלאגען, גיך אויך זיך האבען וועלכע מעבעלסטאליארעם, דיא געשטעלט

 ארגא- צו זיך אנגיהייבען אויך האבען סלאסיארעם וואך. פון ארבייטען זאל מאן
 פאבריקען מעהרערע אויף וועבער דיא האבען צייט גלייכער צו ניזירען.

 וועלכע דיא, שכירות. דיא העכערן זייא ז$ל מאץ פארדערן, צו אנגיהייבען
 פון גיצאהלט די גיהעכערט מען האט * לאנקעטניקעסן דיא בייא ארבייטען

 צווי- אנגיהייבען זיך האט מאי ־טען1 נאכן גלייך שטיק. פון קאם. 6 ביז 5
 מאן ארבייטסטאג. שעהדיגען 12 א פאר אגיטאציאן שטארקע א זייא שען
 אוועקלייגען מען פלעגט ר פונקט לאנקעטניקעם. דיא פון א^גיהייבען האט
 פאדערן, און פאבריק צום פאבריק פון גיין פלעגען פרייע דיא און ארבייט דיא
 ארבייטערן טהייל גרויסע א חאצע ארבייט, דיא אוועקלייגען אלז מען אז

 גיהאלטע, האבען זייא ווייל גישטערט, דאם האבען אלטע דיא איבערהויפט
 זיך ער האט דעסוועגין פון אומגליק, א פאר ארבייטסטאג שעהדיגען 12 דען

 במעט איז י וואכען 3-2 פון פערלאף אין איינצופיהרען. אנגיהייבען גיך אויף
ד. ביז 7 פון ארבייטסטאג דער גיווארין איינגעפיהרט פאבריקען אללע אוף

רעד. .235 זייט אנמערקונג אונדזער ע?7
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 דאם אז גלאט, ניט עפעם איז עם אז גישפירט, האבען פאבריקאנטען דיא
 און שוואך גיווען זיינען זייא נור באוועגונג, נייע א גאר עפעם אן זיך פאנגט
 גיוועזען איז זעהערע האפפנונג איינציגע דיא טהאן. גיקענט ניט זאך קיין האבען

 אוים. ניט וועט איינפיהרונג נייע די אז לאנג, האלטען ניט וועט אחדות דיא אז
 אויך האבען ארבייטער פארשטאנדיגערע דיא אפילו און ווערען. יהאלטען

 באדיג־ אזעלכע בייא ווערין. אויסגיהאלטען לאנג וועט דאס אויב געצווייפעלט,
 מאססע. דער פון זיכערהייט דיא שטארקען צו גיוועזען וויכטיג זייער איז גונגען

 פארשיעדענע פון באוועגונגען דיא פארבינדען שטארקער גידארפט האט מאן
 וועלכע פערזאממלונג, דער פון גורל רעם אויף אויסגיפאלען איז דאם מלאכות,

 עם אויב גיצווייפילט האבען פילע שבועות. טאג טען-2 דען פארגיקומען איז
 ארביי- און ארבייטער פון פערזאממלונג איין אזא מאכען צו איינגעבען זיך וועט

 אלטע דיא קוקען וועלען וויא גיקלערט, האט מאן מלאכות. אללע פון טערקים
 האט אבער פערזאממלונג דיא מיידלאך. זיין וועלען דארטין וואם רעם, אויף

 זיך האבען צייט אבגעשטיממטע דיא אין טראכטונגען. אללע דיא צושלאגען
 דיא ארבייטערקעם. און ארבייטער מענשען 800 וויא מעהר צונופגעקליבען
 ווייל וועניג, געווען איז קריסטען טובדיגע. יום א גיוועזען איז פערזאממלונג

 געוועזין זיינען וואס עטליכע, דיא נאר גיארבייטעט, טאג דען האבען זייא
 מיט געקושט זיך האבען יודען אלטע איינדרוק. שטארקע א געמאכט האבען

 אונטערשייד אהנע ברידער אללע זענען "מיר געזאגט: האבען און קריסטען
 רוססי- א איינער ארויסגערופין האט שמחה גרויסע א זייער רעליגיאן". פון

 ארביי- אנדערע 26 פון פארשטייער אלם געקומען איז וועלכע ארבייטער, שער
 יודישע דיא מיט פיהלען זייא אז סימן, אלם ק. 60 ר. 2 גיבראכט האט און טער

 וואם רעם וועגין גירעדט ארום ביסיל א האט מאן וויא רעם נאך ארבייטער.
 מלאכות באזונדערע אויף צוטהיילט זיך זייא האבען אללעמען, אין גיהערט

 זיא וואס און אינטערעסין איהרע וועגען גירעדט זיך האט מלאכה יעדע אין
 אויף וויא איינדרוק שטארקען א געמאכט האט פערזאממלונג דיא טהאן. צו האט
 ניט מעהר מאן האט שטאדט אין פאבריקאנטין. די אויף אויך אזוי ארבייטער, דיא

 שטארק טאקי האט מאן און פארזאממלונג. רער וועגעץ וויא ריידענדיג, גיהערט
 זיינען דארטין אז גירעדט, האט מאן אויך. פערזאמלונג דיא איבערטריבען

 ארביי■ די ניט מעהר שאהן מאן רופט יעטצט מענשען. 3000 איבער גיוועזען
 פאר־ "דיא גיגעבען נאהמען א שאהן זייא מאן האט יעטצט "ארחיסטען" טער

 אנגעהייבען זיך האט פארזאממלונג בארימטער דער נאך גלייך אייניגטע".
 פאר־ וואלט מגפה א וויא פונקט מלאכות. אללע אין בעוועגונג שטארקע א

 און סטאליארעם בלעכער, שניידער, שוסטער, בעלי-מלאכות. אללע חאפט
 דען איינצופיהרען אנדערע דיא נאך איינע אנגעהייבען האבען אנדערע אסך

 ענטוויקעלט שאהן איז עם ווייט וויא פאקט, אלם ארבייטסטאג. שעהדיגען 12
 דיענען קען אחדות פון געפיהל דער ארבייטער ביאליסטאקער דיא צווישען

 ווערק־ גרעסטע דיא פון איינער אין שניידער. דאמסקע די פון שטרייק דער
 גלייך האבען איבעריגע דיא ארבייטער: אייניגע ענטזאגט מען האט שטעללען

 האט וועלכע שטרייק, א אנגיהייבען זיך האט עם ארבייט. דיא אוועקגילייגט
 עטאפ, מיטין ארויסגעשיקט און ארעסטירט 3 האט מאן וואכען, 3 גידאוערט

 האט סוף כל סוף און איבערגעשראקען, ניט זיך האבען ארבייטער די נאר
 אר־ אללע צוצונעהמען ווערין מרוצה און געבען נאך גימוזט הבית בעל דער
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 ארויסגי- האט מאן וואס דיא, צונעהמען וועט ער אז זאגען צו אן בייטער
 שטרייק א גיווען איז צייט צוגלייכער אומקעהרין. זיך וועלען זייא ווען שיקט,

 און וואך א גישטאנען זיינען זייא .200 מאנן א סטאליארעם ווייסע אללע פון
 ארבייטען זאל מאן און ארבייטסטאג שעהדיגען 12 א ־אויםגעפיהרט האבען

 זיא ווייטען, פון גישטאנען ניט פאליציע דיא איז דא אויך און וואך. פון
 האט שטרייק פון ענדע אין גאנץ אויפן נאר סטאליארעם, 2 ארעסטירט ה$ט
 דיא זיך האבען וועבערם דיא בייא געהאט, ניט ווירקונג שום קיין דאם

 פאבריק יענע אויף דאם דיא, אויף דאם אויפגיהערט. ניט אויך שטרייקען
 דיא גוט. ענדיגען מייסטען זיך פלעגין און שטרייקען ארויספאלען פלעגען

 שכירות, דיא העכערן זאל מאן רעם וועגען פארקומען פלעגען שטרייקען אללע
 הע- וויא ניט מעהר וועלין זייא אויב אז פארשטאנען, זייא האבען דאס נאר

 וויא פרייזען דיא לאזען און פאבריקען ראיעלע די אין שכירות די כערן
 האבען ניט קיום קיין העכערן דער וועט לאנקעטניקעם, דיא בייא גיוועזען

 אר- דיא פון פרייזען דיא אויפצוהייבען באשלאסען זייא האבען דעריבער און
 האט פסח נאך וואכען פאר ערשטע דיא לאנקעטניקעם. דיא בייא בייטער

 שטיק. פון קאם. 6 ביז 5 פון פרייזען דיא אויפצוהייבען איינגיגעבען זיך זייא
 דאם עררייכען קאפ. 8—7 ביז אויפהייבזן גידארפט נאך זייא האבען יעטצט

 פאר־ לאנקעטניקעם דיא ווייל אונמעגליך, גיווען וואלט שטרייקן קליינע מיט
 זיך זאלען זייא אז אפגעמאכט, זיך צווישען האבען געפאהר, דען שטייענדיג

 מאכעץ סיאיז וועמען בייא זיך וועט טאמער שטיטצען, אנדערע דיא איינע
 זאל לאנקעטניק יעדער אז אפגירעדט, זיך צווישען האבען זייא שטרייק. א

 בא־ אזעלכע בייא שטוהל. ליידיגען יעדער פון רואך א רו״כ א באקומען זאל
 פון איז פאבריקען איינציגע אויף שטרייק דער אז זיך, פארשטייט דינגונגען

 גיווע יע איז עם וואם איינציגע, דאם אניאונמעגליכקייט. גיוועזין אן אנפאנג
 יוני אין פערזאממלונג א אויף און שטרייק, אללגעמיינער דער איז מעגליך
 שטרייק אנ׳אללגעמיינעם מאכען צו גיווארען באשלאסין טאקי איז מאנאט

 אר- ביכלאך, געבען זאל מאן טאדערונגען: פאלגענדע דיא שטעלין ארוים אין
 פריער- שטאט^ קאפ\ 8 ביז. 7 פון גיצאהלט דיא און 7 ביז 7 פון בייטען

 אר־ דיא אוועקגילייגט מענשין טויזענד 1 1,/ האבין מארגען אויף .6—5 דיקע
 אין קלייבען צו אנגיהייבען ארבייטער דיא זיך האבין אן פארטאג פון בייט.

 איבער צונויפגעקליעבען ארט איין אין זיך האט זייגער א דרייא ארון וואלד.
 פרעג א האבען און פאליציאנטען 6 גיקומען זיינען צייט דער צו מאנן. 300

 גיענטווארט האבען "אללע" אנפיהרער?" דיא אייך בייא זיינען "ווער גיטאהן:
 פא- צום ארבייטער דיא גערופין פאליציאנטען דיא האבן דאן ארבייטער. די

 דארכין אוועק איז און גיוועהרט ניט זיך האט מאססע דיא ליציימייסטער.
 פאליציאנטען, עטליכע דיא מיט צוזאממען פאליציי דער צו שטאדט גאנצין

 און גיווארין צושראקען איז מאססע, אזא דערזעהדיג פאליציימייסטער דער
 דיא צו גיווענדעט זיך ער האט דעם נאך פאליציאנטען. די אויף אנגיפאלין איז

 גיין זאלין זייא בעטען, צו איידעל זייער אנגיהייבין זייא האט און ארבייטער
 ער האט דערפאר געזעטץ, נאכן מוז מאן וועלכע וואכין, 2 דיא אפארבייטען

 ריידע- זיסע דיא נאר זייט. זיין פון מאגליכעם אללעם טהאן צו צוגיזאגט זייא
 אויף איינדרוק געהעריגען דען גימאכט ניט האבין פאליציימייסטער פון לאך

 האט וואם מעשה, דיא פריש גאנץ גיווען נאך איז זייא בייא ארבייטער. יאד
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 מיט גימאכט האט פאליציימייסטער דער ווען צוריק» טאג 8 מיט פאססירט
 דאם און ארעסטירט ער האט זייא פרן 8 ארבייטער: צאוויקם צוגלייך בלאטע
 דערוויזען, קלאר האבץ ארבייטער דיא ווען דאנן, פארגיקוממען איז אלליס

 ]קאפ[ 97 ר׳ 1 צו יעהר לעצטין דען דורכשניטליך פארדיענט האבין זייא אז
 ניט ארבייטער די האבען מעשה אזא נאך אז זיך, פארשטייט עם וואך. די

 ה$בען און פאליציימייסטער דעם פון פריינדשאפט די אן געגלאובט שטארק
 פאליציי- דער האט מיטוואך מארגין אויף שטרייקין. צו ווייטער באשלאםין

 עם וויא אום ארבייטער, דיא מיט לאנקעטניקעם דיא זיך צי גירופין מייססער
 שטייף געשטאנין זיינען ארבייטער דיא שלום. א זייא צווישען מאכען צו איז

 נאך אללים צוגיזאגט זייא האט פאליציימייסטער דער זייעריגע. דאם אויף
 דעם און ארביים. דער צו זעטצין זיך וועלין זייא נאר באלד ווי צוגעבין,
 עם וועלכע אויף מענשען, 1500 פון פערזאממלונג א גיווען איז טאג זעלבען

 ביכלאך באקומען ניט וועלין זייא ביז שטרייקין צו געווארין באשלאסין איז
 דיא שבת. דער אונטערגיקומען איז וויילע דער באדינגונגען. נייע דיא אויף

 טאקי זיך האט דא און ווערט איז מעהר וואם גיהאט, ניט האבץ ארבייטער
 צונויפגע- איז טאג איין אין ארבייטער, דיא פון אחדות דיא ארויסגעוויעזין

 מאן רוב. 150 ביז אלליין וועבער צווישען וויא ניט מעהר גיווארין קליבען
 אז מאנאטין, אייניגע שאן זיך ציהען שטרייקען דיא אז פארגעסין, ניט דארף

 שטרייק אין אניאנטהייל גינומען אלליין האבץ ורעבערם טהייל גרעסטע דיא
 הא- וראך אנדערע דיא אף קליין. זייער זיינען פארדיענסטען זייערע אז ארן
 גי- ניט האבץ ארבייטער דיא ארנטערגיגעבען. לאנקעטניקעם דיא זיך בין

 צו צוגיגרייט פריהער פרן נאך זיך האבץ זייא סוף. גיכען אזא אריף האפט
הא אללץ לאנקעטניקעם די ורייל מעהרער, נאך און האבען אייגיגע הונגערן

 און מונטערקייט די שטרייק. דעם צו צוגיגרייט פריהער פון נאך זיך בץ
 דער אום פערזאממלונגען. גרויסע דיא פון גישעפט זייא האבץ שטארקייט

 איינע פערזאממלונגען, זעלכע א 2 פארגיקומען זיינען שטרייק דעם פון צייט
 פערזאמלונגען, דיא אט מענשין. 2000 פון צווייטע דיא און מענשין 1000 פון
 האבץ קריסטען אזוי יודען וויא אנ׳אנטהייל גינומען ס׳האבין וועלכע אין

 מיט גישאקעלט האבץ אלטע דיא יונגווארג. דיא אויף איינדרוק שטארקין א גימאכט
 זאל עם צייטין, אונזערע אין גיוועזין גיזעהין דאם איז רואו גיזאגט: און קאפ דיא
 גיווען ניט דאך איז צייט גאנצער דער פאר ארדנונג! אזא מיט פיהרען זיך

 דיא גירעדט האבץ קלוג פיהרען יונגע "דיא שיקורער. קיין סקאנדאל, קיץ
 ניט זיינען זייא ווייטאג, א איז זאך איין ניט מעהר אלטע, פרומע
 צו ווערט שאהן זייא זיינען אלליין פיהרונג זייער פאר נאר פרום,

 פאר- אלליין אונדז איז עכין געשפר אהנליכע און אזעלכע גן־עדך. אין זיין
 איין פיר וראם איז, אינטערעסאנט ארבייטער, אלטע פון הערץ צו גיקומען

 פון חאצע אלטע, דיא אויף גימאכט האט ארבייטסטאג קורצער דער איינדי־וק
 ארבייטם- שעהדיגען 12 דעם פון געגנער גרויסע גיוועזין זייא זיינען אנפאנג

 רעכענען זיי גאו־ גיווארין, צוגיוויינט נור ניט יעטצט שאהן זייא זיינען טאג,
 מיר האט זשע וויא איהם. פון נוטצען די נאך פערשטאנד זייער נאך אום נאך

 איהם מיט האב איך אלם סטאליער, אניאלטער אג׳ארבייטער איינער גיזאגט
 דאך האבץ סריער געשיכטעם. לעצטע דיא וועגין געשפראך א פארצויגען

 ארבייט, דער צו גיין אוועק פלעג איך געקענט: ניט גאר מיך קינדער מיינע
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 ווידער שאהן זייא פלעגען קומען, פלעג איך אז שלאפין, נאך פלעגין זייא אז
 קינד׳ ד$ס האלטען צו מאהל א דוא פלעגסט שבת ווי ניט מער און שלאפין,

 זיך שפילען צו צייט דוא האסט זייגער א 7 היים א דוא קומסט יעטצט אבער
 מאנטיג מעריב. א דאוונען שוהל אין אראפצוגיין נאך און קינדער דיא מיט
 ווערט איז עם וועלכער וועגין פערזאמממלונג, א גיווען איינעם בייא איז יוני ד דען
 ווייט וויא זעהן, קענען מיר וועלין דעם פון ווייל באזונדער, דערמאנען צו

 פארזאממלונגען צו גיווארין צוגיוויינט שאהן זיינען ארבייטער היעזיגע דיא
 צונויפגעקליבען זיך האבען מאהל דאס זייא. בייא איז ד$ם טהייער וויא און

 פאליציאנ־ 12 אנגיקומען זיינען פערזאממלונג דער בעת וועבער. מענשין 1000
 פארנאג־ זיך ארבייטער דיא גיהייסען מינע בייזע א מיט האבען וועלכע טען

 ווייטער האט און ארט פון גיריהרט ניט זיך האט אבער מאססע דיא דערגיין.
 פריסטאוו דער גיקומען איז ארום וויילע א אין איהריגע. דאם גיטהאן זיך

 מיט ארבייטער דיא צו גיווענדט זיך ער האט אופגירעגטקייט פון ציטטערנדיג
 בריינגען. אונז איהר ווילט וואס צו איהרי טהוט וואט אונגיפער: ווערטער דיא
 יקעם3ל$נקעט דיא אז איינגיארדנעט, האבען מיר אייך, פיר אזוי זארגין מיר

 א אויף אונז גיט וו. ז. און באדינגונגען אייערע אויף ווערין מרוצה זאלין
 מיר און ווערין, מרוצה ניט ווילען וואס לאנקעטניקעם, אללע דיא פון צעטיל
 זעלכע א ווילין, גאטטעם אום ניט מאכט שטאדט, פון ארויטשיקען זייא וועלין

 גו- דער פעטערבורג, אין דעם וועגען שאהן דאך רעדט מאן פערזאממלונגען,
 איהם, בייא פרעגט מאן אנ׳אויכרייד, באקומממן שאהן דאך האט בערנאטאר

 ארבייטער דיא גובערניע, אין איהם כייא פאר זעלכעס א דאם קומט וואס
 וועלכע אין טעלעגראממעס, 2 באקומען אויך שאהן האבען מיר זיך. בונטעווען

 דיא ארבייטער. דיא דא מאכין פערזאממלונגען פיר וואם אונז, פרעגט מאן
 פדים־ דער וויא דעם נאך גיגאנגען ווייטער זיך דעסטוועגין פון איז פערזאממלונג

 שטאדט אין גיין צו ]באשלאסנ[ ארבייטער די האבען סוף צום און אוועק איז סאוו
 קומפאניעם אויף זיך פארנאנדערטהיילענדיג ניט צוזאממען, אללע וואלד פון

 און גיטהאן, זייא האבען אזוי ווערין. גימאכט ׳פריער פלעגט עם וויא ווייז,
 ארבייטער, דיא וואהנען עם וואו שטאדט, טהייל דיא אין אדיין זיינען זייא אז

 גיווענדט זים האט און פאראוים ארוים ארבייטער קריסטליכער א איינער איז
 אכגיהייבען האבען מיר בעפאר ברידער, ווערטער: דיא מיט מאססע דער צו
 האבען יעטצט ]שטיק[, פון קאפ. 5־4 נעהמען מיר פלעגען וואלד, אין גיין צו

 פערזאממלונגען מאכין אויך ווייטער נאמיר .5קא 7־8 דערשלאגען זיך מיר
 אנטווארט דער גיווען איז "אורא" איינשטיממיגער דער אפטער! מאגליך וויא
 פון וויכטיגקייט דיא פארשטייט' מאססע דיא אז איבערצייגעניסם, דיא און

 לייכט אזוי ניט שאהן זיא וועט יעטצט אז און זיך פערזאממעלן צו רעכט דאם
 דער פון בעשרייבונג אונזער פערענדיגען צו אום רעכט. דאם געבען אוועק

 דעם וועגען דערציילען נאך מיר מוזין זומער, היינטיגען פון באוועגונג
 וועלכעם צוליעב פאבריק, יאנאווסקי אויף פאפיראסניצעם דיא פון שטרייק

 שוסטער דיא פון שטרייקען דיא וועגען און ארבייט וואך איינגיפיהרט איז עם
 שטרייקען דיא־אללע ארבייטסטאג, שעהדיגען 12 דען פאר שניידערים און

 געפיהרט אללע זיינען זייא נאד הויט, עללער פון ארויסגיקומען ניט זיינען
 ביז נאך איז וועבער די בייא פלאן. אויסגירעכנטין פריהער א נאך גיווען

 אויף ד$ם דיא, אויף דאם שטרייקען. דיא מיט גיענדיגט ניט טאג היינטיגען
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 זאלין מיר ווען שכירות. דיא העכערן צו אום שטרייק א ווערט סאבריק יענע
 אויף פונקט, שטאנד דעם פון גישעהן האט וואט אללעם אפשעטצין וועלין
 אויסארביי- דער מיטגיהאלפין האט זוממער היינטיגען פון באוועגונג דיא פיעל
 מוזין אויך מיד וועלין מאססע ארבייטער רער אין באוואוסטזיין פון טונג
 אין גאר מוטה דער געשטיגען איז וועבער דיא צווישען אז זיין, מודה

 גלייכגילטי־ און פארצאגטקייט פעראומערטיקייט, דיא ווייזע. אנ׳אונגיהערטער
 אין יעטצט זיינען מאססע דער אין ווינטער גיהערשט האבין וועלכע קייט,

 מאססע, דער בארויעזען האבען שטרייקען דיא פארשוואונדען. גאנצין
 גילערינט איהר האבין זייא אחדות, מיט דערשלאגען זיך קען זיא וואס

 באהאנדלונג דיא און שטרי_יקען זעלבע דיא כהות. אייגענע איהרע אויף האפפען
 דיא גיעפינט זייא ה$בען אינשפעקציאן פאבריצשנע און פאליציע דעד פון

 מיד משרתים. רעגיערונגם רער פון נאטור ריכטיגע דיא בעוויעזין און אויגען
 איב־ פאבריצשנער דעו־ ארבייטער. דיא זאגען טאטעס קיין ניט יעטצט האבען

 שטרייק א פון צייט דער אין זייערער פארטהיידיגער כלמרשדיגער דער ספעקטאר
 *באצאהלטען(, גוט זיך )פארשטייט כעם אזא מיט זייא אויף אנפאלין פלעגט

 און פאליציע דיא צוטראו. דער פארלאדין איהם צו האבען ארבייטער דיא אז
 דערמאנטער אבען דער גיאגיטירט. שלעכט ניט אויך האט זשאנדארמעריע

 בא־ קלאר ה$ט ביטשריפט שניידערער דיא אויף גובערנאטאר פון אנטווארט
 בימשריפטען מיט דערשלאגען זיך קעננען זייא וואם ארבייסער, דיא וויעזען

 אריינגימישט זיך האט זשאנדארמעריע דיא וואם דאם, און בעאמטע דיא צו
 פאליטישען דען באוויעזען קלאר אזוי האט שניידער דיא פון שטרייק דען אין

 מעהר עם איז ארבייטער פערשטאנדיגערע דיא אז שטרייק, א פון חאראקטער
 וועלכע פון פראבע, אלם פאקטין. דיא אויף אנצואווייזין וויא געבליעבען ניט
 ענטוויקעלט מאססע דער פון באוואוסטזיין דער וויא זעהן, קעננען וועלין מיר
 ציסערן אייביג פלעגט וועלכער שניידער, אנ׳אלטער איינער דיענען קען זיך,
 אריינגיפאלין אויך איז ער נור י, אז! וויא ניט ווייס איך קבעפיל. מעשענען א פאר
 אפגי- און פאטאגראפירט בונטאוושטשיקעם, געפעהרליכע דיא פון לייסטער אין

 ניט פאל קיין פיר דאם האט ער פאליציע. פון השגחה דיא אונטער געבען
 שעה א מיט ארבייטען וויל איך ווען גיזאגט, ער האט ,וויא, פערשטעהן. גיקענט

 סטראשונקעם! מיט זשאנדארמיסקער רער אריינמישען דא זיך וועט ווייניגער,
 איבע- און אללעמען מוז איך וועלכע וועגין מעשה, שרעקליכע א איז דאם ניין

 גיפיהלט, ניט אלליין אפילו האט אלטיגקער ארימער דער דערצייליף. ראלל
 וואלטין מיר ווערט. ער אגיטאטאר פאליטישער געפעהרליכער א פיר וואס

 אז ארויסגינומען, פאקטין דיא פון וואלטין מיר ווען טעות, אגרויסין גיהאט
 אר- גאנצער דער אין ענט־ויקעלט שטארק איז בעוואוסטזיין פ^ליטישער דער

 ניט אויך יעטצט נאך זיך שטעלט מאססע ארבייטער דיא דען מאססע. בייטער
 אינטערעססין. עקאנאמישע נאהנסטע איהרע וועגין נור ווא פראגען אנדערע קיין
 דיא פארשטעלט מעהר נאך האט פאליציימייסטער פון לאגע צוויידייטיגע דיא

 מורה האט ער וואס רעם צוליב ארבייטער. דיא געגין בעהאנדלונגען ריכטיגע
האלטין געמוזט ער האט קוממען, דארף קייזער דער אדער טומלען מאכען צו

 סאב־ די פוב אונטערגעקויפט געווענ איז פאבריק־אינספעקטער דעד אז געטיינט, ווערט דא ♦
רעד. ריקאנטב.
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 האט לאנקעטניקעם דיא בייא שטרייק גרויסען דעם בעת ארבייטער. דיא מיט
 ארבייטער דיא פאר אנגינומען שטארק אנפאנג פון פאליציימייסטער דער זיך
 איבערהויפט און ארבייטער דיא געבען. צו נאך אללעס צוגיזאגט זייא האט און
 ארבייטער אידישע די אז איהם. פון מלא־שמחה גיווען זיינען קריסטען דיא

 זיינע פון ווערין צו נתפעל וואס ניטא איז עם אז זאגין, צו אנגיהייבין האבען
 אז גיזאגט, האבען און פריעדען צו ניט גיווען קריסטין דיא זיינען זאגין, צו
 שטארק זייא האבין מארגען אויף נאר רעגירונג. דער ענקעגין גייען אידען די

 א גיווארין זייא זיינען דינער מרייע פון און מיינונג זייער איבערגעביעטען
 אלליין זיך האט בעאמטער אמתיר א וויא פאליציימייסטער דער געגנער. ביסיל

 זיינע נעהמען צו אנגיהייבען האט און "ראדיקאליזמום" זיין פאר שראקין דער
 ארביי- קריסטליכע דיא גיזאגט האבין שאהן" דרייט ער "ע, צוריק. ווערטער

 מיר וועלין דארט וואלד, אין בעססער ש$הן קומט צו פארוואונדערט, טער
 גיווענדט ניט מעהר זיך מאן האט אן דאן פון טהאן. דארף מאן וואם 'וויססען,

 שלעכ־ קיין ניט גאר איז אלליין פאליציימייסטער דער פאליציימייסטער. צום
 דערווייזען צו ציעל אלם גישטעלט זיך ער האט שיינט, עם וויא אגיטאטאר. טער

 מיט האנדלען זייער און לאגע זייער אויסבעססערין וועלין זייער אז ארבייטער די
 איז יולי ־טען17 דען געזעטצין. רוססישע דיא נאך ערלאובט ניט אויך זיינען שלום
 גי־ פארנאנדערגיקלעפט פאבריקען דיא פון טהירען דיא אויף און גאסען אללע אויף
 פון פארווערט זיינען ארבייטער דיא פון פערזאממלונגען דיא אז הודעות, ווען

 בא־ וועלין םערזאממלו?גען אזעלכע אין אנטהיילנעהמער אללע דיא און געזעטץ
 אויב שטראפין, דיא וועגין אוסטאוו פון סט. 38 דער נאך ווערין שטראפט

 פארקעהרטע א האבין וועט הודעה די רעכט. האבען סודעם מיראוואיע דיא
 זיך, פערזאמלען צו אויפהערין ניט מאססע דיא וועט דעם צוליב ווירקונג.

 דאם אז טהאן, צו דאם פארווערט געזעטץ דאס אז פארשטיין, וועט זיא נאר
 באווייז, ריכטיגען א אלם לאגע. זייער אויסצובעססערן זייא פארווערט געזעטץ

 שטארקע דיא בריינגען מיר קעננען אויסגירואקסען האט מאססע דיא ווייט וויא
 און פארבאטענע אויך אזוי פארבאטעגע, ניט וויא ליטעראטור נאך נאכפראגע

 אין וויא אז זיין, מודה מיר מוזין ליידער זיך. בילדען צו שטרעבונג דיא
 באדינגונגען דארטיגע דיא בא[ קען]נעב ארט צווייטין אין אויך אזוי ארט ערשטער

 שטרעבען. און נאכפראגע די אט ביסיל א אפילו ווערין צופרידענגישטעלט ניט
 שטאדטעלאך: ארומיגע די אויך פארנומען האט ביאליסטאק אין באוועגונג דיא

 פארוואר־ דיא אין באוועגונג דיא וו. ז. און מיחאלאווא־גוזאבאטקע האראדאק,
 דיא פון יאהר 1897 ]פוג[ סטרייק זומערדיגע דער איבערהויפט און ווינקלאך פענע

 ניט גיפינען מיר אז איגטערעסאנט, ווייט אזוי זיינען שפיליארקעם האראדאקער
 קאררעספאנדענציע עקסטער]עקםטרע[ א דעם וועגען דרוקין צו אונניטצליך פאר
 הארא- אין או באמערקין, פארלייפיג מיר וועלין דא נומער. צווייטין דעם אין

 העכע־ דערשלאגין ארבייטער דיא זיך האבין שטאדטעלאך אנדערע די און דאק
ארבייטסטאג. שעהדיגען 12 א איינגיפיהרט און שכירות רע
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 אינ שטרי_יק־באוועגונג "דער ררעגב באריכט צומ בי_ילאגעם
ביאלאסטאק

.1 בי_ילאגע
איניאניה אינערלעכע פאר מיניסטערלוט

גובערנאטער גראדנער

 פאליציי-דעפארטאמענט איב י• יילז׳«« «-״
т 9404 נו־מ.

6797 נום. דעט מיט ווענדונג דער צוליב ביאלאסטאק שט.
 פאליציי- דעט וויסג צו געבג ערע די איב האב

 אונ סכאדקעם די ווערג יעדיעם צונויפגעזאמלטע די לויט אז דעפארטאמענט,
 פארגעשטעלט ביאל^סטאק שט. פת פאבריקנ די אפ ארבעטער די פונ שטרייקנ

אויסזענ. פאלגנדיקנ איב צי_יט לעצטער דער פאר
 י?דישנ פת אנגעהויבג פאבריקנ אייניקע אפ זיב האבג ארבעטער-שטרי_יקנ

 אי_ינרעגו־ נאכנ מאל יעדער פלעגנ ארבעטנ איבערגעריסענע די י. ד. פייסעב
 געוויינט־ באני_יעג זיב באלעבאטימ אוב ארבעטער די צווישג באצתנגענ די לירנ
 דער את מאסמיטלענ באזונדערע שוט קייב את ארוט, טעג עטלעכע אינ לעב

 אנצו- נייטיק געוועג ניט איז אדמיניסטראציע דער מיצאד ריכטונג דאזיקער
 דער דורב ווערג .באזי״יטיקט פלעגג מיספארשטייענישג אלע ווי_יל נעמענ,

 האט עם ררעלכב ־פארנעט, אזא איב ארבעטער־סכאדקעם פאליציי. ארטיקער
 מענטשג, מער את טויזנט צו ה. ד. פאבריק-אתספעקציע, די מיטגעטיילט

 הת- עטלעכע פת צאל א את ארבעטער עמעם, געוועג. ניט אינגאנצנ זי_ינענ
 וועלכער וואלד, בי_ישטאטישנ ז־עמ את צונויפגעקליבג זיב האבג מענטשנ דערט
 געהאלטנ זיב זיי האבג איניאניט זייערע באהאנדלענ בייסג "זווערתעצ", הייכט

 אהת קאמאנדירטע די באוויזנ זיב האבג עם בעשאם את רו?ק פרלשטענדיק
 קית געמאכט ניט את פאנאנדערגעגאנגענ זיב זיי זי_ינענ באאמטע, פאליציעשע

 געוויסע א צונויפזאמלונגעג דאזיקע די אפ האט דאב דעמאנסטראציעם. שוט
 באלעבאטיט די פת פאדערנ צו איינגעשטימט ארבעטער-שפתער קאטעגאריע

 פארשטענ- דאזיקע די ארבעט־טאג. דעט פארקירצב צו 3או לויב אפנ צוגאב א
 טיט מעלדנ דורב אויפנ לעגאלנ א אפ געווארנ פארווירקלעכט איז דיקובג

 באדת־ פתערדיקע די אם ארבעטנ פת זיב אפזאגנ וועגג פריער וואכג צוויי
 אפ שפינער מאנ 500 ביז פארשטו־כיקט האבג צי_יט איצטיקער בא את גונגענ

פאבריקג. 15
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 ניט דאו־פ טע אבער גרוים, ניט שטרי_יקער צאל אזא איז געוויינטלעב
 ברענגעב זיב מיט וועט שפת־פעדעמ אינ מאנגל דער אז זינענ, פוג ארויסלאזג

 פראדוקציע, גאנצער דער את פאבריקנ די פת אפשטעל אומפארמי_ידלעכנ דעט
 באשעפטי־ באשטימטע אנ בלי_יבנ וועט וועלכע פאבריק-מעגטשנ, צאל די את

 די רואם דעט, צוליב וועו־נ. פארגרעסערט באדי_יטנדיק דעריבער וועס קוגגעג
 פאר- צו באלעבאטיט די פת פאדערנ צו ניט רעכט קית האט אדמתיסטץ־אציע

 א פאר ארבעט אויספילנ צו—ארבעטער די פת את ארבעטלות דעט רעםערנג
 אזעלכע בא נ$ר קענענ לותבאו־נ, קית ניט אלם אנערקענעג זיי וועלכנ פרי_יז,

 פארינטערע־ די פת ביטע דעד לויט באאמטע, אדמיניסטראטיווע די שטרי_יקנ
 ניט שויג איז עם וואם פארשטענדיקונג, א צו זיי בהענגעג צדאדיט, סירטע

 פאליציי. ארטיקער דעד פת באמתנגענ די דוו־כ געוואו־נ דערגרייכט מאל אית
 אכטונג צו ניט מער בלי_יבט דערפאלג, קית זי_ינ ניט סיוועט ווענ סאל, את

 די מיצאד אומארדענונגענ סיאיז וועלכע ווערג געמאכט ניט זאלנ עם או געבנ,
 פאלי־ די פארשטארקב צו אביסל נייטיק איז דערצו ארבעטער. ליידיקגייערישע

 ה״ה די צו געווענדעט זיב שות איב האב צוועק דעמ צו מיטלענ. צייישע
 וועגג אקרוגב ווילגער את ווארשעווער פת מיליטער פת קאמאנדירנ
 געהאט האב איב וואם וועגנ באטאליאנענ, 2 צו רעשום מי_ינ את קאמאנדיו־נ

 דעמ איניאגימ אינערלעכע פת מתיסטער ה׳ דעט געבנ וויסג צו ערע די
.9061 נום. דעמ מיט הי_יאר יולי טנ-14

 אי_ינגעקוואר- זי_ינ מיליטער ראם וועט נייטיק, זי_ינ וועט עם ווענ פאל, את
 גע־ אויסגעפילט איז דאם ווי פאבריק־ראיאנענ, די פת צענטערם די את טירט
יאר. 1895 את וואו־נ

 ביא־ דעמ דורב איז פארזאמלונגענ די איבערכאזעו־נ צו פרוות די צוליב
 אומגע- דער וועגנ מעלדונג א געווארנ פובליקירט פאליצמייסטער לאסטאקער

 פאראנט־ די געווארנ אנגעוויזג ס׳איז את פארזאמלונגענ אזעלכע פת זעצלעכקי_יט
 אוב ארדענונג־שטערער, די אונטערגעווארפנ ווערנ עם וועלכער ווארטלעכקי_יט,

 די אבער געוואר?. איבערגעכאזערט ניט מער שות זי_ינענ פארזאמלונגענ קית
 פת דראתג פיט אתטערגעהאלבנ ווערט ארבעטער די פת םאלידארקי_יט

 צוט פארייניקט ניט זיב וו$לטנ וועלכע זיי, פת יענע איבער גוואלדטאטנ
 ווארענענ צו טיטלענ אנגענומענע די אז האפ, איב שטרי_יקער. די פת ווונטש

 פארשטענדיקע די מעגלעכקי_יט די געבנ וועלנ ארויסטרעטתגענ, ווילדע פת
 אויםשרי_יבנ קענענ וועט מע אדער באשעפטיקונגענ זייערע פארזעצנ צו ארבעטער
 דארפג וועט מע וועלכע רוסלאגד, פת גובערניעס צענטראלע די פת ארבעטער

גוואלדטאטנ. פת אפהיטנ בלויז
 פאב- דער צווישנ אומרוענ אז צוצרגעב;, נייטיק פאר איב האלט דערצו

 כוי- ית את את י?זת, די צווישג ארוים באזונדערם זיב ווייזג ריק-באפעלקערונג
 זי_ינ בא ם, ע ק נ ע מ קדנ-וועבער דעמ פת קווארטיר דער אפ איז הי_יאר דעש

 בגיגעלייגטע דא די פאליציי ארטיקער דער דוו־כ געוואו־נ געפתענ וואלם, זת
 זיי וועלכע את ארבעטער, צו אופרופנ שפו־אב יידישער דער את געשריבענע

 דערמאנטער דער םאלידארישקי_יט. את אייניקביט צו אנגעהעצט ווערנ
 פאראנט- צו געווארנ צוגעצויגג ית כוידעש זעלביקנ פת טנ-2ד דעמ איז מענקעם

 איצטיקג באמ את געזעצךקאדעקס פת 318 ארטיקל דעט לויט ווארטלעכקביט
טורמע. את זיב ער געפינט מאמענט
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 פינאנצ־מיניסטער ה׳ דער האט גראדנע איג דת זי_ינ פרג יט2צ דער את
 צו קלאר אפ פאבריק-אינספעקטארג דערפארענע קאמאנדירג צו בעדייע געהאט

 די צווישנ מיספארשטייענישג אנטשטייענדיקע די פת מאטיות די ארט אפנ מאכנ
 דירעקטער דעד מיטגעטיילט איצט מיד האט עם ווי את ארבעטער. את באלעבאטיט

 שות באאמטע דאזיקע די זי_ינענ מאנופאקטור-דעפארטאמענט את האנדל- פוב
 באצי_יטבם איב וועד אויספארשונג זייער פת רעזולטאטנ די וועבנ קאמאנדירט.

מיטיילנ.
 פובליקאציע די את ארבעטער צו אופרופג 2 בייגעלייגט וועו־נ דערבי״י

יול. הי_ינטיקנ ־טנ17 פת פאליצמייסטער ביאלאסטאקער פת
באטיושקא... גובערנאטער

.II ע ג א ל י_י ב

אינפארמאציע

 אפגע־ נ ב א ה ארבעטער די וועלכע אפ נ, ק י ר ב א פ די עגב וו

ארבעט. די שטעלט

 את פאדעט־כאפער, פרויעב 4 את מענער 12 —פאבריק ראזענטאלם ל. אפ .1
 שפי- 1 את מענער 5 את פרויענ 13 קאמ-מאשיג את י-אפטיילונג2שפינער דער
 געווארפנ האבנ מאג 35 פת צאל דעד את ארבעטער איבעריקע די את נער,

 דער צו וואם דעט, איבער פאבריק דער סוג זיב אפשטעלנ צוליבנ ארבעט די
ערשטע. די געקומעג ניט זי_ינענ ארבעט

 מענער 7—כאנעמאמי ארענדאטערם אירע בא את פאבריק פינעסעם אפ .2
 פאדעט־ פרויעג 8—זשעבעט פיתול בא שפינער, 3 את פרויענ-ארבעטער 15 את

מענער. 2 את כאפער
 פאדעט־כאפער פרויעג 23 שפינער, 8 —פאבריק מארקוסעם יאקאוו אפ .3

מענער. 5 את פרויענ 10—קאמ-אפטיילתג דער את או? מענער, 2 את
 בלאב סאלאמאנ ארעגדאטעו־נ די בא פאבריק טרילינגערם עלישע אפ .4

 אפרעטור- די מענער, 5 את פרויענ 9 שפינער, 1 — קאפעליאוויטש מא?םיי אוב
טעטיק. אבער איז אפטיילונג

 רא- אשער צוקערמאנ, ארענדאטערם די בא פאבריק באדינקעסעם אפ .5
 פא- פרויענ 10 את שפינער 4 —בארוכת יאנקל את זאלמאנ מוישע פ^פארט,

מענער. 4 את פרויעג 8 — קאמ-אפטיילתג אונאת מענער, 4 את דעמ-כאפער
 מענער, 8 את פרויעג 8 שפינער, 4 —פאבריק קושתסקים דאוויד אפ .6

מענער. 18 את פרויענ 16—קאט־אפטיילתג את
 יתג־ 2 את פרויענ 6 שפינער, די האבנ פאבריק פרייסמאנם לייזער אפ .7
פאר. ארבעט זייער זעצג ארבעטער איבעריקע די את געווארפב ארבעט די לעב

 שפינער, 6 ארבעט די געווארפג האבנ פאבריק סוראזשכקים ארג אפ .8
 די .21 פרויעג את 2 פאדעמ-כאפער מענער, 2 מאשת דער בא ארבעטער

טעטיק. אלע זיינעג זיי — וועבערי_י־אפטיילונגענ את פארבערי_י- אפרעטור־,
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 מאשת דער בא ארבעטער ,4 שפתער —סאבריק נאוויקס צאלקע אם .9
 געפינענ וועלכע פרויענ, ,5 פרויעב אוב 1 — מענער פ^דעט־כאפער מענער, 2

 שפינער־ די אויסער אפטיילונגעב, איבעריקע די את ,6 מאשת רער בא זיב
טעטיק. זי_ינענ אפטיילונג,

 ערשטע די אם ארבעטב וועלכע וועבער,—פאבריק ריכטערם פראנצ אם .10
.8—פרויעב ארג 6—מענער ווערקשטעלב,

 פאדעמ-כאפער מאב, 11 שפינער—פאבריק סלאנימסקים טעוול אפ .11
 אוב מענער 5—מאשינעם די בא ארבעטנדיקע אוב פרויעב 20 ארג גלעכ3י? 5

טרויענ. 10
 אוב 3 יתגלעב פאדעמ-כאפער ,3 שפתער —פאבריק פיליפס אם .12
.17 פרויעב אוב 5 מאשינעס די בא ארבעטנדיקע ,6 פרויעג

 זילבער- שלוימע ארענראטער באם פאבריק ארענזאנם סאלאמאנם אם .13
 ארבעטגדיקע ,3 פרויעב ,5 טענער — פאדעמ-כאפער מענער, 4 שפינער בלאט

.7 פרויעב את 5 מענער—מאשינעם די בא
פרויעב 6 אוב מענער 21—וועבערי_י-אננטערנעמונג פאיאנס מוישע אם .14
פרויעב. 8 אוב מענער 28—וועבערי_י־אונטער?עמונג בריישטעם הילע אם .15

.247—מעגער ן
.247—פרויעב •מענטשנ 494 צוזאמענ

פארוואלטונג. גובערמאלער גר^דנער פת שעם
מאליכינ. ק י נ וו א ק ל א פ

.Ш בי_ילאגע

 איניאניט אינערלעכע פאר מיניסטערלוט
גובערנאטער גראדנער

יאר• 1897 יול, ־טנ13
9683 נוט.
גראדבע שט.

 פאר מיניסטער ה׳ דעמ

איניאנימ אינערלעכע

 די איב האב ירל הי_תטיקנ 30 פת טעלעגראמע דער צו דערגאנצונג אלם
 תערב וועלכע מיטלענ, אלע אז עקסעלענצ, אי_יער מאכג באקאנט צו ערע

 ביא- שט. דער אינ שטרייקב די פת לאגע פאקטישער דער דורב ארויסגערופג
 אנרויחחך די לויט ווערג אנגענומעב אומאפנויגבאר מיר דורב וועלנ לאסטאק,

 טנ-28 הי_ינטיקנ פת פארשלאג את געווארב אויסגעלייגט זי_ינענ וועלכע ענ,1
 צוליב אז מיטיילג, צו נייטיק פאר איב האלט דערבי_י .7043 נום. מיטג יול

 ביאלאסטאק שט. פת ארבעטער די צווישב זיב באמערקט עם וואם דעט,
 אנטשטית קענעב וועלגע אומרועג, פו? ווארענעב צו קעדיי את אומרעקליט אב

 פארברע;גענ ביאלאסטאק שט. את וועט עם וועג צי_יט, דער את זיי צווישג
 נפו פ. ־טנ7 דעט אנווענדנדיק—געבעטנ, איב האב קייסער־אימפעראטאר, דער

 נפו אויסגאבע ,11 ב. )אנט.( 316 ארטיקל צוט בי_ילאגע 1 דער פת פאראגראם
מי־ ווילנער את ווארשעווער פת מיליטער די טיט ק^מאנדירער די—י., 1892
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 מיליטער- די אויסער רעשום, מי_ינ אינ קאמאגדיו־נ רועגב אקרוגנ ליטערישע
 שטאט- ביאלאסטאקער דער העלפנ צר אפ געבעטג האב איב וועלכע וועגנ טיילב,

אקרוג. יעדער פת באטאליאנענ 2 צו פאליציי,
 *טילי די טיט קאמאגדירער פת מאמענט איצטיקג ביז נאב איז דערותיל

 געווארנ באקומענ ניט ענטפער קייג אקרוג מיליטערישב ווארשעווער פרג טער
 צו געגעבנ מיר האט אקרוג מיליטערישנ ווילנער פת שטאב־שעפ דער ארג

 פאדערג איב קאג אומארדענונגענ, אבטשטייג סיוועלג ווענ פאל, אינ אז וריסנ,
 וועלכע איגפאנטעריע-דיוויזיע, ־טער16 דער פרב מיליטער-טיילנ נייטיקע די

 מא־ אפ אוועקגיינ וועט זי וועב אוג ביאלאסטאק. את אי_ינגעקווארטירט איז
 דער מיט וועו־נ אפגעשטעלט אומרוע? אנטשטייענדיקע די קענענ וועלי ניעוורעם

 אווגוסט 10 פת קאמאנדירט זי_ינענ וועלכע מיליטער-טיילב, יענע פת הילפ
שטאט-פאליציי. ביאלאסטאקער דעד הילפ צו

 ארבע־ פאבריק־זאוואדישע די צווישג אומרו?קי_יט די אז זינעג, את האבנדיק
 ווי_יטער- זיב באמערקג צי_יט איצטיקער רער בא את פארגעזעצט, ווערט טער

וע מי_ינ את האבנ צו נייטיק פאר איב אבערהענ שטרייקנ, טיילוויחע דיקע
 וועלכע קאזאקנ, הונדערט את באטאליאנענ־אתפאנטעריע 2 די אויסער שום,

 באטא- 4 נאב פאליציי, דער הילם צו ביאלאסטאק את קאמאנדירט זי_ינענ
 וועלכע אומרוענ, די פת זיב באווארענענ צו באצי_יטנם אפ אינפאנטעריע ליאבעג
 דערפא- די באוויזנ האט עם ווי ווי_יל, ארבעטער, די צווישב אנטשטית קענעג

 די באזי_יטיקנ אם את ארדענתג אי_תצוהאלטנ אם איז יאר, 1895 פת דונג
 גענוג געוועג קוים ארבייטער שטרי_יקנדיקע די פת האנדלונגענ אייגנוויליקע

 פאב- די פת צענטערם פארשיידענע אי.נ פאלק גאנצער אי_ינגעקוואטירטער אייג
י?שוווימ. ריק־זאוואדישע

 נום. מיטנ יול ינטיקנ2ה טב-28 פת פארשלאג דעט צוליב את דעט צוליב
 אפ_ דעד את אפזאגנ ניט עקסעלענצ אי_יער בעטב צו ערע ד» איג האב 7034

 אויבנדער- די רעשום מי_ינ את אפלייג אנ קאמאנדירג צו מיטהילפ אפהענגיקער
 וועלכע פארוויקלונגענ, פת דוארענעג צו אפ אינפאנטעריע באטאליאנענ 4 מאנטע
ארבעטער. די צווישנ אנטשטית קענענ
 פאר דאטע היינטיקער דער את אז צוצוגעבנ, ערע די איב האב דעט צו

 זשאנדארמענ-פארוואל- גובערעאלער דער פוג שעפ מיטנ צוזאמעב ארוים איב
ביאלאסטאק. שט. את טונג

תבאטיושק... גובערנאטער
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 שטרי_יק-באוועגונג דער ורעגנ באריכט צומ באמערקרנג

ב?אלאםטאק איב

 אנט- אנגעהויבנ גיב זיב האט טעקסטיל־אתדוסטריע די ורעב יארג, ־ער70 אוב ־ער60 די איב
 פרא־ זייער פארגרעסערג צו ציל א פאר געשטעלט טעקסטיל־פאבררקאנטב די זיב האבב וויקלענ,
 פראק־ גענומעג האבב זיי וואם רעט, דורב אויב באר פאבריק, זייער פארגרעסעו־נ דורב נאד ניט דוקציע
 אייגענע זייערע אם אתדערהייט זיב בא ארבעטנ זאלב ארבעטער קוואליפיצירטע מער די אז טיקירב,

 איב געווארב פארוואנדלט ביסלעכווייז זיינעב ארבעטער קוואליפיצירטע דאזיקע די וועבשטולנ.
 וועב- פרימיטיויע אייניקע טיט יענ2רועבער קליינע איב ארבעטג פלעגב זיי אונטערנעמער. קליינע
 צווישב פארמיטלעריי פת סיסטעט א טעקסטיל־אינדוסטריע דער איב ינגעםירט2א האבב אוב שטולנ

 דעד איב "שוויצ־ווערקשטאטנ" די צו ענלעב געוועג איז וועלכע ארבעטער, אוב פאבריקאנטב די
 גע- נאטעג א מעג האט פארמיטלער דאזיקע די אמעריקע. את ענגלאנד פת שני_ידערי_י־אינדוםטריע

 רוסלאנד, את יידב די פת לאגע עקאנאמישער רעי וועגג זאמלביכער די את "לאנקעטניקעס". עבנג
דערציילט: לאנקעטניקעם די וועגנ ווערט ארויסגעלאזג. האט "יעקא" די וואס

 פאברי- צווישנ פארמיטלער א איז וועלכער קלית־אונטערנעמער, מיג באזונדער א איז «דאם
 געוואנט- אוט איט ער קערט שפינפעדעט פאבריקאנט דעט בא נעמענדיק ארבעטער. דעט את קאנט

 ער צאלט אבער וועבער די בינטל; א פת קאפ. 9 ער סאקומט ארבעט דאזיקער דער פאר לייוונט.
 גע- א פארדינסט. זי_ינ איז בתטל א אפ קאפ. 2 פת דיפערענצ די בינטל. א פת קאפ. 7 נאד אלייג

 אנ־ זיב אפ ארבעטג צווינגט ער וועבשטול, באט אלית ניט ארבעט וועבער־לאנקעטניק וועזענער
 דורכשניט־ .30 ביז דערגייט את 2 פת איז לאנקעטניקעם די בא האנט־וועבשטולנ צאל די דערע.

לאנקעטניק". א אפ וועבשטולנ 8 רעכענעג מענ קאג לעב
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גארבער קרינקער די פרנ שטרי_יק ערשטנ דעמ וועגב
 הויפט-פאדע־ די גארבער. די פת שטרייק א פארגעקומענ קרינאק איב איז 1897 פרילינג איב

 ארבעט־טאג, ־שאיקער12 א געוועג זיינעג ארויסגעשטעלט, דא האבג ארבעטער די וואם רונגעג,
 דער געוועג איז שטרי_יק דאזיקער דער ארבעט-באדינגונגעג. מענטשלעכע את וואט אלע סכירעם

 טאבאק־ עדעלשטיינס אפ שטרייק דעט פת צי_יט דער את ווילנע את ווי פונקט קרינאק. איל ערשטער
 די פת דינסט צו געשטעלט פאליציי מיטדער צוזאמעג קרינאק פרג קלייקוידעש די אויב זיב האבג פאבריק,

 פארלירג. שטרייק דעט זאלנ ארבעטער די אז געוואלט, מיטלעג אלע טיט את לעדער־פאבריקאנטג
 פת צגים דער איג אויסצושטייג געהאט האבג ארבעטער די וואס לי_ידנ, די אפ געקוקט ניט אבער
זיגער. אלס ארויס ארבעטער קרינקער די זי_ינענ קאמפ, מערקווירדיקג דאזיקג דעט

 דאזיקג דעט ורעגג קארעספאנדענצ א אפגעדרוקט געוועג איז 5־4 נוט. ארבעטער" "יידישנ איג
 עקאנאפישער דער וועגג אויב אוב שטרלק, דער באשריבג גענוי איז עס וועלכער איג שטרייק,

 דא- דעט ווארט איג ווארט איבער דרוקג מיר שטרייק. דעט ערעוו גארבער קרינקער די פת לאגע
 פת אויסצוגג אייניקע מיר גיבג דאקומענט צוט אריינפיר אלם דאקומענט. אינטערעסאנטג זיקג

 שסרייק. דאזיקג דעט פוב אנטיילנעמער אג געוועג איז וועלכטר לעוו, אבע פת באשרי_יבונג א
שטרייק: פת צוגרייטונג דער וועגג דערציילט לעוו כ׳ דער וואם אט

ארבעטער-באוועגונג אג נ1פ אנפאנג "דער
 קעטערל א געפונעג קרינאק איב שריג זיב האט 1897—1896 יארג די את ה. ד. צי_יט, יענער צו

 אלע די געקליבג האבג אוג געגעבג אכטונג שטרענג האבג וועלכע ארבעטער, באוווסטזיניקע סוג
 צו צוגעגרייט זיב האבג אוג ארבעטער די פת שמועסג די צו צוגעהערט גוט זיב האבג פאקטג,

 גע- האט כאווייריט אנטוויקלטע גרופע די אט אופרייסג. דארפג וועט ווולקאג דער וועג יט,2צ דער
 שויג האט וועלכע גרופע, סאצ?אל־דעםאקראטישער ביאלאסטאקער דער מיט פארבינדונג ענגע אג האט
 וואם ארבעטער, * טויזנט 26 פת וועבער־שטרייק גרויסג דעט דורכגעפירט יאר פאר לעצטע די איג

 יאנאווסקיג בא שטו־ביקג אייניקע ארבעטער-ביכלעב, פאבריטשנע די נעמעג צו אנטזאגט זיב האבג
סאכג. אנדערע איג את טאבאק־פאבריק אפג

 בא־ קייג ניט אונ איבערגעטריבענע אנ איז וועבער־שטרייקער ביאלאסטאקער די פת צאל די *
ע. י צ ק א ד ע ר גרינדעטע.

 צייט צו צי״יט פת אופרופג. את ליטעראטור קרינאק איג אנקומעג פלעגט ביאלאסטאק פוג
מאסאווקע. א דורכפירג ארגאניזאטער אג קומעג אויב פלעגט

 אוב ווילנע ביאלאסטאק, איג שטרי_יקנ איג באטייליקט אלייג שויג זיב האבג גארבער אייניקע
 אנגע־ האט אוג מאסג די צווישג געטאג איבעט אג ענערגיש חאט קעטערל קרינקער די סמארגאג.

 קע- די שויג האט צי_יט יענער צו אז זעלבסטפארשטענדלעב, אוילעט. דעט צוצוגרייטג הויבג
נויטבאדערפענישג. אלע אפ פאנד א געקליבג זיב האט עם וועלכער איג קאסע, א געהאט מערל

 גע־ וואליא" "נאראדנאיא דער דורב איז עם וועלכנ איג יארטאג, דער מארט, ערשטער דער
 ארבעטער־ג׳אווע־ דער פת יארג ערשטע די איג איז צווייטער, רער אלעקסאנדער געווארג הארגעט

קעמערלעב. אלע בא יאנטעוו שטענדיקער א געווארג גונג
 יאנ־ דעט צוליב איעגעארדנט האט ארגאניזאציע קרינקער די וואס פארזאמלונג, דער אם

 פת רעדנער נעקומענער א כאווייריט. אויסגעקליבענע צעטל גאנצג א אנינגעלאדג זי האט טעוו,
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 גע־ אויכ האט ער יאנטעוו. א פאר ארבעטער די בא ראם איז רואם דערקלערט, האט ביאלאסטאק
 מע לאגע. ארטיקער רער וועגג פאנאנדערגערעדט זיב האט מע אוב אופררפב ליטעראטור, בראכט

 אלע לעבב. בעסערב א אויסקעמפג צו ווי מיטלעג, זוכג מוז מע אז רעט, וועגב געשמועסט האט
 ווארטנ ג ל אז באשטימט, האבג אוב פראגב, די באהאנדלט אינטערעס גרוים מיט האבנ פארזאמלטע

 האט קעמערל דאס שטרי_יק. אלגעטיינעמ אב דורכפירג זומער הי_ינטיקנ מוז מע ניט. שויב מעב קעב
 געגעבג מעב האט האפענונג מיט פול אוב פונקציעס ריי גאנצע א אי״ינגעטיילט כאווייריט טייל א

 דורב־ אויב מעב האט פארזאמלונג ענלעכע אב שטרי_יק. צוט גרייטג זיב זאל מע אז ווארט, דעט
 פת פראקלאמאציעס די פארשפרייט רעדעס, געהאלטנ מעב האט דארט מיי, ערשטג דעט געפירט

 מע אז געווארג. באשטימט שויב איז פארזאמלונג דער אם את ארבעטער־קאמיטעט ביאלאסטאקער
שטרייק. דעט אנהייבג אינגיכנ גאר מוז

 אלע אנגעוויזג זיי קריסטג, אוב יידג מאסב ברייטע די אגיטירט גוט מעב האט צוועק דעט צו
 האט דערהויפט נאר דערווארבג. זיב האבג שטעט אנדערע את ארבעטער וועלכע דעראבערונגעג,

 אי־ שות איז צארג פת בעכער דער ניט. שויג מעג קאג לעבג ווי_יטער אזוי אז אנגעוויזג, מעג
 צוגעגרייט וואלד, את מאסאווקעס דורכפירג אפט זייער מעג פלעגט צי_יט דער פאר בערגעפולט.

 געווארג: באשטימט אויב איז עם פאבריקנ. ראיאנעג, לויט ארבעט די אי_ינגעטיילט אוילעט, ז־עמ
 געזונטע א ק:.מפ-רייענ די את ארי_ינפירנ פרלער מעג מוז שטרייק, צוט צוטרעטב וועט מע איידער

 צוגעמע־ א הייסט, דאס נאמעג, א געהאט קרינאק את שות האבג וועלכע יאטג, פת "באיוווקע"
 איר האט צונעמענישנ מיט יאטנ אזעלכע את געזאגט, פיל זייער האט צונעמעניש אזא אם ו ניש,

 איט האט טע וואם ברורער, אית געטראפג איר האט קרינאק את היפש. גאנצ קרינאק את געהאט
 מיש־ א איר האט ענדיק; דאוויד דריטנ דעט קאטשקע, יאנק? צווייטג דעט גאנדז, כא?מ גערופנ
 יוינע ברודער עלטערג דעט את לאנצע שימעג לאנצע, ניאמקע לאנצע, ייסראעל לאנצעס: פאכע

 די פת גנידע. דאוויד מייסטער א קרעציקע, די קאצעמאכעם, פאמיליעס: גייעג נאכדעמ גלאנצ.
 ילסראעל פארצע, אוורעמעלע פארצעס: פאמיליע די שעט באזונרער א געהאט האט פאמיליעס אלע

 יונג א געוועג איז דאס פארצע, אוורעמל געוועג איז הויפט־העלד דעד פארצע... שמועל פארצע,
 דעט דערלאנגט טיר האט ער וועג אז געדענק, איב געפאקעוועט. גוט ברייט, את הויב ביינער, מיט

לאפע. איג איט בא געבליבג הענטל יונג מי_ינ איז שאלעמאלייכעט, ערשטג
 אג־ אלע טאקע וערצוזי_ינענ "באיוווקע". די באשטאנעג איז יאטג געזונטע דאזיקע די אט פת

 מייער בעדערם, דעט ביירעכקע לעמאשל, יאטג, שרעקעדיקע קייג ניט געוועג אויב אלייג פירער
 שויג האט שטרייק-קאמיטעט דער ורעג וו. אז. א. מויריינע יאנקל אוג כא?מ ברידער די פיעסקער,

 אנגעהויבג מעג האט ארבעטער, די צווישג טיפ אריינגעדרונגעג האט אגיטאציע די אז געפילט,
 לאגע. די מערער אלצ פארפעסטיקג אגיטירג, את וואלד את פארזאמלונגעג אפטערע דורכצופירג

 טאסג־ א פארגעקומעג שויג איז שווועם־צייט שטרייק. רעט אנהייבג קויכעס ארגאניזירטע מער מיס
 קאנספיראטיוו. זייער געגאנגעג ארבעטער די זי_ינענ פארזאמלונג דעד צו וואלר. את פארזאמלונג

 דעט פילג געלאזט זיי האט ער געסט. גוטע ווי צוגענומעג, ארבעטער די האט וואלד אלטער דער
 דאס אז וועלט, דער איבער בסורע די צעטראגג האבג די^ווינטג סאסנעם, פרישע די פת געשמאק

 קנעכט- פת קייטג די צערייסג וויל קנעכט אייביקער דער באפרי_יענ. זיב וויל ארבעטער-פאלק
 צו לאנג אויסקומעג וועט טאמער מיטלעג, איז געוועג, דאג איז וואם הויפט־פראגע, די שאפט.

 שלאג־פאדערונגעג די געפינעג. זיב וועלג מיטלעג אוילעט: עמ1 בארו?קט קאמיטעט דעד שטרי_יקנ.
וו." אז. א. וו. אז. א. באדינגונגעג מענטשלעכע וואב, אלע געלט ארבעט־טאג, שא?קער-12 א זי_ינענ:

(.1925 ,2 נוט. ״שטערנ״}
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גארבערן קרינקער די פת קאמפ ןדער
 געפינט איהר אין ]גארבער-[שטעדטליך. דיאליטוויסע איינעפון איז ק]רינאק[

 צו־ 9,8 יאהר א מיט גארבאיעם. ארבייטער מאן הובדערט 7 ביז 6 פרן איין זיך
 אזייא און פאגריקאציאן. לעדער פירען איין אבגיהייבען דא זיך האט ריק
 ן פזןרקלענערע צר $נגיהייבען זיך האט פערדינסטען שטעטלעכע קליין דיא וויא

 פויע" דיא פון עקספלואטאציע דיא אויך שיינקען, דיא קרעמלאך, דיא ה. ד.
 דיא געווארען זיינען עפעם אמאהל, וויא אזייא ניט אויך שוין איז רעמלעך

 טרייבין. ארוים גענוממען מען האט דערפער דיא פון קליעגער. פויערימלעך
 שיין איז עם אז ארעם גענוג גיווארין אויך שיין פויערימ[ די זי_ינענ ]כוצדעמ,

 צו ארט גוטער א געווען דא איז אזייא עקספלואטירען. צו וואם געווען ניט
 ארוס פלעגען וואם מענשעלעך דיא וואססער, מוטנע דיא אין ]פיש[ פיס כאפען

 קאפאטעם לאנגע דיא מיט געזיכטער, בלייכע דיא מיט גאססען דיא אין גיין
 שי. צו נם א טאהן ג$ט וועט אפשר גראשין, א פערדיענט מען וואו קלערין און
 געפונען איין זיך ]האבנ[ האט דא אט פערדינסט. גראשין א וואנעט פון קען

 נור פאבריקען דיא געמאכט האבען וועלכע טובות בעל הערציגע גוט אזיינע
 צו גיהערט אויף האבען גייער ליידיג זעלבע דיא וועגין. ארבייטערס דיא פון

 יעטצט און ארבייטער פלייסיגע געווארען זייען און ניסים אויף זיך פארלאזין
 אנפאנג אין מאן. הונדערט ד ביז 6 פון ארבייט דיא בייא פארנוממען זייען

 אנגעהייבען זיך האט צייט דע.׳־ מיט וועכליכע, רובל 6 פארדינען זייא פלעגין
 דעם זוכען אנגעהייבען האבען זיי און בע״ב דיא צווישען קאנקורענציע די

 איין זיך האט עם קלאפאט, דעם זיך פון ביסלעכוויים ווארפין אראב און שפאר
 געפירט. זיך האט פראיזוואדסטווא גאנצע דיא וועלכע ]דורם[ מייסטערעס געפירט

 דיא פון ארבייט די ארויסנעמען פלעגין מיימטערעם( )דיא זייא ה. ד. זייא
 זיך האט עקספלואטאציא ]די[ זיך. פון ארבייט דיא צאהלען פלעגין זיי און בע״ב

 פא־ דיא פערגרעסערין. אויך ארבייטסטאג דער און פארגרעסערין גענוממען
 גאר מען האט ווענטיליאציעם קיינע נידריג, און קליין זעהר איז מעסצעניעם

 איינגישאפט פון דאס אפט טרעפט אלזא אזיינע. איז ד$ם וואם געוואוסט ניט
 נעמט מען דאם זא * וואפנע[ פוג ]טשאנ’א אין ארבייטער אן אריין אפט פאלט

 זאהל מען דאם זאקאנו פא זיך פאדערט אויך לעבענדיגען. א קאום ארוים אים
 ניט זיך זאלען זייא אום ארבייט אייניגע צו הענצקעס גומענע געבין ייאז

 דער־ ארבייטער דיא און פאדערין? צו דאם מען שמייעט וויא נור זאראזען.
פער דעם אין ** ״שקארבונקע״. א פון שטארבין אוועג אפט זיך פלעגין ווייל

רעד. וואהנע׳*. פון צאה א "אינ אפגעדרוקט: איז ארבעטער" "יידישב איב *
רעד. יאזווע. סיבירער **
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 פון זאראזע דיעזער פון געשטארבין זיינען [9ד-96ן ווינטער גאנגע^ען
 צע- א בעטין געגאנגען איז פרוי א געשטארבענעמם א ווענן מענשין. 15 ,12

 פאברי- פון ווינציג פיל ןמאנענ[ קענען זאל זיא אום דאקטאר דעם בייא טיל
 יעדעם בייא דאקטאר )דער ארויסגעטריעבען דאקטאר דער איהר האט קאנט,

 נעמט ער וויילע שקארבונקע קיין ניט איז דאז אז זאגט סלוצא שמערצנעם
 זייא. קורירען גיין ניט כמעט גאו־ וויל ער פאבריקאנטען, דיא פון חאבאר

 און וראך א רובל 12 נעמט זאגט מען וויא לויט שטעטיל פון פריסטאוו רער
 וויסענ- פאבריקאנטען דיא יאהר(. א רובל הונדערט 8 נעמט איספראווניק דער
 עקספלואטאציא דיא זייא פירען זייטען, אללע פון פארזיכערט זייען זיי אז דיג

 שטערענדיגזיך ניט ]דערפינדעריש[ איזאברעטאטעלנע איז איינער וויפילנור אויף
 ניט האלץ קיין מען זאל ווינטער דאס איינגעפיהרט זייא האבען אט זאך. קיין פאר

 דיא צו צוגעפרארען זייא ווערט הענד דיא ארבייטער. נאססע דיא ]ביי[ עבין,ג
 מען דאם געבעטין האט ארבייטער קריסטליכער א איינער ווען און אייזעגם,

 ארבייטען אוים ניט קען מען ווייל הייצעץ צו איבער אויף ה$לץ געבין זאהל
 אנגעהערט גוט אים מען האט —פארדעט מען וויפיל אניט קעלט דער אין

 ארבייטער טרוקענע דיא בייא איז אבער פאר דער ארויסגעטריבין, און ]אנגעהארגעט[
 שיר א אן גאר מען הייצט טריקענען זיך זאל ארבייט דיא אז דארטין היים, צו

 בעזונדער. זיין ]טריקנ-קאמעו־נ[ סושנעם דיא דארף זאקאן דעם נאך לויט וו$ס
 קאפף דיא הער, אויף איין אן זיך גישט שוויים דיא העמדער, איינע אין ארבייט מען

 פערפעסטעט איז בלוט גאנצע דיא קוועצט, שלייפען דיא אין זיך, טומעלט
 קוים קאפף, אפען רינט לעדער דיא פון טראן דיא אוגאר, פון און היץ פון

 עסין, צום כוח קיין דא ניט איז עם אוהר. 10 ,9 אהיים קומט מען וו$ס
 מען שלאפען. פאלט מען און הענד דיא פון ארוים פאלט לעפיל דיא אפילע

 צו גיין שיין מען דארף אוהר 5 ביינער, דיא רוהען צו אוים ניט אוספעיעט
אונערטרעגליך. היץ דיא און פערפעסמעט איז וואזדוך דער פאבריק, אין ארבייט דער

 זמן. דען דורך מאהל 2 אדער מאהל איין געבין זייא מען פלעגט געלד
 פאב- דער וואו דאס און בארג איין אין גיין אוועק פלעגט לעבין גאנצער דעו־

 ארבייטער ,דער ווען דאם ארויסקומען פלעגט אלזא אנגעוויזין. האט ריקאנט
 דער זיך אנבעטין קוים ער פלעגט בארוועס אנגעגאנגען גענוג שיין זיך איז

 פאר א נייען זיך זאהל ער וואו שוסטער א אנווייזען איהם זאהל מייסטער
 ווען ראם זא ]צופאל[, שלוציי געוויינליכער א געווען איז שטראפען דיא שטיוועל,

 אדער טראן, ביטיל א פארגיטען אדער געצייג א בראכען צו זיך האט עם
 — בעטין זיך פלעגין זייא שטראף. רובל א פארשרייבין מען פלעגט קעראסין

 געבין אב וועל איך אדער נוטצען, ניט אייביג דאך קען געצייג דיא שטייץ
 ריידין צו ]געוואגט[ געשמייעט האט ארבייטער א ווען און קעראסין פיל אזיי מאהל 5
 אים מען פלעגט קומט אים וואם דאס שטראפע]נ[ צו בעטין אדער ווארט א

 ערגעץ אין איט זאהל מען דאם אנזאגען און טרייבין ארויט און פאטצין אוים
 דער צו און הזמן סוף ביזין ווארט רעכנונג א אויף און געבין. קאנטע קיין

 צע־ א געהאט האט ער ווען סיידען נעמען ניט קיינער אים פלעגט ארבייט
 איינבעטין קאם זיך פלעגט ארבייטער דער ביז בע״ב פריערדיגען זיין פון טיל
פאבריקאנט. פריערדיגען ביין

 וואלקארעס, ]צווי_יג[ אטראשל איין געטיילט אב זיך האט פאבריקאציאן דיא פון
 ארבייטער ארויסגעשפרונגענע גיווען זיין]ענ[ אטראשל דיזען פון מייסטערס דיא
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 האבען זייא .יונגען דאוקא עקספלואטירען. צום געטייגט האבען וועלכע דיא
 דורך און טאג דורך ארבייטען מען פלעגט דא ציעל-ארבייט, איינגעפירט

 אללע וואם ציעל זעלבין ]דעק געבין ארוים זייא מען פלעגט פרייטאג נאכט.
 זיך פלעגין זייא ווען און פארנאכט שפעט ביז ארבייטין פלעגין זייא טאג:
 זייא ווען און מרחץ פון טרייבען רב רער קוממען פלעגט וואססען ארום געהן

 גערוך דעם פון אטעם דער פארחאפען פלעגט קלויז אין קוממען פלעגין
 אר- דיא ראם המדרש בית אין אויסגערופען רב דער האט אלזא ]אלים[. פון

 כדי טאג בייא 3 ביז פריה דער אין 2 פון ארבייטען פרייטאג זאהלען בייטער
 אויך זיין, שבת מחלל ניט און ארבייט ציעל דעם אויספירען זאהלען זייא

 אר־ ציעל דעם קאגצענען דער צו אום נאכט צו שבת ארבייטען מען פלעגט
 בענוצען צו אפט שעמען ניט זיך מייסטערעם( )דיא זייא פלעגין אויך בייט.
 דיא אז געדאכט זיך האט עם ווען מייסטער געוויססער א איינער קלאפ: דעם

 דערלאנגען ער פלעגט גיוואלט האט ער וויא אזייא ניט ארויס איז ארבייט
 קלאפ א ארבייטער א דערלאנגט אמאהל האט ער קאפף. אין "בלאק" מיטין

 געבליע־ איז ער צוועק, א גיפונען איין זיף האט דארטען וואנד. אן ק$פף דיא
 ארט: קליינעם קיין ניט דא פארנעמט רב דער וואנד. צום גישלאגין צו בין

 רעם דורך גייט ארבייטער דיא מיט פאבריקאנטין דיא פון מאכען אב אללע
 האט מייסטער דיעזען אויף קלאגין גיוואלט זיך האט אייגער דער ווען רב.
 קורי. וועגין המדרש. בית דעם אויף רובל 3 געבין זאהל ער גימאכט אב רב דער
 קרינקער דיא פון ]לאגע[ פאלאזעגיע דיא דערמאנט. ניט גאו־ ער האט איהם רען

 גע־ איז ווייביל דערמאנטע אייבין דיא )ווען אונערטרעגליך איז ארבייטער
 געבין וואם איהר זאהל פאבריקאנט דער אז רב צום זיד קלאגען קוממען

 דאן פאבריק, אין איהם בייא זאראזעט דאך זיך האט איהרער מאנן דער ווייל
 * ]באלעגאלע[ א בייא פערד א פאלט עם ווען געענטפערט,' רב דער האט

 דאם אוים. אים העלפין און ]באלעגאלעם[ איבעריגע דיא אויף זיך לייגען
 יעדען האבץ פאבריקאנטען דיא און גארבארעם. דיא טאהן דארפען גלייכין

 אונגליקליכע דיא פאר רובל צו קאפ. 50 צו געשריעבען אויף ארבייטער
ווייביל(.

 באר! א בא פערד א פאלט עם ורעב גרי_יז: אזא מיט אפגעדרוקט איז ארבעטער" "יידישב איב *
רעד. בעוז״ג. ווארט העברייישב פת פארגרייזט בערג... איבעריקע די ארים זיב לייגנ

 און צייט ומפיל פון אנגיזעהן גיהאט ניט שיין זייא האבען געלד קיין
 איז חובות די עסין. געבין צו אויפגיהערט זייא מען האט קוואטירן דיא אויף

 גלייך האבץ בע״ב דיא שטאצקע. א גיווארץ איז דאן קאפף. איבערין גיווארין
 האט ער און פריסטאוו דער געקוממען איז עם אוראדניק. דעט געשיקט אריין

 אוועק זייא זאהל מען דאם גימאכט אב האט רב דער רב: צום גיין גיהייסין
 מען האט ארבייטער היזיגע ניט איקיקע קומט: זייא וואם געלד דיא געבין
 ארבייט. קריגין ארום צייט קורצע א אין געקומען זיי]נ[ען זיי ווען געשיקט ארוים

 אוועק זיך איז עם און גיל^זין ניט זייא מען האט פאבריקאגט ־טען2 איין בייא
 גיווען איז דאס צייט, קורצע א פון פערלויף א אין סטאראמו?[. ]פא שטארא פאם
 פון אוםפעכין]דערםאלגנ[ דיא הערין צו אנגיהייבין זיך האט צייט יאהרזוממער 97 אין
 איינגעריכטעט זיך האבען ארבייטער דיא וויא שטעטליך און שטעט ארומיגע דיא
 ארגאניזא• דיא איז זייא בייא שטארק וויא ארבייטסטאג. שעהדיגען 12 איין
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 א פירען דעם דורך אויסגיבעססערט זיך האבען זייא וויפיל אויף ארן ציאן
 ארבייטער קליגערע דיא פון ]ווירקונג[ וולייאניע דיא דורך אויך ענערגיש. שטרי״יט

 אז און פארבלייבען ניט אזייא אויך קען דא דאס פילען צו אנגיהייבען זיך ה$ט .
 אר- די פארגיזעהן,םיי דאם האבין אללע ]ענדערונג[. פערעמענע א פארקומען מרז עם

 צוזאמענ. גענומען זיך האבען ארבייטער דיא פאבריקאנטען, דיא סייא בעטער,
 לאגע זייער ריידען ארום זיך זייא פלעגין דארטין שטאדט. הינטערן קלייבען

 פלעגט מען און אויסבעססערן. זיך קען מען וועלכע מיט מיטלען דיא אויך
 צאהל די ווערין פלעגט טאג יעדער בייא מאהל. ־טען2 א אויך רייי־ין אב

 דיא ד$ס הערענדיג דער פאבריקאנטען די און מייסטערעם דיא פערגרעססערט.
 אריך האבין שטרייט א צו זיך פערפערטיגען און אחדות מאכען ארבייטער

 אוים- גוט זאהל מען דאם ]באשלאסנ[ גירעשאיעט האבען זיי און אסיפה איין געמאכט
 האבען זיי ארבייט. דער פון זייא אנטזאגען און בונטאווסציקעם דיא הרגנען
 וואם זאגין אויס זאלין זיי אום ארבייטער שוואכערע דיא שלאגען גינומען
 א איינער ווען זיך, ]פארזאמלעג[ אסאביראיען זיי וואו און גירעשאיעט ווערט ד^רטין

 מאהל אללע פיעל ארבייט פיעל אזייא גימאכט ניט פרייטאג האט ארבייטער
 ארבעט. דער פון ענטזאגט און פאטץ א דערלאנגעט מייסטער דעי אימ האט
 איז דאם אז גיזאגט: האט בייא דער גישטאנען איז וועלכער פאבריקאנט דער
 איין גימאכט ווידער מייסטערעס דיא האבען נאכט צו שבת ווינציג. ב$ך

 עגטזאגען וועמען וועט אייגער אייבע דאם גירעשאיעט, האבין זייא און אסיפה
 איב־ דיא זאלין אייגעם דעם צוליב שטעלין זיך וועט פאבריק גאנצע דיא און

 מאדע דער אין ]זיי[ בייא איז דאם ,וויילע עםשיקעןאהיןארבייטער1ריגעמייםטע
 טעג 2 אויף און טאג א אויף ארבייטער ־טען2 ביין איינעם ענטלייט מען דאם
 א זיינעם שיקען נעמט מייסטער א ווען זונטיג טאג. האלבען א אויף אויך

 איהר ווען גיענטפערט: ער האט ארט יענעמם אויף ארבייטין גיין זאהל ער ארבייטער
 ]דערלויבט[ ערפאזוואלעט ארבייטעראז פוןיענעם צעטיל א מירבריינגען וועט
 ענטזאגט. גלייך אים מען האט זא—גיין איך וועל דאן ארבייטען גיין צו מיו־
 ארבייטער דיא האבען אלזא פאבריק. זיין גישטעלט ווייטער זיך האט אים פיר

 צוזאממענ- זיך האט סאבראניע דער אויף אווענד. פון סאבראניע א גימאכט
 שטאצ־ א איז יעצט דאס גירעדט ארום זיך האט מען .300 מאן א ביז געקליבין

 שטייהען ארבייטער ענטזאגטע דיא פון פאבריקען 2 ווייל נייטיק, גאנג קעם
 האלטין. זיך זאל יערער וויא און פיהרען איהר דארף מען וויא ממלא, שיין
 עם וואס שטאצקעם קליינע עטליכע פון גיזעהן ארוים שיין זייא האבען אויך
 זייא וויא געלט דיא צאהלען איין זייא זאהל מען אום דעם פאר גיווען איז

 איין אויף גירעשאיעט גיווארען איז עם און אחדות דורך גיפירט אוים האבען
 גיווען איז פאגאדא דיא ארבייטער. טרוקענע אללע פון שטאצקע אלגעמיינע

 אללע זיינען זיי און רעגין א גיין צו אנגיהייבין האט עם שיינע, קיין ניט
 פאר א בייא גישווארען זיך האט מען שעה. 2 העכער רעגין אין גישטאנען

 האט מען וואם אללעם היטין און שטייף שטיין זאהל מען דאם יעדער תפילין
 גי־ אוועק זיך האבין אייניגע * ״שבועה״. די גיזונגען האט מען און גימאכט אב

 דאם צער, פאר אדער פריידע פאר גיוויינט האבין און ערד דער אויף לייגט
 אונטערדריקטע אזיינע פיר זאך גרינגע קיין ניט איז עפעם ניט: איך ווייס

רעך באריכט. דאזיקב דעמ צו בךילאגע אלס געבראכט ווערט "שוווע" די *
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 הא־ זייא ווייל ארער צרות, ליידן אין הונגער אריף ה. ד. שטאצקע א
 פאר־ א גיזעהן 'ארוים האבען און קראפט א געשפירט עפעם שיין בען

 איז דינסטאג אנגיהייבין, סטאצקע דיא האט פריה מאנטאג גרינגערונג.
 אים האבען פאבריקאנטען דיא ווייל אינטפעקטאר, דער גיקוממען גלייך
 דיא גאט. פון ארבייטער די חאפין גינוממען האט מען און גיבראכט אהער

 שווארצע דיא הענד דיא אויף אינגלעך קליינע דיא גינוממען האבין ארבייטער
 דער פריסטאוו דער אינשפעקטאר. צום גיין גינוממען האבין און יאהריגע 9־8

 זייא לאזענדיג צו ניט גלייך, ארעסטירט זייא האט ווייטין דער פון זעהענדיג
 סאב- א וועג אויפין גיטראפען אויף האט איספראווניק רער אינשפעקטאר. צום

 פא־ פריסשאוו דעם גיהייסן האט און שטעטיל אין' גיקוממען ער איז ראניע
 גינומען האט און וואלד אין גיפארען אוועק פריסטאוואיז דער נעמען. צו זיי רין

 ביזין געפירט ער האט וואלד אין גיפונען האט ער וואט מענשין עטליכע די שרייען:
 מענשין חאפין גענומען מען האט דאן געווארין, ניט זלי זיי]נ[ען שטאדט אין שטאדט.

 ארום שעה פאר א אין מענשין. מיט פול געווארין איז טורמעצקע דיא גאט. מון
 ארביי- דיא גיין, ארוים גיהייטין זייא האט אין איספראווניק דער געקומען איז

 האט און אלליין פריטטאוו דער גיקוממען איז דאן גיגאנגען ניט זיינען טער
 זייער וואר—ארעטטירט?" אונז מען האט וואט "פיר גיין, ארוים גיהייסין ז־יא

 זיך האט און טאבלע דיא גינומען ארוים פריטטאוו דער האט דאן—פראגע
 טרייבען. פאנאנדער זייא ער וועט ניט ווען גיין, ארוים זאהלען זייא אז גיבעטין

 אינש־ דער און איספראווניק דער געגאנגען. פאנאנדער אללע זיך זיינען זייא
 פראדאלזאיעט זיך טטאצקעהאט דיא און גיפאהרען זיךפאנאנדער זיינען פעקטאר

 זאלין פויערים דיא ווען פלאן: אזא גיגעבען אויף זייא האט רב דער ]פארגעזעצט[.
 קען דאן פראדוקטען אלע און קארין קיין פארקויפען צו ניט אחדות מאכען אללע

 ]געפערלעכע[ אפאטנע א אויךזייעי אחרות זייער איז אלזא ווערין. חרוב וועלט דיא
 אוועק זיך האבען נאכט פאר פרייטאג ארעסטירען. אייניגע דארף מען און זאך

 האט אנגעוויזען נאו׳ האבען זייא וועמען און זין פאבריקאנטסקע 2 גישטעלט
 איטפראווניק. צוט געשיקט אוועק זייא האט מען און ארעסטירט גלייך מען

 זאהל מען אז זאגט רב דעד אייב אז גיווען מישב זיך זייא האבין וועג אויפין
 האבען וועגענם דער אונטער שבת, אום פאהרען מיר מעגין ארעטטירען אונז
 אומקערין זיך זאהל ער דאט גיפירט זייא האט וואט פויער דעם געבעטין זייא

 זייא און שבת אום שטעטיל אין פאהרען צו אריין ניט פאסט זייא ווייל אהלים
 האט איספראווניק ■צום קומענדיג פאקעט. דעם גענומען צו אים בייא האבין

 שטעטיל אין צוריק גיין גיהייטין זייא האט ער נעמען. צו גיוואלט ניט זייא ער
 זייא האבין דאן עטאפ. דעם מיט ברינגין זייא מען זאהל דארטען פון און

 זייא ער האט דאן אליגען. די אין אים פיר פאקעט דעם צורייטין גיוואלט
 ראדינו" שיקט״נא צו זייא האט מען און טאג 8 אבגיזעטין זיינען זייא און ארעסטירט

 שטעטיל בייאיגע דער א אין געפאהרען אוועק זיינען ארבייטעה 3 ]אהייט[.
 דער- דערפון זיך האבין פאבריקאנטען דיא ארבייטער. יענע פון שטיצע בעטין

 איין זיך גיפינט זייא בייא אז בע׳יב יענע וויטטן צו גיגעבין האבין און וואוטט
 האט פאבריקען די איבער גיין גענומען האבען זייא ווען און בונטאווטציקעם

 זאנדאר דעם הרגט צו ער2איי ה$ט זייא פירענדיק ארעסטירט. גלייך זייא מען
 פון האט מען און וואכען 5 גיהאלטען מען האט 2 דיא ענטלאפען. איז און

 ניט. ווייטין זייא אז געזאגט, האבין זייא איז, ־טער3 דער ווער גיפאדערט זייא
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 אבגעשיקט אריך זייא האט מען ביז געשיקט ארום און געמוצעט זייא האט מען
 עלטערן דיא שטארקער. געווארג[ נויט די ]איז דערוויילע ראדינו, נא

 מענשין בעווייבטע דיא הייזער, דיא פון קינדער דיא געטריבען ארוים האבען
 געשיקט צו זייא ה$ט מען וואם געלד דיא לעבין. צו וואגען פון געהאט ניט האבין

 זו־ אוועק זייא זיינען דאן אללעמען. פיר קנאם געווען אויך איז שטעדט אנדערע פון
 דיאפאמעםציקעס]גוטבאזיצער[גראבען]שארנ[ בייא פעלדער אויףדיא כעןארבייט

 קיין ניט זייא פיר איז ארבייט דיא טאג. א קאפ. 25—20 פאר קארין בינדען הייא,
 זייא ערד. דער אויף זיך קייקלען הייך, דער אין הייא דיא שדעפין גיווענליכע.

 קראפעווע׳ דיא פון הענד צובלוטיגטע צושטאכענע מיט אהיים קומען פלעגין
 פאבריקאנטין דיא פארבייא גיזאנג מיט שטעטיל דורכין גיין זייא פלעגין דאך

 הזף פאבריקאנטין דיא קומען". אוים אויך אייך אהן קענען מיר זעהט, "איהר
 געבין, ניט ארבייט קיין זייא זאל מען אז פאמעסציקעם דיא גיבעטין אן בען
 געשיקט זייא ה$בען אלזא גיהערט, ניט זייא האבען ם$מעםציקעם דיא נאר

 אונטער ניט נור משכנות פארזעצט האבען אייניגע טרייבען. פאנאנדער זייא פאליציע
 שטע־ גיהאט האבען וועלכע *קינדער ארבייטער א די עלטערןפון דיא זיך. געבין צר

 ]פארוואל־ אופראווליאושצעם, ה. ד. קהלשה אדער פאבריקאנטען דיא בייא לעם
 אללעמען זיי מען האט קלאפער, שוהל דער תורה, תלמוד פונ מלמדים שוחטים, טער[,

 אויך ארבייט, דער צו גיין גיוואלט ניט האבען קינדער זייערע ווייל ענטזאגט,
 דעם אין בעשטעהט קאמיטעט )דער גילאזין פאנאנדער קאמיטעט דעם מען האט
 דיא אין גיין ניט ער זאהל שטעטיל דורכין דורך גייט ארעמאן איין ווען דאם

 קא־ פון שרייבער דעם ווייטער. געה און קאפ. 25 איהם גיט מען דור הייזער,
 אלץ האט עם נור גארבארעם(. זיינען זין זיינע ווייל ענטזאגט מען האט מיטעט

 עם נור ניט, אויך הילפט ארעסטין די אז זעהענדיג, בע״ב די געהאלפען. ניט
 ארעם- איינעם האבין און גיווען מישב זיך זייא האבין מעהר, נאך זייא צורייצט

 מען ווען אוריאדניקעם 4 מיט געשיקט אוועק איהם האט מען פלוצלי^ג. טירט
 ער וואם פאר געפרעגט אים ער האט איספראווניק, צום געבראכט אים האט

 פיהרען. אויף ארענטליך זיך זאהל ער דאם גילערינט אים האט און בונטעוועט
 און פיהרען אויף זיך איך וועל אזייא געפיהרט אויף זיך האב איך וויא ,אזייא

בעפרייט. אים האט מען און גיענטפערט אים ער האט ניט" איך בונטעווע בונטעווען,

 עקספלוא- מוירעדיק מעב האט שטעט אנדערע אוב קריבאק פת גארבעריי-אתדוסטריע רער איב *
דעי דערציילט גארבאניעס קרינקער די את קינדער די פת לאגע דעד וועגג קתדער. יונגע טירט

לעוו: אבע ׳
יאר 16 ביז 12 פת יינגלעב קליתווארג, די פת לאגע די געוועג איז געפערלעב ״גאר

שתאר אויסגעשמירטע, פארפינצטערטע, פאבריקג, די אם אנקומעג פלעגג טאלמעטוירעם גאנצע
 ראנער־ תאב. א רובל א ביז קאפ 50 פאר מעסלעם, איג שא 18 צו ארבעטג פלעגג קויל, ווי ע

 שא 6—5 אם ארבעט דער צו ווייטער האוודאלע נאב שאבעם את נאכט גאנצע א ארבעטג מעג פלעגט שטיק
 די פלעגג פראדוקטג נייטיקע אלע זמאג, את מאל 3—2 אויסגעצאלט קריגג מעג פלעגט געלט

 אויב איז זעלבע דאס אנווייזג. פלעגג פאבריקאנטג די וועלכע קראמעג, די את נעמעג ארבעטער
 א אדער שיב נייענ הייסב פלעגט פאבריקאנט דעד וועלכע בא שניידער, את שוסטער מיט געוועג

 באשטראפט מעג פלעגט קלייגיקייט יעדער פארג שטראפג. עקזיסטירט אויב האבג געוויינטלעב מאלבוש.
פעטש..." גוטע עטלעכע מיט אדער יעלט, מיט ווערג

 רופען שיקען פלעגט ער גישלאפען. ניט אויך האט אונטערדעסין רב דער
 איהר ארבייט. דער צו גיין זאהלען זייא אז זייא ]ריידן[ איין און ארבייטער דיא

אוים האט שטעטיל דיא וויא זעהט, שטעטיל. דיא אומגליקליך דאך מאכט
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 שטאפער, דאנקען צו גאטט זיא איז יעטצט צודיק, 8-9 יאהר א מיט געזעהען
 דער גירופען אב זיך האט ווערטער זיינע אף און געזאגט זייא צו רב דער האט

 איהר האט וואט ,דבי", ארעסטירט. גירוען איז וועלכער ארבייטער זעלבער
 קען וואט אין גירעכט!? איז וועד פריער מיר זאגט מאכען. צו אונז היינט דא
 עפעם וואט אבער אפילע, גירעכט זייט איהר—נאך? סוד אונזער שטיין ביי דא

 שלעכט, איז מיר אז רען צו הייסט וואט פראגע, זיין וואר—מאהל? א מיט אללע
 איהר, זייט וואט שלעכט!? אויך איז איהם אז זאגען ניט טען2 רעם איך טאהר

 זא- דארפין אויך איך זאהל אייך פאר אז זשאנדארמסקער א אדער אינשפעקט^ר א
 וואר זמן? מיטין אין עפעס וואט פאר טו "מיר". ניט ,איך" ווארט רעם גין
 ראם שכעהט וואו פרעגין: צו גישעמט ניט זיך ער האט אויך פראגע. זיין

 פלעגט מאהל א וואך. א רובל 6 פארדינען מוז ארבייטער איין אז געשריעבען
 ר׳—גיווען, גענוג אויך איהם איז וואך? א רובל 2 פארדינען ארבייטער איין

 צו־ געשטאנען איז וועלט גאנצע דיא וואט צדיק א גיווען איז *דום בן חנינא
 דאן טאג. א באקסאר טאפ א מיט גילעבט האט אליין ער און זכות זיין ליב

 מאהל א וואט מעשה די איז וואט גיענטפערט: ארבייטער איין איהם האט
 דאם שטעהט וואו בולבעם. 1/16 מיט קאפ. 60 רב א נעמען אונז ביי פלעגט

 בויך גרייטין מיטין ליגען און וואך א רובל 30 נעמען ער דארף יעטצט אז
 זייא האט פאבריקאנט( א )אויך זון רבים דעם סאפע. אויפין גיצייגין אוים

 דיא וויא אזייא מאכען ווילט איהר אייך: מיט גוט ניט איז עם גיענטפערט:
 ווילען זייא אז גיווען מישב אויך זיך זייא האבין דארטין אויסלאנד, פון כתה

צו גיהייבין אן זייא האבען נאך דער און שעה, 12 נור ארבייטין
 געזאגט, זייא האבין מאהל א ארבייטסטאג. שעהדיגען 8 א פאדערין

 גיוואר־ אראב האבען זייא און לאנד פרייע א ג$ר דארפען זייא אז
שיין איז אחרא סטרא דיא רעפובליק. א געמאכט און קיזר דעם פען
 — פאבריקאנטען קליינע גיווען אויך אמאהל איז דארטין פארקראכין. ווייט צו

איז דארטין און גיראט אוים פאבריקאנטען קליינע דיא זייא האבין יעטצט
 גליי- דאם און ממלא... זייגער?! בלוט קיין ניט איהר זייט אלזא גרייסע, נור

 איך איבריגע! דיא אבער העלפין גאט וועט זייא גבירים אידין זיינען זיי כען.
 אויף און פראטעסט מאכען גיקענט גלייך האט פאבריקאנט א דאם ווייס

 פאפ- דיא באלד האט ער אז וועקסעלעך 2 גילאסען אן אויך איז טען-2 א
 ברידער, אי ]?[ גזלנים קיין ניט איהר זייט קלעמענעס, פון בעקוממען לעקסע

 ווייט ניט זיינען מיר — גהנום פון טהירען די פון ווייט ניט שיין זייט איהר
 — זיך בייא גיסראכט זיך זייא האבין —התחתון גן־עדן פון טהירען דיא פון

 שיקען מיר מען זאהל ארבייטער: דעם צו גיזאגט רב דער האט נאך דער
 איהר ניט. איך לייען אייך פיר —ריידען. ניט איך קען דיר מיט ־טען.2 א

 — קאפף דיא דרייען פאר קענען זאהלט איהר וועלכין אזעלכין האבין דאיפט
 גיגעבין איבער רב דער האט דאן געגאנגען. פאנא^דער זיך זיינען זייא און
 זייא, בייא אנפיהרער גאנצער דער איז איינער דער אז פאבריקאנטין דיא

 און רב צום אים אן גיין גיוואלט ניט האבין ארבייטער איבריגע דיא ווייל
 געמאכט פאבריקאנטען דיא האבין דאן ]שטאלצ[. "פארשקע" זייער גישטאנען איז ער

 ער ווייל מייסטער, א שטעכין גיוואלט האט ער ראם בילבל[ ]א פאדלאג, א אים אויף
 און סלעדאיואטעל דער געקוממען איז עם ארבייט. דער צו גיין גיוואלט האט
 אין אוועקגעשיקט איהם האט מען ארעסטירט. מאהל ־טען2 א אים האט מען
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 מיינענדיג פאבריקאנטען( )די זייא און וואכין 2 גיזעסין אב איז ער אסטראג.
 מען וראם זייא מיט מאכען קענען שיין מען וועט זיין, ניט וועט ער אייבע אז

 ארביי־ דיא ריידין איין זאהלען וועלכע מענשען געדונגען זייא האבען וויל,
 פאדערוג- זייערע )ווייל 8 ביז 7 פון חאטש ארבייטען זאהלען זייא ד$ם טער
 הענד דיא אונטער זיין צו ניט און 7 ביז 7 פון ארבייטין צו גיווען איז בען
 וראך אללע אויך זעלבסט, פאבריקאנטען דיא אונטער נור מייסטערעם פון

 ווען דאם געמיינט זייא האבען אליך וואכען(. 2 אללע ווייניגסטענס געלד,
 וועלין דאן ארעסטירטע, 2 דיא אן טאהן שטעלין זיך וועלין ארבייטער דיא
 זיך האבען ארבייטער דיא נור בונטאווסציקעם. דיא פארבלייבין טאקי זייא
 אין וויא אזיי גיווען: מישב בע״ב די זיך האבין זייא, צוגיהערט ניט ג$ר

 זייא ריידין דארטען און דאוונען דאך זייא קומען המדרש בית גארבארסקען א
 פעצאטעוועט פאר זייא בייא מען האט אלזא שטאצקע. דיא וועגען אב בעווים

 אין גארבערעם אללע געקוממען צוזאממען זיינען פריה שבת בהמ״ד. דעם
 זיך האבען און דאוונען פאבריקאנטען דיא וואו ד$רטין המדרש בית גרייסין
 אויפגישטעלט האבען זייא און וואנד מזרח אין שטעט בעב״ת דיא אויף צוזעצט

 גילאזין. ארויף ניט בע״ב די פון קיינעם האבין און בימה אויפין שמש זייער
 דעם אויף ששי רופען אוים מען זאהל מיר געשריען: אוים האט איינער
 און הויז דיא פארשל^סין זייא האבין דאוונען נאכין קינישינסקע. פון נאמען
 זייא האבעץ דאן מנחה. ביז אזייא און זיך צו שלישיל דיא צוגענומען האבען

 בהמ״ד. רעם עפענען זייא זאהל מען דאם פאליציע בעטין געמוסט בע״ב( )דיא
 גע־ רב דער האט ארעמטירט מאהל טען-2 א ארבייטער דיא האט מען ווען

 אז ריידין איין גענומען זייא האט און ווייטעי־ ארבייטער דיא רופין שיקט
 נאך אים זיך האט דא ווען .7 1/2 ביז 7 פון כאטש ארבייטען זאהלען זיא
 פאברי־ דיא געגעבין איבער ער האט "פארשקע" געשטעלט ארבייטער איין

 געקענט, ניט ליצנא]פערזענלעכ[ אים האט ער וואם געווען גליקאיז זיין נור קאנטען,
 וואם איינער דער איז ווער געפרעגט נאך זיך האבין פאבריקאנטען דיא ווייל

 זייא וואלטין געווים רייטינקער. א בחור׳ל יונגער א עפעם רב. ביין געווען איז
 פרעדאטעלען]פארעטער[ וועריץ מעגין רבנים פאדלאגנווען געמאכטא אויך אים אויף
 שיין מען ה$ט איקפאבריק אין פאדלאגן(. מאכען פאבריקאנטען שיין מעגין דאן

 פאבריקאנט )דעס ווייל דעם, אויף ]פארעגדיקנ[ אבקאנצענען ביין געהאלטיןבאלד
 וועלכער ציטערט שטעטיל דיא וועלכין פיר העלד, א מענשין, א געדונגען האט

 ארבייטער איין גילאפען אונטער איז דאן ריידין. איין ארבעטער[ ]די זייא זאהל
 ניט זאלט איהר אייך! און שטעכין זיך וועל איך שרי_יען: צו אנגיהייבען האט און

 שטייף. גישטעלט זיך האט איינער דער ארבייט. דער צו געהן צו שמייען
 דיר וועל איך מיר? אנטקעגען זיך?! דוא שטעלסט וועמען אנטקעגען שטייא,

 איי- בונטאווסציק פארשיקען. סיביר אין דיר וועל איך אבגעבין, סאלדאט א פאר
 אלע־ קייפען פאר און האבין אומעטום איך וועל וואססער מיט ברייט נער!
 מיט געזאגט דאם האט ער ניט. איך קען דוא וויא אזייא ער,-25 א פיר מען

 אבגיהאלטין. אללעמען האט ער דאם היץ, פיל אזייא מיט ענערגיע, פיל אזייא
 זייא האט און אינספעקטאר גובערנסקער דער געקומען איז טאג פאר א אין

 איהר ווען און זיצין מאנאטין 4 האבען ר איה וועט אזייא טאהן, גיין געהייסין
 זיצין ליבערסט וועלין מיר מאנאטען. 8 זיצין איהר וועט טאקי גיין ניט וועט

און געהן. ניט מיר וועלין אוסלאוויעם אלטע דיא אויף טאהן און מאנאטען 8
*16243



 זאגען קענען זאהלע זייא און זיד סאבירייען גיין געהייסין זייא האט ער
 זיך זיי־גען' זייא ריידען. גיט אייך טיט איך קען ניט טוט איהר זמן כל תשובה,

און גאם אויפין ארוים ער איז דאן גיקומען, ניט מעהר און גיגאנגען פונאנדער
צוזאמענגיקליבען זיך העבין עם זיך, צו ארבייטער די רופין גינומען האט
אזא אויף זאגען צו אנגיהייבען האט ער און אינגלעך, עטליכע אים ארוס
קינ־ מיינע ניט מעהר זייט איהר און פאטער, אייער ניט מעהר איך בין אויסן
 איין האבען פאבריקאנטין דיא גיפארין. אוועק ער איז דעם מיט און דער,

 גינומען זיך זייא האבען העלפין, ניט זאך קיין מיט זיך קענען זיי אז ביזעהן
 מינוט. 5 חאטש שעה, 1/2 א חאטש נאכגעבען זאהלען ארבייטער דיא אז בעטין
 איז עם ליקגער ביסעל א ארבייטען זייא זאהלען ט$ג ערסטין רעם חאטש

 אלזא פירען, אוים זאהלען אינגלעך יונגע אז אונז פיר חרפה א פשוט דאך
 ביז 7 פון —גיפרענט( ארבייטער דיא )האבען וויא? —ארבייט רער צו שיין גייט

 ראן —געלדט רואך אללע און נ$ך? וואם און —אנטווארט( זייער )וואר —7
 די מיט פאצענדיג און זינגענדיג גאסס אויפין ארבייטער דיא ארוים זייען

געלדט. וואך אללע און 7 ביז 7 פון געלדט. וואך אללע און 7 ביז 7 פון הענד:
 צום ארבייטער עטליכע אריין זיינען טאהן גישטעלט זיך האבען זיי ווען

 ארעס- דיא לאזין ארוים ניט וועט מען אויב אז גיז$גט אן אים האבען און רב
 דיא גיפינען, איין ניט אויך שטעטיל אין זיך ער וועט ארבייטער טירטע

 פאבריק]אנטנ[, דיא צו איזגילאפין ער ביז מאהל עטליכע גיהאט ער האט התראה
 נור בעפרייאונג, זייער וועגען חלאפאצין זאהלען זייא אז גיפועלט האט און

 נאד- פאד זיך גיפינט פאדלאג דעב גימאכט האט מען וועלכען אויף איינער
 יעצט גיזינטער, און פרייער ארבייטער דיא זיך פילען יעצט פאליציע. זאר

 זאהל עם דאם שוואנערע( דיא בייא ליך3)גיוויי אפט אזייא ניט זיך טרעפט
 קרעפטען, דיא איבער ארבייטען פון הארצין פון אדער נאז פון בלוט גיין
 גאר יעצט זייא האבען צייט ליידיגע קיין און שעה 15 קיינע ארבייטען זייא
 און ]דערשנינונג[ יאוולעניע אפטע א גיווען איז דאם וואם דעם אנשטאט ניט,
*רוב. 2 ביז קאפ. 10 פון גיהעכערט זיך האט גיהאלט דיא

 נ פו שטרייק דעט איב אז געווארנ, דערמאנט ניט אינגאנצג איז באריכט דאזיקנ דעט אינ *
 איב געארבעס האבב וועלכע ארבעטער, ניט-י?דישע די באטייליקט זיב האבנ גארבער קרינקער די
 ארבעטער ניט־יידישע די אריב האבב אב, אבער ווייזט לעוו כ׳ דער ווי גארבארניעם. קרינקער די

רעד. שטרייקב. די איב באטייליקט זיב
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שטרייק קרינקער וועגג באריכט צומ בי״ילאגעם

I ע ג א ל י_י ב

 שטרי_יק דעה וועגג זיכרוינעם געדרוקטע ניט לעווס אבע פוג אויסצוג אנ
 צו צוגאב א ווי צוגעשיקט, אונדז האט ער יראם גארבארעס, קרינקער די פוג

ארבעטער". %?דישנ אינ געדרוקט איז וועלכער שטרביק, דעם וועגב באריכט דעה

לעוו: אבע דערציילטיב' זיכרוינעס, זיינע איב
 קארגע אלט געוועג נאב ביב איב וועג אנטיילנעמער, אב געוועג איב ביג שטרי_יק דעט «איג

 שטרייק איג באטייליקט זיב האב איב יאר. פאר א ווי מער געארבעט געוועג שתג כ׳האב יאר, 15
 דערמאנעג איינצלהי״יטג, אייניקע געבג דא וויל איב פאלצער. סקידלער ו־עמ מוישע פאטער מי_ינ מיט

 מאטעריאל רעט איבער דרוקט מע וועג ווערג, צו דערמאנט ווערט זי״ינעג וועלנע נעמעג, אייניקע
ארבעטער". "יידישג איג געדרוקט געוועג איז ער ווי אינהאלט, פרימיטיווג זייג את

 הערשל נאטעג מיטג כאווער א געוועג איז שטרייק פארג אגיטאטערם אקטיווסטע די סוג איינער
 נאכג ביאלאסטאק איג ארבעט די געווארפג האט ער ארבעטער. באוווסטזיניקער גוט א וועבער, דער

 קרי־ איג באזעצט זיב ער האט געגנם. קרינקער סוג זייענדיק יאר. 1896 איג לעדער־שטרי_יק גרויסג
 פרא־ אוג אגיטאציע איג געהאלפג אקטיוו האט ער לעדער־פאבריק. א אם ארבעטג גענומעג אוג נאק

 שטרייק- א שאפג געהאלפנ שטאט, איג געוועג שויג איז וועהכע טוער, גרופקע דער פאגאנדע
 60 ביז באטייליקט שויג זיב האבג יאר 1897 פוג פייערונג ערשטמיייקער דער אס אז אזוי, קאסע

 דורב שטרייק. רעט צוגרייטג אם אקטיוו רער געוועג זיינעג וועלכע ארבעטער, קלאסנבאוווסטזיניקע
 ברעג־ אם קאמיטעט ביאלאסטאקער מיטג באציונגעג די געווארג סארבעסערט איז וועבער דעט הערשל

 זאלמעג־ ארבעטער קרינקער א שויג איז שטרי״יק דעט פאר )נאב מענטשג שיקג אוג ליטעראטור געג
 קרי- איג געסונעג דאג זיב האט אגיטאטער טיכטיקער א נאב סיביר(. קייג פארשיקט געוועג דאוויד

 פאליאק א זאלעסקי. אדער זאלעווסקי, פערדינאנד נאטעג מיטג עטער ארב אקריסטלעכער איז דאס נאק.
 באגילדג בא געגנט קרינקער איג געארבעם האט ער יארג. מיטעלע איג מענטש א פוילג, טיפ סוג
 פארטיי דער צו געהערט נאב האט זאלעסקי ערטער. אנדערע את מאמעס הייליקע די קלויסטער את

 זיב ארבעטער, מיט דערנאב מיידלעב, ?ידישע מיט באקאנט זיב פרלער האט ער .פראלעטאריאט".
 אג נאכדעט איז זאלעסקי פערדינאנד דער אז אזוי, ריידג את שרייבג י?דיש לערנעג צו אנגעהויבג

 ארוט פויעריט די צווישנ אגיטאציע אג געפירט האט ער ארבעטנ. לעדער־פאבריק א את געקומענ
 נצוגרייט את גענומענ אנטייל גרויסג א האט ער שטאט. את ארבעטער די צווישג אויב את שטעטל

 נעלעט ער איז אקטיוויסטג, צענדליק פאר א ארעסטירט האט טע וועג שטרי״יק, בייסג שטרניק. דעט
 צענד- דערציילט איט וועגג האט טע ארעסטירט. איט מעג האט רעט נאב אז דוכט, טיר געווארג.

 זשאנדארט׳ א געשטאכנ ווארשע את האט ער אז געוועג, איז זיי פת אייגע אוג לעגענדעס, ליקער
רעדנער שלעכטער קייג ניט געוועג אויב איז ער
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.נ ל י ם ט די ט י מ ע ו וו ש ר ע ד עגב וו איצט
 קרת- וועגג דאקומענט דעט איבערדרוקג נאכג אבער דאב לעגענדע, א ווי קלינגט דאס כאסש

 זאלעסקי אז אוב טסילנ, טיט געשווארג האט טע אז דאם׳ איז ארבעטער" "ילדישג סוב שטרייק קער
 שויב איז וואלד את גריבער די איג פארזאמלונג דער אם אנטיילנעמער קריסטלעכע די געציילעמט האט
 שויב האבג טפילב, טיט געשווארב 1897 יול איג האבג וועלכע ארבעטער, די אט לעגענדע. קייב ניט
 ווי אדער עקזעקוציע, אב אם סאלדאטב ה. ד. געסט, שטעטל אינ זיב בא געהאט 1898 יאנוואר אינ
 גע־ כאדאשימווייז זיב האט אג שסרי_יק דעט סוב ווי_יל אזאקוצע", "אס גערוסב דאב דאס האט טע

 א פאר קעמפנ צו אנגעהויבב אוב דערוואכט האבג שקלאסב די ווייל שטרי_יקנ, את שטרייקג צויגג
פרייהייט. פאליטישער אוב לעבנ בעסעו־נ

 ארבעטער- דער פונ געשיכטע דער את בלעטל שית א איז שטרייק קרינקער ערשטער דער
 אוב אגיטאטערס די סיי אתטערנאצלאנאלער. אב געוועג שריט ערשטע זיינע פוג איז ער באווענונג.

 אינטער־ אב אם געוועג איז אלצ—שטאט ארוט דערפער די דירעס, קאנספיראטיווע די אנטיילנעמער,
אויפג. נאצלאנאלג

 איג "בונטאוושטשיק". א געוועג יארג אלע פת איז ער פאטער. סייג וועגג ווערטער פאר א
 בוג־ דער מוישע געהייסג האט )ער ארבעט געקראגג זעלטג־וועג ער האט סקידל, היימשטעטל זייג

 די צווישג אגיטאציע אג פירג צו באפולמעכטיקט איט מעג האט שטרייק דעט פאר טאוושטשיק(.
 שפע־ די איג איז ער שטרללק־קאמיסיע. רער מיטגעהאלפג פיל זייער האט ער ארבעטער. עלטערע

 יאר 1921 איג איז פאטער מי_ינ ארבעטער־באוועגונג. דער איג טעטיק געוועג אויב יארג טערדיקע
 נאב לעבט ער ארבעט". פת ,העלד ערנ-נאמעג פראלעטארישג דעט טיט געווארג באשאנקעג

יאר. 77 אלט איז אדאיעמ,
 קוויאט» מייער געוועג איז שטרייק פונעט אנט׳ילנעטער אוג וגרייטער צ אקטיווע די פת איינער

 אגיטאציע געפירט גראדנע, איג געדינט ער האט נאכדעט ארעסטירט. געוועג נאכדעט איז וועלכער
 מייער גערופג איט מעג האט קרינאק את סמארגאג. את יארנלאנג געארבעט נאכרעט סאלדאטג, צווישג

 גערופג איט מעג האט סמארגאג את גובערניע(. גראדנער פיעסק, שטעטל א )פת פיעסקער דער
לעדער־פאבריק. א אס אסטראגארסק איג ער^געארבעט האט יארג לעצטע די קרינקער. מייער

 יונגער א געוועג דאג נאב איז וועלכער שטרי_יק, איג אנטיילנעמער אקטיווע די סוג איינער
 געשפילם האט עליע מארדכע ברודער עלטערער )זייג גליאזאר בענדעט כאוועד דער איז ילנגל,

 אטע־ איג עמיגרירט האט ער .1907—1906 את שווייצאריע איג געוועג נאכדעט שטרי_יק(. את ראלע א
 פיל איג גארבערי_י בא געארבעט רוסלאנד, איג געקומעג פעווראל־רעוואליוציע דער נאב ריקע,

 איג פאכ״קענער פיייקער א אלם ער ארבעט יאר עטלעכע לעצטע די רוסלאנד. טים איג שטעט,
 נא־ שטעט: פארשיידענע איג דירעקטער, קאמערצלעלער אלם "סאיוזקאזש" פוג האנדל-נעצ דער

סאמארע. איג פאסט אזא אם ער איז איצט אירקוטסק. וואסיבירסק,
 האבג זיי וואם לידלעב, די את שטרייקער די פוג זיב האלטג דעט וועגג ווערטער עטלעכע

גע שטרייקער טייל גרויסער א איז דאקומענט, פת זעט טע ווי שטרייק. פת צייט איג געזונגעג
 קאפ. 20 נעמעג פלעגט טע פריציט. ארומיקע די בא טוווע שניידג פעלדער, די איג ארבעטג אנגעג ג

 אנדערע בוקעטג. אוג בלומעג בינטלעב טיט שטאט איג אריינגייג מעג פלעגט פארנאכט טאג. א
 זינגעג באגי_יסטערונג גרויסער טיט אוג קעפ, די אפ אנטאג עם אוג קרענצלעב אויספלעכטג פלעגג

 *קאמם "את את ארבעטער.םרויענ" "די לידער: עדעלשטאטם דעריקער, לידער, רעוואליוצלאנערע
 את אריינגייג פלעגג אנדערע אנדערע. את ארבעטער־פרללנט" "צוט ליד ווינטשעווסקים אוב

 את וואב". אלע געלט את ,7 ביז 7 פונ״ ליד ראם זינגעג פלייצעס, די אם סערפג די טיט שטאט
 לידל דאם דערפת. קראפירג פלעגג פאבריקאנטג די רוישעט. גרויסג א אננעמאכט עם האט שטאט

 איז דאם מעםירעסנעפעש. אוב פלאט גרוים טיט געווארג געזונגעג איז גארבער קרינקער די פת
 פייער רעט ארי_ינגעלייגט איט איג האבג זיי את צי_יט יענער בא ניצאכג את קאמם זייער געוועג

 פוג אויצער איג פאלק־ליד רעוואליוצלאנער א פאר ווערג פארעכנט עם זאל שטימונג. זייער פוג
פאלק-לידער. רעוואליוצלאנערע אתדזערע
 ווא- געוויסג א איג את געווארג צונויפגעקליבג איז ארבעטער" "ילדישג פוג מאטערלאל דער

 ביאלאסטאק את געווארג צונויפגעשטעלט ער איז נאכדעט קרינאק איג געווארג אנגעשריבג רלאנט
אויסלאנד". איג דרוקג צו אוועקגעשיקט עם מעג האט דארט פת אוג
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.11 בי״ילאגע

שרורע די
 נאטור די איז הייליק

 כילעבנ פרייהייטם־קלייד איר איב
 בלומעג שמעקעדיקע מיט גארטנ פדאכטפולער א
לעבנ. צום גדיקלעב אוב וט1

* * *
כאיעם בייזע די באר

צוטראטנ רוילד איר ה$בנ
 פארביטנ זיי האבנ ליבע את עמעם פת
שקלאפערי_י. אוב סינע קינע, אם

האנט רעכטע די הארצב אפנ לייגג לאמיר
איצט, סאוועסט בא שווערג את
 האנט, אי_יזערנע אנ ווי לעבנ, אוב טויט דורב אז

בליצט. עמעם פת שווערד דער את
 געווים, שוואב צו איז אונדז פת איינער

 קאפיטאל, דער איז גיפטיק צו ווי_יל
בים. דער שלאג א פת ווי

געבוגדג, ליבע את עמעם מיט וועג נאר
 שטייט, פעסט מויער, א ווי בונד, אתדזער

 —אנגעצתדג בלוט אונדזער את זוב די אום גייט
אופגייט. פרי_יהי_יט פת זאנע די
בלוט, אתדזער פאדערט נעקאמע די
גוטם. זייער שטענדיק וואקסט געזונט אתדזער פת

ביינער. אתדזערע פת זיי צ?ענ רי_יכקי_יט אוב גוטם
שטיינער. די ווי אתדז, מענ טרעט ד$כ את

 הענט די אלע זיב גיט שוועסטער, ברידער, דערומ,
ברענט. פאקעל דער ווו פאנע, דער בא שווערט את

 פראם־ דער אונדז מ׳רופט וואם פראלעטאריאט, רער זי_יגענ מיר
נאראד. טער

 צערי_יםנ. מיר וועלנ שווערע די קייטנ די
 ארונטערשמי_יסנ. שווערנ דעט יאב דעט
 וופעריאד! נאראד ברידער: זשע, שרי_יט טא

וופעריאד! וופעריאד, וופעריאד,
וופעריאד!
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"שוווע" אלטער דער צר באמערקונג
 אויבנבאשרי־ דעט סוב צי_יט איב געזונגעב האבב ארבעטער קרינקער די וואס "שוווע", די

 יידישע די וואם קאמם־לידער, פאפולערסטע די פת איינע פאר זיב מיט שטעלט שטרייק, בענעט
 ליד דאזיקע ראם יארב. פיל פת מעשעב איב געזונגעב האבב רוסלאנד פת מאסב ארבעטנדיקע

 געפעלנ איז איינעט ווי זתגענ, זי פלעגט טע את מויל צו מויל סוב ווערב איבערגעגעבב פלעגט
 גע־ ניט צי_יט יענער את איז "שוווע" די ווערטער. די געדענקט האט איינער ווי אדער געווארב,

 מעב האט—לעוו אבע כאווער דעד דערציילט עס ווי —1901 את ערשט געדרוקטע. קייב וועב
צאל. באגרענעצטער זייער א את אבער "שיווע", די אפגעדרוקט העקטאגראם א אם ביאלאסטאק את

 אב אבער "שוווע", די בלעטער" "ליטערארישע די את געווארב אפגעדרוקט איז 1926 את
 מעקסט רער געווארב אופגעשטעלט איז לעוו אבע כ׳ פת הילם דער טיט סטראפעם. צוויי ערשטע די

סטראפעס. צוויי ערשטע די סוב
 ארי• רער איז «שוווע" דער פת טעקסט געבראכטער דער צי סאפעק, גרויסער א אבער איז עם

 אינסטיטוט סוב פאלקלאר־ארכיוו דעט את ווייל קאמפ-ליד, מערקווירדיקער דאזיקער דער פת גינאל
 גע־ טיר האבב וויסנשאפט-אקאדעמיע ווייסרוסישער דער בא קולטור פראלעטארישעד י?דישער פאר

 שטעטל דעט את געזונגעג האט טע וועלכע "שוווע", דער פת ווארלאנטג, אנדערע צוויי פונעב
גובערניע. מאלעווער געוועזענע דובראוונע, את אוב גובערניע׳ מ׳תסקער יעלסק׳

д ט נ א ? ר א וו יעלסקער

 נאטור די איז חייליק ווי
 פרילינג-קלייד, איר מיט

 ליבע אוג עמעם
צירונגם־קלייד. איר איז

 ווי_ינגארטנ שיינעמ א איב
 געפלאנצט אונדז מענ האט

ווי_יםע, אוב רויטע בלומענ

 כי_יעס ווילדע די נאר
 צעטראטנ, דאם האבב זיי

 פארקערט זיי האבנ ליבע אוב עמעם
שקלאפערי_י. אוב קינע אוג סינע אם

 הארצג אונדזער אפ לייגנ לאמיר דערומ
האנט רעכטע דאם
 איצט סאוועסט מיט באשווערג מיר את
 לעבנ ביזב סויט פת אז

 וואנט אי_יזערנע אנ שטייט
זיגט. ער עמעם, פת שווערד דער
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 געווים, שוואב צו ווערט אונדז סוב איינער אז
 קאפיטאל דער איט פארגיפטעט דאנ
 גיפט, דער שלאנג א פת ווי אזוי

 געבונדנ, איז ליבע את עמעם מיט וועב $בער
געשטעלט. פעסט מויער א ווי בונד אונדזער איז

זוב, די פארגייט דאנ
אנגעצונדג ווערט הארצב את
אום. גייט זי פרי_יהי_יט, פת זונע די

 בלוט, ד$ם אונרז פת פאדערס זי נעקאטע, די אב,
 גוטם, דאס זיי צאפנ בלוט אונדזער פוג את

 ביינער אונדזערע פת מעב ציט רי_יכקי_יט את גוטם
שטיינער. די ווי אזוי אונדז מעג טרעט טרעטנ את

* ♦ *

 ברידער, את שוועסטעד דערומ,
הענט. די שליסנ לאמיר

 פאנע, דער בא שוועו־נ מיד
ברענט. פלאקער דעד ווי

 פראלעטאריאטנ, זי_ינענ מיד
 נאראד, פראסט הייסט, דאם

 צערי_יםנ מיר וועלב קייטג אי_יזערנע די
 ארונטערשמייסג שווער? דעט יאב דעט
נאראד פרי_י יענ;2שר מיד

וופעריאד!

וואריאנט דובראוונער !ן.

נאטור די איז הייליק ווי
 פרי_יהי_יט־קלייד, איר את
 ליבע את עמעם וועג
צירונגס-קלייד. איר איז
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* * *

 פארפלאנצט אתדז פאר ער האט גארטג שיינעט א
ווייס. את ראז רויט, בלומענ שיינע
 צעטראטנ, דאם האבב כאיעם ווילדע אבער
 פארקערט אתדז זיי האבג ליבע את עמעם

שקלאפעריי. את רויב קינע, סינע, אם



 האנט רעכטע די הארצנ אפג לייגנ מיר ז$לנ דרום
 יעצט, סאוועסט מיט שווערנ את
 וואנט אעזערנע איב לעבנ ביזנ טויט פת אז

פעסט. ששייט מויער א ווי אזוי אוב

* * *

 געבונדב, ליבע אוב עמעם וועג?( )נאר
 פעסט. אי_יזנ אנ ווי שטייג זאל בונד אונדזער
 אנגעצונדג הערצער אונדזערע וועו־נ זת, די פארגייט

זוב. פרי_יע די זוב די זוג, די

* * 
*

✓
 בלוט, אונדזער פאדערט נעקאמע די

 גוט. זייער שטענדיק וואקסט בלוט אונדזער פת ווניל
 ביינער, ארנדזערע פת זיי צ?ענ רי_יכקי_יט אוב גוטם
שטיינער, די אפ ווי אונדז, אפ זיי טרעטג דרום

* * *

הענט,® די שליסט שוועסטער, את ברידער דרום,
 ברענט פלאקער דער ווו גית לאמיר

 פראלעטארןאט, זי_ינענ מיר
נאראד. פר$םט זי_ינענ מיר

 צערי_יםנ, מיר מוזג קייטנ שווערע
 אראפצושמניסג יאב שרוערג דעט

וופעריאד!" וופעריאד, "נאראד, שרי_יט:

 געבראכס ווערב וועלכע ווארלאנטנ, צוויי נאב מיר ברענגעב ווארלאנטב אויבנגעבראכטע די 3כו
מוזיק־פאלקל^ר". "ילדישע בוב: בערעגאווסקים כ« איב

זיב; לייענט ברענגט, בערעגאווסקי *כ וואם ווארלאנט, ערשטער דער

ט נ א ל ר א וו ר у וו ע ל ק ן!1

 נאטור די איז הייליק ווי
 פירונג פרי_יע אירע מיט

 ליבע את עמעם
שמוק. איר צירתג, איר

האנס רעכטע די הארצנ אפג לייגג מיר
 יעצט, סאוועסט ז־עמ מיט שוועו־נ אי}
 וואנט, אי_יזערנע אנ ווי לעבב, פת אוב טויט פת אז

בליצט. עמעם פת שווערד דער וועב
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 געווים, שוואב צו איז אונדז פת איינער וועב
 קאפיטאל, דער איז גיפטיק צו ווענ
בים. דער שלאנג דעט פת ווי אזוי

געבונדנ ליבע את עמעם מיט וועב
 פעסט, שטייט מויער א ווי איז, בונד אונדזער

 אנגעצונדנ, האו־צ אינ איז ליבע די את
גליק. מענטשלעכעם אוב םרי_יהי_יט פת ליבע די

 בלוט, אונדזער פאדערט נעקאמע די
 גוטם, זייער שטענדיק וואקסט בלוט אתדזער פת

 ביינער אונדזערע פת זיי צ?ענ רי_יכ אוב גוטש
שטיינער. די ווי אונדז, מעב טרעט ם$פ צום את אכי

 הענט, די פאר אי_יכ נעמט שוועסטער, אוב ברידער
 ברענט. פלאקער דער ווו פייער, דעט צו קומט

 נאראד, ראבאטשי הייסט וואם פיאלעטאחאט, זי_ינענ מיר
 צערי_יםנ, לאמיר קייטג אי_יזערנע די

 ארונטערשמייסנ, יאב לעצטנ דעמ
וופעריאד!" וופעריאד, ,נאראד, שרי_יט:

V.! ט נ א ? ר א וו ר ע ס ע ד א

 פארפלאנצט, מיר האבנ ווי_ינגארטנ שיינעט א
 ווי_יס, את ראז רויט, בלומענ שיינע

צעטראטב עם האבג כי_יעם ווילדע נאד
שקלאפעריי. את קינע־סינע אם פארביטג זיי האבב ליבע אוב עמעם

 האנט רעכטע די הארצנ אפנ לייגנ לאמיר
 איצט, סאוועסט מיט זיב באשווערג אוב
 וואנט, אי״יזערנע אב ווי לעבג את טויט דוו־כ אז

בליצט. עמעם פת שווערד דאם וועג

 געווים, שוואב צו איז אתדז פת איינער ווענ אוב
 קאפיטאל דער איז גיפטיק צו ורעב

בים. דער שלאנג דעט פת ווי

געבונדב ליבע אוב עמעם מיט וועב
 פעסט, גאנצ שטייט מויער א ווי שטייט, בונד אונדזער
 אנגעצתדג הארצ אתדזער את — זת, די פארגייט

אום. גייט פרייהייט פת זונע די
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בלוט, אונדזער פלעגט ?עקאמע די
 גוטם, אונדזער שטענדיק וואקסט געזונט אונדזעף פת

 ביינער, אונדזערע פת זיי צ?ענ רי_יכ את גוטם
שטיינער. די ווי אזוי אונדז, 4מע טרעט דאב

 הענט, די אלע זיכ גיט שוועסטער, אוב ברידער דערוט,
 ברענט. פי_יער דעד ווו פלאקער, דעט בא זיב באשווערט את
 נאראד. פראסטער דעד הייסט דאם פר$לעטאר?אט, דעד זיינעג מיר
 צערי_ים;, מיר מוזג שווערע די קייטנ די

ארתטערצושמי_יםנ. שווערנ דעט יאב דעט
וופעריאד!". "נאו־אד, שרי_יט: טא

 דערוואכנ, זיב לאמיר ברידער,
 מאכב, ענדע 3א טיראנערי_י פת
 טיראנערי״י די צעטרעטג מוזנ מיד
פריי. רוסלאנד מאכב את

 קאטם־ פאפולערער מערקווירדיקער דאזיקער דעד פוב רואריאנטב אלע ניט זיינענ אבער דאס
 יארב- פיל פרב מעשעב איב באגייסטערובג גרעסטער רער טיט געווארב געזונגעב איז וועלכע ליד,
 סוב טעלאדיע די ארבעטער. ילדישע געפונעב זיב האבב עם ווו ווינקלעב, פארווארפנסטע אלע איב
 זיב פלעגם זי מעלאדיעס: פארשיידענע דריי פוב געמיש א געווענ איז קאמפ-ליד דאזיקער דעד

 זיב־ מעב פלעגט דערנאב סלאוועב", ,קאל קלויסטער-הימנ רוסישב דעט פוב מעלאדיע דעד טיט אנהייבג
 נ1ם מעלאדיע א טיט זינגענ מעב פלעגט צולעצט אוב ליד, דייטשישער א סוב מאלאדיע דעד טיט גענ

 בע־ כ׳ אינ געבראכט ווערב ליד דאזיקער דעד פוב באטב די בלאז-ארקעסטער. א פת גאלאפ־טארש א
אויסגאבע. ילדיש־לאטיינישע ,107—105 זז. ,*מוזיק־פאלקלאר ״יידישע בוב רעגאווסקים
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 סמארגאנער און אשמיאנער די פון לאגע די
*שטרייט זייער און ארבייטער

 פת 3—2 נוט. ארבעטער" יידישנ "דעט את געררוקט געוועג איז באריכט דאזיקער דער *
רעד. י. 1897 פעווראל

 צוואנציג לעצטע די אין שטעדטלאך די פון ענטוויקלונג עקאנאמישע די
 וויר- זייער און ענטוויקלונג פערגרעססערונג, זייער גארבארנעם, די —יאהר.
 די —דארפיגע. די אויך אזיי שטאדטיגע די ווי איינוואהנער, די אויף קונג

 ספע־ און געוויינטליכע די ארבייטסטאג, דער ארבייט: דער פון בעדינגונגען
 —שטראפען. שכירות, די אונריינדיכקייט, די חלאתן, גארבארישע ציאקנע

 צו אינספעקטאר פאבריטשנעם דעה פון פאליציע, רער פון בעהאנדלונגען די
 סטאצקעם, ארבייטער. די פון שטרייט דער —ארעסטן. —ארבייטער. די

 די העכערן פאר׳ן טהיילס גרעסטען נאר חאראקטער, פערשיעדענעם זייער
 מאטעריאלישען, אין לאגע: ארבייטערס די פון פערבעסטערונג די שכירות.

 פאלי- די אויף בעווייזען אייניגע — הינזיכטען. גייסטליכען און מ^ראלישען
 גארבארישע די פון ווירקו^גען די — ארבייטער. די פון ענטוויקלונג טישע

 זא־ די ביי סטאצקע די מלאכות, אנדערע פון ארבייטער די אויף שטרייט
שניידער. און שניידערקעם קען־מאכערקעם,

♦ 
* *

 די געעפענט זיך האט עם איידער יאהר, צענדליק פאאר א מיט נאך
 גע- די ווי גלייך געווען אשמיאני און סמארגאן איז לי?יע, ליבוי־ראמענער

 זיך פלעגען דארטען איינוואהנער אידישע די שטעדטלאך. ארומיגע ווייגטליכע
 איז עם ווער פרנסות: אידישע פערצייטען געוויינטליכע די מיט בעשעפטיגען

 מעקלער, א ווער שיינקער, קליינער א ווער קרעמער׳ל, קליינער א געווען
 — בעלי-מלאכות געווען זייגען אנדערע דארף, אויףין געהן פלעגען אנדערע

 על־ און זיידעם זייערע ווי שימעל, זייער אונטער געלעבט זיך האבען און
 ביע־ טהיילם גרעסטען — קריסטען ארומיגע די געלעבט. האבען טער-זיידעם

 זיך האט יעדערער ערד-ארבייט, מיט בעשעפטיגט זיך האבען — לארוססען
 דער- און ערד, שטיקעל זיין בהמדרלע, זיין גארטען, זיין שטיבעל, זיין געהאט

 זיך האט צוריק 20 יאהר א בערך אט נאר היונה. זיין געצויגען ער האט פון

253



 פערשטעהט אנהייב, פון גארבארנעס, עטליכע געעפענט שטעדטלאך די אין
 געווען זיינען ארבייטער טהייל גרעסטער דער גרויסע. גאנץ קיין ניט זיך,

 זיי ביי געווען ניט איז גארבארנעם די אין ארבייט די ד״ה בויערן", "האלבע
 גע- יעדערער נאך זיך האט שכירות די צו היונה, פון מקור איינציגער דער
 גאנ־ אין אבגעלייגט ניט זיך האט און הויז־בעלי־בתישקייט שטיקעל א האט
 פון פערדינסט די וואט דערמיט, און פאבריקע. פון פערדינסט די אויף צען

 רעכט, איז ביי-זאך, א ווי ניט מעהר ארבייטער די ביי געווען איז פאבריקע
 לאגע> זייער מיט צופרידען געוועזען אנפאנג אין זיינען ארבייטער די וואם
 מעת-לעת(. אין שעהין מעהר נאך און 15) ארבייטסטאג גרויסען אזא מיט

 ער ביז דערוויילע, ניט מעהר איז דאם אז גערעכענט, זיך האט יעדערער
 צר קוממען ביססעל א וועט ער ביז צייט, שלעכטע די איבערקוממען וועט
 ארבייטער די זיינען צייט דער מיט אנדערם. געווען איז אמת׳ן אין נאר זיך.

 בעלי־ היימישע זייערע פון געווארען אבגעריסען גאנצען אין גאר ביסלאכווייז
 וועגען ארבייטער. פאבריטשנע שטענדיגע געווארען זיינען זיי און בתישקייט

 פון קיינער אז ריידען, צו וואם דא ניט גאר שוין דאך איז ווידער אידען דיא
 להשתקע מנת על זאגט, מען ווי פאבריקע, אויף׳ן אנגעקוממען ניט איז זיי

 אויף׳ן צייט אייניגע אבטאהענדיג ארבייטער. א׳נ׳אייביגער בלייבען צו אויף שם,
 פלעגט און קאפיטאליכל קליינעם א אנקלייבען זיך ער פלעגט פאבריקע,

 עסק׳ל, א׳נ׳אנדער מאכען און ’גארבארנע די ווארפען גאנצען אין גאר אדער
 מיט ער וואו גארבארניטשקע, קליינע א עפענען זיך פאר פלעגט ער אדער

 זעל- קוממען, דורך זיך און צוזאממען ארבייטען פלעגען פאמיליע גאנצע זיין
 נ$ך מענשען אייגענע די צו האלטען פאבריקאנט׳ל מין אזא פלעגט ווען טען׳

 באלד אנהייב, אין גאו־ געווען אלץ איז דאם נאר געדונגענעם, א איינעם
 פאב־ די זיינען דאמאלסט עסק. דער אנגעהייבען זיך האט עם ווי דעם, נאך

 מיט געדארפט, ניט פילע קיין מען האט אויסלאג קיין קליין, געווען ריקען
 דאמאלסט זיך. פאר בעל-הבית א ווערען געקענט מען האט רובל עטליכע

 איז פאבריקע אויףץ טאהן דאם אז גערעכענט, ארבייטער יעדער טאקי האט
 יאהר א מיט נאר זאגט, מען ווי אע׳איבערגאנג, דערוויילע, ניט מעהר דאם

 קליינע די אנשטאדט פאזע. נייע א אין אריין גארבעריי די איז צוריק 8
 גאר- א עפענען צו אויף גרויסע. ווערעץ אנגעהייבען האט גארבארניטשקעם

 אלטע די און קאפיטאל, רעכטען א האבען געדארפט שיין מען האט בארניע
 געהן. צו אונטער ביסלאכווייז אנגעהויבען אויך האבען פאבריקלאך קליינע

 מעהר שוין געווארען ניט ארבייטער קיין פון נאר ניט זיינען אופן ]אזא[ או׳ף
 בעלי־ ארעמערע קליינע, אמאליגע די אפילו נאר זיך, פאר בעלי-בתים קיין

 סקארניאקעס די אויף ניט מעהר לוין־ארבייט׳גר. געווארען אויך זיינען בתים
 בעדיג־ בעזונדערע די איבער $בטהיילונג, דער אין געווירקט. ניט דאם האט

 $שמיאני אין פאבריקלאך. קליינע די נאך זיך האלטען ארבייט,. דער פון גוננען
 דריקען געלעהרענטע די ווי אדער, עולם, פון פערארעמט־ווערען דאם איז
 פלע- אפולע פארגעקוממען מאססע, דער פון פראלעטאריזאציע די ארים, זיך

 פערנעהמט זי וויילע איז, ראם אז זיין, קען עם סמארגאן. אין ווי קער,
 —שטאדט. אינאויעזדבע איז זי—הינזיכט אדמיניסטראטיוונעם אין $רט א׳נ׳אנדער

 מסחור רער זיך האט דארטען וו$ם פאר, דער איז דאם אז זיין, קען אגב
סמארגאן. אין ווי פריהער, ענטוויקעלט
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 אויף גארבארנעם, 22 פאראן סמארגאן אין איז צייט איצטיגער דער אין
 דערצו קריסטען. 200 און אידען 400 — מענשען 600 ביז ארבייטען עם וועלכע

 ארוס ארבייטען עם וועלכע אין וואלקארנעם, עטליכע פאראן דארטען איז
 אין יאהר. 10 פון עלטער קינדער קלייבע טהיילם גרעסטען ארבייטער. 50 א
 גארבארנעם גרעסטע די אויף אידען. אוים דורך ארבייטען וואלקארנעם די

 גאר־ 300 א ארום זיך רעכענט אשמיאני אין מענשען. 50—40 צו ארבייטען
 צו גארבארנעם 6 אין ארבייטען וועלכע אידען, 100 און קריסטען 200בער-

 ווי קענטיג ניט צייט לעצטער דער אין איז בכלל און יעדערע. אויף 50—30
 ווא- 6 די חוץ א יאהר, רונדען גאנצען דעם זיך. ענטוויקעלט גארבעריי די

 גע- ארבייט. שטענדיג ארבייטער די דארטען האבען סעזאן, טוידטען פון כען
 גרעססער אפולע שטענדיג ארבייטער אויף גולט דער דארטען איז וויינטליך

 אר- די אין פאבריקאנטען די ד$רטען זיך נעטהיגען שטענדיג אנבאט, דער ווי
 אויף קוקענדיג ניט פאבריקאנטען. די אין ארבייטער די ווי מעהרער בייטער

 די צייט לעצטער דער ביז דארטען געוועזען דעסטוועגען פון איז אלץ דאם
 גע- דארטין פלעגט ארבייטסטאג דער שרעקליך. ארבייט דער פון בעדינגונגען

 אבענדם, 8 ביז פריה דער אין זייגער א 5 פון שעה׳דיגער, 15 א זיין וויינטליך
 איז עם ווער נעכט. גאנצע אויך ארבייטען מען פלעגט טוב יום א פאר און

 אונאנגענעהמע און שוועהרע א פאר וואם ווייס גארבעריי, די מיט באקאנט
 נעהמט זי און שוועהר איז אליין ארבייט די וואס אויסער איז. דאם ארבייט

 וועלכע אבםטאנאווקע]אומגעבונג[,ביי די נאך איז געזונט, די ארבייטער די ביי אוועג
 אויסצוהאל- ניט איז עיפוש דער ערגער. אפולע ארבייטען צו אוים קומם עם

 דאם — פוכט, שטענדיגע די היינט פערדארבען, שטענדיג איז לופט די טען,
 ראמא- און שווינדזוכט מינים אלערליי קאיליעקעם. ארבייטער רי מאכט אלץ

 פון ווירקונג שלעכטע די גארבער. די פון קריינק שטענדיגע די זיינען טעם,
 גארבא- אללע די צווישען וואם פאקט, דער דייטליך דערווייזט ארבייט דער
 גרעססער דער שוין איז דאם יאהר. 40 ווי עלטערע קיין דא ניט איז רעם

מי אלערליי די חוץ א גארבער. א דערלעבען קען עם וועלכען צו עלטער,
 רופט יאזווע סיבירסקאיא קריינק, ספעציאלנע א פאראן נאך איז חלאתין נים
 וואם קריינק, געפערהליכע א און א׳נ׳אנשטעקענדע זייער איז דאם דאם, מען

 פא- איז עם אמת, פעללען. גיפיהרטע אריין דיא פון אן זיך נעהמען ארבייטער די
 בעזיכטיגט דארפען פעלל געפיהרטע אריין אלע וועלכען נאך זאקאן, א ראן

 היט זאקאן דעם נאר )פיה-ארצט(. וועטערינאר אויעזדנעם דעם פון ווערען
 זאקא- אנדערע אלע אומעטום און דארטען היט מען ווי פונקט דארטען, מען

 האט מאל איין לעבען. און געזונד ארבייטערם דעם פערהיטען וואם נעם,
 אין געקוממען איז וועטערינאר אויעזדנער דער אז געטראפען, אפילו זיך

 אנ־ געגעבען איהם האט פריסטאוו דער נאר פעלל, די בעזיכטיגען סמארגאן
 ער וועט איהם, בעאונרוהיגען אפט קוממען עט וו ער אויב אז צוהערענים,

 שוין איז דאם און בעזיכטיגען, קוממען נייטהען שטענדיג דערפאר איהם
 אריין ניט םמ$רגאן אין מעהר זאל וועטערינאר דער אז גענוג, געוועזען
שמעקען.

 סי- אויף קראנק ווערט א׳גיארבייטער אז מנהג, א דארטען איז איצטער
 און ־רובלדיגע,10 א דאקטאר מיטץ פריסטאוו דער נעהמט יאזווע, בירסקאיא

 אז בעריהמט, שטעטיל אין זיך האט דאקטאר דער שווייג. א מאכען זיי
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 איז יאהר לעצטען דעט פראקטיקעם. אזעלכע 80 ז ב• געהאט שוין האט ער
טוידט. מיט׳ן געענדיגט זיך האבען זיי פון 6 אזעלכענע, צופאללען 10 געוועזען
 בעקום־ ארבייטער די פלעגען ארבייט געפערהליכע און שוועהרע די פאר

 אר- די פון שכירות געוויינטליכע די וואך. א רובל 4 ווי העכער זעלטען מען
 קליינע די פון און רובל, 4 ביז קאפ. 50 רובל 3 פון געוועזען איז בייטער

 פאקט, דער איז מערקווירדיג רובל. 3 ביז קאפ. ד5 פון — האלבוועקסלוגג און
 שטעדט- יענע אין ארבייטער אויף גולט דער איז יאהרען לעצטע די אין וואט
 געפאלען. אלץ שכירות די איז דעם טראץ און גרעססער אלץ געווארען לאך
 נאך, מען פערשטעהט קליין געוועזען בכלל דארטען איז שכירות די וואט
 געהאט באך האבען ארבייטער די וואט פון, דער געקוממען ארוים איז דאם

 געווען ערטטענם, ארבייטער, די זיינען דעריבער בעלי-בתישקייט, שטיקעל א
 ניט דאך זיך האט זיי דענן היים, דער אין דוקא ארבייטען צו געצוואונגען

 איי- ,נ י א עפעס האבענדיג צווייטענם, בעלי־בתישקייט, די ווארסען אוועג געוועלט
 מיט אבער שכירות. קלענערע מיט לעבען דורך געקענט זיי האבען גענם,
 שכירות די איז יאהרען לעצטע די אין וואט פאקט, דער זיך ערקלעהרט וואט

 גע- שטענדיג איז ארבייטער אויף גולט דער חאטשי געפאלען, שטענדיג
מאטעריאל. ווייניג ליידער, מיר, האבען פראגע די אויף ענטפערען צו — וואקטען?

 ביידע אין איז ארבייטער די צו בעלי־בתים די פון בעהאנדלונגען די
 א׳נ׳ערנטטען ווייזען צו ארויס אנגעהייבען האבען ארבייטער די ביז ערטער,

 צו דער נאך עקסיסטירען אשמיאני אין אונערטרעגליך. געוועזען פראטעטט,
 רעכענט מינוט, אייניגע אויף זיך פערשפעמיגט ארבייטער איני ווען שטראפען.

טאג. פערטהייל א פאר אב איהם מען
 געאיג- זיך האבען אינטפעקטאר פאבריטשנער דער נישט פאליציע, נישט

 בעגעהן פלעגען פאבריקאנטען די וועלכע אונרעכטען, אללע די מיט טערעסירט
 פעראינטערעטי- יע מאל א זיך פלעגען זיי אויב און ארבייטער, די אנטקעגען

 אויף געווען אומעטום, געוויינטליך ווי נאר, דאם איז אלעס, דעם מיט רען
 פאבריקאנט פון באקוממען צו אויף געפאדערט האט דאם וויפיעל פיעל, אזיי

 ארבייטער יונגע די ארבייטען לאזט און געלט נעהמט פאליציע מטבעה. רעכטע א
 זיי טאהרען געזעצ[ ]לויטנ זאקאנו פא חאטשי אלייןווילל, פאבריקאנט וויפיעלדער

 שעה• 4 צו מאל 2 איז דאם און ארבייטען, ניט לעת מעת אין שעה 8 ווי מעהר
 אונריינליכ- אלערליי האלטען פאבריקאנט דעם ערלויבס און געלט נעהמט זי

 —יאהרען די ארבייטער די מקצר איז דאם אויב און פאבריקע, זיין אין קייטען
 אויף קראנק ווערט ארבייטערזנ’א ווען געלט, נעהמט זי דאגה, איהר ניט איז

 פא- די האט דארטען אויך ווארט, איין מיט שווייגט. און—יאזווע סיבירסקאיא
 פאב־ די טאהן געלאזט און שוחד גענומען—פפליכט איהר געהיט הייליג ליציע

 אינספעקמאר, פאבריטשנער דער אפילו און געוועלט. האבען זיי וואם ריקאנטען
 אשמיא־ און סמארגאנער פון שלעכט נים אויך מאכט זאגען, ארבייטער די ווי

 אין מאל איין —זעלטען זעהר אהין קומט ער אמת, פאבריקאנטען. נער
 וועגען ארבייטער די ביי פונאנדער פרעגט אנדערהאלבען, אין אדער יאהר א

 די פלעגען דערביי ארבייט. דער פון באדינגונגען די וועגען לעבען, זייער
 שעה 16—15 אנשטאדט שטעהט. וועלט די וואם אויף ליגען אנזאגען ארבייטער

 מען פלעגט ארבייטער קליינע די .13-12 טהוען זיי אז זאגען, זיי פלעגען
 בעהאל- גאר פאבריקע, אין זיין פלעגט אינספעקטאר דער וואם צייט, די אויף
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 אינספעק- דער ררייל דערפאר, ליגען זאגען פלעגען ארבייטער די רו. ז. א. טען
 ווער און אויגען, די אין פאבריקאנט פארץ פרעגען פוגאנדער זיי פלעגט טאר
 זיך געהט דעם נאך ווארט? א׳ניאמת דאמ$לםט זאגען צו טמעיען שוין וועט
 געהט ער וואנען פון קאנטאר, אין בעל־הבית מימין אדיין אינספעקט^ר דעד

 קיין ער פערגעסט ארויסגעהענדיג מענש. א׳ניאנדער גאר שוין צוריק ארוים
אוועג. פאהרט און ארבייטער די אנצוזידלען גוט ניט מאל

 עם ניט. גאר טהוען דארטען טשינאווניקעם אלע אז זאגען, ניט קען מען
 ארן גרט זעהר פפליכט איהר ערפיהלט רועלכע אוטשרעשזדעניע, איין פאראן איז

 זשאנדארמעריע. די איז דאם—אנדערען פאר אריך ארבייט אלע אב שרין טהוט
 ררעלף, הובגעריקע די רוי שטעטיל, איבער׳ן אררם לויפען זשא^דארמעם די

 דער- צר כדי ארבייטער, די אן טרינקען רוינקעלאך, אלע אין שבארען זוכען,
 זשאנ- דער אריך לידע פרן פאהרען צר קומט מאל א זיי. פרן רואם עפעם געהן

 מיה זייער איז ליידער, ארן, ניט ררהען זיי נישט מעהר אפיצער. דארמסקער
 פיעל זעהר געררען יאהר היינטיגען איז אשמיאני אין ארויסגעווארפען. ניט

 ארעם־ דארטען מען האט מאנאטה מאי אין ארעסטען. עטליכע ארן אביסקעם
 גארבער/ קריסטליכען )א ארבייטער איין און אינטעליגענטען אידישע 2 טירט

 אין געענדיגט, ניט נאך זיך האט דיעל$ זייער ררילנא. אין זיי זיטצען איצטער
 מיי־ א איינע ביי אביסקעם. געררען סמארגאן אין אריך איז צייט זעלבער דער
 אליין זי ביכער. טהייערע לעגאילנע 120 קאנפיסקירט דארטען מען האט דעל
 אין מען האט דיעלא אשמיאנער די איבער ענטלויפען. צר בעוריזען נאך האט

 צייט לעצטע די גארבער. א ארבייטער, קריסטליכען א געארעסטירט אריך ררילנא
 געפרנען מען האט ארבייטער איין ביי אביהקעם. נאך גערוען סמארגאן אין איז
 ניט נאך איז דיעלא די חשברנרת. מיט טאסען־ביכל א עפעס גענומען צר און

געק$נטשעט.
 איז צייט לעצטע די אין אומזיסט. ניט אבער ניט, רוהען זשאנדארמעם די

 מען וואו מאסטע,—ארבייטער דער אין אויפרעגונג זעלטענע א קענטיק גוט
 שטרייטן, וועגן רעדט מען ווי ניט, מעהר מען הערט שטעהט מען וואו און געהט

 שכל. צום געקוממען שוין זיינען ארבייטער די זיך. דריקען לאזען ניט וועגען
 צום געהט כסדר סטאצקע. א דארטען $דער דא פאר קומט טאג יעדען

 די פון דאם ארבייטער, די פון ם*דן פראשעניעם אינספעקטאר פאבריטשנעם
 און פאבריקאנטען אנדערע געקוממען אפילו זיינען מאל אייניגע פאבריקאנטען.

 אינספעקטאר. ביין ליטשנע זיך קלאגען גופא ווילנא אין אליין ארבייטער
 אש- און סמארגאן אין געווען זייגען וועלכע סטאצקעם, אלע שרייבען ארום

 איינע פאחאזשע זיינען אלע אויך: איבריג גאר איז אגב אונמיגליך, איז מיאני,
 סמארגאן אין אז זאגען, צו גענוג איז עס אז רעכענען, מיר אנדערע. די אויף
 —5 און גארבער די ביי 25 סטאצקעם: 30 געוועזען יאהר לעצטען דעם איז
 זיינען סטאצקעם די סטאצקעס. 6 געווען איז אשמיאני אין וואלקער. די ביי

 אבטהיילונגען איינציגע אין אויך אפט און פאבריקען איינציגע אויף געווען
פאבריק. א פון ניט מעהר

 אבער סמארגאן, אין ווי סטאצקעם, ווייניגער געוועזען איז אשמיאני אין
 אנטהייל פלעגען סטאצקע יעדער אין און ליינגער דויערען זי פלעגין דערפאר
 פלעגט סמארגאן אין סמארגאן. אין ווי מענשען, מעהרער אפולע בעהמען
 4 ביז—וואלקער די ביי טעג, 2-1 פון גארבער די ביי סטאצקע א דויעדן
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 ביז געדויערט האבען וראם סטאצקעס, געווען איז אבער $שמיאני אין טעג,
 אפם גענוממען א׳ניאנטהייל זיי אין האבען מענשען און אויך וואכען 2

סד. ביז
 אוהרזאכען: פערשיעדענע פון ארויסגערופען געווען זיינען סטאצקעם די

 סטאצ- אויך געווען איז עם נאר שכירות, די העכערען פאר׳ן טהיילם גרעסטען
 מאל א ארבייטער די האבען אשמיאני אין בעהאנדלונג. בעסערע פאר קעס

 ניט זיי איז וואם איניארבייטער, טרייבען צו ארוים כדי סטאצקע, א געמאכט
געווען. געפעלליג

 אויך אזוי סמארגאן, אין ווי סטאצקעם אלע וואם דאם, איז מערקווירדי
 געווים זיך ערקלעהוט דאם איינגעגעבען. גאנצען אין זיך האבען אשמיאני אין
 צוויי- ציים, די געטראפען מאל אלע געווען איז עם וואם ערסטענם, דעם, מיט

 אין פעסט און פריינדליך זעהר האלטען ארבייטער די זיך פלעגען טענם,
 זיינען וועלכע ארגאניזאציאנען, ארבייטער די פאדערונגען. זייערע

 האבען און טאקט גרוים מיט געפיהרט זיך האבען געווארען, דארטען
 זיי ערקלעהרענדיג גוטען, מיט מאל א ארבייטער, אנדערע קיין דערלאזען ניט
 מאל א סטאצקע, די אויספיהרען זאל מען אז זיי, פאר איז עם וויכטיג ווי

 און סטראשונקען מיט בייזען: מיט אויך טאקי מאל א און געלט-שטיצע מיט
 זעלטען, גאנץ ווענדען זיך מען פלעגט מיטעלן אזעלכע צו אמת, קלעפ, מיט
געוועזען. ניט ברירה אנדער קיין שוין איז עם אז

 העל- אזוי האבען ארבייטער די וועלכע שטריים, דעם פון רעזולטאט דער
 מאטעריאלישע זייער זיך האט ערסטענם, קענטיק. גוט שוין איז געפיהרט, דיש

 אויף געהעכערט שכירות די זיך האט אשמיאני אין פערבעססערט. אפולע לאגע
 אר־ דער רואך. א רובל 1 ביז קאפ. 50 אויף סמארגאן אין וואך, די קאם, 30

 אשמיאני אין שעה. 14 ביז פערקלענערט געווארען ביסלעכווייז איז ג בייטסט
 עם וועלכע אין ביכלאך, ראסטשאטנע ארבייטער די געגעבען שוין מען האט

 סמאר- אין ־שעה׳דיגער.14 א איז ארבייטסטאג דער אז בפירוש, שוין שטעהט
 ביכלאך די נעהמען צו אבגעזאגט דערוויילע ארבייטער די זיך האבען ג$ן

 סוף» דער וואם ארבייטסטאג. שעהידיגער 12 א שטעהן זיי אין וועט עם סיידען
 בעלי-בתים די פון בעהאנדלונגען די ניט. נאך מען ווייס—זיין וועט פון דער

 ערך דער ניט שטרייט, דעם פערדאנקען צו איצטער, איז ארבייטער די צו
בעססער.

 געביאכט האט שטרייט די וואם נוטצען, מאטעריאלישע אללע די אויסער
 גייסט- און מאראלישען אין אויפגעהייבען אפולע אויך זיי זי האט ארבייטער, די

 ארבייטער, זייטיגע וואם פאקט, דעד איז אינסערעסאנט הינזיכטען. ליכען
 פלע־ סטאצקע, די אין פעראינטערעסירט אונדירעקט זיין ניט פלעגען וועלכע

 שטיטצע. מאראלישע אויך אזוי מאטעריאלישע, ווי לייסטען אפט זעהר אויך גען
 א׳נ׳אש- געקוממען איז סמארגאן אין אז גרוים, אזיי דארטען איז אחדות די

 מעהר די פון רעקאמאנדאציעם קיין געהאט ניט האט און ארבייטער מיאנער
 אנקוממען דערלאזען ניט איהם מען האט ארבייטער. אשמיאנער בעוואוסטע

זאוואד. אויפ׳ן ארבייטען
 ענטווי־ זעהר זיך האם קלאסםען־אינטערעםםען די פון בעוואוסטזיין דאם

 גום שוין פערשטעהען וואם ארבייטער, פאראן דארטען שוין איז עם און קעלט
וועלט-אנשויאונג. סאציאל־דעמאקראטישע די
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 יש ט לי א פ שטרייט דעם אין זיך האט ארבייטער־מאסםע די פיל ווי אויף
 אהבייטער די וועץ מאי, טער-1 דער דייטליך גענוג בעווייזט ענטוויקעלט,

 אין רעדע, פאליטישע א אויסגעהערט פרייד און אינטערעם גרוים מיט האבען
 פאדע- פאליטישע פאו־-ולירטע אייניגע ארויסגעשטעלט געווען איז עם וועלכע
רונגען.

 ערני- און דערשלאגענע די אויפגעטשוכעט האט קאמפף עקאנאמישער דער
 געעפענט זיי האט ענערגיע, און מוטה געגעבען צו זיי האט ארבייטער, דריגטע

 ארביי- די ווערטה. זייער און מאכט זייער ערפיהלט האבען זיי און—אויגען די
 עם נעטהיג ווי דערזעהן, אויך האבען און אויגען די געעפענט האבען טער
 אין און—זיי פאר פאר קומט וואם אלעם, פערשטעהן בילדונג, זיי פאר איז

 לעהרנען, לייענען, צום חשק זעלטענער א זיך בעמערקט ארבייטער־מאססע דער
גלייך. מענשען ווערען און זיך בילדען

 ה$בען שטרייט פון רעזולטאטען די ארן גארבארעם די פון שטרייט דער
 לעצטע די מלאכות. אנדערע פרן ארבייטער די אויף אויך ווירקונג א געמאכט

 און שניירערקעם זאקען־מאכערקעם, די ביי סטאצקעם געווען שוין איז צייט
ריידען. ניט איצטער מיר קענען זיי וועגען פאדראבנע שניידער.

 ווייטער וואם זיך וועט ארבייטער די פון שטרייט *דעי אז האפפען, לאמיר
 בעוואוסט־ פאליטישע דאם אז און פערברייטערען, אלץ פערגרעססערען, אלץ
 פערשפרייטען, גיך אזיי אויך זיי צווישען זיך וועט ארבייטער דיא פון זיין
עקאנאמישע. די ווי
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האמעל איב באוועגונג סאצלאל-דעמאקראטישע די
 איב געווארב געמאכט זילנעב קרילזלעכ סאצלאל־דעמאקראטישע שאפב צו פרוות ערשטע די

 סאצלאל־רעמא־ פעסטע א שאפב צו געלתגעב איז 1897 אנהייב איב ערשט אבער .1893 פת סאם
 ארבעטער. האמלער די צווישב טעטיקילט ברייטע א סירב אנגעהויבנ האט וועלכע גרופע, קראטישע

 האט סאצלאל־רעמאקראטנ, יידב פת באשטאנעב אויסשליסלעב קימאט איז גרופע דאזיקע די האגאט
 צווישג ארבעט גרויסע א געפירט אוב ארבעטער ניט־ילדישע די מיט פארבונדב ענג זיב גרופע די
ארבעטער. ניט־ילדישע פת גרופנ אנדערע את אייזנבאנ-ארבעטער די

 סענטיאבער איב איז עם וועב אז דערציילט, "בונד" פת גרינדער די פת איינער קרעמער! א.
 איג געפאו־נ "בונד" פת ק. צ. פת מיטגליד אלם ער, איז "בונד", דער געווארב געשאפב 1897

 די האט "בונד", פת קאמיטעט א ווערנ זאל ס.־ד. גרופע האמלער די אז פארגעלייגט, את האמעל
 ילרישע די פאר נייטיק ניט ביכלאל איז עם אז דערקלערט, את אפגעזאגט קאטעגאריש זיב גרופע

ארגאניזאציע. באזונדערע א האבג צו ארבעטער
 זיינעג אנפירתג זייב אתטער טעטיקי_יט. ברייטע א אנטוויקלט האט קאמיטעט האמלער דער

 אייזנבאנ־ארבע־ די צווישנ אויב את האמעל סוג פאכנ אלע צווישג שטרילקב דיי א פארגעקומעג
 את פראקלאמאציעם געדרוקטע את העקטאגראפירטע דיי א ארויסגעלאת האט קאמיטעט דעד טער.

 קאמיטעט האמלער רעט פת טעטיקייט די ליטעראטור. סאצלאל־דעמאקראטישע אשאב פארשפרייט
 צו מיטלעג פארשיידענע אנגענומענ גלייב האט אכראנקע די את סילנ געלאזט גלי_יכ זיב האט

 געווארנ פארפלייצט האמעל איז איניצלאטיוו זובאטאוום לויט קאמיטעט. האמלער דעט "ליקווידירב"
 פארדעכטיקע יעדע ארעסטירב ומענ3גע האט טע אכראנקע. דעד פת אגענטג את שפלאנענ מיט

 ליק- ה. ד. ציל, איר דערגרייכנ געקענט ניט אכראנקע די האט שפלאנענ די דורב אבער פערזאנ.
 איר את קריגנ צו אלינגעגעבנ זיב אכראנקע רער האט שפעטער קאמיטעט. האמלער דעט ווידירג
 וועלכער א.-פ., ם.־ד. ר. רער פת קאמיטעט האמלער פת באשטאנד פת פראוואקאטער א דינסט

 יעדע איבערגעגעבנ האט פראוואקאטער דאזיקער דער קאמיטעט. פת סוידעס אלע געוווסט האט
 אוב קאטיטעט, פת מיטגלידער אלע ארויסגעגעבג אוב קאמיטעט פת טעטיקילט דער פת איתצלהללט

 פראורא־ דער קאמיטעט. צוט שייכעם איז עם וועלכע געהאט נאר האט וועלכער איינציקב, יעדנ
 ליטע- אומלעגאלער דער פת סקלאד דער געפונעב זיב האט עם וועמענ בא אנגעוויזב האט קאטער

 רער וועג את רעשום. זי_ינ את האט קאמיטעט האמלער דער ליטעראטור פארא וואס את ראטור,
 סאצלאליסטישנ אינטערנאצלאנאלב צוט באריכט א 1900 את צוגעגרייט האט קאמיטעט האמלער

 רער טיט אכראנקע. דער באריכט רעט פת קאפיע א צוגעשטעלט פראוואקאטער דער האט קאנגרעם,
 גאנצג דעט ארעסטירנ צו אילנגעגעבנ אכראנקע רער זיב האט פראוואקאטער דאזיקג דעט פת הילם

 געוואו־נ ארעסטירט זילנעב עס סיביר. את פארשיקנ זיי את קאמיטעט חאמלער דעט פת באשטאנד
 געלונגענ איז אכראנקע רער באוועגונג. דער צו שייכעס א געהאט האבנ וועלכע אנדערע, פיל

 די וואס דעט, צוליב את א.-פ. ס.־ד. ר. דעד פת קאמיטעט האמלער דעט אפצושוואכג צילטווייליק
 1900 את אז פאסירט, האט געווארנ, ארעסטירט זיינעב קאמיטעט האמלער פוג עלעמענטנ פעסטע

"בונד׳:. מיטב פארייניקט זיב קאמיטעט האמלער פת עלעמענטנ שוואכערע די חאבנ
 געקומענ איז האמעל את ווענ א.-פ., ס.־ד. ר. דער פוב צוזאמענפאר צווייטנ דעט נאב ערשט

 דער פת קאמיטעט פאלעסיער רער געווארנ געשאפנ איז וולאדימיראוו, לעוו באלשעוויק דער
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 א.־פ. ס.-ד. ר. פוג קאמיטעט האמלער העלדישג ערשטג דעט פוב טראדיציעם די אוב א.־ם. ם.־ד. ר.
געווארב. פארגעזעצט זיינעב

 אנט־ דער וועגב דאקומענטג ריי א געפונעג מיד האבג אכראנקע דער סוב ארכיווב די איב
 גיבב וועלכע קאמיטעט, סאציאל-דעמאקראטישב האמלער ערשטג דעט פוג טעטיקי״יט איב שטייונג

פאלגנדיקע: זיינעג דאקומענטג די עפאכע. יענער פוב בילד גענגיעט א
קאנגרעם. םאצ?אליםטישנ אינטערנאצ?אנאלנ צוט קאמיטעט האמלער פוג באריכט דער (1
זשאנדארמעריע. מאלעווער דער פוב באריכט א (2
קאמיטעט. האמלער פוב סקלאד אפב געפונעג זיב האט וואם ליטעראטור, דער סוב צעטל א (3
ארעסטירטג. אב בא געפונעב האט טע וואס ליטעראטור, סוב צעטל א (4

 דער סוב קאמיטעט האמלער פוב טעטיקי״יט די בוילעט גאנצ באווייזב דאקומענטג דאזיקע די
.1900 ביז האמעל איב געארבעט האט וועלכער א.־פ״ ם.־ד. ר.

 אז אונדז, באווייזט ק^מיטעט, ס.־ד. ה^מלער פוב באריכט דער דאקומענט, ־טער1 ידעו־ אברע
 טענדענצ דער סוב באי_ינפלוסט געוועג איז צי_יט יענער איב באוועגונג ם.־ד. האמלער די אויב אז

 ווייסרוס־ פוג קרייזלעב ד. ם.־ די פוג טייל גרעסטג דעט ארומגעכאפט האט וועלכע עקאנאמיזט, פוג
 וואקלענישג, טיט אריבער טעג איז קאמפ פאליטישג א פאר אגיטאציע דער צו ליטע. אוב לאגד

 אלעק- וואס שטופנ-טעאריע, דער בא זיב האלטנדיק אוב עקאנאמישג דעט איט אונטערווארפנדיק
אגיטאציע. וועגג בראשור זי_ינ איב אנטוויקלט האט קרעמער סאנדער
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יאר. 1900 .7 ב. .355 איניעב
 מאסקווע את ארדענונג אוב זיכערקיוט געזעלשאפטלעכע די אפהיטב צו אם אפטיילונג פת איניעב

 את ארגאניזאציעס ילדישע געהיימע רועגב אבערפאליצמייסטער. מאסקווער פת פארוואלטונג דער בא
האמעל(. )שט. מיירעוו־רוסלאנד

בל. 434 אם .7 ב. ,355 נוט. אינווענט.
.39—23 בל.

 געוועג איז וו$ס באוועגתג, האמלער דער פת געשיכטע דער סוב קאפיע א
 האט וואס קאנגרעס, פאריזשער אלוועלטלעכב אפב אפשיקב צוט אנגעמערקט

יאר. 1900 הייבסיקב את פארקומענ געדארפט

ארבעטער-באוועגונג• האמלער די
 זיב מיט פארגעשטעלט יארג ־ער90 די פרג אנהייב ביזג האט האמעל

 פארווארפעגע די פוב איינער שטעטל, אויעזדנע געוויינלעכע שטילע א
 און ספעציפיש איז וואט אלצ, רוסלאנד. פינצטערג גרויסג דעט פרג ווינקלעב

 הא־ אויב פרעמד געוועג ניט נאטירלעב, איז, ארט, אזא פאר טיש כאראקטעריג
 לענג, געזעלשאפטלעכג א פוג סימעג איז עם וועלכב א פוג אפוועזגהייט די מעל:

 מאסע, יןדישער פונדער עקזיסטענצ דערגידעריקטע דערשלאגענע, קלעגלעכע, די
 פרג צ$ל דעד איג קאנטינגענט הויפט דעט פארגעשטעלט זיך טיט האט רואם
 $רטי־ דער פוג מעשוגאעס אוב העפקיירעם גרענעצלאזע די באפעלקערונג, דער
 רום- גרויסנ דעט פוג זעלבסטהערשער אווטאנאמע דאזיקע די אדמיניסטראציע, קער

 דעד פוג פארגליווערטקי_יס שטילע א זיי, טיט אוניסאג איג ווי אויב אוב לאגד,
 אטרי־ אלע ווארט, אייג טיט—סוויווע, באלעבעסלדיקער רעכטלאזער אמעראצישער,

 אנט- באדינגונגעג רוסישע די פוג ווירקונג די ווו העק, רוסישג פונעט בוטג
 געוועג זי_יגענ פארמע, אינטענסיווער קאנצענטרירטער מער איג זיב פלעקט

שטאט. אונדזער אייגנטימלעב
 בייטג, ביםלעכווי_יז בילד ד$ס אג זיב הייבט יארג ער-90 אנהייב פוג

 פאלגנדיקער פוג ווירקונג דער אונטער זיב זיב רירט בלאטע שטייענדיקע די
 מאסקווע, פונ יידג די 1891 איג ארויסגעטריבג האט מע ווי נאכדעמ דערשבינונג:

 צענטערם די איבער זיב צעפארג אוב באזעצג אנגעהויבג זיב האבג עדג די וועג
אויב באזעצב אנגעהויבג צאל גרויסער א איג זיב זיי האבג טכומ, י?דישנ פונעט

 זשאנרארמעריע, פת שעם האמלער פת מיטיילונג דעד את אנגעוויזב ווערט עם ווי לויט, *
צייטליב. םאל$מ$נ דאקומענט דאזיקב דעט פת אווטער רער איז
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 האנדל־אפעראציעם, די גיכער אדער זיי, קאפיטאלנ. זייערע מיט האמעל איג
 וותדער- אנ הייבט זי שטאט: די אופגעהויבב האבנ גאנג, איג געל$זנ האבב זיי ויעלכע

 האנדל- פארשיידנארטיקע זיב שאפג עם מאגאזיגעם, זיב באווי_יזנ עם וואקכב, לעב
 מענטשב, אסאב דרייענ. צו אב זיב הייבג עם וועלכע אררט אפעראציעם,

הייבט שטאט די ראיאנעג. גאנצע ארי_ינגעצויגנ ווערג האנדל־באצתנגעב די את
 אויסערלכער דער ק?עוו. מיט ניט שיר קאנקורירב אינדוסטריע איר טיט
 ווערט זיב, בויט זי ש.על, אויב נאטירלעב, זיב, בי_יט שטאט, דער פת אויסזענ

 גובערעאלער א פרג אויסזעג אנשטענדיקנ אב אב נעמט אוב פארפוצט םי_ינ
 פרא- האנטווערקערישע לעבנ צום ארוים רופט קאפיטאל פת באוועגונג די שטאט.

 ני_יע לעבנ צוט ארוים רופט עקזיסטירט, קויט דאג ביז האבג וועלכע דוקציעם,
 ני_י־געבוירענעמ פונעט באדערפענישג די באפרידיקג צו קעדיי מעלאכעם,

 צוגע־ איז וואס אוילעט, פארשיידנארטיקג רעט אוב סאכריט רי_יכע פוג קלאם
 באט האנדל־אפעראציעם. פארשיידענע פת טומל פונעט אהער געוואו־נ צויגג

 פת זאב א שטאט אונדזער פוג טעג גאלדענע די זי_ינענ מאטענט איצטיקג
 אנטוויקלט, שנעל זיב האט האנדל־אונטערנעמונגענ״וועלכע די פארגאנגענהי_יט, דער

 שטאט, די יאר. 3—2 אוועלכע פת פארלויפ איג זייפנבל$זנ ווי געפלאצט האבג
 האט הייב, געוויסע א האנדל-אנטוויקלונג איר איג דערגרייכט ה$ט וועלכע

 אפצומערקג, אינטערעסאנט איז עם ווערג. שטיל $נגעהויבנ את אפגעשטעלט זיב
 ארויסגערופג, ניט אינגאנצג באוועגונג דאזיקע די האט פאבריק-לעבג קית אז

 פת שט$ט מיטעלע א פאר זיב טיט האמעל שטעלט איצט אנגערירט. ניט אפילע
 אזעלכע אלע איג ווי גאר. את האנדל אינ רירעוודיקע גענוג א מי_ירעוו-געגנט,

 די האגטווערקער-ווארשטאטג; פארשיידנארטיקע צאל גרויסע א פאראג איז שטעט,
 די ;3—2 איז ווארשטאט א את ארבעטער צאל דער פת נאי־מע דורכשניטלעכע

 דערגרייכט מעלאכע, את פארנומע? זי_ינענ וואס ארבעטער, צאל אלגעמיינע
 ארבע־ 1000 טיט אי_יז?באנ־ווארשטאטנ פאראג אויב זי_ינענ עם מענטשנ; 800

 עם ווו שוועבעלעכ-פאבריק, א זים געפינט בעליצע פ^רשטאט דער את טער;
 טשו־ )פת זאוואדג קליינע אייניקע פאראג זי_ינענ עם מענטשג; 400 ביז ארבעטג

 גיכער ארבעטער צאל דער לויט דערמאנענ וועלכע א.(, א. שטריק פת הת-גיםערי_י,
 אופמערק- קית ניט דעריבער פארדתעג את גרייס מיטעלער פונ ווארשטאטג

 את־ פת לעבג ווירטשאפטלעב; פתעט סאכאקל גאנצער דער איז אש זאמקי״יט.
 אנטשפרעכג־ פראדוקציע. דער את זיב אנטפלעקט עם וויפל אם שטאט, דזער

 גע- איר טיט צוגלי_יכ איז אנטוויקלתג, עקאנאמישער דאזיקער דער דיק
 איידער ארבעטער-באוועגונג. אונדזער פת וווקם את אנטוויקלונג די גאנגעג

 אפמערקג מיר דארפב באוועגונג, די באשרי_יבנ צו אויספירלעכ צו טרעטג מיר
 באשיי- איר אפ געקוקט ניט דעריבער, וואם כאראקטער, אויסנעמלעכג איר
אינטערעס. געוויסג א פארשטעלג זי קאב פארנעט, עט דע.

 את באגרינדונג טעארעטישע איר באוועגתג, - ארבעטער די
 בוילעט-אוים- פרןער פת פארטיקער, א את איז ריכטונג פלאנמעסיקע
 אינטעלי־ דוו־כ נ ר $ וו ע ג אריינגעטראגג פארמע געארבעטער

 טראט ווייטער. זענ וועט לייענער דער ווי ארבעטער־סוויווע, דער את ג ט נ ע ג
 אומבאשטימט- את ניט־קלארקי_יט צווייפלענ, דורב בעהאדראגעדיק, טראט, נאב

 דער אויסגעארבעט זיב האט דערשי_ינענדיק, ווידער את זיב איבערי_יסנדיק קייט,
דער טיט צוגלי_יכ אינטעליגענטנ די פת באוווסטזי״ת םאצ?אל-דעמ$קראטישער
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 שפות באמערקבארע קוים קלארע, ניט ערשטע די פת אנטוויקלתג
 ד_ינ את אויסגעדריקט זיב האט וואם באוווסטדת, ־ ארבעטער פונעט

 קלאר את געהאלטג האט וואט טעאריע, דער קאמפ. עקאנאמישנ
 צו־ זיב קויכעם, שעפג שטענדיק אויסגעקוהענ איז זיב, אויסארבעטנ

 קעגנזי_יטיק ווירקנדיק ארבעטער, די פת באוווסטזיע דערוואכנדיקג צוט פאסנ
 בא־ אינ נאב נעמענדיק איט. טיט אנפירננדיק אוב דערקלערנדיק ה. ד. איט, אם

 די את אג טאג עתשטג פונעט זיינעג טעאריע די אויסארבעטג איג אז טראכט,
 זאגג, דרייסט מענ קענ ארבעטער, אויב געוועג א־נטעליגענטג די פרג רייעג

 ארבעטערישע, נ א ווירקלעב איז ארבעטער־באוועגונג האמלער די אז
 איג־ את מאטערןעלער זייער איג זעלבסט ארבעטער די פת בלוט ארג פלייש

 ארי_ינגעטראגנ ניט דרויסנ פת קיינעט פת אגטפלעקונג, טעלעקטועלער
נ. ע מ ו נ ע ג נ א ניט אוב

 ארבעטער־באוועגונג. אג פת סימעג קייב ניטא אפילע איז יאר 1893 ביז
 האנטווערקע־ מאסנ די צווישנ וו$ס דעט, את נאר ניט אויסגעדריקט זיב האט דאם

 עפעם זייערע וועגנ באגרים שוט קית געוועג ניט איז ארבעטער הישע
 שטרע- שוט קית געוועג ניט זי_ינענ עם אינטערעסג, את לאגע באזונדערער א

 בא. די את וואם דעט, את אויב נאר לאגע, זייער פת ארויסצוגית בונגעג
 צי_יט, יענער צו געוועג זי_ינענ וואם קרי_יזלעכ, אינטעליגענטישע די פת גריפג
 וועגג ווי ארבעטער, דעט וועגג פארשטעלונג יעדע געפעלט אינגאנצג האט

קאמם. איג באדי_יטונג א האט וו$ם קראפט, רעאלער איז עם וועלכער א
 אייג פת באשטאנעג: איז יזלעכ2קר די את אידייעם די פת זאפאם דעד

 לעבג צום ארויםגערופג האבג עם וואם נאצ?אנאליזמ, קדישג אינעט זי_יט
 גאנצע דריטנס דעט אלעקסאנדער את מאסקווע סוג ארויםטרי_יבנ ד$ם

 אג עפעם את זי_יט, צווייטער דעד פת י?דנ, די פארפאלגג פת סיסטעט
 גע־ פ^רמלאזג מיג א פארגעשטעלט זיב טיט האט וואם אומבאשטימטעם,

 אוג ליבעראליזט שלעכט-פארשטאנענעט ברעקלעב פארשיידעגע פת מיש
 וואם דראנג, אומבאשטימטג אג זיב טיט פארגעשטעלט האט דאם פאלקיזט.

 צעג- הויפט-שט^טישע די פת לערנ-יוגנט דעד דח־כ געווארג פארטראגג איז
 איג $בער האט וועלכער דעהפאטיזט, צארישג פתעט זיב באפרי_יענ צו טערם,

פלאפלערי? פוסטער א את זיב פארוואנדלט אגווענדונג, קית האבנדיק ניט ה$מעל,
 עפעם קרי_יזלעכ אינטעליגענטישע די איג $נ זיב הייבט 1893 אקטיאבער את

 געבילדעט מינסק איג זיב האט ט יי צ ר נע ע י צו באוועגנ, צו
 םאצ?אל-דעמאקראטישע באשטימטע א ארויסגעשטעלט האט וואם קרי_יזל, א

 יענעם פת ווירקונגעג אומדירעקטע געוויסע אונטער יט-פראגראמ;2טעטיק
 מענטשנ, 12 פוג קרי_יזל א געשאפג אונדז בא ווערט קרי_יזל,

 ארטיקער דער נ ו ם טייל יסער וו גע א נ יי ר א איז עם נ י ה ו וו
 פאר- זיב מיט האט וואם ארבעטער. עטלעכע אונ אינטעליגענצ

 וואם קרי_יזל, דאזיקער דער גאנצע טעארעטיש־פארייניקטע א ווי געשטעלט
 שלעכטם א פאר וו$ס קעגג ארויסגעשטעלט, ער האט טעטיקי_יט־פראגראמ א פאר
 צוליב שות זאגג צו שווער גאנצ איז —קעמפג געוו^לט ער האט
 בא- גוט אינגאנצנ ניט געוועג עם איז אלייג קרי״יזל דעמ וואם אלייג, דעט

 יגונגענ,2איבערצ בוילעט-באזיניקטע את פעסטע שוט קייג וועגג ניט וווסט.
 איז דאם ינ.2ז ניט רייד קית קאג יט2טעטיק באשטימטער שוט 3ירק וועגב ניט
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 שטרעבג זיב, רי_יםנ וואם ווייניק, ווייסג רואם מענטשג, פוב קרייזל א געוועג
 וועלכער א צו פינצטער, דער אי־נ טאפנדיק זיב, דערקלי_יבנ וואם עפעם, צו
 לעבג. גייסטיקג פת וועג פעסטג איז עם וועלכנ א צו וועלטאנשויונג, איז עם
 בעלעטריסטיק, פת ווערק ני_יםטע די לייענעג צוזאמענקומענ, אפט זיב פלעגג זיי

 אוט- אויב כיישעק טיט געלייענט האבג זיי זשורנאלג, גאנגבארע די סוג ארטיקלענ
 ערד, דעד אפ אומגערעכטיקי_יט דער וועגג גערעדט האבג ליטעראטור, לעגאלע

 די פת לאגע אתטערגעדריקטער דעד וועגג לעבג, פת הייליקי_יט דער וועגג
 טאל־ אנאליזירג פלעגנ צאריזט, פת דעספאטיזט וועגג ארבעטער,

 דעד וועגג גערעדט האבג איט, טיט פארכאפט אפילע זיב האבג זיי סטויענ,
 ווער- די אבער טאטג, וועגג ארבעט, פלאנמעסיקער וועגג קאמם, פת נייטיקי_יט

 ווערטער, קלינגענדיקע את שייגע פארבליבנ ווי נים מער טאקע זיינעג טער
 צו קעדיי ווניל גייג, געקענט ניט אויפב פאטאלנ א אפ האבג זיי וואס פת ווי_יטער
 טע וויל, טע וואט וויסג, באשטימט םר?ער מעג דאר־פ פלאנמעסיק, ארבעטנ

 איבערצי_י־ פעסט-באנומענע באזיניקטע, איז עם וועלכע כאטש באזיצנ דארס
 זעלבסט־ קייג געוועג ניט אפילע זי_ינענ דאם געהאט. ניט האבג זיי וואם גונגעג,

 פארנע- סיסטעמאטישע ערנסטע שוט קייג ווי_יל דערפאד בילדונג-קרי_יזלעכ,
 אבער האט קרי_יזל דאזיקער דער פארגעקומעג♦ ניט דארטג זי_ינענ מונגעב

 צו פרווו ערשטנ דעט פאר זיב טיט שטעלט ער וואם דערפאר, באדייטונג א
 אר- אפאזיצ?אנעלער געמיינזאמער א פאר זיב צווישב מענטשג פארייניקג

 איז וואם גרופע, ארגאניזירטער קומענדיקער א פת אנהייב דעט בעט,
 שטייט וואם את פראגראט םאצ?אל־דעמאקראטישער דער צו דערוואקסנ

 וויכטיקע מער צווייטע א ארבעטער־באוועגונג. דער פת איגדערשפיצ
 דער אפ געקוקט ניט וואס דאם, איז קרייזל דאזיקג פונעם באדי_יטונג

 את שטרעבתגעג םאצ?אלע זייערע פת קלארקניט ניט את טתקלקניט גאנצער
 את פילפארביקניט אומגעהייערער ווירקלעב דער אם געקוקט ניט פארלאנגעג,

 אינעט האט פראגעם, אוג טעמעם בארירטע די פת פארשיידנארטיקי_יט
 וועגג איט, וועגג דעבאטג די ארבעטער. דער געהערשט אלצ איבער קרי_יזל

 דער געדרייט, זיב האט אלצ וועלכער ארוט אקס, די געוועג איז לאגע, זי_ינ
 אלצ, צו שי_ינ אוג ליכט גיבג וואם שטראלג, די אג, אלצ צינדט וואם פי_יער,

 צי צי_יט, דער פוג צייכג א געוועג עם איז צי פאר. דארט קומט עם וואס
 זיב האבג וואם יעמעם, די פת ווירקונג דער אונטער פארגעקומעג עם איז

 איג אנגעהויבג זיב האט וואם ארבעטער-באוועגוגג, דער וועגג פארשפרייט
 גע- מעג האט ארבעטער דעט וועגג זי_ינ, ניט זאל עם ווי—שטעט, אנדערע

 את אלצ, וועגג ווי מער פארטראכט זיב מעג האט לאגע זי_יג איבער רעדט,
 ארבע- די פת אינטערעסנ די אז דעט, צו געבראכט ביםלעכווי_יז האט ואם
 געזעל- א געווארג איז לאגע, האפענונגלאזע זייער פארבעסעו־נ דאם את טער

 מיטנ פאנאנדערגעוויקלט. זיב האט וואם קמיזל, פאו־נ "קרעדא" שאפטלעכער
 דער טיט צוגלי_יכ צי_יט. יענער פוג לעבג דאם אוים זיב שעפט קרי_יזל דאזיקנ

 שפוו־נ ערשטע די אויב אנטפלעקג אג זיב הייבג קרי_יזל פונעט אגטוויקלונג
 זיב דערפילט עם ארבעטער, האנטווערקערישע די צרוישג באוווםטזי_ינ פת

 ווארט, אייג טיט לאגע, אייגענער דער טיט אומצופרידנקניט שטילע א עפעם
 אור- צוויי צוליב עם איז פארגעקומעג ארבעטער־באוועגתג. אג אנטשטייט עם

 האבנ קרייזל, את ארית זי_ינענ וואס ארבעטער, אייניקע — ערשטע די זאכג:
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 קית אם ניט זיינענ מיטגלידער-אינטעליגענטג די וראם דעט, אם געקוקט ניט אויב,
 פילג ניט געקענט ניט הינזיכט, אינטעלעקטרעלער אינ העכער געשטאנעג סאב
 פאוזאמדונגענ, אלגעמיינע לעבג: קרי_יזלדיקנ פונעט איינסלום פרוכטבאו־נ דעט

 דאם —געלייענטע דאם פרג אנאליז אוב פארלעזתגענ דעבאטג, שטועסנ,
 צו אנשויונגעג נעפלדיקע זייערע קריסטאליזירג ניט געקענט ניט האט אלצ

 אום־ ניט אלגעמייג את געקענט ניט האבג זיי וועלט, גאטם אם צי_יט יענער
 אפאזאאויפג אינטערעסנ. טאג־טעגלעכע וואכעדיקע זייערע העכערפת הייבנ״זיי

 העכער פיל געשטאנעג זי_ינענ וועלכע ארבעטער־אינטעליגעגטג, געשאפג זיב האבג
 פת גוירל את דרוק דעט דערקענט גוט שוינ האבנ זיי מאסע, גאנצער דער פת

 אגיטאטערם, ערשטע די באוויזג זיב האבנ אריפנ אזא אם לאגע; ארבעטערם דעט
 האנטווערקערישער איבעריקער רער אפ ווירקנ געקענט שויג ה$בנ וועלכע
 דער את באזי־נ פאסיקנ א געפרנענ ה$בנ אגיטאטערם דאזיקע די מאסע;
 באדינגונגענ, באזונדערע אייניקע צוליב מאסע אומבאוווסטזתיקער גרויער

 דורכויס זי_ינענ זיי י?דנ, האנטווערקער־ארבעטער די זיב געפינעג עם וועלכע את
 וויסג צו שטרעבט זיי פת צאל גרויסע א קריש(, )אם גראמאטנע

 מאכט קולטורעלקניט, פרימיטיווע אפילע כאטש די, אט אנטוויקלונג. את
 ריינ-נאצ?א- א איז דאם אידייעס; פארשיידענע אופצונעמעג פיייק מער זיי

 וואם שטריב, אונטערשיידנדיקער $בער אלגעמיינער דער באזונדערקייט; נאלע
 פראדוק- האנטווערקערישער דער אלגעמית את אייגנטימלעב שות איז

 דער את איז ארבעטער די פת באשטאנד רער וואס דעט, את באשטייט ציע,
 אפ- שטענדיקער א פאר קומט ווארשטאטנ די את באוועגלעב, מאם העכסטער

 ניי-אנגעפארע- א מיט פארפולט ווערט וועלכע ארבעטער, צאל געוויסער א פת פלום
 ארבעטער די פת באוועגונג אומופהערלעכע רעגולערע דאזיקע די עלעמענט. נעמ

 אר- צווישנ ארגאניזאציע אנ וועגב קאמפ, וועגג אידייע די אז ז־עמ, צו פירט
 ארבעטער- איז עם וועלכער א את ווערג אריתגעווארפג נ$ר דאו־פ בעטער,
 אי־ פאנאנדערגעטראגג עלעמענט באוועגלעכג דעט דורם ווערט זי ווי סוויווע,

 גע־ ניט אתגאנצג אזעלכעם וועגג םר?ער האט מע ווו ערטער, אזעלכע בער
 אוים- זיב האבג ארבעטער-באוועגונג אנ פת עמבר?אנענ ד$זיקע די וווסט.

 די פארייניקנ יאר 1894 את רעזולטאטנ. פראקטישע פאלגנדיקע את געדריקט
 את (35—30 מענטשנ )א מאלער־צעב דעט קרייזל, פת מיטגלידער ארבעטער,

 שטרי_יק דער ארבעטלות. דעט העכעו־נ פאדערנדיק שטרי_יק, א $רגאניזירנ
 עם כאטש געווארג. געוותעג איז את וואכג אנדערהאלבג געדויערט האט

 שטרי_יק, ערשטער דער איז דאם אבער שטרי_יקנ, קליינע געוועג דאג ביז זי_יגענ
 זעלבג דעט זומער פלאג. באטראכטג פריער א לויט געפירט זיב האט וואם
 די פת אגיטאציע דער פת ווירקונג דער אונטער שליאסער־צעב, את איז יאר

 פאר- האט עם שטרי_יק. א פארגעקומעג קרי_יזל, פונעט מיטגלידער ארבעטער,
 ארבעט-צכיט. די פארקירצג צו פאדערונג דער טיט צעב גאנצער דער שטו־כיקט

 שטרייקער די ארבעט־צי_יט. די איינרעגולירנ צו פרווו ערשטער דער איז ד$ם
 אלית, זיינענ אופראווע, םלענער7רעמ דער את פעטיציע א אוועקגעשיקט ה$בנ

 זיי. פאר $נעמענ זאלזיב זי אונראתע די בעטנדיק אוועק, אהת גאנצעמאסע, די
 ארבעט-טאג. ־שאיקער14 א ווער^ איינגעשטעלט זאל עם דערשלאגג זיב האבג זיי

 צי_יט געוויסער א את זים האט שטרי_יקנ, צוויי די 3פו ווירקונג דער אונטער
 פאר־ פאר אגיטירט האט טע שניידער. די צווישג טוטלעג אנגעהויבנ ארוט
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 פארגע- זיינענ עם קרי_יזל־פארנעמונגענ. פאר את ארבעט־טאג דעט קלענעיג
 די געוואו־נ. פארשפילט אלע זיינעב וועלכע שטרי_יקנ, קליינע אייניקע קומעג

 געווארנ, אוועקגעשטעלט געהעריק ווי ניט אוב שלעכט איז וואם אגיטאצי־ע,
 די אז אזא, געוועג איז $בעה רעזולטאט דער אי_ינגעשטילט, גיב זיב האט

 אוב ענערגישע מער אייניקע שני_ידער די צווישג ארויסגערוקט האט אגיטאצע
 פארשטענדיקער אוב ערבסטער אינגיכנ האבג וועלכע ארבעטער, באוווסטזיניקע

 איז, עם שאבעסצונאכטנ. די ארבעטנ ביט פאר צעב זייער אגיטירג אנגעהויבב
 גע_ איז שטרי_יקנ דאזיקע די פת כאראקטער דער אז זעלבסטפארשטענדלעכ,

 אירע באב געגאנגעג איז וואם מאסע, די נאר ניט פרימיטיווער: א זייער ווענ
 אלייב, אגיטאטערם די אפילע נאר אומבאוווסטזיביק, געוועג איז אגיטאטערם,

 טאקטיק, די םי_י פארשטאנענ שלעכט האבג איר, מיט אבגעפירט האבב וואם
 ווץאזוי דאם, אויב אזוי שטרי_יק, א ביים האלטג זיב דאו־פ מע וועלכער בא
 גע- האט אזוי מאסע. דער צווישג אגיטאציע אג פירג איבערהויפט דארם מע

 דערבי_י ,30 ביז אויסגעוואקסג איז מענטשג 12 פוב קרי_יזל דער יאר. צוויי דויערט
 דער- איז צי_יט דער פאר געביטג. אפט קרי_יזל פונעט באשטאנד דער זיב האט

 אוט־ זי_ינע צו ם$ם א געמאכט האט קרי_יזל דער וואס ד$ם, געווארב גרייכט
 את אופברויזג, פארשיידענע כאראקטעריזירט האבג וואס שטרעבונגענ, קל$רע

 ארבעטער, די צווישג ארבעט אג פירג צו בייטיקייט די באזיניקט בוילעט האט
 דעמ דערקענעג באפרימנג. זייער פאר קאמפ צוט זיי ריכטנ צו בייטיקייט די

 די אויסצופילג איידער גרינגער אבער איז האנאכע גרויסער א וועגג עמעם
 איז עם וואם באשליסג טעארעטיש פארט; לעבעדיקער א איג האנאכע דאזיקע

 וחאזוי פראגע, אנדער אב $בער איז עם שווער, ניט נאטירלעב, איז, טאנ, צו
 געקענט האט טע לעבנ. אינ פארווירקלעכג צו דאם וויאזוי טאג, צו דאם

 ארבעטער, צווישנ אויסשליסלעב ארבעטנ דארם טע אז אויספיר, צוט קומענ
 זיב האבג זיי ווי זאב, דער פאר נעמענ געדארפט באר זיב האבג זיי אבער

 בא־ געקעבט וואלט מע וועלכע שטערונגעג, צאל גרויסער אזא אפ אנגעשטויסג
 פלאג־ אוב שטרענג־דורכגעטראכטער םר?ער באשטימטער, א דוו־כ באר זי_יטיקנ

 קית זי_ינ געקענט ניט איבערהויפט דא ה$ט עם וואם וועגב טאקטיק, מעסיקער
 אומגעשיקטקי_יט, אומגעהייערע אזא ארויסגעוויזג האבג זיי ווניל רייד,

 פראקטישע זייער באטראכט מע, וועג זיב, ווונדערב צו פאשעט איז עם אז
 אזויבם, פוב פארייניקונג א עפעם איז דאם צי_יט. דאזיקער דער פאר טעטיקיץט

 פת געמיש א קרי_יזלדיקם־מאסעווע, א עפעם וועו־נ, פארייניקט ניט קעג וואס
 אסאב איבער זיכ קרייצג עם ווארט, אייב מיט פראפאגאנדע; מיט אגיטאציע

 מע רעזולטאטג. רעזולטאטל^זיקע נישטיקע, צו אומעטוט פיו־נ וועלכע וועגג,
 ווערט עם וועלכע אם מענטשג, 100 פת ארבעטער־פארזאמלונגעג צונוים רופט

 פאר גראמאטע פוב נייטיקניט דער וועגנ וועגג... פראגע די געשטעלט שארם
 ארגא־ באוועגתג, דער פאר пе диа поп сопдШо!5 א ווי ארבעטער, די

 אוועק גייעג הויפט-קויכעם די את קאסעם, פראפעם?אנעלע צעכאווע ניזירנ
 קולטור-געשיכטע, וועגב לייענט מע ווו קרי_יזל־פארנעמונגעב, צונויפשטעלנ אם
 באזובדערער )א טאלסטויעג אי דארווינענ, אי באקלעג, אי פאנאנדער קלי_יבט מע

 מאכט עם וואם אלצ, לייענט מע אינטעליגענצ(, האמלער דער פת ליבלינג
 שייכעם דירעקטע שוט קיינ אדער שניכעם, קנאפע א האט אלצ דאס אבער זיב,
דערצו. עפעם זיב מעג דערשלאגט דאב 3אי ארבעטער-זאב. רער צו ביט

267



 קוריאזג: גלענצנדיקע אוב אומדערווארטעטע זיב, פארשטייט זיב, באקומענ עם
 דער פוג אויב דעט צוליב את אגיטאציע מאסעווער א פת אפוועזנהי_יט דער צוליב
 עט- פת אפצאלונגענ טיט פארפולט קאמפ-קאסעם צעכאווע די ווערג אלית, מאסע
 קאסע די צעב; דעט פת אנפירער די מיטגלידער־אגיטאטערג, די פת פערזאנעג, לעכע

 ווי_יזנ זיי את באדייטונג פראסעם?אנעלע רעאלע איר אויפנ אזא אם פארלירט
 קרי_יזל דעד לעבנפיייקע; קיינ ניט פאר מאם העכסטער דעד את ארויט זיב

 ש?על; פאלט מיטגלידער זיינע פרג צאל די את דאו־נ צו אג הייבט גופע
 אבער כאראקטער, זעלבנ פתעט קרי_יזל צווייטער א עמעם, אנטשטייט, עם

 אנטשטייט מאסע דער צווישג גוירל; טרויעריקער זעלבער דער טרעפט אימ
 דער פת רעזולטאט אלם אגיטאסערם, די מיט ארמצופרידנקי_יט שטארקע א

 די פת נאר אינטערעסג, עקאנאמישע די פת באדג אפנ ניט אגיטאציע
 את גראמאטע זיי צוזאגנדיק וואם אנטוויקלונג, את קרייזל-פארנעמונגענ

 מעג באפרידיקט וויסנ, צוט שטרעבתגעג זיי את דערוועקנדלק פארנעמונגענ,
 אי_ינ, אינגאנצג זיב שטילט קאמם עקאנאמישער רעאלער דער ניט; איצט זיי
 ארויסווייזג. איז ניט וואם טיט זיב זאל ער ניט מעג הערט צייט גאנצע די

 איז צי_יט דעד פאר יאר. 96 את 95 דער אדורב איז לאגע אזא את
 די את שטאט פת אתטעליגענטג די פת פארזאמלונג גרויסע אייב געוועג

 בא- איז עם וואסערע א 3אויםצוארבעט ציל מיטב ארבעטער פארגעשריטענע
 געווארנ, קלאר איז פארזאמלונג דאזיקער דער אם טעטיקי_יט. פת טאקטיק שטימטע

 אפנ ארבעטער די צווישנ אגיטאציע אנ פאר געשטאנעג איז מערזדיט די אז
 נאר אלגעמיינע, ניט אפילע דערצו אינטערעסג, עקאנאמישע פת בלויז באז־נ

 גע- ניט שארפסטנ. אט פילג ארבעטער די וועלכע טאגטעגלעכע, פריוואטע,
 את־ די פאר מאכנ קלאר פת רעזודטאט גומנ פארהעלטענישמעסיק אפג קוקט

 גאר געוועג זיי פאר איז איצט ביז וואם פאקטא, דע לאגע די טעליגענטג
 פת ווי_יטער את געבראכט ניט זאב שוט קית צו עם האט דאב קלאר, ניט

דארם "טע אוועק. ניט עם איז קאוואנעם גוטע את אויספיו־נ ספעקוליאטיווע
 דער את געוואו־נ געטאג איז עם וואם אלצ, דאס ווארצל מיטג רניכטנ

 מעג וועט נאכדעט את אפווישג עם זאל צי_יט די לאזג, באוועגונג, האמלער
 אפגע־ צייט יענער פת טעטיקי_יט דער וועגג זיב האבנ אזוי טאג". עפעם קענענ

 וועלכע את איר צו באצויגג קריטיש האבנ׳זיב וועלכע אינטעליגענטב, אייניקע רופג
 םאצ?אל־דע- ארטיקער דער פת יאדער דעט צוזאמענגעשטעלט צולעצט האבג

 פינקט- אינגאגצג ניט איז אפשאצתג דאזיקע די אינטעליגענצ. מאקראטישער
 דאזיקער דער פת פארניכטנ. געדארפט מענ האט אלצ ניט ווי_יל דערפאר לעב,

 מענטשג, אייניקע ארבעטער די צווישג אויסגעארבעט זים האבג יוירונג לאנגער
 טוער ווי פארהארטעוועט זיב ספייקעם, ריי א דורב דורכגייענדיק האבנ, וועלכע

 אלגעמיינ-רום- דער את ראליע אנגעזעענע גאנצ א געשפילט דערנאב האבג את
באוועגונג. לענדישער

 שטרעבנדיק ארבעטער, האמלער די אז אפמערקנ, מעג דארם איבערהויפט
 אי- צעשאטג זיב האבג צענטערם, די צו שטאט, גרויסער ניט א נ פו ווי האמעל, פת

 ארטי׳ יענער פאר געארבעס ווייניק ניט האבג זיי ווו ראיאנענ, פארשיידענע בער
 פת כראניק דער את את געפונענ; זיב האבג זיי וועלכער צווישג באוועגונג, קער

 דעט ניט האמלער די פת נעמענ די פארנעמעג קאמם רעוואליוצ?אנערנ
ארט. לעצטנ
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 אינטעליגעגטג גרופע א מאל ערשטג צוט זיב שאפט יאר 189ד זומער
 ארבעטער- אנ שטאט אי־נ ארויסצורופג ציל אי_ינגעשטעלטנ באשטימט א מיט

 ארבע־ די אז גרונט-האנאכע, יענער סוב ארוים איז גרופע די באוועגונג.
 זיב זאל מע אויב דערפאלגרייכ, גייג דאג נאר קענ טער-באוועגונג

 קלאסג־אינטע- די איר איג וועקנדיק אגיטאציע, מאסעווער בא האלטג
 אט־ וועו־נ רואם מאמענט, פרג אינטערעסג די אם אנווי_יזנ מיטנ רעסג,

 פראפעסיאנעל, ארגאניזירג דעריבער אנגעהויבנ זיי האט זי אנגערירט. אפטסטב
 זייערע האבנ געדארפט האבג צעכג ארגאניזירטע די צעכנ; די לויט ה. ד.

 פאר- אדער אנפירער זי_ינ געהאט האט צעב יעדער קאמפ-קאסעם; צעכאווע
 אגיטאטערם, די סוג פארזאמלונגעג אויב געוועג זיי בא זי_ינענ עם שטייער,

 אלע צו שי_יכעם א האבג וואם פראגעס, ווערג באהאנדלט פלעגג עם ווו
 דאזיקע די $בער איז דאב וו. אז. א. אגיטאציע די פארבעסערג וועגג צעכג,

 את געוועג איז ראם ווי נאמענקלאטור, דער שי_יעכ מער אונתאנצקייט פינקטלעכקייט
 דערפארונג, פת אפוועזנהי_יט די באוועגונג, דער פוג יונגקי_יט די ווירקלעכקייט. דער

 דער צווישג באמערקט אלצ נאט זיב האט וועלכע מייגונג־פארשיידנהי_יט, געוויסע א
 ה$ט אלצ דאם—טאקטיק, את פראגראמ דער םאמעגרוגט-םראגעםפונ די גרופעאיבער

 פאר- דאס איבער ארבעטג צו פרוכטבאר את רעגולער געשטערט שטארק זיי
 פוג צעכג 5 געווארג ארגאגיזירט זומער פארג זי_ינענ דאב אנגעמערקטע. אוג טדאכטע

 אייגיקע איג שטרי_יקנ קליינע אייניקע געוועג אויב זי_ינענ עם מענטשג, 200—100
 צונויפגעשטימט־ ניט את מיינתג-םארשיידנהי_יטנ די ווארשטאטב. באזונדערע

 אנט- זיב האט וואם גרופע, דער פוג מיטגלידער די צווישג פראגראט דער איג קייט
 באוועגונג די פארגאנדערגעוויקלט זיב האט עם שטארקער וואם מער, אלצ פלעקט

 אויסגעקומעג זיב איז עם פראגעם פארשיידנארטיקע מער וואם מיט אוג
 די אפצורייניקג נויטווענדיקי_יט די ארויסגערופג שנעל האט אנצושטויסג,

 דאם פארייגיקג נאכמער את עלעמענטג ניטאי_ינשטימענדיקע אייניקע פת גרופע
 זעלבג פוגעמ אינהארבסט פארגעקומעג איז דאס אי_ינשטימיק. וואסאיז איבעריקע,

 ווי פאריתיקט, עגדגילטיקט זיב האבג סאצ?אל-דעמאקראטנ ארטיקע די יאר.
 אופקומבנדיקער דער פת אינדערשפיצ געשטעלט זיב ה$ט וואם גרופע, א

 לויט טעטיקי_יט איר פאר זעצט גרופע דאזיקע די באוועגונג, - ארבעטער
 גע־ א אויסגעארבעט האט גרופע די איצט. אויב טראדיציע געוויסער א

 דארם זי וועלכער בא טאקטי,/ גענויע א טעטיקי_יט, איר פת פראגראמ גויע
 פאר וואם ד$ם, געוועג איז פראגראמ דער פת גרונט-האנאכע די האלטג. זיב

 פאר געהאלטג מעג האט באוועגונג, דער פת אנטוויקלונג דערםאלגרי_יכער דער
 עקאנא־ רייג א פת זי_ינ דארם מאסג די צווישג אגיטאציע די (1 נויטווענדיק:

 צעכ^ווע א זייג דארם ארבעטער די פת ארגאניזאציע די (2 כאראקטער; מישג
 קאמם פוג פאו־מ די (3 אינטערעסג, טאגטעגלעכע אפילע □ר$פעם?אנעלע זייערע לויט
 ווי_י- שטרי_יקנ. איג אויסדריקג זיב דארם פארבעסערונג זייער פאר ארבעטער די פוג

 אייב איג קויכעם די ק^נצענטרירג צו קעדיי געגאגגעג. ניט דערווייל מענ איז טער
 פוגפח$פאגאגדע,ארגאגיזירנ ארבעטנ אלע געוו$רנ אופגעהערט זיינענ ריכטונג,

 איז אלצ דאס וו. אז. א. גראמאטע פארשפרייטג אנטוויקלונג, פאר קרי_יזלעכ
 רואם נאר, שטערט וואם נייטיקם, ניט ווי געווארג אפגעוו$רפנ איצט

 קלאםנ-באוווסטזי_ינ דעמ פארטונקלט וואם קאמם, דירעקטנ פת אפ ווענדט . .
 קרי_יזל- קייג ניט אבער פארלעזונגעג, פארקומענ פלעגג עם מאסע. דער פת
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 יעדג פוג ארבעטער די טיט געלייענט האט טע ה. ד. צעכאווע, נאר דיקע,
 דערמ^נעג לייענעג באט נייטיק פאר געהאלטנ האט טע ווייל באזונדער, צעב

 פאר דינעג זאל לאגע זייג אז אינטערעםנ, צעכאווע זייערע וועגנ ארבעטער די
 אויסגעלייגט. האט פארלייענער דער וועלכע געדאנקעג, די פוג איליוסטראציע אג
 ווערביו־נ צו אם געווענדעט געוועג איז גרופע דער פוג אבער הויפט־טעטיקייט די

 אוג צ?כ איג ארבעטער ארגאניזירטע צאל גרעסערע אוג גרעסערע א אלצ
 צעכג. צאל גרעסערע אוב גרעסערע א אלצ ארגאגיזאציע דער איג ארומכאפג

 איג מיטגלידער ארגאניזירטע צאל נישקאשעדיקע געוויסע א דערגרייכב באט
 ה. ד. קאמם, פראקטישג א טיט אויב ארויסטרעטג גערעכנט מעב האט צעב

 ארגאניזיו־נ ווינטער פארב אי_ינגעגעבנ זיב האט גרופע דער שטרי_יק. א אנהייבג
 געוועג צעב יעדג איג מיטגלידער צאל די איז נאטירלעב, צעכג. אלע קימאט

 קאמם־קאסעם, זייערע געהאט ה$בנ צעכג ארגאגיזירטע אלע באגרענעצטע; גאנצ א
 צווישג שטרייק א פארגעקומעג איז אינגיכג ווירקלעכע. נאר פיקטיווע, קייג ניט
 .25—20 מעגטשג א אנטיילגענומעג האבג עם וועלכג איג סטאליארעס, די
 שטיק־ אפשאפג פאדערוגגעג: פאלגנדיקע געווארג ארויסגעשטעלט זי_ינענ עם

 ארבעט־ נארמירטג א ׳פראצ. 40 אם אומגעפער וואכ-סכירעם די העכערג ארבעט,
 האבג שטרי_יקער די מיטיק. אם שא 1 סוג איבערי_יס אג טיט שא, 14 פוג טאג
 בא־ זי״ינעג פאדערונגעב זייערע אלע קימאט אוב אויסגעצייכנט געהאלטג זיב

 ני_יער א פאר אגהייב אב געוועג איז שטרי_יק דאזיקער דער געווארג. פרידיקט
 פאלי- ורעגג פראגע די ארויסגערוקט האט ער באוועגונג, דער סוג פאזע

 באלעבא־ די צווישג סיכסוכים די איב שטרי_יק, אינעט ווי_יל אגיטאציע, טישער
 צי_יטאיז יעגער ביז פאליציי. די ארי_יגגעמישט זיב ה$ס ארבעטער די אוב טיט

 גע־ גיט אונהאב; אנאזכיט געשטאנעג איבגאנצג אונדיזשאגדארמעריע דיפאליציי
 "זשידאווסקע" די צווישג דארט יםעגישנ2ו־ עפעם אופמערקזאמקי_יט קייג שאנקעג

 באלעבאטיט. די פוג קלאסנ-באוווסטזייג דער אבער ארבעטער. די אוב באלעבאטיט
 אנדערש פאליציי די אויב געצווונגעג האט ארויסבאוויזג, גיב זיב האט וועלכער

 באלעבאטיט די באצץנג. אומטעטיקער איר פוג ארויסגייג אוג דעט אם טאג קוק א
 איז ער כאטש זיי, קעגג "בונטעוועט" וואס ארבעטער, דער אז באגומעג, גיב האבג

 קאמם איג זיינעג דעריבער אוג סויבע, זייער איז גלויבג, אייג פוג זיי טיט
 ניט גאר זיב וואלט י?ד סרומער א וואם מיטלעב, אזעלכע דערלויבט איט טיט

 פאר־ האבג ארבעטער די נאר ווי מיטברודער; זי_ינ בענעגייע פארשטעלנ געקענט
 הילם פאטערלעכער דער צו זיב געווענדט גלי_יכ באלעבאטיט די האבג שטי־כיקט,

 זעקס פאליצמייסטער. פארב געקלאגט זיב האבג זיי ה. ד. פאליציי, דער פוג
 זיי האט טע ווו פאליציי, דער איג געווארג ארויסגעפ^דערט זי_ינענ שטרי_יקער

 זיי טע האט מארגג אם זיב; בארויקג זיי צווינגעב צו קעדיי טאג, א אפגעהאלטג
 געוו^רג געמאכט זי_ינענ עם רעזולטאטג. ווי_יטערדיקע אג ארויסגעלאזג אבער
שוועבעלעב- דער אם אוג אי_יזגבאנ־ווארשטאטנ די איג אגיטאציע סוג פרוווג

• Г
 איג געוועג דאג איז וואם באזונדערקי_יט, אייג נאב אפמערקג רארם טע

 געוועג איז הויפט־אופמערקזאמקי_יט די וועג צי_יט, יענער ביז ארגאניזאציע. דער
 בא- פוג פראפאגאנדירג אם נאר אגיטאציע, מאסעווער דער אם ניט געווענדעט

 קימאט געפירט אגיטאציע גאנצע די זיב האט ארבעטער, אויסגעצייכגטע זונדערע
 האט טע וואם ליטעראטור, די שפראב, רוסישער דער אם אויסשליסלעב
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 פארזאמלונגעג סכאדקעם, די אם רוסישע, א געוועג אויב איז פארשפרייט,
 רוסי- דער אפ געפירט דעבאטג אלע דיסקוסיע־פראגעם, אלע זיב האבג
 די אגיטירג מיט פארנומעב זיב האט מע וועג אבער, איצט שפראב; שער

 מעג האט רוסיש, קייג געקענט ניט פאלג מערסטע די איג האט וועלכע מאסע,
 אפ מאסע די אגיטירג צו ניט זיג קייג האט עם אז איבערצייגט, גיב זיב

 ליטעראטור, קית געבג ניט איר קענ מע !אקאנט, ניט איר איז וואט שפראב, א
 ני_ים• א געוואו־נ אי_ינגעםירט איז דעריבער את לייענעג, ניט קעג זי וועלכע

 ליטעראטור שפראב, יידישער דער אפ מאכע דעו־ צווישג אגיטאציע די פיר־נ
קדישע. א אויב מערסטנטייל פארשפרייטנ
 דעמלט זיב האט וועלכער "בונד", סוב דעלעגאציע א האט ווינטער אנהייב

 געוויסע צוליב אבער אנצושליסג, זיב שטאט אונדזער פארגעלייגט געשאפנ,
 האנ^כעם די מיט זיב פאגאנדערגייג טעארעטישג דעט צוליב טיילוחיז סיבעס,

געוואר־נ. אפגעווארפב פארשלאג דער איז גרופע, דער פת
 שטילקייט קליינבירגערלעכע אונדזער איז יאר 1898 יאנוואר ־טנ22 דעט

 זיינענ געשעענישנ אומגעוויינלעכע געווארג, אופגערודערט את אופגעטרייסלט
 את אונטערווכונגעג געווארג געמאכט זי_ינענ באנאכט שטאט: איב פארגעקומעג

 ר זשאנדארמעריע די אוב פאליציי די געוואר־נ. ארעסטירט איז איינער
 שעד- די קעגג קאמם איב ארויסצוגייג באעלאסג ענדגילטיק אויה, ווי_יזט עם ווי

 דעט אפ קוקג ארבעטער. די צווישנ אידייעם שעדלעכע פוג אגיטאטערם לעכע
 ה$ט טע ווי_יל ריזיקאליש, געוועג איז םר?ער, ווי אראם, אויבג פת ווי_יטער
 טעטיקייט. שוואכער את זים זארגג ניט פאר אויסרייד אב באקומעג געקענט

 נאב נאכשפירג שארם אנגעהויבג האבנ זיי טעטיק, ווערג אנגעהויבנ זיי האבנ אט אוב
 האבג עם שטאט, דער פת נ^מענקלאטור דער לויט בונטאוושטיקעם־דעמאקראטג, די

 וועג עקנ, אלע פת צוזאמענ זיב פליעג וואם קראעג, דאזיקע די שפיאנעם, באוויזג זיב
 איז גרופע ארטיקער דער ארבעטער. די פת קאמפ דער אג נאר זיב הייבט עם

 קאנספיראציע די ארבעטער, די טיט דירעקט פארבינז־נ זיב געפערלעב געוואו־נ
 געווארג באוועגונג וואקסנדיקע די איז דערבי_י פארשטארקג; געמוזט זיב האט
 צי_יט, את קויכעס מער אייגשלינגעב אנגעהויבג האט זי קאמפליצירט, מער

 ארבעט, די צעטיילב איב נויטווענדיקי_יט א געשאפג זיב האט עם וואם צוליב
 די פת ענדערונג: פאלגנדיקע ארגאניזאציע דער איג פאר קומט דעריבער

 וועל- ק^מיטעט, א ארגאניזירט ווערט ארבעטער באוווסטזיניקערע מער בעסטע,
 קזך איג צעכנ. די איבער באוועגונג דער מיט אנפיו־נ את געבג אכטונג דארם כער

 מיט אנגעפירט האבב וועלכע איגטעליגענטג, עטלעכע בי_יגעווענ זי_ינענ מיטעט
 וועלכע באשלוסג, יענע סוג דורכפירער אלם געדינט האבב את פארנעמונגעג די

 גרופע. דער פת פארזאמלונגעג די אפ געוואי־נ אנגענומעג צוערשט זי_ינענ
 ארויסגע- איז רואם אגיטאציע, פאליטישער וועגג פראגע די האט דערווי_יל

 פארשטארקט איז וואם את סטאליארעם די פת שטרייק דורכב געווארג רוקט
 את לייזונג א געפאדערט אתטערזוכתגעג, די את ארעסט דורכג געווארג

 אגיטאציע אזא אנגעהויבג זיב האט אינגיכג פאזיטיוו: געלייזט זי האט גרופע די
 שטרענג אבער זיב מעב האט אגיטידג באמ מאסע, דער צווישג אפילע

 זי ,с!еи8 ех тасЫпа קייב זי_ינ ניט דאר־פ זי אז מעטאד, דעמ בא געהאלטג
 אלגעמיי- אינעט עלעמענט פרעמדער את דיטיקער א ווי ארי_ינרי_יסנ ניט זיב דארפ

 באוווסטזי_ינ פאליטישער דער אגיטאציע; עקאנאמישער דער פת גאנג נעמ
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 אג באדינג, א ווי קאמם, עקאנאמישג דעט פארשטייג פת ארויסדרינגעג דארם
 ווייטער- דער זי_ינ געדארפט האט ער מעגלעב, יט4 איז לעצטער דער וועלכנ
 בא- ארבעטערם פונעט אנטוויקלונג שטעגדיקער פוג קייט דער אינ רונג דיקער

 עק$נא- אפג צייט: יענער פת באזים אלמעכטיקג אפנ זיב שטיצנדיק וווםטזי_ינ,
מאסע. דער פת באוווסטדיג מישג

 וועג אפנ ארויסטרעטגדיק מי_י. ערשמער דער דערנעענטערט זיב ה$ט עם
 פי_יערונג די ארגאניזירג געדארפט גרופע די האט אגיטאציע, פאליטישער סוב
 גראנדיע- גלענצנדיקם, שוט קית געווארג. געטאג איז דאם אוב מי_י, ־טנ1 פת
 גאו׳ דורכגעפירט, ניט מענ האט דעמאנסטראציעם קייב געוועב, ניט דא איז זעם
 דאזיקג דעט את גוטם את לייכטיקס פריידיקם, אסאב דא איז דעסטוועגנ פת

 פת אופבליצ ערשטנ דאזיקג דעט את ארבעטער, די פת פי_יערנ באשיידענעט
 דער צווישנ מוט בירגערלעכג פת באוווסטזית באוווסטזית. פאליטישג פת שטראל

 גרינער א אם שטאט הינטערג זיב האבג באטאג מי_י ערשטנ דעט ארבעטער־מאסע.
 יאנטעוודיק ארבעטערנם, את צוזאמענקומענארבעטער אנגעהויבג לאנקע אפענער

 גע־ זי_ינענ אנגעקומעג, זי_ינענ וואם פענימעתדי, לויכטנדיקע מיטפריילעכע אנגעט^ג,
 פאניט־אויסדרוק געקושט,דער זיב האבג כאווייריט, פארשפעטיקטע די אנטקעגנ לאפג

 פי_יערלעכם. את פריילעכם עפעם אפגעטאג ווערט עם וועג ווי אזא, געוועג איז
 געביל־ האבב פארזאמלטע די .250 מענטשנ א צוזאמענגעקומעג זיב זי_ינעג עט

 פאנאג- האט ארבעטער אייג וועלכב פת צענטער את קרי_יז, לעבעדיקג א דעט
 אכט-" אגגעשריבג: געוועג איז עם וועלכער אפ פאג, רויטע א דערגעוויקלט

 את גלי_יכהי_יט "פרי_יהי_יט, ׳פרי_יהי_יט״ "פאליטישע ארבעט-טאג", שאיקער
 גע־ זונג א האט ווי_יט, ניט געשטאנעג איז וואם באר, דער ברידערלעכקי_יט".

 דער פת קלאנגעג שטארקע די אונטערגעכאפט האט מאסע די את טאג,
 שוווע די אתדערלופטג, געגאסג זיב האבג קלאנגעג מעכטיקע די שוווע.

 לעצטג ביזג זאב זליער פאר קעמפג גרייט זי_ינענ זיי אז מענטשג, אזויפיל פת
 געווארג געזונגעג זי_ינענ עם אי_ינדרוק. אנ געמאכט האט בלוט, טראפג

 מעג האט נאכדעט לידער. רעוואליוצ?אנערע אנדערע את מארסעליעזע
 ארטי- דער פת פאנאגדערבלתנג דער פאר טאסטג: אופהייבג אנגעהויבג

 צווישנפעלקער- את רוסישער אלגעמייג דער פאר ארבעטער־באוועגונג, קער
 אבסא־ דעט אראפווארפג פארג פארטיי, דעמאקראטישער - סאציאל לעכער

 דערמו- את רעדעם, עטלעכע געווארג געהאלטנ זיינעג עם א.אז.וו. ליוטיזט
 את אפהיטנדיק אהיימ, פאנאנדערגעגאנגעג זיב מעג איז אפגעפרישטע טיקטע,
 האט יאנטעוו דאזיקער דער וואם שטרעבונגעג, את דראנג גוטג יענעט הארצג

 קאמי- מיטג צוזאמעג אינטעליגענטנ גרופע די האט באנאכט דערוועקט. זיי את
 דארט זי_ינענ וואם אלע, וועלג לאנג נאב את יאנטעוו. דעט געםי_יערט טעט

 אויסגעקומענ איז זיי וואם מתוטג, ליכטיקע את גוטע יענע געדענקענ געוועג,
 דערמונטערט עם האט ארבעטער די סי_י אינטעליגענטג, די י2ם איבערצולעבג.

 טיט אוועק ווירקלעב צי_יט יענער פוג איז ארבעט די ארבעט. ווי_יטערדיקער צו
 אינטעלי־ דער פת טוער ווי אזוי טעמפ. אינטענסיות אוג שטארקערג מער א

 געדארפט מעג האט געוו$רנ, צוגעצויגג לאנגזאמ זייער פלעגג סוויווע גענטער
 איג קעריי ארבעטער־סוויווע, דער סוג טוער אזעלכע צוגרייטג וועגג זארגג
 פארבכיט קענעג זיי זאלג ווערג, צעקלאפט וועט $רגאניזאציע די אויב פאל,

 בא- די את ארגאניזאציע, דער פוג רייעג די פוג ארויסגעפאלג זי_ינענ וואס די,
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 רעכענעג גענומעג מעג האט דערביי אפשטעלג. ניט אויפנ אזא אם זיב זאל וועגונג
 וועלג באוועגונג דער פוג שפיצ דער אינ אויב בעסער, פיל זי_ינ וועט עם אז

 צווייטג א פרג ווי זייערע, באדי_יטונג די וואם אתטעליגענטג, די ארבעטער. שטיינ
 אינטערעסנ די מיט צובוים ניט פאלנ עם אינטערעסנ וועמעם קלאס,

 מיני- א ביז געווארנ דערפירט באוועגתג, א ווי זי_יגענ, ארבעטער, די פת
 10 אויטגעקליבג מענ האט ציל דעמ טיט צי_יט. דערהויבענער יעגער איג מוט

 גע- האט טע וועלכע גרופע, א צונויסגעשטעלט את ארבעטער בעסטע סאמע
 אינטעליגענטע די טוער-אגפירער. קומענדיקע פת ראליע דער צו צוגרייטנ דארפט
 געדארפט געגרינדעט, זיב האט וואס ארבעטער-גרופע, דער טיט צוזאמעג האט גרופע

 גע- אוגטערגענומעג ניט אהער ביז נאב וואסאיז וויכטיקע, נייע, דאם באהאנדלענ
 אגיטאציע, די פארשטארקג אפ מיטלענ אויסזוכג באוועגונג, דער את ווארנ

 פראגראט- את טאקטישע די אינ פאנאנדערקלי_יבנ זיב קאמפ, דעט אר־נאניזיו־נ
 די את זיי צווישג אויסטויש געדאנקעג- לעבעדיקנ א דורב קעדיי פראגעם,

 ארבעט, פראקטישער געמיינזאמער לעבעדיקער א דורב איגטעליגענטג,
 אריס- אינטעליגענטנ, די טיט פארקער פראקטישג את טעארעטישג א

 אנפירער זעלבשטענדיקע את גוטע פראפאגאנדיסטנ, גוטע זיי פת ארבעטב
 קאמי- מיטנ באציונגענ געהאט שות האבג אנ דאג פת באוועגונג. דער פת

 די פאר ווארעט ארבעטער-גרופעם, אייניקע נאר אינטעליגענטנ, ניט טעט
 וואכזאט- פארשטארקטער דער צוליב געפערלעב געוו^רג עם איז ערשטע

 גרופע דער פת אנשויונגענ די נאטשאלסטווע. דער פת אויג פונעט קי_יט
 גראד- מאם געוויסער א את פר?ערדיקער, דער אנשטאט פארברייטערט. זיב האבג

 ווענדג אנגעהויבנ איצט מענ האט אגיטאציע, עקאנאמישער אויסשליסלעכ ליניקער
 פת אנטוויקלונג קולטורעלער דער אם אויב אופמערקזאמקי_יט פארשטארקטע א
 מער אלצ ווייס, ארבעטער דער מער וואם אז האלטנדיק, רעכט מיט ארבעטער, די

 קולטור- דאזיקע די באוווסטזי_ינ, מער אלצ ׳וויםנ מער וו$ם באוווסטזיניק; ער איז
 אופ- הויפמ-ציל: דעם אפרוקנ ניט זאל ווייט, צו אוועק ניט נאר זאל ארבעט

 ארגא- אלע קאכנ. אנגעהויבנ האט ארבעט די קלאםנ-באוווםטזי_ינ. ז־עמ וועקנ
 האט מע וועלכע מיט קרי_יזלעכ, אם געוואו־נ צעטיילט זי_ינענ ארבעטער ניזירטע

 גרופעווע די געלייענט האבג ארבעטער מאסעווע די פאר פארנומענ; זיב
 געלייענט האבג ארבעטער אינטעליגענט-אנטוויקלטע מער די פאר ארבעטער,

 ארבעטער מאסעווע פת קרי_יזלעכ ארגאניזירט האט מע איגטעליגענטג,
 אויסגע- איז וואם ׳אלצ באשלאסנ: האט מע גראמאטע; זיי לערנעג אם

 דעמ סי_י לעגאלג, דעמ םי_י לעבנ, געזעלשאפטלעכנ את אנגעזעג אוג צייכנט
 די אינפארמירנ מי_ירעוודיקנ, דעט את רוסלענדישג אונדזער אומלעגאלג,
 זיב האט ליטעראטור, אומלעגאלע די סיי לעגאלע, די י2ס ארבעטער.

 די געפירט זיב האט צעכנ די איבער צאל; גרויסער א את פארשפרייט
 יעד?עם סטאטיסטישע געווארג געזאמלט זיינעג עם אגיטאציע; ברייטסטע

 יעדיעס באקומענע די פת גרונט אפנ קעדיי ארבעטער, די פת לאגע דער וועגנ
 פילג, געלאזג גלי_יכ זיב האבג רעזולטאטנ די אגיטאציע. די פארשטארקנ

 מיט- עטלעכע צו אפט אגדערג, נאכג איינער אויסברעכנ אנגעהויבג האבג שטרי_יקנ
 קאמפ־ א געפילט זיב האט געוועג, ביט אפילע זי_ינענ שטרי_יקנ קית וועג אמאל.

 קאמפ. פת האניק־כוידעש איר איבערגעלעבט וואלט באוועגונג די גלי_יכ שטימונג,
 פאכג: פאלגנדיקע את זומער פונעט פארלוים איג פארגעקומעג זיינענ שטרי_יקנ
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 שטדי_יק דער ארבעט־טאג, ־שא?קנ10 א געפאדערט האבג זיי—שטעפער די בא .1
 וואר- דער כאטש געווארנ, געוותעג איז אוב וואכג אנדערהאלבג געדויערט האט

 ארום כוידעש א את זיב האט איזיפארגעקומעג, שטרי_יק דער וועלכג את שטאט,
 געווארנ. פארשפילט שטרייק דער איז בערשטער די בא .2 פארמאכט. אינגאנצנ

 מאגא- די פאר קליידער פארטיקע ארים ארבעטג וואס שני_יד?ר, די צווישנ .3
 מענטשג, 30 אנטיילגענומעג האבג עם "טאנדעטניקעם"; גערופענע אזוי די זינעם,

 דעמגעצאלט.דער העכערג ארבעט־טאג,ב( ־שאיקנ12 א(א געפאדערט: ה$בנ זיי
 ־שאיקער14 א געווארג נארמירט איז עם געווארג: געוורנעב טיילווי_יז איז שטרייק

 קלי- א פוג ניט שיר אומבאגרענעצטנ, פריערדיקג דעט, אנשטאט ארבעט־טאג,
 קאאלי־ דער מיט כאראקטעריסטיש איז שטרי_יק דאזיקער דער מעסלעם. לעכדיקג

 שול איג געשוואו־נ האבג זיי באלעבאטיט; די בא געשאפנ זיב האט רואם ציע,
 האבג זיי כאטש ארבעטער, די נאכגעבב ניט בעשומויפנ ארנקוידעש באט

 אלע את אז דערשלאנג, זיב האט מע .4 נאכגעגעבג. פרנדעסטורעגנ
 שאבעסצונאכטנ. די את ארבעטג צו אופגעהערט מעג האט ווארשטאטנ

 אסאב פאראג איז עם רואם דעם, צוליב מענ פלעגט יאנטויוויט י?דישע די פאר .5
 דער איג שפעט ביז באנאכט, ארבעטנ אנהייבג ארבעט, אייליקע את

 איז הארבסט, אינ איצט, אט את טאג; ביז פאלג עקסטרע אינ נאכט,
 וואר- זיבג אינ גלי_יכצייטיק שני_ידער די בא שטרי_יק א פארגעקומעג דעט צרליב

 ארבעט־טא!, שאיקנ-14 א געפאדערט האבג זיי (.35—30 מענטשנ )א שטאטנ
 זעלבנ דעט שטרי_יקנ. קליינע ריי א ,6 געווארב. געווונעג איז שטרי_יק דער

 אי_יזנבאנ- די איג ארבעט אנ געווארנ אנגעהויבג גרופע דער דורב איז זומער
 וועל- מיט ארבעטער, עטלעכע פארווערבירט ד$רטנ פת האט מע ווארשטאטג.

 די פוג צושטעל? פלעגנ טאקע זיי פארנעמענ. אנגעהויבג זיב האט מע כע
 צוזאמענשטעלג זיי לויט קעדיי נייטיק געוועג זיינעג וואם יעדןעם, ווארשטאטג

 אנגע. אויב מעג האט אינגיכג אי_יזנבאנ-ארבעטער. די צווישג ארבעט פרן פלאג א
 )אקסעל- אינהאלט: פראפאגאנייסטישב א פת ליטעראטור פארשפרייטנ הויבג
 "צאר םאצ?אל־דעמאקראט", טאקאיע "טשטא דוויזשעניע", "ראב^טשעיע ראדם

 וואם דעט, צוליב וו.(. אז. א. לעבט" איינער וואם "פת קאלאקאל",
 טעג האט לאגע, זייער וועגג יעד?עם פינקטלעכע קית געוועג ניט זי_ינענ עם

 צו־ ארגאגיזאציע. עקאנאמישער אנ צו צוצוטרעטג אומעגלעב פאר געהאלטג
 האבג זיי בייז, גאנצ ליטעראטור די אופגענומעג ארבעטער די האבג שט עד
 אי_ינגעגעבנ דאב זיב האט אייניקע וויפל אם אבער געברענט, געלייענט, ניט זי

 אזוי זיי איז געהיימניספול, דערשינענ איז וואס ביכל, א איבערצולייענעג
 פארשפרייטג אנגעהויבג האבג אלייג זיי אז ליטעראטור, די געווארג געפעלג

 אר- מאסע איבעריקער דער צווישג געווארג, געפעלנ זיי איז וואם ביכל, דאם
 איבערגעוואנדערט ליטעראטור די האט פויעריט־ארבעטער די אדאנק בעטער.

 ־טנ19 וועגג ארטיקל דער געוואו־נ געפעלנ באזונדערם איז עם ווו דארם, את אויב
 רעזולטאט דער טעג". "דריי—ליסטאק" ראבאטשי "פעטערבורגסקי פונעם פעווראל

 געוואו־נ צוגעוווינט צייט דעד פאר איז אי_יזנבאנ-ארבעטער דער אז געוועג, איז
 את דעט צו מיטפילנדיק מער באצ?ענ $נגעהויבנ זיב האט ביכל, אומלעגאלג צוט
 וו^רט, אייג טיט ביכל. את געשריבג איז וואם דעט, איבער פארטראכטג מער זיב
 עם ארבעטער. פת באוורסטזי_יב אינעט ברויזונג געוויסע א אנגעהויבג זיב האט עם
 אינבעליצע. שוועבעלעכ-פאבריק דער אם ארבעט אג געווארג אויכאנגיעהויבג איז

274



 זומער, גאנצנ דעמ אופגעהערט ניט האט וואט ארבעט, אינטענסיווע די
 ארבע- די צווישב שטימונג רעוואליוצ?אנערע די אופגעהויבג זי_יט, איינ סוב האט,
 געמייג־ אוג םרעכהי_יט די פארשטארקט זי האט זייט, צווייטער דער פת טער,
 רעוואדיוציאנערג דעט אנטקעגנ גית געדארפט האט מע פאליציי. דער פת ק?יט

 ניט דעם צוליב את ארבעטער, די צווישנ זיב אנטוויקלט וואט ג?ךםט,
 אויסניצנדיק ניט זשאנדארמעריע, דער פת צערייצטקי_יט די דורכלאזב

 וועגג געדארפט האט מע אגיטאציע. פאליטישער פת מיטל א ווי זי
 פאר־ נאר האט פאטירט, אינגיכג האט וו$ם צופאל, א טאג. טראכט א דעם

 אנעמעג. געדארפט םי_יווי ה$ט ארגאניזאציע די וועלכנ קער, יענעט שטארקט
 שנכידער-ווארשטאט ערשטנ אינעט שטרי_יק א פארגעקומענ איז אווגוטט טאם
 אלטער אנ צאל דער את מענטשנ, 10 פארשטרי_יקט ה$בנ עם שטאט, פת

 פת שטיק. פת געצ$לט רעט העכעו־נ געפאדערט האט מע .55 י$ר א פת ארבעטער
 טע ווו פאליציי, דער את צוגענומענ 5 מענטש: א מעג האט שטרכיקער די

 פרעב. אומדערהערט זיי טיט זיב באגייענדיק וואט, א אפגעהאלטנ זיי האט
 באשולדיקט זי_תענ זיי ווו געריכט־זאל, את געבראכט זיי מעג האט נאכדעט
 צוגעלאזג, ניט זאל את מעג האט איידעם קייב שטרי_יק. דעט צוגרייטנ את געווארג

 האט פאליצמייסטער דער געוועג. ניט קיינער איז באלעבאטיט די אויסער את
 זאלג ארבעטער,. די אהער "דערלאנגט זאל: גאנצג געטאנ.איפערנ געשריי א

 צוגעמיש־ מעג האט אייבעט שטרייק׳י. א פאר באשטראפט טע אזוי ווי וויסג, זיי
 אפגעמישפעט מעג האט איבעריקע די אוב ארעטט, כאדאשימ דריי צו פעט

 — טשיקאווע, איז עם כאדאשיט. דרכי ביז וואכג דרי_י פת טערמיג א אם
 פאראדיע דאזיקע די רעכט, יעדג איבערנ כויזעק פרעכער דאזיקער דער
 געריכט־רעפארט. דער פת יארטאג מיטנ צונויפגעפאלג איז געריכט א פוג

 געלעגג. אזא געווארנ. געווונעב דאב איז שטרי_יק דער וואם איז, קוריאז א
 איז סיבעם אויבנדערמאנטע די כוצ דורכלאזנ. געטארט ניט מענ האט הי_יט
 פא־ די טאג רייצ א פארלאנג פארשטענדלעכער את פארצי_ילעכער דער געוועג נאב

 דער אונטער צעגארטלט. צופיל שות זיב האט וועלכע זשאנדארמעריע, אוב ליציי
 פראקלא־ צוויי ארויסגעלאזג גרופע די האט קאמיטעט" "האמלער אתטערשריפט

 קעגג קאמם את זיב פארייניקנ צו ארבעטער די רופט וואס איתע, מאציעם:
 —צווייטע די פאליציי, דער פת הילם דער צו א; קומעג וועלכע באלעבאטיט, די

 זשאנ- די את פאליציי די גראטוליו־נ געקענט האט טע געריכט־פראצעם. איבערג
 פארנאדיעט זיב האבג שטאט קליינבירגערלעכער שטילער זייער איב דארמעריע,

 זיי האט דאם פראקלאמאציעם. פלוצלונג נאז אובטעו־נ זיי בא קראמאלניקעם,
 וועג אפג געל$ת זיב מענ האט צווייטע. דאס ארויס רופט איינס אופגערודערט.

 דער- געדארפט מעג האט אפטרעטג, געטארט ניט שות מענ האט קאמפ, אפענעט פת
 געוועג זי_ינענ קאמם, צוט ענדגילטיק צוטרעטנ איידער דאב, סאם. ביזנ זאב די פירג

 אינטע- די וועג. דעט אפרייגיקנ געדארפט האט טע צוגרייטונגעג, אייניקע נייטיק
 ארבעטער- דער טיט צוזאמענטרעפג אפס א־זוי געטארט ניט שויג זיב האבנ ליגענטנ

 אויסגעוואקסעגע די את ארגאניזאציע, די פארייבפאכג געדארפט האט טע גרופע,
 די־ פערזענלעכב, מער א פאדעו־נ אנגעהויבג אויב האבג ארבעטער באוווסטזיניקע

 בא- די אויספילג געהארכזאט געוואלט ניט האבנ זיי זאב, דער את אנטייל רעקטנ
 ארגאני- דער אינטעליגענטב. די דורב געוואו־נ אנגענומעג זי_ינענ וואס שלוסב,
 צום זיב האט אט איז רעכענעג. צו דעם מיט זיב אויסגעקוטענ איז. זאציע
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 פאריי־ א אם ארגאניזאציע. דעד פת פאו־מ די געביטג יאר 1898 פוב סאם
 אינטעליגענטנ־גרופעם אוב ארבעטער- דעד פת ביידע: פת פארזאמלונג ניקטער

 מענטשנ עטלעכע געווארנ אויסגעקליבנ אפשטימונג געהיימער א רכ1ד לנענ2ז
 "פארבאנד"» א געבילדעט האבג וועלכע ארבעטער, אוב אינטעליגענטנ

 את האנטווערקער- האמלער גאנצער דעד פת אינדערשפיצ שטייט וואס
 צו יכעם2ש א האט וואט אלצ, מיט אנ אויב פירט ער יזנבאנ-באוועגתג.2א

 רית האגטווערקערישער דעד פאר ספעצ?על אגיטאציע. פאליטישער דעו־
 אפשטי־ געהיימער- א דורב ארבעטער די דורב איז באוועגונג עקאנאמישער

 צו ארי_ינ ינענ2ז עם וועלכג את ,קאמימעט", א געוואו־נ אויסגעקליבנ מתג
 מלט אנגעפירט זעלבשטענדיק האט קאמיטעט דער צעב. יעדב פת מענטשג צוויי
 פארבאגד את קאמיטעט צווישג באוועגוגג. עלער3פראפעם?א שטאטישער דער
 אויב אנטיילגענומעג האט וואס איבטעליגענט, אנ פארמיטלער א געוועג איז
 קאמם- די זי_ינענ טאקטיק קאנספיראטיווער צוליב קאמיטעט-פארזאמלונגענ. די את

 גע־ מעג האט קאסע-געלט פאראנענעמ פונעט את געווארג, אפגעשאפט קאסעם
 מיטלעג שטענדיקע די פת דערפילט ווערט וועלכער "פאגד", א שאפג

 הילם אם באשטימט געוועג איז פאנד דאזיקער דער ארגאניזאציע. דער פת
 האט זשאנדארמעריע די פארטיק. געוועג איז אלצ שטרי_לק. א פת צי_יט דער 3אי

 דער צו צוטרעטג געקענט האט מע געוואלט. האט זי וויפל קאכג געקענט זיב
 באלע- די פיט קאמם ארבעטערם דעט וועגג מעלדב אפג געקענט האט מע ארבעט,
 ארויסגעלאזג איז פראקלאמאציע ערשטע די מעלוכע. דעד מיט את באטיט

 אל־ אג פארקומעג געזאלט האט עם ווייל ידערקעם,2ש? די צו געווארג
 פארגע־ ניט אבער איז וועלכער צעב, דאזיקג פונעט שטרי_יק געמייגער

 מאמענט פאסיקער ניט א געווארג אויסגעקליבג איז עם וואס דעט, צוליב קומעג
 אופרום אג געווארג פארשפרייט איז דערנאב הינזיכט. קאנספיראטיווער איג
 אג האט באנ-אדמיניסטראציע די וואם דעט, וועגג אי_יזנבאג-ארבעטער די צו

 טאקטישע אייניקע צוליב ארבעטער. די פת איינעט אפגעזאגט סיבע שוט
 נאב פארייג דער האט ריידג, צו ארט דאם דא ניט איז עם וועלכע וועגג מאטיות,

 ארגאניזאציע׳ ק?עווער דער טיט פראגע דאזיקער דער איבער אונטערהאנדלונג אג
 נפו קאמיטעט "האמלער פראקלאמאציעם: די אם אונטערשרי_יבנ אנגעהויבג זיב

ארבעטער-פארטיי". סאציאל-דעמאקראטישער רוסלענרישער דער
 פרא■ די פת אנטוויקלונג דער אם אופמערזאמקי_לט שטארקע א ווענדנדיק

 רער פת מיטלענ די אוועקגעשטעלט פעסט מעג האט קרי_יזלעכ. פאגאנדיסטישע
 גרויסער א את אנגעהויבנ מעג האט אי_יזנבאנ-ווארשטאטנ די את ארגאניזאציע;

 פינקט- גענוג שויג האבנדיק פארבאנד, דער ליטעראטור. פאנאנדערווארפג צאל
 גענויע א אויסגעארבעט האט ארבעטער, די פת לאגע דער וועגג יעד?עם לעכע

 ארוים־ געוואו־נ באשלאסנ איז עם ווארשטאטנ. די את אגיטאציע פת פראגראט
 דאזיקער דער פת ערשטע די אבער פראקלאמאציעם, סעריע גאנצע א לאזג

 עקזעמפ־ 400 פת צאל א את געווארג אפגעהעקטאגראפירט איז וואס סעריע,
 פארגע- זי_ינענ עם יל2וו דערפאר, געווארנ ארויסגעלאזג ניט איז ליאות,
 געוו$רנ אפגעלייגט פארבאנד דורכג איז זיי ארויסלאזנ דאם ארעסטנ, קומענ

 אם אויב ארבעט די געווארג פארגעזעצט איז עם צל_יט. פאסיקער מער א אפ
 דא־ דער פת רעזולטאטנ דערפאלגרי_יכע קית אבער בעליצע, את פאבריק דער

 די וואס דעט, את מינאסטאט ליגט סיבע די געוועג. ניט לנענ2ז ארבעט זיקער
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 פאמי־ זייערע בא וווינענ וואם מיידלעב, זי_ינענ דארט, ארבעט וואם מערהכיט,
 שטיצע, געוויסע א בלויז איז פאבריק דער אפ פארדינסט דער וועלכע פאר ליעם,

 אפ קוקנדיק אינדערהייט. צוגעגרייט ווערט וואס נאדג, צוט פלירם קליינער א
 ניט, זיי קענעג גרונט־זאב, א אפ ווי ניט את צייטווייליקם עפעם אם ווי דעט,

 דער אפ זיינענ עם כאטש לאגע. זייער טיט דורכדרתגעג ערנסט זיב נאטירלעב,
 רע- אנ געוועג זי_ינענ אלע נאר שטרייקנ, אומבאדי_יטנדיקע עטלעכע געוועג פאבריק

געהאט. ניט ארבעטער די פת באוווסטדיג אפנ ווירקונג שום קייג האבג את זולטאטג
 שני_ידער• די פוג שטרי_יק גרויסער גאנצ א געוועג איז ווינטער הי_ינטיקנ

געווארג. געווונעג טיילווי_יז איז וועלכער
 האט זי ווענ זשאנדארמעריע, דעד פת גוירל דעם פארשטעלג זיב קעג טע

 הא־ איג קאמיטעט א עפעס פת עקזיסטענצ דער וועגג דערוווסט פלוצלונג זיב
 אזוי איז זי רחק. את שטיל געוועג צי_יט יעגער צו ביז איז אלצ ווו מעל,

 האבג עם טאג. צו וואם געוווסט ניט האט זי אז געווארג, צעטומקט את אופגעקאכט
 גרוילג, פארשיידנסטע די קאמיטעט געהיימעג דאזיקג דעם את געדוכט איר זיב
 איר זיב האט וואם איינעט, יעז־נ אם אנפאלג אנגעהויבג האט זי מארד. ביז

 דורב־ זי_ינענ מארט ־טנ31 אפג נאכט דער איג פארדעכטיק. פאר אויסגעוויזנ
 נגעווןר ארעסטירט זיינענ עם את אונטערזוכונגעג 40 ביז געוואות געפירט

 געלעגנהי_יט דאזיקער דער בא אי_יזנבאנ־ארבעטער. צוויי זיי צווישג מענטשג, 10
פראקלאמאציעס. געווארג ארויסגעלאזג זי_ינענ

 וואר- די פת ארבעטער די האבג יאר 1899 הי_תטיקנ פונעט כוידעש מי_י את
 אלגע־ אג פת פאדערונג א ארויסגעשטעלט אי_יזנבאנ ליבאווע-ראמענער פוג שטאטג

 אנטשפרעכנדיקע אנ את טאג־לות עקזיסטירנדיקג דעם פונ200/0העכערונג?אס מיינע
 ארבעטער די אבער זי_ינ, מישטאדל זיב צוגעזאגט זיי האט מע טאדיפנ. די העכערונגפת

 האבנ צי_יט, אויסגעווינעג נאר וויל אדמיניסטראציע די אז פארשטאנעג, האבב
 מעלדנדיק רויק, געפירט זיב האבג ארבעטער די שטרי_יק. א דערקלערט זיי

 האט מע אהייט. פאנאנדערגעגאגגענ רחק זיב זיינעג זיי פאדערתגעג, זייערע
 זשא^דאר- דעט געהאלפג. ניט האט זאב קייג אבער געדראט, אי_ינגערעדט, זיי

 טאג, מעג זאל "וואם געזאגט: זיי האט וועלכער שלייפערג, מענ־פאלקאווניק
 ארבעטער די פת עמיצער האט געלט?" קייג ניט גיט מתיסטעריומ דאם אז

 אתדז נאר מיטלעג גענוגנדיקע זייזיב אסיגנירב זשע "פארוואס געענטפערט:
 געהאט ארבעטער די האבג יול ־טנ10 מ7ד האלב-הונגעריק?". זיי האלטג

 צו האבג זיי פארג. צו געקומעג איז וואס וועג־נאטשאלניק,. מיטג שטועם א
 באשטימעג זאלג טאריפג די (1 פאלגנדיקע: צוגעגעבג נאם פאדערונגעג זייערע

 פארשטעג- קעגנזייטיקער א לויט נאד ווילג, אייגענעט זייער לויט מי_יםטערס, די ניט
 ארבעטעו׳, עלטערע די מיט ווארשטאטנ די פת אדמיניסטראציע דער פת דיקונג

 אד־ די אז (2 ארבעטער-ביכלעב; די איג אפגעדרוקט זי_תענ וואם קלאליט, די לויט
 טאג־לות, פולער א ווערג ארויסגעגעבג זאל קראנק, ווערג וואם בעטער,

 אז געענטפערט, האט נאטשאלגיק דעד פראקטיקירט. פר?ער זיב האט עם ווי
 באגייג זיב קאג וועג דעד אז צוגעגעבנ, גלי_יכ האט ער כאטש זענ, וועט ער

ארבעטער. אג זומער גאנצג א
 ארויסגע- איז באברויסק פת קריג־צושטאנד; געווארג דערקלערט איז שטאט את

 געוואר־נ אויסגעקלעפט שטאט איבערג זי_ינענ טנ-11 דעט מיליטער; געוואו־נ רופג
 זיי אויב ןפגעזאגטע, פאר רעכענעג זיב וועלנ ארבעטער די אז מעלדונגענ,
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 ווירקונג א געהאט האט דאס ארבעט. דער צו טנ-14 דעט ארויסגייג ניט וועלנ
 שטרייקער די צווישג וואקלונגעג, אנגעהויבג זיב האבג עם ארבעטער. די אפ

 #נהייבג זאל מע דעט, פאר געשטאנעב איז וואם גרופע, א באוויזג זיב האט
 דאב זי האט אומבאדייטנדיקע, אב געוועג איז גרופע דאזיקע די כאטש ארבעטג.

 אנגעהויבג אלעהאבנ שטו־ניקער, ארי_ינגעטראגנאמיינונג-פארשיידנהי_יטצווישנדי
 צייט יענער איג האט וועלכער פארבאנד, דער ארבעטב. צוטרעטג וועגב טראכטנ

 די מ$ס גענוגנדיקער א איג אונטערגעהאלטג ניט האט פוגקצןאנירט, שוואב
 עם ווו פארגעקומענ, איז וואם פארזאמלונג, דער אם ארבעטער. וואקלדיקע

 לאזנ את ארבעטנ ניט געווארנ באשלאמג דאב איז מענטשנ, 300 געוועג ץי_יגענ
 וועלכע ערטער, 15 איג מענטשג פאגאגדערשטעלנ אבסטרוקציע; אג גאגג איג

 ווי איז, פארזאמלונג דער אם ארבעט. דער צו קיינעט דערלאזג ניט דארפג
 פאסטנס אלע די זנינעג מארגג אם ווניל פראוואקאטער, א געוועג אוים, ווניזט עם

 ארבע- די אפגעשוואכט אינגאנצנ האט דאם סאלדאטג. טיט פארנומעג געוועג
 פאר- דער ארבעט. דער צו אוועק אלע טאג צווייטג אפג זנינעג וועלכע טער,
 זי_ינענ זיי נאר פראקלאמאציע, א ארויסגעלאזג פר?ער נאכט א טיט האט באגד

 ארי_ינגעפאלנ זי_ינענ זיי איידער םר?ער, פאליציי דער פת געווארג אראפגעריסג
 געלייעגט ה$ט וואם ארבעטער-קווארטאל, אייג הענט. די איג ארבעטער די צו
 שטרניק דער ארבעט. דער צו ארויס ניט טאג דעט איז פראקלאמאציעם, די

 איג ארגאניזירטקניט. ניט זי_ינ צוליב געווארג, פארשפילט אויפג אזא אפ איז
 טאריפנ, די געוואו־נ געהעכערט צעכג אייניקע איג זי_ינענ ארוט צי_יט שטיקל א

 טרא־ )אנעט ארבעטער די טיט באגייג זיב אנשטענדיקער אנגעהויבנ האט טע
 ארויסגעלאזג האט פארבאנד דער ארי_ינ(. מאמעג דער את זיב זידלעג דיציאנעלג

 פארשפילג פונעט אורזאב די דערקלערט זיי האבג וועלכע פראקלאמאציעם, צוויי
 איגגיכג זיב. ארגאגיזירג את פארייניקג צו גערופג זיי האבג 3או שטו־ניק דעט

 קדיש; את האנטווערקער די צו פראקלאמאציעס געווארג ארויסגעלאזנ זי_ינענ
 צעכג אלע איג ארויסצוטרעטנ געווארג גערופג זיי זי_ינענ זיי פת איינער איג
 דער אז זיי, דערקלערנדיק ארבעט-טאג, ־שא?קנ12 א פת פאדערונג דער טיט

 אוסטאוו האנטווערקערישנ דורכג געוואו־נ נארמירט איז ארבעט־טאג דאזיקער
פאדערונגענ. זייערע פאר מאטיוו געזעצלעכג א אויפג אזא אפ האבנ זיי את

 פת שטרי_יק א פארגעקוטעג ווארשטאטנ 5 את איז כוידעש אווגוסט את
 האט מענטשג 5 ארבעטלות. דעט העכערנ געפאדערט האבנ זיי שגנידער, די

 דערלויבט זים האט פאליצמייסטער דער ווו סאליציי, דער את צוגענומעג מענ
 ארבעטער אנ פאטש א אראפגעלאזנ האט ער געמיינתייט, פולשטענדיקע א

 מיסל". ,רוסקאיא פת ביכל אלטג אנ געפונעג איט בא האט טע ווניל דערפאר,
 פראקלאמאציעם. געוואו־נ ארויסגעל^זג זי_ינענ דעט טיט צוזאמענהאנג את
געווארג. געווונעג העלפט א אם איז רקק שט דער

 פאר זים רעכענעג וועלכע יאנטויוויט, קדישע די פאר הארבסט, את
 מענטשג א .יוארשטאטג, 11 את שנקדער די פארשטו־ניקט ה$בנ סעזאנ-צניט, א

 פת טיבע אלם סטאליער־צעכ. גאנצער דער קימאט גלניכצניטיק את ,40
 צו אויסגעקוטעג פלעגט עם ווי אזוי אומשטאנד: פאלגדיקער געדינט האט שטרניק
 אזייגער, ד שות זים ענדיקט ט$ג דער את $וונט, 9 ביז ארבעטנ
 האבנ ארבעטער די פניער; פאר ארבעטנ שא פאר א אויסקומענ פלעגט

 שטרייק. דעס ארויסגעחופג האט דאם את אינאוונט ארבעטג אופהערנ באשלאסג
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 אי_תגעשטעלט זיב האט רעזולטאט איג וואכג, דרי_י געדויערט האט שטרי_יק דער
 דער אוונט. 8 ביז טטאליערם די פאר אז.; 7 ביז שני_ידער די פאר ארבעט-טאג אב

 אונטערנ וואט באדי_יטונג, די געהאט אבער האט זיג אומבאדי_יטנדיקער דאזיקער
 ארי־ האבג פאכג, דאזיקע די איב ארבעט-טאג אי_ינגעשטעלטנ פונעמ אייבפלום

 ווער־נ נארמירט זאל עם פאדעו־נ אגגעהויבג פאכג אנדערע פת אויב בעטער
 איינגע- פאכנ אלע את איצט איז רעזולטאט את את ארבעט, זייער

 אינדערפרי 8 פת ה. ,ד. שא. 13 פת ארבעט־טאג אג באזתדער שטעלט
אוובט. 9 ביז

 סאציאל־דעמאקראטישער רוסלענדישער דער פת קאמיטעט האמלער דער
 גע־ ניט עקזיסטיו־נ, פארגעזעצט ווי_יטער האט "וועלכער ארבעטער־פארטיי,

 וואב- גאבצער דער אם ארעטטג, די אפ ניט אתטערזוכתגעג, די אפ ניט קוקט
 את איבערגעגעבנקי_יט דער אפ פאדפאלקאותיק, זשאבדארמטקעב פת זאמקי_יט

 ארטיקע די בארמרחקט נאר ביט האט את שפ?אנענ, זיינע פת פלי_ים
 ,וואם פעטערבורג". באומרחקב אבגעהויב? אפילע האט נאר זשאנדארמעריע,

 אוים- גיט בעשומויפב קענ טע וועלכג קאמיטעט, געהיימער א פאר עם איז
 האמלער וואס דאם, פעטערבורג את געערגערט -האט איבערהויפט ווארצלעג?"

 ווי- א עפעס שטעט, אסאב זייער את ארעסטירטע צאל דער את זי_ינ פלעגב
רעוואליוציע. דער פת געלע

 איז דער צוליב קאמיטעט. דעט פארניכט^ געווארנ באשלאסנ איז עם
 את, שפ?אנענ כאפטע גאנצער א טיט געהילפ א זובאטאוום אנגעקומעב אהער

 האט פאדפאלקאווניק(, זשאבדארמסקער )דער גופע וולאטיעות פת געהייט
 אק־ ־טנ1 אפנ נאכט דער את אונטערזוכתגעב. את ארעסטנ ארגאניזירט ער

 ארעסטנ, 22 את אונטערזוכונגענ 80 בא געווארג דורכגעפירט זיינעג טיאבער
 גע־ דאזיקער דער צוליב ארבעטער. געוועג זי_תענ ארעסטירטע אלע קימאט

 קאמיטעט, דורכג פראקלאמאציעס געווארב ארויטגעלאז? זיינעג שעעניש
 אוים, ווייזט עם ווי האט, וועלכער את פארניכטנ באשלאסג האט טע וועלכב

 גארניט, טיט אוועקגעפאו־נ אזוי איז געהילה זובאטאוום עקזיסטירט. ווי_יטער
געהילפ. א וולאטיעות איבערלאזנדיק

 את איינגעשטילט זייעף באוועגובג די ווערט אג צי_יט דאזיקער דער פת
 את- העו־נ פראפאגאנדע-קרייזלעב די פארנעט. באשיידעבעט א |אנ נעמט
 מעג הערט ארבעטער טיט פארנעמונגענ וועגג עקזיסטירג, אום גאנצנ

 את אגיטאציע, עקאנאמישע שטילע א געפירט בלויז ווערט עם גארניט,
 איז צי_יט גאנצער דער פאר פארמע, אתטענסיווער אב את ביט אויב דאס
אופמערקזאמקי_יט. פארדינעג זאל וואם שטרי_יק, אית קייב ניטא

 עם וואט דעט, את איז טיבע הויפט די פאר? עם קומט זשע פאדוואם
 ווייל ארבעטער, פארגעשריטענע אוב קויכעם אינטעליגענטע געבוגנדיקע פעלג
 צעב־ די את פערזענלעב שטרעבט פאראב, דא איז וואט פארגעשריטענע, דאם

 דעד צוליב איז קויכעס איבטעליגענטע נייע פת ווידער צופלוס דער טערם;
 זייער צענטער, צוט שטעט גרויסע ניט די פרב זיב צ?ענ צוליבנ טיבע, זעלבער

 את־ דער וואט דאם, אויב באדי_יטונג א געהאט האט טיילווי_יז קליינער; א
 אפגע- זיב האט האיאר, איבער לעבט רוסלאנד וועלכב קריזים, דוסטריעלער

 אפ- באוועגונג די איז זי_יב קענ טיילותיז, שטאט, אובדזער את אויב שפיגלט
 דעו- באוועגונג, האבטווערקערישע די וואט דערפאר, אויב געוואו־נ געשוואכט
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 עקא־ פת גרענעצ געוויסנ א פאנאנדערבלתנג, געוויסע א גרייכנדיק
 זי_ינ דורב פארשטית פאליטישג אוב מאסע דער פת באוווםטזי_ינ נאמישנ

 צוליב ווי_יטער ניט זיב באוועגט את אפ זיב שטעלט טייל, פארגעשריטענעט מער
 אוב האנטווערק, פתעט גופע כאראקטער אינידעט ליגנ רואם טיבעם, פאטאלע עפעם

 געוועג איז אזוי צוריק. זי גייט פארוים, ניט גייט באוועגונג די ווו דארט,
 האנטווערקערישע די אויבערהאגט אג האט עם ווו שטעט, יידישע אסאב איב

 אפ באשטייג ניט מענ טאר איבעריקנס אונדז. בא אויב איז אזוי בארועגונג,
 את פראגעס אלגעמיינע צו שי_יעכ שוינ איז דאם ורכיל סיבע, לעצטער דעד

 אי- באשיידענעט דאזיקג אינעט וועו־נ געלייזט ניט קענענ וועלכע האנאכעם,
באוועגונג. אונדזער פרג בערזיכט
 ווארצלעג טיפע געלאזג האט באוועגונג די אז ז$ת, מענ קענ אלגעמיינ איב

 גרויסער א באוווסטזתיק, עקאנאמיש קימאט אינגאנצנ איז זי מאסע, דעד איג
 פארגע- מער די אייניקע, אויב פאראנ באוווסטזיניק, פאליטיש אויב איז טייל

 בא איבערצי_יגונגענ, די לויט קעב, טע וועלכע אירע, פארשטייער שריטענע
 אוים- וועט ווי סאציאליסטג. איבערגעצי_יגטע אנרופנ זיב, האלטנ זיי וועלכע

 בא־ וועט — האנטווערקער די צווישב באוועגונג ווייטערדיקע אונדזער זענ
צוקונפט. די יזנ2וו

 קייב ניט האט זי זאת; ניט דאם מענ קענ אי_יזנבאג-באוועגונג דעה וועת
 צו- גלענצנדיקע א את צוקונפט א נ$ר פארגאגנענהי_יט, קייב ניט קעתווארט,

 פאלג אלגעמיינע דאם רייכער. גענוג א איז באדנ דער ווי_יל דערפאר קונפט,
 אי_יזנבאנ־ארבע- מאסג די דעט; אפ אפגעשפיגלט זיב האט באוועגונג דער פת

 ארויסגערוקט איז דערפאר אבער אנגערירט, ניט איצט אינגאנצג ווערנ טער
 קע- וועלכע באוווסטזיניקע, פולשטענדיק צאלארבעטער נישקאשעדיקע געווארנא

 אגיטאטערם גוטע אלם דינענ ווארשטאטב די איג ארבעט טעטיקער מער א בא נענ
 אנצינדג וועלנ וועלכע פונקענך העלע ערשטע די ינ2ז קענענ מאסע, דער פאר

געטאנ. בלאז א שטארקער ארגאניזאציע דער פת ווינט דער נאר זאל אלצ,
 איר אווי_ילע אפגעשטעלט טי_ימימ טאקטישע צוליב איצט האט ארגאניזאציע די

 $נגע- איצט ווערט ארבעטער ארגאניזירטע שטיל. ארבעט את קאמם אפענעט
 פת 400/0 קימאט יאר; פאריקנ את 430—420 די קעת מענטשנ 350 ציילט

 ארגא־ דער את זיב געפינענ האנטווערק את באשעפטיקטע צאל גאנצער דער
ניזאציע.

 י?דישנ צוט פארייניקט ארגאניזאציע האמלער די זיב האט צי_יט לעצטע די
 אלרוסלעג־ דער פת "קאמיטעט א אפיצ?על דא עקזיסטירט איצט את "בונד"
 בא- אלע אפ געקוקט ניט ארבעטער-פארטיי", סאצ?אל-דעמאקראטישער דישער

זובאטאות. פת מתנגעב
 פת לאגע דעד אפ בליק רעטראספעקטיות א ווארפנ איצט לאמיר

 פארבע־ דע־פאקטא איז עם וויפל אפ טאנ קוק א את ארבעטער די
 פאר- די באוועגונג. דער פת ווירקונג דער אונטער לאגע זייער געווארנ סערט

 דעט פת העכערונג פונקטנ: צוויי לויט זי_ינ געקענט האט לאגע דער פת בעסערונג
 בא געהעכערט: איז געצאלט דער ארבעט-צייט. פונדער פארקלענערונג את געצאלט

 די בא פראצענט; 40—35—שטיק־ארבעטער די פאר ,300/0 אפ שני_ידער די
 וואב, פת ארבעטג וואם די, אפגעשאפט; אינגאנצנ איז שטיק־ארבעט סטאליארעם:

 יאר־ארבעטער פריערדיקנ; דעט קעת 50/נ<0 אפ געווארנ געהעכערט איז
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 דער געבליבנ געצאלט דער איז שגי_ידער די בא ניטא. קימאט איצט זי_ינענ
 נאר געוועג, ניט קאמם פראקטישער קיינ איז זיי בא ווייל דערפאר זעלבער,

 געדויערט האט וואם ארבעט־טאג, זייער איז שטראם אלגעמיינעט דעט צוליב
 פארקלענערט פארטאג, ביז דאנערשטיק אוב באנאכט, 12 ביז אינדערפרי 8 פוג

 איבערי_יס אנ שא אייב מיט אינאוונט 10—9 ביז אינדערפרי 8 פונ געוואו־נ
 דעט געהעכערט מעב האט שטיק־ארבעטער די —שוסטער די בא מיטיק; אפ

 איז שליאסערם די בא .400/0—300/0 אפ יאר-ארבעטער די ,150/0 ביז געצאלט
.500/0 אם קימאט געווארנ געהעכערט געצאלט דער

 אנשטאט שני_ידער, די בא ענדערונגעג: פאלגדיקע האט ארבעט-טאג דעד
 אנשטאט סטאליארעם, די בא שא; 15—14 איצט שז$, 17—16 פחערדיקע די
 פונ זומער —איצט $וונט, 10 ביז םארט$ג 5 פוג שא, 17 פריערדיקע די
 אינאוונט; 8 ביז אינדערפרי 7 פונ —ווינטער אוונט, איג 9 ביז אינדערפרי 6

 פר?ערדיקע די אנשטאט אינאוונט, 9 ביז אינדערפרי 6 פונ —שוסטער די בא
 אפ איבערי_ים אג ארבעט־טאג. שא?קער-14 א —שליאסערם די בא שא, 18

פאכנ. אלע אינ קימאט געגעבנ ווערט מיטיק
 פוג באצענג אדגעמיינער דער איב פארגעקומענ אויב איז פארבעסערונג א

 אג- זיב באגייט טע פינקטלעכער, צאלט מע ארבעטער: די צו באלעבאטיט די
אי_ינ. פאלט עם וועמענ ווי אפ ניט זאגט טע שטעגדיקער,

 מיר ה$בנ געקענט, האגנ מיר וויפל אם פארענדיקט. איז איבערזיכט דער
 בא־ רער געפעסטיקט אוב אנטוויקלט שטוםגווי_יז זיב האט עם ווי דערוויזנ
 ארבעטער-באוועגונג, די דעט טיט צוזאמעג אונ אינטעליגענטב די פונ וויםטזי_ינ

 איצ- די אנגענומענ האט אנטוויקלט, אוג געשטארקט זיב האט זי וואנעג ביז
 באגאנ- ניט זיב איז עם שווער, אנקומעג פלעגט עם אירע. פארמע טיקע

 אלגעמיינער דער איז אזוי טאנ, מעג קענ וואם אבער ק^רבאנעס. אג גענ
 פאר- גוירל דער געגעבנ. ניט זאב קיינ ווערט אומזיסט אנטוויקלונג-געזעצ.

אויסקויפ־קארבאנעם. לאגנט
זשאנדארמענ-קארפוס באזונדעו־נ פוג ריכטיק: אריגינאל מיטנ

וו. א ם א ל וו ק י נ וו א ק ל א פ ד א ם
פאליסיק"(. אויסערלעכער אוג "רעוואליוציע סוב )ארכיוו
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זיב! פארייניקט לענדער אלע פת פר^לעטאריער

סטאטוט
ארבעטער-פארייב. האנטווערקערישנ האמלער ד?מ פת

 רום- דער פוג קאמיטעט האמלער דעט פת אויסגאבע
פארטיי. ארבעטער ם$צ?אל-דעמאקראטישער לענדישער

 ווארשטאטנ, האנטווערקערישע האמלער אלע פת ארבעטער-געזעלנ סיר, .1
 עק־ אונדזערע מיט קעמפנ צו פארבאנד פעסטנ אייג את זיב פארייניקנ

 עקא- אונרזער פת פארבעסערונג דער פאר ספלואטאטערנ-באלעבאטימ
 רעגיו־ונג זעלבסטהערשערישער דעו־ מיט קעמפנ צו את לאגע נאמישער

ארבעטער־מאסנ. די פת ט יי ה י_י ר פ פאליטישער דער פאר
 פאריי- פוב יהי_יט2פר פארשטאנענ: ווערט פרי_יהייט פאליטישער אתטער

 מיטב זיב באנוצג צו אוב פרעסע שטרי_יקנ, קאסעם, פארזאמלתגענ, נעב,
פארלאמענט. את פארטרעטער וויילנ צו רעכט

 גרופע, זעלבשטענדיקע באזתדערע קייב ניט איז פארייג האמלער אתדזער .2
 ם$- רוסלענדישער דער פת עפטיילונג ארטיקע אג ווי מער, ניט נאר

 אויסגעבילדעט זיב האט וואם ארבעטער-פארטיי, צ?אל-דעםאקראטישער
יאר. 1898 פרילינג רוסלאנד את קאמפ־פארבאנדנ אלע פת

 וואם באשלוסג, די זיב אונטערצוווארפג מעכויעוו איז פארית אתדזער 3
 רוסלעג־ דער פת פארטרעטער-צוזאמענפארג די אם אנגענומענ ווערב

ארבעטער-פארטיי. םאצ?אל-דעמאקראטישער דישער

 קאמיטעט ה$מלער דער שטייט פארית אתדזער סוג שפיצ דער את .4
 גע־ איז וואם פארטיי, רוםלענדישער-סאצ?אל-דעמאקראטישער דער פת

 פארטרע- דעם פת באשטימתג דער מיס העסקעט את געוואות שאפב
יאר. 1898 פת טונג־צוזאמענפאר

 זיינענ פארטיי דער פת קאנגרעס דעט פת באשלוסנ די ווי אזוי, פונקט .5
 די אויב זייבעג אזוי רוסלאנד, את פאריינעג אלע פאר אבליגאטאריש

 מיטגלידער אלע פאר אבליגאטאריש קאמיטעט ארטיקג פתעט באשלוסנ
פארית. אונרזער פת
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 אר־ די רעגולירנ צו פליכטב: די ארופגעלייגט וועו־נ קאמיטעט דעט אפ .6
 מיטהעלפנ ליטעראטור, אוטלעגאלע צושטעלנ בעטער-ארגאניזאציע,

 איינארדענעג, ארבעטער, די בא זעלבסטבאוווסטזייג דעט אויסצוארבעטנ
גל. ד. את זעלבסט־אנטוויקלתג פאר קריית מעגלעב, איז דאם וויפל אם

 באשטימענ צו רעכט דאם ה$ט פארטיי דער פת קאמיטעט דער נאר .7
 אגיסאציע-פארזאמלובגענ פת אכתארדענתג די באשטימעג צו שטרי_יקנ,

גל. ד. אוב מי_י ערשטג פת פייערתג די פייערונגעג, אוב

 שטרייק- דער אויב ארית גייט קאמיטעט פרנעם קאמפעטענצ דער את .8
 נייטיקג וואם ארבעטער, די ארויסגעגעבג ווערט עם פתוואנעג פאנד,

שטרי_יק. א פת צי_יט דער את מיטלענ זיב,

 צאלתגענ אבליגאטערישע פת צתויפגעשטעלט ווערט שטרי_יק־פאנד דעד .9
 ווערג וואס נ$כ, מעגלעכקי_יטנ זייערע לויט גופע ארבעטער די סוג

 פת פראצענטנ אראפגערעכענטע פת את צייט, צו צייט פת געזאמלט
פארטיי. דעד פוג קאפיטאל פונעט האכנאסעם די

 דער פת קאמיטעט פת העסקעט מיטג רעכט דאם ה$בנ ארבעטער די .10
 שטרייק־ דעט לעטויוועם אותטג אוב לאטערייעם אי_תצוארדענענ פארטיי

тפאנד.

 פראקלאמאציעם דורב געמעלדעט ווערג קאמיטעט פונעט באשלוסג די .11
מונדלעב. אוב

 פליכה די ארופגעלייגט ווערט ארגאניזאציע דער פוג מיטגליד יעדער אפ .12
 ליטע- פארשפרייטג ארגאגיזאציע, דעו־ את מיטגלידער נייע צוצוצןעג

 אזוי, ווארשטאט אייגענעם ז־עמ פת יעחעם גענויע איבערגעבג ראטור,
 אג־ פארטיי, דעד פת קאמיטעט צוט דערגייב אומבאדינגט זאלג זיי אז

 שטרייקג מיטהעלפג אוב צעב אייגענעט דעט את שטרייק א צו זיב שליסב
 קאמיטעט, פונעט פאדערתגעג אלע אויספילג פינקטלעב צעכג, אנדערע את

 פרעמדע איבערגעבב ניט פאל קית את געשטעלט, איט צו ווערב וואם
 פארשפרייטנ את ארגאניזאציע דעד פת סוידעם די מעגעשנ זייטיקע אוג
 דערלויבט האט ער וואם קאמיטעט, פונעט באשטימתגעג אזעלכע באר

פארעפנטלעכנ. צו

 רוסלענדישער דער פת קאמיטעט האמלער
ארבעטער-פארטיי. םאציאל-דעמ$קראטישער

 זשאנדארמענ-קארפום, באזתדעו־נ דעט פוג ריכטיק: אריגתאל מיטב
וו. א ם לא וו פאדפאלקאותיק

 פאליטיק"(. אויסערלעכער את -רעוואליוציע פת )ארביוו
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 דאס את ארבעטער די צווישנ פראפאגאנדע פאברעכערישע די
אופרופנ פארברעכערישע זיי צווישנ פארשפרייטנ

 געהיהם־שעפ
 מאלעווער פוב

 גובערנלאלער
פארוואלטונג זשאנדארמערישער
איב

האכגעבורט זייב
ראטאיעוו אלעקסאנדראוויטש לעאניד

ראהאטשאווער האמיזער,
אלעקםאנדר$וויטש! לעאניד הער גנעדיקער אויעזדג. ביכאווער אוב

יאר. 1900 יול, ־טער8
640 נוט.

פערלאדיש צו מיר שטעלט עם וועלכע יעדלעם, די פת האמעל שט
 פיו־נ צו אפ אז ארויס, זיב ווייזט מיטארבעטער, געהיימער טייב

 ארבעטער־ פוב סוויווע דער איב אנטירעגירתג־פראפאגאנרע אב
 דאס פראקלאמאציעם, העקטאגראפירטע ליטעראטור, אומלעגאלע זיי צווישב פארשפרייטב דורם קלאס

 אומגעזעצלעכע איצט אויב האמעל שטאט דער איב עקזיסטירט שמועסב, מינדלעכע דורב אויב זעלבע
קאמיטעטב. אב זיב רופב וועלכע געזעלשאפטב,

 צענטראל- "האמלער אזויגערופענער דער שטייט געזעלשאפטב דאזיקע די סוב שפיצ דעד איב
 שטימרעכט באשליסנדיקע אוב ראליע אנפירגדיקע העכסטע די איבערגעגעבנ סיאיז וועלכב קאמיטעט",

 זארגב צו פליכט די צענטראל־קאמיטעט דער זיב אפ האט דעט אויסער פראגב. וויכטיקע אלע את
 פארשפרייטב געהעריק ווי אוב זי איינהיטב ליטעראטור, אומלעגאלע צאל נייטיקע די באקומעג וועגב

 הא־ שטאט פת איינוווינער די זי_תענ קאמיטעט דאזיקב דעט פוב מיטגלירער ארבעטער. די צווישב
 ביים געווארב אונטערגעזוכט איז וועלכע בערקאוו־באריסאוום, ו־אלסע— ראסיע יאפע .1 מעל:
 בארוכם, יאנקל נעכאמקת 2 יאר; 1899 אקטיאבער טנ-2 פג א נאכט דעד את ליקווידאציע דעד

 שמערקע גינזבורג .3 הייזער; ילדישע פריוואטע איב לעקציעס געבב טיט זיב פארנעמט וועלכער
 ראסיע פת אוב האלפעריב מאב לויטב מאריע געזוכטער דעד פת ברודער לליבלעכער א—יאנקלם

 אום- געהיימער אונטער האמעל שטאט דעד איב זיב געפינט וועלכע זאלקינד, מאב לויטב ראזאליע
פעסטגעשטעלט(. ניט נאטעג פאטערם את )פאמיליע סטאליער־ארבעטער א כייקל .4 זיכט;

 אום־ קאמיטעט־מיטגלידער צאל דעד איב איז האיאר כוידעש מיי העלפט צווייטער דעד פת
 ־טער25 באטארייע ־טער5 דעד פת קאנאניר האמעל שטאט את אנגעקומענער דעד געוואו־נ גענומענ

 צוגעצויגנ קרעמענטשוג את איז וועלכער דראפקיב, ביניאמינס אלטער־זאלטעב ארטילעריע־בריגאדע
 פת טייל ־טנ2 דורכב פארויסגעזעב איז וואם מעלוכע־פארברעכב, את באשולדיקטער אלם געווארב

 דעד לויט האיאר, פעווראל ־טנ23 דעט איז וועלכער את שטראפנ, וועגב געזעצב־קאדעקס ב. 251
 אונטערגעווארפנ רואם; דעד אונטער פת באפרי_יענ צו אם פאליציי־דעפארטאמענט פת פארארדענונג

 מיי ־טנ12 דעט איז את מיליטער־שעם, פת אופזיכט דעט איניעב זייב לייזב בית ווי_יטער אם
יאר. אייב אפ געזונט זייב פאריכטב צו אפ קראנקי_יט צוליב אהייט געווארב אפגעלאזב
 את אריתגית צו באוויזב האמעל את אנקומעב זי_ינ נאם באלד האט דראפקיב דאזיקער דעד

צענטראל־ פת פארזאמלתגענ די אם תת צו באוויזב צוטרוי, פולב דעט פארדינענדיק את, קרייזל

 צענ־ אלם צענטראלער; גערופב ניט קאמיטעט האמלער דעד זיב האט באוווסט, ס׳איז ווי *•
רעד. דאקומענטג. פאליציילשע די את בלויז באצייכנט ער ווערט טראל-קאמיטעט
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 דער פת שוואכקי_יט גאנצע די אופווייזבדיק רעדעס, אסאב זייער געהאלטנ האט ער ווי קאמיטעט,
 את אויסבעסערנ וועגב פראיעקנ רעריזאנגט את מיינונגעב זייערע ארויסגעזאגט ארגאניזאציע, האמלער
 ארויסרופג צו פארשטאנעג צייט קורצער זייער א את ער האט ביקלאל ארדענונג, את זי ברענגענ

 ס׳איז וואס אדאנק אווטאריטעט, אב איט את ווערב אוב קאמיטעט פת צוגעלאזנקייט די זיב צו
 די מענטשנ, פולקומ־דערפארענעמ א אלם דראפקינעב, אנטרויעב געווארנ באשלאסב איינשטימיק

צענטראל־קאמיטעט. פת אתיאניט אלע טיט פארארדענעג צו אוב הויפט-אבפירתג
 סא־ טיכטיקער את אויסערגעוויינלעכיענערגישער אב אלם דראפקת, אלטער האט דעט אויסער

 אריינצודרינגעב, אם מיטלעב אלע אנעמעב וועט ער אז קאמיטעט, דעט צוגעזאגט צלאל-דעמאקראט,
 שוועבע- דער פת ארבעטער-סוויווע דער את טעטיקייט, זית פאר באדב א צוצוגרייטב צוועק מיטב

 ווירקלעב איז ער וווהיב בעליצע,—ה$מעל שט. פת פארשטאט את זיב געפינט וועלכע לעכ-פאבריק,
דאטשע. אם קלוימערשט האמעל פת צופארב געקומעב

 $פהענגיק זיינענ וועלכע צוויי, באב האמעל את עקזיסטירב צענטראל־קאמיטעט דעט אויסער
 פת פארשטייער פת צוזאמענגעשטעלט ווערט וועלכער קאמיטעט", "ארטיקער אב—ערשטב פונעט
 מיטגלידער די ווארשטאט. יעדער פת פארשטייער פת—קאמיטעט" ״פעדאראטיווער א את צעב, יעדג
באוויסט. ניט זיינעב קאמיטעטב דאזיקע די פת

 הא־ האמלער אלע פת מיטגלידער די דארפב צענטראל־קאמיטעט פת פארארדענונג דער לויט
 אופדעקנ צו אפ גרונט קייב געבב ניט קעדיי פארזיכטיקייט, גרעסטער דער את זיב האלטנ מיטעטנ

 פאר־ דער צו שי־יכעם א חאבנ זיי אז זיי, פת ס׳איז וועמעג אם פארדאכט א ווארפנ ארעד
 פארזאמלונגענ די פת איינער אפ צענטראל־קאמיטעט דער האט דעט צוליב טעטיקייט. ברעכערישער

 פת שפעטער אויסגאבעם אומלעגאלע קית קווארטיר אפנ זיב בא ?את ניט זאל קיינער (1 ,באשלאסג.
 ז$לנ קווארטירג, אם אי_ינגעארדנט וועו־נ וועלכע סכאדקעס, שוט קית אז את אינאוונט, אזייגער 10

 עם פאלנ, קית געוועג ניט נאה זיינענ עם ווייל צי_יט, דאזיקער דער פת שפעטער געדויערנ ניט
 קאמיטעט־מיטגלידער סיי אז (2 אינאוונט; אזייגער 11 פת פריער אונטערזוכונגענ פארקוטענ זאלג
 זיב טרעפנ באט זאלנ טעטיקי_יט, זייער שייכעס^צו א האבג וועלכע פערזאנעג, אנדערע אויב םי_י את
 ווי אנדערע, די טיט איינס זיב באגריסג ניט אפילע נאר ריירג, זיב אפשטעלנ ניט נאר ניט גאס את
זיב. צווישנ באקאנט זית ניט אינגאנצג וואלטג זיי

 ניט ריכטיקער, «{!־ער, ביבללאטעק א זים געפינט צענטראל־קאמיטעט האמלער פת רעשום את
 איר טיט באקאנענ צו אם באשטימט איז וועלכע ליטעראטור, אומלעגאלער פת סקלאד גרויסער קית

 ית פת דאטעס טע-20 די את סקלאד דער איז פארשלאג דראפקינם אלטער לויט ארבעטער; די
 דא דער געוואו־נ צוזאמענגעשטעלט ס׳איז את געווארג דורכגעקאנטראלירט פלייסיק יאר היינטיקם

 בא־ איז דערביי געפונעג. איט אם זים האבנ וועלכע אויסגאבעם, אלע פת קאטאלאג בי_יגעלייגטער
 אבער איבעריקע די אויסגאבע, יערער פת עקזעמפליארג 2־1 צו סקלאד אפג לאת געווארג: שלאסנ

געוואו־נ... אויסגעפילט ס׳איז וואס ארבעטער, צווישג פארשפרייטנ
 אג אם געווארנ ארופגעלייגט איז—איט אפהיטג את סקלאד דאזיקג רעט טיט פארוואלטנ ...

 איינעט אם עפעס קאמיטעט, דורכג געווארג אויסגעוויילט איז וועלכע פערזאנ, אנפארטרויטער
 קאנ באגרים, נעפלדיקג א זייער קאמיטעט וועגג אגעוו, האט, וועלכער מארשאוו, לייזערם מענדל א

 אומלעגאלע סקלאד את צו שטעלט לעצטער דער וואם דערסאר, אויב דאס את כייקלענ אית נאר
 אויסגאבעם רוסישע—פארמיטלונג כי_יקלס דורם האמעל את דערהאלטנ ווערט וועלכע ליטעראטור,

 אוניווערסיטעט יוריעווער פת סטודענט געוועזענעט דעט פת בערלת פת אויסלענדישע קלעוו, פת
 פאלי. דעט מיטיילנ צו ערע די געהאט האב איב וועלכנ וועגב קארפאוויטשנ, וולאדימיראוו פעטער

 את פלייסיקער פערזענלעכער מי_ינ לויט .297 נוט. מיטנ י. 1900 טארט ־טנ14 דעט ציי־דעפארטאמענט
 אוועק־ את דערהאלטענע פת פאטשט-טעלעגראפ־קאנטאר האמלער את רעוויזיע געהיימער פולשטענדיק

 נאד ניט געווארב צוגעשיקט ניט איז גאמענ כייקלס אם אז פעסטגעשטעלט, איז ביכער, געשיקטע
 אומשטאנדג דאזיקע די פאקעט. אית קית ניט ערגעצ פת אלגעמית את נאד בערליג, אדער קיעוו פת

 אדרעסירט ווערג כייקלעב פאר פאקעטנ דאזיקע די אז זי_ינ, מעשאער צו גרונט פולנ דעט גיבנ
פאטשט. דוו־כ איבערגעשיקט ניט אינגאנצג ווערנ זיי אדער פערזענלעב, איט ניט

 ווערט פארזיכטיק, מער מעגלעב וואס זית צוליב ביכער, סקלאד פת ארויסגעבנ צו אפ
 אויסגאבע געוויסע א סקלאד פת באקומענ צו נייטיק ס׳איז ביים ארדענונג: פאלגנדיקע פראקטיקירט

 אנ סקלאד טיסת פארוואלטער דעט צו שיקט ער אדער כי_יקלענ דעט וועגנ קאמיטעט דער מעלדעט
 ווירקלעב שטאמט פאדערונג די אז באווייז, אלם לעצטער, דער ווערט דערבי_י פערזאג, אנפארטרויטע

 שות איז ,ער פארוואלטער: דעט באוווסט אויב איז וואם פאראל, א מיטגעטיילט קאמיטעט, פת
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 פארוואלטער דער ווערג. ארויסגעגעבג ניט בעשומויפג לעצטער דער וועט בוב דאס וואס אג ביטא",
 רעט באשטימט ער אדער כייקהעג, דורב ווערב איבערגעבג וועט געסאדערטע דאס אז דערקלערט,
 אפנ איז ניט ווו מערסטנטייל בוב. דאס איבערגעבג צוט אם באגעגנ-ארט את צי_יט א געקומענעט

 יל2וו ניט, געווים סקלאד אפג אוב קווארטיר, אפנ זיב נא ניט בעשומויפנ נאר בוהוואר. אפנ גאם,
באוווסט. ניט קאמיטעט־מיטגלידער די סוג קיינעט אבסאליוט איז ארט זי_ת

 באאבאכטונג, די אויסמיידג צו קעדיי את פארזיכטיקניט מעגלעכסטע די אפהיטנ צו קעדיי
 די אופהיטנ צו קעדיי אויב את רעגירונג דעד פת אגענטג געהייטע די מיצאד זית סיקענ וועלבע

 פארשפרייטג צו געוואו־נ באשלאסנ פארשלאג דראפקינם אלטער לויט איז ליטעראטור, אומלעגאלע
 אונטערווארפג ניט קעדיי הענט, די פת זי איבערגעבנ דורב נאד פאנאנדערווארפנ, דורב ניט זי
 די דורכפאל א צו דערמיט ברענגעג את ווערג צו באמערקט געפאר דעד פאנאנדערווארפער די

 געווארנ אויסגעפילט איז דאס וואם ליטעראטור,; פארשווענדג ניט אומזיסט קעדיי את זאב גאנצע
 עקזעמפ־ 30 הענט די אם געוואו־נ סאנאנדערגעגעבנ איז דערבי_י האיאר. ית ־טנ28 את ־טנ27 דעט

 צוגעשטעלט מיר האט עקזעמפליארנ 11 אי_יזנבאנ־ארבעטער, די צווישג 20 את שטאט את ליארנ
מיטארבעטער. מי_ינ

 י. 1900 מי_י ־טער1" צי_יטונג די אויי׳נאבעס: פאלגנדיקע געווארג פארשפרייט זי_ינענ מאל דאס
 זשע־ את סאצ?אל־דעמאקראטנ רוסישע דל פת פארבאנד פת ,,ארויסגעגעבב בראשורלעב מי_י־בלעטל".

 ,דעד טע-2 די ארבעטער", די וועגנ זיב זארגט מיניסטער דעד ,ווי ־טע1 די י." 1899 את נעווע
 את רעוואליוצלאנער א טעלוכע־פארברעכער, א אזוינם איז «וואס ־טע3 די פאבריק־געזעצ־׳, י_יערנ
 פאר קעמפנ צו פארבאנד פעטערבורגער ,ס. פת ארויסגעגעבנ בראשורקעם, די את סאצלאליסט" א
 יעדיעם קלייבנ צו «פראגנאם .1טיטלענ: די אונטער י. 1899 ארבעטער־קלאס", פת באפרייונג ערד

 "6נומ. דעט אונטער פאבריק "פאלם .2 ״.4 נום. רוסלאנד את ארבעטער־קלאם פת לאגע דער וועגב
״.8 נוט. אונטערנ פאבריק -מאקסוועלם .3 את

 צענטראל- האמלער פוג מיטגלידער צאל דער את איז כוידעש יול היינטיקג ־טנ2 דעט פת ...
 באצ?ונ־ נאענטע את זיב געפינט וועלכער סאלאמאג, י?ד א איינער געווארג אופגענומענ קאמיטעט

 פערזענלעב- די קאלאשניקאות. פאמת גריגארי פאליציי־דעפארטאמענט דעט באוווסטנ דעט טיט גענ
 דער בא געוואו־נ. פעסטגעשטעלט ניט פינקטלעב נאב איז סאלאמאג דערמאנטנ דעט פרג קי_יט

 אוועקשיקנ צו אפ קאמיטעט, פת אופטראג לויטג *סאלאמאג, דאזיקער דער שרייבט צי_יט איצטיקער
 האמעל, את ארבעטער־באוועגונג דער פת געשיכטע אויספירלעכע אנ קאנגרעס, פאריזשער (אפנ

 האמעל את איז באוועגונג דאזיקע די וועג טאג, דעט פת פעריאד׳ גאנצנ דעט ארוט כאפט וועלכע
 אייזנבאנ-ארבעסער האמלער פת באוועגונג דער פת געשיכטע אזא צי_יט. איצטיקער ביז אנטשטאנעג,

 געווארנ ארעסטירט איז וועהכער גענזיצוויי, ארנם שמועל נאטע מעשטשאנת דער אויב שרי_יבט
 באפו־ניט דערנאב את י" 1899 מארט ־טנ31 אפנ נאכט דער את האמעל שטאט די ליקווידירג באט

 נאענטע את זיב געפתענדיק ציל, א געשטעלט זיב פאר האט ער ארעסט. דעט אונטער פת געווארג
 ליבאווע- פת ווארשטאטנ האמלער פת טאקער צי_יט זעלביקער דער את ארעסטירטג מיטג באצ?ונגענ

 רעקאמענ־ דער טיט את פארמיטלונג דער דורב סענאטאראוו, איגנאטיעוו איוואג אייזנבאב ראמנער
אייזנבאג־ארבעטער. פת קרייזל באזתדעו־נ פולשטענדיק א ארגאניזירנ צו לעצטג, פונעט דאציע

 דער אז פעסטנעשטעלט, ווערט זשאנדארמעריע מאלעווער דער פת ראקומענטנ אנרערע את *
 האמלער איג טוער די פת איינער געוועג איז וועלכער צייטלת, סאלאמאנ איז "סאלאמאג" דאזיקער

סיביר. קייב נעוואו־נ פארשיקט את ארויסגעגעבב פראוואקאטער דעט פת דערנאב איז את קאמיטעט

 ,געשיכטעם- אויבנרערטאנטע די פת איב וועל מעגלעכקניט, א באקוטעג זיב ס׳וועט אויב
קאפיעם. אראפנעמענ
 יעדיעם דאזיקע די מיטיילנ את אפהאלט דער אז צוצוגעבג, נייטיק פאר איב האלט דערצו

 סארוואל־ פוב פאסטג דעט אויספילג צו אם מאלעוו את זיב געפינענ טית אדאנק פארגעקומענ איז
טונג-שעם.
 פת איבערגעגעבנקניט טיפער את אכטונג פולער רער את פארזיכערונג די אנעמענ בעט איב

דתער געהארכזאמענ אי_יער
)אתטערשריפט(.

פאליטיק"(. אויסערלעכער אוב "רעוואליוציע פרג )ארכיוו
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ל ט ע צ

 פת סקלאד אפ? געפונעב זיב האבג וועלכע אויסגאבעם, אומלעגאלע סוב
צענטראל-קאמיטעט האמלער

אויסגאבעם נ ו פ נ ע ט ע נ

1 д אנטוואפענתג רעאקצלאנערע אוב דעמאקראטישע
5 . 1 אווגוסט דיעלא", ״ראבאטשעיע .2

18 רעוואליוציע פאליטישע א מאכט ווער .3
33 . 6 ב. י. 1899 מי_י ארבעטער־צייטתג, קלעווער א "וופעריאד", .4

1 .................................................................טויט אוב לעבב לאווראווס .5
2 שסרי_יק מאראזאוום פוב יאר צעב .6
1 . ארבעטער ענגלישע .7
1 ......................................................פאבריק־געזעצ רער .8
2 אייזנבאב־ארבעטער די פת פראקלאמאציעש .9
1 יוב ־טנ2 פת געזעצ רער סן.
1 שטרייק ניקאלסקער לערנט וואס ן!.

1 ארבעטער־פאנד לאנדאנער ן.2
2 ׳ סאציאל-רעמאקראטב רוסישע די פת אופגאבע די .13

1 ארבעטער-פארטיי רוסישער רער פת אופגאבעם די .14

1 מיי ערשטב פאו־נ כאלעמ א .15
2 ארבעטער־פאריינעב .16

י" 1900 ,מיי׳ ,ערשטער צייטונג רער צו בילגעלייגט בילד )א מארסעליעזע .17 *
5 זייט( ־טער8 דעד אפ
ן ארבעטער וועגב זארגט מיניסטער דער ווי ן.8

1 מארט-רעוואליוציע .19

1 קאנסטיטוציע א פת איקער וועגב .20

2 ארבעט־טאג דער .21

1 ארבעטער־פארייב האנטווערקערישב פת סטאטוט האמלער .22

48 צייטתגענ( את בראשורב העקטאגראפירטע )פאר באנדעראקב .23

3 יאר 1898 יוב את מיי י. 1897 נאיאבער 4 נומ. אייב צו ׳״ראבאטניק״ 24,

51 פראקלאמאציעם פארשיידעגע עקז. 50 את 1 ״שפלאב״ .26 אונ 25

עקזעמפליארב 186 צוזאמענ

)אתטערשריפם(. אתטערפאלקאותיק זשאנדארמענ־קארפוס ספעצלעלג פת
פאליסיק"(. אויסערלעכער אוב -רעוואליוציע פוב )ארכיוו
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 די את געווארב געפונעב זיינעב וועלכע אויסגאבעם, אומלעגאלע סוב קאטאלאג פת קאפיע א
 א־נ געוואו־נ ארעסטירט איז וועלכער אספיז, מארדכעס שאלעט מעשטשאנת מאלעווער פת זאכנ

יאר. 1900 דעקאבער ־טנ29 אפ נאכט דער את האמעל שטאט

בל?יבט

——
 ארוים־ ,

געגעבב געווענ

1 1 בעבעלם סאצלאליזט אוב אקאדעמיקער
1 — 1 בלאגראפיע לאווראוום פ.

2 — 2 ד נוט. "וופעריאד"
7 — 7 .6 מ•1ב "וופעריאד"

2 2 ......................................................................9—8 .

2 — 2 זאוואד את פאבריק דעו־ פאר פראגב
1 — 1 . דערינערונגעב

2 — 2 . אנטוואפענונג רעאקצלאנערע את דעמאקראטישע

1 1 קאמם פאליטישנ א מיד דארפב רואם צו
1 — 1 סאצלאל-דעמאקראטנ. רוסישע די פת פארטראג א

2 2 4 .........................................................יוב ־טנ2 פת געזעצ דער
1 — 1 סאצלאל-דעמאקראטב רוסישע די פת אופגאבע די
1 1 2 כאסענע גאלדענע די
1 — 1 אויסלאנד את ארבעטער די קעמפב את לעבב ווי
2 — 2 . . . , קעמפער א געווארב ווידער איז קראוזע
1 — 1 ............................................................לעבט איינער וו$ס פת
2 — 2 רעווזןליוציע פאליטישע א מאכט וועד
1 — 1 . . . . . 4—3 ״ראבאטניק״ פוב בלעטל

1 _ 1 ................................................................5 ״ ״ ״

1 1 .6 .. . ״

1 1 .8 " ,,

1 — 1 1 נוט. דיעלא״ "ראבאטשעיע פת בלעטל
5 — 5 סטודענטנשאפט קלעווער פת בלעטלעב
9 — 9 900 דיעלא״ ,״ראבאטשעיע פת מיי-בלעטלעב

1 — 1 900 טיפל״ ״דאב. פת מי_י־בלעטלעכ

1 — 1 900 דאב.״ ״יוזשני פת מיי־בלעטלעב

1 — 1 יאר ־טנ48 פת מארט־רעוו^ליוציע די
1 — 1 פארטיי סאצלאל־דעמאקראטישער דער פת מאניפעסט

— 1 1 פאר מאטעריאלב

1 — 1 אינקוויזיציע אונדזער
1 1 _ 1 מארקס כילאסאפיע, פת נט7ע די
2 1 2 4 ........................................................פאבריק־געזעצ ני״יער דער
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בלייבט  ארוים־
געגעבג געוועג

1 _ 1 . . סאצלאל־דעטאקראטב קעגג קאטפאניע נייע די
1 1 2 זאמלבוב—בליט אתדזער

צעריסב
4 1 5 ..........................................? קאנסטיטוציע א פת איקער וועגב

— 2 2 שטראפג. וועגב
1 — 1 י . . . . . . קאמונע פאריזשער
1 — 1 ארבעטער־באוועגתג ילדישער דעד את ווענדפונקט דעו־
1 — 1 צוגרייסונג־קאנפערענצ

— 8 8 ארבעטער טווערער פת לאגע די
7 — 7 אייזנבאנ־ארבעטער האמלער פת פראקלאמאציעס

9 3 12 סאצלאל־דעמאקראטנ פת פראטעסט

1 _ 1 גרענעצ־צאל-מילכאמעס סוב אפשטאמתג די
געשר.

1 1 * * פאליאקב געמישפעטע די וועגב פראקלאמאציע

1 — 1 יאר 97 גאזעטא״ ,ראבאטשאיא

3 1 4 1 נוט. דיעלא״ "ראבאטשעיע
— 5 5 3 2 >, " "

3 4 7 ..................................................... 5—4 "

— 5 5 רוסלאנד" את דיעלא "ראבאטשעיע

2 2 , . . 2 נוט. ארבעטער־בלעטל
_ 1 1 סאצלאליזט וויסנשאפטלעכג פת אנטוויקלתג די

1 1 סאוויצק. ליוד. פת זעלבסטמארד דעד
_ 1 1 ................................................מאטערלאלב פת זאמלבוב

1 — 1 . "י . . II סאצלאל־דעמאקראט
1 — 1 III " ״

— 1 1 ...................................................................... IV
_ 1 1 רוסלאנד וועגב ענגעלס פרידריב

1 — 1 פאבריק פאלס

1 — 1 פאבריק מאקסוועלם

1 — 1 לעבב לויפנדיקג פת כראניק
געשר.

1 — 1 שטרייק ניקאלסקער לערנט וואם

1 — 1 שאכטיארב

1 — 1 . שפלאב
— 1 1 מארקם קארל פת לערע עקאנאמישע

1 — 1 1 נוט. ראבאטשי" "יוזשני

1 1 2 שטרייק מאראזאווס פת יאר צעב

1 — 1 באנאפארט לול פת ברומער ־טער18

2 6 8 פאריינעב פראפעסלאנעלע סוב סטאטוטב

♦
 ווייל דערפאר, ארבעטער פוילישע 9 טויט צוט פארמישפעט ווארשע את מעב האט 1900 את *

 פאר־ את פארמישפעטע דאזיקע די באגנעדיקט האט צאר דער שפלאנעב. 3 דערהארגעט האבב זיי
 דעט וועגב יאר. 15 אם 8 אוב יאר 20 אם איינעט ארבעט, קאטארזשנע אם טויט־אורטייל דעט ביטב

 דעט את פראקלאמאציעס. ארויסגעלאזג ארגאניזאציעס רעוואליוצלאנערע פארשיידענע האבב מישפעט
פראקלאמאציעס. דאזיקע די פוי איינע אם אנגעוויע ווערט צעטל

וו. א ס א ל וו אתטערפאלקאותיק — ריכטיק אריגינאל מיטב
פאליטיק"( אויסערלעכער אוב "רעוואליוציע פת )ארכיוו
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 קאמיטעט האמלער דעט וועגב "דיעלע" זעלבער דער אינ
 עדעל־ פת טייל א פת איבערזעצתג רוסישע א געפונעב מיר האבב

 אפגענומעב האט טע וועלכע קאמם", «את ליד באקאנטער שטאטם
 ארעס־ די אונטערגעזוכט האט טע ביים ,1900 דעקאבעי, ־טנ29 דעט

 ליד פת פערזב פינפ איבערגעזעצטע די גאלדת. ב. דאבע טירטע
 טיט שטעלט אוב געווארב איבערגעארבעט ביסל א עמיצב פת איז
 פאר־ את צי_יט יעבער את פהעגט טע וויאזוי מוסטער, א פאר זיב

 אויב, את ליד בארימטע דאזיקע דאס זיבגעב ווארלאנטב שיידענע
 לידער די ענדערנ ביכלאל פלעגב ארבעטער ילדישע די וויאזוי

 ווילל דערפאר באוושאווער, את עדעלשטאט וותטשעווסקי, פת
 מויל פת ווערב איבערגעגעבב לידער די פלעגב צייט יענער את
 זיני זיי פלעגט טע ווי לויט וועו־נ פארשריבב פלעגג אוב מויל צו

געגנט. יענעט אדער דעט את געג
 פת ליד עדעלשטאטם פת טעקסט פולב דעט ברענגעב מיד

 פערזנ> פינם איבערגעזעצטע די אוב לידער געזאמלטע באנד זית
 זשאנדאר- דעד פת ארכיוו דעט את געפוגעב ה$בנ מיד וועלכע
מעריע.

קאמפ איב

 געטריבג, אוג געהאסט וועו־נ מיר
 —פארפאלגט אוב געפאלגט ווערנ סיר
 ליב? מיר ווי_יל דערפאר, אלעס אוב

פאלק. שמאכטנדע ארעמע דאם

 געהאנגענ, דערשאסנ, ווערב מיר
 רעכט אוג ל?בנ דאם אונדז בארויבט מע

 פארלאנגענ עמעם מיר ווי_יל דערפאר
קנעכט. ארעמע פאר פרי_יהי_יט 3או

 דערשרעקנ ניט וועט אונדז אבער
 טיראני_י, אוב געפענגעניש

 דערוועקב מענטשהייט די מוזנ מיר
פרי_י. את גליקלעכ זי מאכנ אוב
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 קייטנ, אי_יזערנע איג אונדז שמידט
 רי_יםט, אונדז כי_יעם בלוטיקע ווי

 טויטב, נ$ר קערפער אונדזער וועט איר
י_יםט!1 הייליקב אונדזער ניט אבער

* 
* *

ו *

 טיראנענ! דערמארזת, אונדז קענט איר
 —צ?יט די ברענגענ וועט קעמפער נייע
 וואנענ ביז קעמפנ מיר קעמפנ, מיר את
באפרי_יט. ווערנ וועט וועלט גאנצע די

 טויטנ, ניט אימ קענט איר טיראנענ,
 בלום, אומשטערבלעכע אנ איז דאם

 קווייטג פלאמעבדע שמעקנדע, זי_ינע
אומעטום! איצט שוינ בל?ענ

 מענטשנ, דענקעגדע איב בל?ענ זיי
 ליכט, גערעכטיקכיט, ליבנ וואט
 בענטשנ, זיי טוט נאטור די אלייג

פליכט. הייליקע די צו קאמפ, צום

 שקלאפנ, ארעמע די באפרייענ
 קעלט את הונגער את שמאכטג וואט
 באשאפנ מענטשהי_יט דער פאר את

וועלט. ליכטיקע א פרי_יע, א
I

 טרעו־נ, קייב גיטנ ניט זאל עם ווי
 בלוט, אומשודדיקע פליטנ ניט
 שטערב, גלענצנדע ווי מענטשנ, את

מוט. את ליבע מיט שי_ינענ
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Л. 185.

Копия перевода с еврейской песни, обнаруженной в вещах, взятых при 
обыске в г. Гомеле в ночь на 29-е декабря 1900 г. у мещанки Добы Бер- 
кевой Голдиной.

№ 1.
Нас презирают и гоняют,
Нас преследуют и бьют;
Это все за то, что мы любим
Рабочий народ,
Бедный рабочий народ.

№ 2.
Нас расстреливают, вешают, 
Нашу жизнь отбирают незаконно;
Все это за то, что мы домогаемся 
Свободы для бедных рабов, 
Свободы для бедных рабов.

№ 3.
Нас заковывают в железные кандалы, 
Как дикие звери, они нас терзают. 
Вы можете умерщвлять лишь наши тела, 
Но отнюдь не святой наш дух.

№ 4.
Тираны. Вы нас не убьете,
Мы все составляем собою один бессмертный цветок 
С огненными лепестками, 
Который горит и пылает повсюду, 
Который горит и пылает повсюду.

№ 5.
Он захватывает и содержит тех людей, 
Девиз которых—любовь и справедливость;
Сама природа благословит их 
Бороться за священный долг, 
Бороться за священный долг.

Примечание переводчика. Рифма на еврейском языке соблюдена. 
С подлинным верно подполковник (подпись).
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וויטעבסק פרב באריכט דעמ וועגב
 איז וועלכער באריכט, א פאר זיב מיט שטעלט ארבעטער" וויטעבסקער די פת קאמפ "דער

 צווייטב צוט בי_ילאגע א ווי אויסלאנד, איג ביכעלע באזונדער א איב 1898 אינ רוסיש אם דערשתעג
 געפונעג מיר האבג מארקס־ענגעלם־לעניג־איבםטיטוט פת ארניות די איב * ריעלא" ,"ראבאטשעיע נום.

 רער פעלט מאנוסקריפט יידישג דעט את אבער באריכט. דאזיקג דעט פת מאנוסקריפט יידישג א
 איצ־ אב לויט געגעבג באריכט פת אנהויב דעד ווערט דעריבער .5 פונקט ביז באריכט פוב אנהייב
 ווערט באריכט סוב ווי_יטערדיקע דאס אוב ארטאגראפיע, איצטיקער דעד טיט איבערזעצונג, טיקער

געווארג. געשריבב דאג איז ער ווי סטיל, רעט טיט את ארטאגראפיע דער את געגעבג

 סאציאל־דעמאקראטג" רוסישע פת "פארבאנד פוג ארגאג ס.־ד. א דעלא", "ראבאטשעיע *
 פת רעדאקציע דעד אונטער נומערג 12 י. 1902. פעווראל ביז י. 1899 אפרעל פת ארויסגעגעבג

 אפאר- די אפגעשפיגלט האס דעלא" "ראבאטשעיע איוואנשיג. אוג טעפלאוו פ. קריטשעווסקי, ב.
 פאזי- די אם געשטאנעג איז אוג םאצ.־דעמ, רוסישע די פוג רייענ די איג שטרעמונג טוניסטישע

מ". ז י מ א נ א ק "ע פת ציעס

 וועלכע שטרי_יק־באוועגוגג, דער וועגב בילד גענוי א געגעבג ווערט באריכט דאזיקב דעט את
 פאלי־ וועגב אבער ארבעט־טאג. ־ש$לקנ12 א פאר יאר 1897 את וויטעבסק איו פארגעקומעג איז

 ריב־ קייג ניט ריי א פאראנ באריכט את זיינעב דעט כוצ ווייניק. זייער גערעדט ווערט קאמם טישב
 אז דערקלערט, ווערט באריכט אנהייב את בי_ישפיל, צוט פראגנ: געוויסע וועגג דערקלערונגעג טיקע

 רעד.{—)וויטעבסקער אונדזער פת פאדערתגעג קולטורעלע את אינדוסטריע דער פת וווקס »מיטג
 זיב האבג דעט טיט צוזאמענ את בורזשואזיע דער פת אפעטיטג די געוואקסנ זיינעג בורזשואזיע

 איז אבסורד דאזיקער דער ארבעט-טאג". רעט פארגרעסעו־נ צו אם מאטיווג בוילעטע גאנצ באוויזנ
 אויב איז באריכט דעט איב דיעלא". "ראבאטשעיע פת ביילאגע דער את אפגעדרוקט געוועג אפילע

 שטרייק־בא־ דער את ארבעטער ניט־יידישע די פת אנטייל דעט וועגג דערמאנט ניט ווארט קייב
 אג־ ווערט באריכט, את געבראכט רוערט וואס ארעסטנ, די וועגג כראניק דער את כאטש וועגובג,
 רע- דער את זיב באטייליקנ פאו־נ ארעסטירט געוועג זי״ינעג ארבעטעל רוסישע אויב אז געוזיזג,

 איג גלייב זי_ינענ שטעם, אנרערע אלע איג ווי פונקט וויטעבסק, איג באוועגונג. וואליוצלאנערער
 בא האנט געגאנגעג פעלקעד אלע פת ארבעטער די באוועגונג רעוואליוצלאנערער דער פוג אנוזיייב

קאפיטאליזט. אוג צאריזט קעגג קאמפ איג האנט
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ארבעטער־פארטיי סאצלאל־דעמאקראטישע ררסלענדישע

זיב! פארייניקט לענדער, אלע פת פראלעטארןער

 פאר ארבעטער וויטעבסקער די פרב קאמפ דער
לעבב בעסערב א

וויטעבסק( פת קארעספאנדענצ )א

 אונדזער פת לעבנ את אפגעצייכנט זיב האט יאר [1897] פארגאנגענער דער
דערשי_ינונג. אי_ינווותער, די פאר מיער, גאנצ א מיט שטאט
 מער די את םי_י ווארשטאטנ, קליינע די את םי_י שטרייקנ, ריי גאנצע א

 איי- בוי-ארבעטער; די בא שטרי_יקנ גרויסע באזתדערם פאבריקנ; באדי_יטנדיקע
 קלאסב־ ארויסגעוויזנ האבג ארבעטער די וועלכע בא דעמאנסטראציעם, ניקע

 פאליטישער את עקאנאמישער דעו־ וועת רעדעם זייערע את באוווסטזיינ
 איינדרוק קאלאסאלנ א געמאכט האט אלצ דאם — ארבעטער־קלאם, פת לאגע

 ארויסגערופנ האבג פאקטג דאזיקע די באפעלקערתג. דער פת שיכטג אלע אפ
 ארבעטער- ברייטטטע סאמע די צווישנ באוועגונג דער צו סימפאטיע אסאב
 שטרע־ די זיב קעגנשטעלנ אפ זיב פארייניקג צו באלעבאטיט די גענויט מאסנ,

 זשאנדאר- ארטיקע די צעטומלט אינגאנצנ האט עם ארבעטער. די פון; בונגעג
 מע פלי_יםיקי_יט. באזונדערע א ארויסגעוויזנ אתדז בא האט וועלכע מעריע,

 קייב ניט זי_ינענ דערשיינוגגענ דאזיקע די אז צווייפלענ, געקענט ניט שוי; האט
 צו- א געפונעב דא האט ארבעטער־באוועגתג די אז נאד צופעליקי_יטנ, פאשעטע
ווארצלענ. טיפע געלאזג האט את באזת געפאסטנ
 אדער באוווסטזתיק קאנענ צ?עניםטנ ארטיקע אתדזערע נאד בעעמעם, את

 שרי_יענ דערשי_ינתגענ, אלע דאזיקע די אפ אויגג די פארמאכנ אומבאוווסטזתיק
 די אפ אראפ אויבג פת קוקב את יידג אלע פת סאלידאריטעט דער וועגנ

 זיי יזנ2וו וועלכע ארבעטער(, באוווסטזתיקע די זיי ופנ1 )אזוי "פילאזאפג"
 וועע ריידב געקאנט האט מע ווענ צי_יטנ, גוטע אלטע די אז רעכט, מיט אב

 אתדזער, פאר אויב אוועק לאנג שויג איז י?דנ, אלע פת סאלידאריטעט דער
 צי_יט, דער פת אומגעפער, שטאט. אנטוויקלטער ניט אתדוסטחעל כאטש

 צענ- אנדערע את מאסקווע פת י?דנ די ארויסשיקנ אנגעהויבנ האט מע וועג
 פאסירת- דאזיקע די פת ווירקונג דער אונטער טיילווניז את ערטער, טראלע

פוג אינדוסטריע דער את זיב האט קאפיטאלג(, פרי_יע באוויזנ זיב )ד.אבנ גענ
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 אדאנק אופלעבונג. שטארקע גאנצ א אנמערקג צו אנגעהויבב שטאט אונדזער
 פר?ער־ די האבג שטעטלעב, קליינע את דערפער די פת נאכפראגג ני_יע די

 $נגע- עקזיסטענצ, קלעגלעכע א געפירט האבג וועלכע האנטווערקערייעג, דיקע
 ווארשטאטנ, די פת גדיים את סי_י ארב צאל את םי_י פארברייטערג זיב הויבב

 פאפיר, ווי פאבריקג, קליינע אוב מאנופאקטור- דיי א אנטשטייעג עם את
 זיים, אייל, טריוואקם, שפאקולג־פאבריק, קאנדיטערי_יענ, קאנפעקטג, טאבעק,

 את מענטשב. 200 ביז 30 פת ארבעטער צאל א טיט אנדערע את קאכל-זאוואדג
 מע- די אויסזעג ני_יעמ א באקומעג האט נאכפראגג ני_יע די פת ווירקונג דעד טעד

 קראמעג די פאר שוסטער-ארבעט די שטעפער. פאסאדטשיקעם, די פת לאכע
 ס׳האט זעלבשטענדיקייט. זייער מי_יסטערם פריערדיקע די בא אפגעבומעג האט
 באלעבאטיט די ווארשטאטב. צאל די את ארבעטער צאל די פארגרעסערט זיב

 שלאסערי_י- את קראמעג. אוב ארבעטער די צווישג פארמיטלער געווארג זיינעג
 )פלוגב( אקער-אי_יזנם מאכנ וועלכע ווארשטאטג, אזעלכע באוויזג זיב האבג פאב
 ראליע אנגעזעענע אג שפילג אב הייבג שני_ידערי_י־םאכ את קראמעג. די פאר

 די פאר קליידער ביליקע נייעג דאם את קליידער פארטיקע פת קראמעג די
טאנדעט־ארבעט(. אזויגערופענע )די פאבריק-ארבעטער אוב פויעריט

 אוב- פוג פאדערתגעג קולטורעלע את אינדוסטריע דער פת וורקם מיטג
 צו- את בורזשואזיע דער פת אפעטיטג די געוואקסג זי_ינענ בורזשואזיע דזער

 פארגרע־ צו אפ מאטיווג בוילעטע גאנצ באוויזג זיב האבב דעט טיט זאמעג
 האבג באוועגונג דער פוג אנהייב ביזג ווירקלעב, את ארבעט-טאג. דעט סערג

 את נאר ארבעט-באדינגונגעג. אומדערטרעגלעכע געהערשט פאכג אלע את
 גרעסטג דעט איג טאג; א שא 15—14 געארבעט מעג האט ווארשטאטג געציילטע

 גאנצע ארבעטג צו מער. את טאג א שא 18—17 געארבעט מעב האט טייל
 מאדיסט־ את שני_ידער די בא דערשי_יבונג געוויינלעכע א געוועג איז בעכט
 פריער שא עטלעכע אפ ארבעט דער צו קומעג מעג פלעגט פרי״יטיק קעם.

 געצאלט, אג ארבעטג שטענדיק מעג פלעגט שאבעסצוגאכט את געוויינלעב, ווי
געגלוסט. זיב האט באלעבאס דעט וויפל

 את פאכג, די איג לויג דער בעסער. געוועג ביט זאב די איז סכירעם טיט
 פוג נידעריק, זייער געוועג איז פרויעג, באשעפטיקט געוועג זיינעג עם וועלכע

 דערגרייכט ער האט פאלג זעלטענע איג זייער את כוידעש, א רובל 3 ביז 2
 ביז 8 פת געוועג געהאלט דער איז געווייגלעב אבער רובל. 16—15 ביז
 אפ ווי ארבעטער, די אם געקוקט האבג באלעבאטיט די כוידעש. א רובל 10

 מיס באליידיקג ווילב, זיי ווי באגייג, זיב קעג מע וועלכע מיט בעהיימעם,
 פאר אוג זידלעב את שלאגג מעג פלעגט ארבעטער די מי_יםימ: אוג ווערטער

 האבג באזונדערם גאס. אסב ארויסווארפג מעב פלעגט פראטעסט קלענסטנ דעט
 אוים- איז עם וועלכע לערג־יתגלעב, די געפילט לאגע רעכטלאזע דאזיקע די

 םי_י את מישפאכעם זייערע אוג באלעבאטיט די פוג םי_י לי_ידנ צו געקומעג
 אומבא- געטאב אוגטערדריקער די האבג אלצ דאס געזעלג. די פוג אפילע

 זיב אלייג ארבעטער די האבב זעלטג גיט זייער אז נאב, ביפראט שטראפט,
 געפינעג זיי וועלג דעט טיט אז האפנדיק, כאוויירימ, זייערע שאדג טאב באמיט

באלעבאטיט. די פת אויגג די את כייב
 גאנג פולג איג געוועב איז אריבעריאגג" אם "ארבעט אזויגערופענע די

באלעבאטימ די געמאכט רי_יכ פלי_יםיק האבג וועלכע ארבעטער, היגע די בא
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 איגטערעסנ די פרג שאדג צרט געזרנט, אייגענעט דעט פת שאדנ צום את
אתטערעסנ. אייגענע זייערע אריב ארב כאווייריט אייגענע די פת

 פרג פאכג די את געהערשט האט "אריבעריאג-ארבעט" פת סיסטעט די
 ניט אינגאנצג מאסנ די בא איז פ^דערונגעג קולטררעלע קייג שטיק-ארבעט.

 אר־ די את געזענ, ניט אינגאנצנ מאסג די צווישג מעג האט ברב קית נעוועג.
 ערגסטע סאמע די אויסשטייג געמוזט האבג געלייענט, יא האבג ;׳ואם בעטער,

 פוג פאלג איינציקע אנגעהויבג זיב האבנ יאר 1897 סאם אינ באליידיקונגענ.
 הינזיכט דעט איג ערשטע די לאגע. עקזיסטירנדיקער דעד קעגג פואטעסט

 שנעל באוועגונג די האט 1898 איג שלאסערס. די נעוועג אונדז בא זי_ינענ
 צווייטג. א נאב געפאלגט האט שטרי_יק איינ פאכג. אלע קימאט ארוטגעכאפט

 אויבערשאענ-ארבעט די קעגג אננעהויבג קאמפ דער זיב האט אלצ פרג פר?ער
 צו פאדערונג די געווארג ארויסגעשטעלט אומעטוט קימאט איז דערנאב את

 איבע- ־שא?קנ2 א )ארי_ינרעכענענדיק שא 12 ביז ארבעט-טאג דעט פארקירצב
 ווירקונג רער אונטער טיילוחיז — דעט טיט צוזאמענ מיטיק(. את אנבי_יםג אפ ים2ו־

 אומאפ־ גאנצ טיילווי_יז אוב ארבעט-טאג, דעט טארקירצנ פאר קאמפ דעט פוג
 דא- די סכירעם. די העכערג פאדערב צו אגגעהויבג אויב מעב האט — הענגיק

 האבג ארבעטער אונדזערע פוג פאדערונגעג געזעצלעכע באשיידענע גאנצ זיקע
 אונדז דערציילג עם ווי גוטהארציקי_יט, אזא טיט באגעגנט ניט באלעבאטיט די

 קויכעס אלע טיט ווילב וועלכע צ?עניסטנ, אוב מאגידיט ראבאניט, אונדזערע
 וועג? ווי זיי, וועגג זיב זארגב באלעבאטיט די אז ארבעטער, די אגינריידב

 אתטערשייד אג יידג אלע דארפנ דעריבער אז את קינדער, אייגענע זייעדע
אינטערעסג. נאצ?אנאלע אלגעמיינע די צוליב בעשאלעט לעבג

 ארבעטער די פת לאגע דער צו באלעבאטיט די פת מיטגעפיל דעט וועגנ
 וואם מעלדונג, אנשוילעכער דער פת בי_ישפיל, צוט אורטיילג, מענ קענ
 אר- זי״ינע פת איינעט געטאכט האט קאלבאנאווסקי טאבעק־פאבריקאנט דער

בעטער.
 לעבב זאלט איר געזאגט~אז קאלבאנאווסקי ה$ט—נוצלעב זייער איז ,מיר
 דעמלט מיר. צו אנקומענ דארפג זאלט איר אז ארעט, זי_ינ זאלט איר אז שלעכט,

 אי_יכ פת עמעצער אויב אוב סכירעם. וויתיקער צאלג קענענ אי_יכ איב וועל
 באר את אנדערע..." צענ קריגנ ארט זית אם איב וועל וועו־נ, קראנק וועט

 פאברי־ דאזיקנ דעט צווינגענ געקענט האט קאמם פאראקשנטער את פעסטער א
 זייערע אלע אם קוקנדיק ניט אונטערגעבנ. זיב באלעבאטיט אגדערע את קאבט

 מעבל־ את בי_ישפיל, צום )ווי, פאכג אייניקע את זיב פארייניקנ צו פארזוכג
 אפ הילם קעגנזייטיקער פאר קאסע א געגרינדעט באלעבאטיט די האבב פאב

 דער אפ געקוקט ביט שטרי_יק(, א פת צייט את ארבעטער די קעגג קעמפנ צו
 זשאגדארמעריע דער את פאליציי ארטיקער דער פוג גרייטקי_יט גרויסער

 אייג־ יעטווידער בא אפילע את שטזעיקנ פת צי_יט דער את צוהילפ זיי קומעב
ארבעטער. באזונדערע טיט צוזאמעבשטוים צלנעט

 קרויווישע די אפגעשאצט את פארשטאבענ ניב האבג באלעבאטיט אוגדזערע
 פארוואנדלט זיב האבב אלע קימאט את זשאנדארמעריע, דער פת זיי צר געפילג

 לאגע. זייער אויפג גראבסט; סאמע אפג אויסנרצדיק שפ?אבענ, פרי_יוויליקע את
 געורייגט- א געווארג איז—פאליציי דער טיט ארבעטער די שיעקב את דר$ענ
 פת פאל איב לות זייער דערצאלג ניט קעדיי באלעבאטיט. די בא זאב לעכע
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 ארב פאליציי דער צו באלעבאטימ די גלי_יכ לויפנ פראטעסט, קלענסטג דעמ
 געזעצלעכע קלענסטע סאמע די זיב. "בתטעווענ" ארבעטער זייערע אז מעלדנ,

 פאליציי די אוב טורמע. ארג פאליציי־צירקל איט דראט ארבעטער אג פת מעלדונג
 באלעבא־ אונדזערע גי_יםט דעט את דערצ?ענ אם נעטאנ נעמ א בעעמעם זיב האט
 אדער די ארויסגעשטעלט וועו־נ ווארשטאט יענעמ אדער דעמ אינ נאר ווי טימ.
 הייבט ארבעטער, אייניקע זי_ת נעגייע נאר מעג דאם האגאמ פאדערונגעג, יענע

 האבנ וועלכע שפיאנעג, אוב זשאנדארמעריע דער פת געלאפ א אג גלי_יכ זיב
 שטארק גאנצ דא זיב נאכפראגע" "שטארקער דער פת ווירקונג דער אונטער

 דער פת נאטשאלניק דער זיב פלי_יםט שטארק םרי_יוויליקע. באזונדערם אנטוויקלט,
 פאשעט לאז? לעצטע די נאכשפירער. יק״ישע צוויי מיט לעוויצקי שפיר-^פטיילונג

 שטאט, איבערב אום זיי קריכב נעכט את טעג גאנצע לעבג. ניט ארבעטער די
 אתטערזוכת- ווילקירלעכע מאכג ארבעטער, די פת דירעם די את ארית גייעג
 ענדל^זיקע אב זיב הויבנ ביכל, לעגאלנ א אפילע געפינענ זיי ווענ את געג,

* גל. ד. א. אונטערזוכתגעג נייע פארהערנ,

לנאאריגי לויטב באריכט רער גייט ווי_יטער אוב $נ פונדאנעב *

 אפט זייער קינדער, מיט סיי ערוואקסענע, מיט סיי מען מאכט דאם און
 לאדענם, די אויף עפענען פענסטער, די אונטער נאכט בייא זיך זייא גנביענען

 וו. א. א. קוואדטיר אויף נאכטוועכטער שיקען טיר, דער אונטער צוא הערען
 איהם מיהאט וואם געקליידעט, ארעם אימיצער גאסם איבערץ דורכגיין פלעגט

 יאה־ 12—10 א אויך זיין געמעגט )ס׳האט ארבייטער אן פאר אנעהמען געקענט
 אזויא ביכעל, א טראגען צו העזה א געהאט נאך ער האט און אינגעל( ריגער

 דאפראם א אויף אוטשאסטאק אין אריינצופאללען ריזיקירט באלד ער האט
 זוממער היינטיגען פאליציע, דער מיט א׳נ׳עסק האבען צוא איבערהויפט אדער
 איינער פאדווארגיק, יוסקע פראקטיקירט. שטארק באזונדערס דערמיט מען האט
 )אלליינהער- סאמאדערזשאווע רוסישער דער טון בעשיצערם טיפימשנע דיא פון

 שפיאן, א אניאידעל פאסקודניאק, א אמעם־ארץ, יונג, גראבער א שאפט(,
 און ביכעל א געטראגען האט וואם יעדערען חאפען חיה ווילדע א וויא פלעגט

 פאליציע די האט אלץ פון מעהר סיביר. און טורמע מיט סטראשען איהם
 דעם סאד", "דוואריאנסקי אויףין געגעבען אכטונג זשאנדארמעריע דיא און

 גריבעלט און שוויבעלט דא ארבייטער. אונזערע פון שפאצירגאנג געוויינליכען
 זיך טיהרען ארבייטער דיא הגם און זשאנדארמען; און שפיאנעם פון שטענדיג

 זייא מאהל איין ניט זשאנדארמען דיא האבען אופן, שטילסטען אויףין אויף דא
 בייא אוועקגענומען האבען אויפצורייצען, זייא כדי דאנען, פון ארויסגעיאגט

 מאטעריע־ א אלם פאליציע אין אוועקגעשיקט און שטעקענם שווארצע אללע זייא
 מיט געלאזען. ניט דוה קיין און אויסגעסליעדעוועט זייא האבען בעווייז, לען
 גע- זייא מיהאט בעגאנגען: ניט בעסער אויך זיך מען האט ארעסטירטע דיא

 נייטיגע דיא זייא בייא ארויסצוקריגען נאר אבי עססען, געגעבען ניט שלאגען,
 פאסקודנעסטע דיא ערלויבט זיך זייא האבען מיידלעך דיא מיט פאקאזאניעם.

 פאד- עטליכע צוא פאדנאזארנע. דיא זייא פון ליידען אלץ פון מעהר זאכען...
גאו זיך, ווילל זיא צייט וועלכע אין טאג יעדען פאליציע דיא קומט נאזארנע
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 —פאדפ^לקאווניק זשאנדארמסקער היגער דעו־ אזויא. גלאט בעדארף, יעדען אן
 ווערט גאנץ טאקי איז וואט נאטשאלניק, א פאטולאוו, איז נאמען כשרער זיין
 יונג. גראבער א שפיאנען, און זשאנדארמען פון סוויטע אזא האבען צוא

 ארויסגעוויזען מאל איין ניט האט פיאניצע, א און שארלאטאן פאסקודנער א
 גאר ם<איז וואם אונפארשעמטקייט, און עזות מין אזא ארבייטער דיא געגען

 פאדערוג־ זייערע פארענטפערט האבען ארבייטער די אז געווארען. געהערט ניט
 אנגע- ווילדערהייט ער האט זאקאן אויף׳ן פערופען דערביי זיך האבען און גען

 וויססען איך דארף זאקאן "רעם געשריען: און פיס די מיט טופען צו הויבען
 פאר עססען געטראגען האט וואט מיידעל, יאהרעדיגע 15 א אויף איהר״. ניט

 אפגעגע־ זיא האט דיעלע, גאנצע א ארויפגעשלעפט ער האט אנ׳ארעטטירטע,
 איהר האט דאפראם, אויף טאג יעדען געשלעפט זיא האט נאדזאר, פאד בען

 האט טוף צום און בעהעלפערם ע3זיי געשיקט איהר צוא האט געטטראשעט,
 פאמי־ דער פון זאקאן, פונעם באשיצער אנ׳אמתער וויא ארויסגעוויזען זיך ער

 פון ארויטגעשיקט מאל איין זיך האט ער טובים. מעשים אגדערע אלע פון און ליע
 יאהרעדיגען 15 דעם דאפראם ביים האט און זשאנדארמען אלע קאבינעט זיין

 דערבייא זיך האט און סאדערזשאנקע זיין ווערען זאל זיא אנגעבאטען מיידעל
 ארעמע דיא אז פארשלעגע, פאטקודנע אזוינע מיט צוגעטשעפעט איהר צוא

 אופראוו- זשאנדארמטקער פון ארויטגעשפרונגען לעבעדיגערהייד קוים איז מיידעל
 זייא זאל מע אז הפקר, מין אזא פון ביישפילען פיל צו פאראן טיאיז לעניע.
 אונזערע געמוזט ראם האבען צושטענדע אזעלכע אין אט בעשרייבען. קענען אללע

 זאקאנע זייערע בעשיצען און בעלי-בתים זייערע מיט קאמפף דעם פיהרען ארבייטער
 זייגען עם חאטשע און אונרעכט. יעדעם פון בעשיצערם דיא אנטגעגען רעכטע

 אר־ דיא דאך האט וועג, אין געשטאנען הינדערנישען און שוועריגקייטען פיל
 אין זיין קענען גאך זאלל מען אז געטראגען, פרוכט פיל צו בייטער־בעוועגונג

 מען מוז אלץ וויא פריהער געלינגען. אזויא אויך ווייטער וועט עם אז ספק,
 אלטע דיא נאך הערשען מאסטערסקאיעם זעלטענע אין נאך נור אז אבמערקען,

 מאסטערטקאיעם אזוינע אין אפילו אומעדום, כמעט ווייל ארבייטם־בעדינגונגען,
 אייג־ פעסט א דא איצטער איז באריהרט, ניט גאו־ האט בעוועגוגג די וועלכע

 שבת געוויינלעך, ווי ארבייט דעד צו מען קומט יפרייטאג.1ארבייטםטא געשטעלטער
 מיט אפגעשאפט. גאנץ איז ]איבערשאענ־ארבעט[ די נישט, מען ארבייט ]אינאוונט[

 סך א אין שעה, 14—13 אלם לענגער ניט ארבייטסטאג דער דויערט אויסנאמען פאר א
 פאר פעסטגעשטעלט מען האט דערבייא שעה, 12 מען ארבעט מאסטערסקאיעם

 מי־ אין עססען געמוזט מען האט פריהער בעת שעה, 2—1/!2 רוהע און מיטאג
 אויף אויפגעהויבען אויך דערבייא זיך האט לוין דער ארבייט. דער טען

 פעסטגעזעצטער א אין אויסגעצאהלט אומעדום ווערט און פראצענט 100—30
 בעזונדער חדשים, גאנצע אויף פארצויגען דאם זיך האט פריהער בעת צייט,
 אויף׳ן געווירקט בעוועגונג די האט גוט בעזונדערם פרויען־ארבייט. דיא בייא

 פריהערען דעם פון אנשטאט איינאנדער. צוא ארבייטער דיא פון פערהעלטנימס
 אפילו פאלק, ביים ארוים מעהר און מעהר טרעט זיך צווישען קאמפף אפטען

 באוואוסט- דער—בעוועגונג דער אין גענומען טהייל ניט סיהאבען וואם דיא בייא
 איינוויר- דער אונטער און קלאםסען-אינטערעםםען. אלגעמיינע זייערע פון זיין

 נייע דיא פון און לעבענם־בעדינגונגען מאטעריעלע פארבעססערטע די פון קונג
 אן זיך הויבט מיטגעבראכט, זיך מיט האט קאמפף דער וועלכע ערשיינונגען
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 נאכ- גרויסער א שלאף. גייסטיגען פרקם אויך אויפצוחאפען ארבייטער אונזער
 אלט און יונג פון וויססענצווייגען פערשיעדענטטע דיא אין ביכער נאך פראג
מאסטערטקאיעם. צוריקגעבליבענע דיא איז אפילו בעמערקט איצט וועו־ט
 שטאט־איינריכ- אבשטשעסטווענע די און זייט זייער פון טשיגאווניקעס די
 שטרייט דעם אין זיך אריינמישען זייער מיט האבען )אופראוועם(, * טונגען

 ערקלערען צו געהאלפען פיל זייער בעלי-בתים זייערע מיט ארבייטער דיא פון
 געקענט ניט אהין ביז האבען זייא וועלכע זאכען, סך א ארבייטער אונזערע

 זיינע קלארער און קלארער אלץ ווערט ארבייטער אונזער פאר פערשטיין.
 פאלגט דערפון פון און רעכט( קיין ניט האט )וואם רעכטלאזיגקייט פ^ליטישע

 בעשטימ- א און קלאססען־אינטערעססען זיינע פון בעוואוסטזיין קלארער דער
 בעווייזט דאס לעבען. פאליטישען פונם פארגענגען פילע■ צוא פערהעלטניסם טער
 ארביי־ די בעגריסען ארבייטער אונזערע וועלכע מיט )מיטגעפיל( סימפאטיע דיא
 און אויסלאנד, פון און רוססלאנד פון שטעדט אנדערע אין בעוועגונג טער
 צייטונ־ אויף בעזונדערם ליטעראטור, ניעליעגאלנע אויף אנפראג גרויסער דער
 עטליכע דורך בעוויזען ארבייטער דיא האבען דערציהונג פאליטישע זייער גען.

מאססענדעמאנסטראציעם.

ווייטער. זעה דעריבער אופראווע, רעמעסליענע דיא געסטארעט זיך האט בעזונדערם *

 דער מיט און פאליציע דער מיט זשאנדארמעם דיא אז זוממער, היינטיגען
 פונם ארבייטער דיא ארויסצויאגען אנגעהויבען האבען ק$מאנדע פאזשארנע

 דעמאנסטראטיוו ארבייטער 200 בייא ה$בען סאד״ ״דוואריאנסקי אומגליקליכען
 האבען גאסם, זאמקאווע דיא דורכגעגאנגען האבען סאד, פונם ארויסגעגאנגען

 וואט קווארטאל, גאנצען דעם ארוס סוד אקרוזשנאי דעם פארבייא אנ׳הקפה געמאכט
 אין זייט. אנדערער דער פון מאד אין ארייננעגאנגען זיינען און סאד ביים ליגט

 עם ה$ט ארבייטער דיא אויף און געשמועסט סך א דערפון מען האט שט^דט
 דיא געלונגען אונז בייא איז גוט בעזונדערם איינדרוק. בעסטען דעם געמאכט

 אוועקגעשיקט זייא מיהאט וואט טאג, דעם אין רעקרוטען. די פון בעגלייטעכטט
 גע־ האבען און ארבייטער 200 ביז וואקזאל אויף׳ן אויפגעקליבען זיך האבען
 דיא איבער רעדעם געהאלטען מ׳האט חברים. זייערע פון אברייזע דיא פייערט

 געזונגען מיהאט מיליטאריזמום, צום פארהאלכען זייער איבער ארבייטלאגע,
 ארביי־ דיא פיר לחיים א געמאכס מ״האט ארבייטערלידער, רעוואליוציאנערע

 אונטערגעחאפט חשק מיט האבען "אוררא׳ אלגעמיינען דעם און—בעוועגונג טער
 פון אנגעקומען זיינען וואט ארבייטער-רעקרוטען, קלאססענבעוואוסטע אללע

 פער- דיא געווען זיינען אינהאלטספאלל און בעלערט זעהר שטעדט. אנדערע
 אין אללעם יוס^טובים. אנדערע און מאי 1 דעם לכבוד )אסיפות( זאממלונגען

 און בעוועגונג גאנצער דער פון הכל סך דעם נעהמט מען אז גענומען, אללעם
 יאהר, 11/2 פאר גאנצען אין אנגעהויבען זיך האט זיא אז ניט, נור פארגעססט

 פרוכט, רילכע דיא און אוספיעך שנעללען דעם אויף פרייען נאר זיך מען קענן
 קיין אז זאגען, געוויסם גאנץ מ׳קען און געבראכט זיך מיט האט זיא רואם

 אים איינהאלטען. קענען ניט בעוועגו^ג דיא וועט רעגירונג דער פון תחבולה
 בעווע־ דיא רעגירוגג דיא מאכט זיך אריינמישען גראבען זיין מיט געגענטהייל

 העלפט און קאמפף פאליטישען צום ארבייטער דיא טרייבט הארבער, פיל גונג
 פארטייאינ- פון און קלאססענבעוואוטטזיין פונם ארויסארבייטען צום דערמיט
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 פאלקס־ ברייטעסטע דיא )אין פאלק ארבייטענדען המון־עם, ביים טערעססען
 רו- דיא אויפצורייצען זשאנדארמען דיא פון סטאראניעם רעםטע1 דיא שיכטען(.

 געלינגען געקענט האבען חברים אידישע זייערע אנטקעגען ארבייטער ססישע
 פון כאראקטעריזירונג קלארערען צום בעוועגונג. דער פון אנהויב אין נאר

 דער פון פאקטען טיפישע מעהר דיא דא מיר בריינגען בעוועגונג אונזער
מלאכות. בעזונדערע דיא נאך )געשיכטע(, קאמפפסכראניק

יי. ר ע ם א ל ש

 געדויערט ארבייטסטאג דער האט בעוועגונג דער פון אנפאנג צום ביז
 קומען געמוזט 6 אנשטאט מען האט פרייטיג שעה. 2 פון פויזע א מיט שעה 14

 צו קומען געמוזט מען האט נאכטם צו שבת אפילו דערפריא. אין אזייגער 4
 )איבער־ צייט געוויינליכע דיא איבער געארבייט מען האט אפט ארבייט. דער

 האט ארבייטסטאג לאנגען אזא בייא פריעמארגענם. אזייגער 4—3 ביז צייט(
 זיך מען האט באגאנגען חודש. א רובעל 7—4 צווישען בעוועגט זיך לוין דער
 צו אונטערשטעלען זיך פלעגען בעלי־בתים דיא גראב. ארבייטער דיא מיט

 שלאם- דיא בייא פארגעקומען איז שטרייק ערשטער דעד ארבייטער. דיא שלאגען
 קורביטש פון מאסטערסקאיע אקער־אייזען דער אין .1897 דעצעמבער אין סערם

 פארקירצונג דיא בעל-הבית ביים געפאדערט—מאנן 10—ארבייטער דיא האבען
 און וואכען 3 געדויערט האט שטרייק דער שעה. 12 אויף ארבייטסטאג פון
 אידען(, און )קריסטען ארבייטער געקריגען האט קורביטש געלונגען. ניט איז

 געקענט ניט גאר האבען זייא חאטשע טהייער זעהר געצאהלט האט ער וועלכע
 דער־ צוא רוהינירט. גאנץ איהם האט שטרייק דער ארבייט. דיא אויספיהרען

 אקער־אייזען אניאנדער אין שטרייק א פאססירט האט דיעזעם מיט צייט זעלבען
 ארבייטסטאג. שעה׳דיגען 12 פארן אויך ראפאפארט( )בייא מאסטערסקאיע

 געלונגען: ניט אויך איז וואכען 3 געדויערט ס׳האט וועלכער שטרייק דיזען
 אייזענבאהן־וואר־ דיא פון ארבייטער רוססישע געקריגען האט הבית בעל דער

 האבען און שטרייק דעם אין ארעסטירט געווען זיינען ארבייטער 6 שטאטען.
 דער איז ,1898 אנהויב אים שטרייקען, דיזע נאך גלייך חודש. א אבגעזעססען
 פון טהייל צום ארבייטער, דיא פון פאדערונג דורך טהייל צום ארבייטסטאג

 שעה. 12 אויף מאסטערסקאיעס 3 אין געווארען פארקירצט אליין בעלי-בתים דיא
 ארבייטער דיא געפאדערט )סטערנין( בעלי-בתים דיזע פון איינער האט פסח

 געענטפערט דערויף האבען ארבייטער דיא שעה. 13 ארבייטען ווידער זאלען
 און לעהראינגלאך 16 טהיילגע^ומען ס׳האבען וועלכען אין שטרייק א מיט

 טעג 3 נאך און אומזיסט געווען זיינען סטראשו^קעם אלע פאדמאסטעריעם. 2
 אופ־ רעמעסלענע דער פון גאלאווא )דער אונטערגעבען געמוזט זיך ער האט

 געניי- אים האט הילפע, אום געווענדעט זיך האט סטערנין וועמען צו ראווע,
 מאס־ 2 אין איז ארבייטער, דיא פון פאדערונג דיא אויף נאכצוגעבען. )?!( טיגט

 געקירצט ארבייטסטאג דער קורביטשן(, געהערט זייא פון )איינע טערסקאיעם
שעה. 1 אויף געווארען

 פאדע־ די אויף מאסטערסקאיע איין אין ארבייטסטאג דער איז יולי אין
 מען האט )פריהער שעה 12 אויף געווארן פארקירצט ארבייטער די פון רונג

 בעלי-הבית דער האט מאסטערסקאיעם אנדערע אין שעה(; 16 געארבייט דארט
 אז אקטאבער, אין אבער ארבייטסטאג, שעהידיגען 12 א איינגעפיהרט אליין
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 ארבייטער דיא אז פאדערן צו אנגעהויבען ער האט אריבער, איז סעזאן דער
 באלד האבען לעהריונגען 6 און פאדמאסטעריעם 2 שעה. 13 ארבייטען זאללען

 לעהר־ 6 און פאדמאסטעריעם 3 זיינען געבליבען ארבייט. דיא אוועקגעווארפען
 מיטין געענדיגט זיך האט און וואכען 2 געדויערט האט שטרייק דער יונגען.
 אז געפאדערט, ווידער סטערנין האט אקטאבער 26 דעם בעל־הבית. פון נצחון
 לעהריונגען 12 און פאדמאסטעריע 1 שעה. 13 ארבייטען איהם בייא מ׳זאל
 דער צוא געקומען ניט זיינען און פאדערונג דיזער פאלגען גסוואלט ניט האבען

 בייא 28 דעט לעהריונג(. 1 און פאדמאסטעריע 1 געבליבען )סיזיינען ארבייט
 דאם, ניט אבער געווארן; ארעסטירט )ברוך( פאדמאסטעריע 1 איז נאכט דער
 פאליציע דער און אופראווע רעמעטלענע דער פון סטראשונקעם אללע דיא ניט

 האבען פאלקאווניק( זשאנדארמסקע צום גערופען מאהל עטליכע זייא האט )מען
 גע־ מעשה די האט אזויא געהאלטעץ. פעסט זיך מ׳האט העלפען, געקאנט ניט

 פון "עקשנות" דיא צעברעכען צו און סוף א מאכען כדי וואכען. 1и דויערט
 שמייסען צו זייא באשלאססען גאלאווא רעמעסלעגע דער האט לעהריונגען, דיא
 געווען שוין זיינען )פארבערייטונגען( הכנות געהעריגע אללע ריטטער. מיט

 מיה מיט האבען צולייפען, געקומען זיינען וואט מאמעס, דיא נור און גרייט
 אים משפט. ווילדען פאסקודנעם מין אזא אט פון קינדער זייערע געראטעיועט
 אר־ דער צו גיין ביסלעכווייז געמוזט דאך לעהריונגען די האבען נאוועמבער

 פעברואר 21 דעט וואכען(. 3 פון מעהר אויסגיהאלטען האבען )עטליכע בייט
 אנגע- ווידער קורביטש פון אקער-אייזען־מאטטערטקאיע דער אין זיך האט 1899

 דיא פון פאדערו^גען די באפרידיגען געמוזט האט ער און ארבייט דיא הויבען
 זיך ה$ט לוין דער ארבייטסטאג. שעה׳דיגען 12 א איינפיהרען און—ארבייטער

 פריער־ דיא פון אנשטאט חודש א רובל 20—8 ביז אויפגעהויבען אומעדום איצט
רובעל. 17—4 דיגע

.עבעל־סטאליארעם מ

 דיא בייא ארבייטסטאג דער האט באוועגונג דער פון אנפאנג דעם ביז
 גאנצע דיא געארבעט מען האט אפט שעה. 16 ביז 15 פון געדויערט טטאליארעם

 געקרי- ניט לוין מעהר גראשען א אפילו דערפאר מיהאט און אדורך, נאכט
 טלעגט מיטטאג עקסיסטירט. ניט גאר האט פויזע א פאר צייט בעשטימטע א גען.
 מאטטער- עטליכע אין ארבייט. דער בייא מאטטערטקאיעם די אין עססען מען

 בעטטע דיא )שנעלערקייט(. לעקציאץ־ארבעט גאנג אין זעהר געווען איז סקאיעס
 דיא וואך. א רובעל 3—4 וויא מעהר פארדינט ניט האבען סטאליארעם

 שכירות דיא פון טהייל א און אויסצאהלען אקוראט ניט מען פלעגט שכירות
 לעהריונגען דיא פון לאגע דיא זיך. בייא איינהאלטען בעלי-בתים די פלעגען

 בעלי- דיא פון נור ניט אויסגעשטאנען האבען זייא ערגער: פיל געווען נאך איז
 אללע טאהן געמוזט האבען זיי אויך, פאדמאסטעריעם דיא פון נור בתים,

 שטיק- דיא פון אבזאגען צוא אנגעהויבען זיך מ׳האט אז ארבייט, שמוציגע
 בעל-הבית איין שעה. 14 אף ארבייטסטאג דעם פארקירצט האבען און ארבייט

 שעה- 14 א און ביכלאך דורך ארבעטער דיא אביאזעווען פראבירט אפילו האט
 און שטרייק א פאר דערשראקען אבער זיך האט—פויזע שעה 1 מיט טאג דיגען
 פאר א )געשעהן( געווען איז דאס בעגעהר. זיין פון אבזאגען געמוזט זיך האט

מאט זעלבען דער אין ארבייטער דיא האבען פסה נאך .1898 פסח פאר וואכען
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 ווארעמעם צום אוועקגיין אנגעהויבען מענות איבעריגע אן גאר טערסקאיע
 דער זייא האט מאג דריטען אויף׳ן אהלים. שעה א אולף אנבייסען( )מיטטאג,

 דערלא־ ניט קיינעם מען האט )פלאץ( ארט זייער אולף אבגעזאגט. בעל-הבית
 בעשלאס- האבען און אנ׳אסיפה געמאכט בעלי-בתים די האבען דענסמאל זען.
 ערפיללען זאללען זייא אז ביכלאך, דורך ארבייטער אללע אביאווען צוא סען

 פרימארגענם אזייגער 6 פון דויערט ארבייטסטאג דער בעדינגונגען: פאלגענדע
 קומט סאג פארזאממטען יעדען פאר פויזע; שעה1*/2 מיט אווענד אזייגער 6 ביז

 פארוים; וואכען 2 אבזאגען זיך דארף ארבייטער דער רובל; 3 ביז שטראף א
 אנ׳אטעסטאט. ארבייטער אוועקגעהענדען יעדעם ארוים גיט בעל־הבית דער

 צאהלט אנ׳אטעסטאט אן אנ׳ארבייטער צוא בעהמט וואם בעל-הבית, יעדער
 מאי 1 פונ'ם טערמין א באשטימט האבען זייא רובעל. 20 ביז 10 פון שטראף

 ביב- דיא ווערען איינגעפיהרט געמוזט ס׳האבען וועלכען אין יוני, ־טען1 בידן
 וועלען ניט וועללען ארבייטער. דיא אז פאלל אין ארבייטער. דיא פאר לאך

 פון שטראף א צאהלען זייא טוזען בעלי-בתים דיא פון באשלוסם דעם פאלגען
 געענטפערט ארבייטער דיא האבען באשלוסם דיזען אויף רובעל. 25 ביז 20

 ביכלאך דיא נעהמען צוא באשלאססען האבען און פארזאממלונג א מיט אויך
 פרי- 6 פון דויערט ארבייטסטאג דער באדינגונגען: פאלגענדע דיא אונטער נור

 אויס- ווערט שכירות דיא פויזע; שעה׳דיגע 2 א מיט אווענדם 6 ביז מארגענם
 געפזף ניט שטראף קיין ארבייטער דיא פון ווערט עם וואך; יעדע געצאהלט

 ס׳קומט וויא פיל אזויא פונקט אפ מען רעכענט טאג פארזאממטען א פאר דערט;
 דיא אבזאגען מאסטערסקאיעס פאר א אין וועט מע אז לוין. דעם נאך אוים

 ביב- דיא מאסטערסקאיעם אללע אין פאדערען גלייך מען זאלל—ארבייטער
באדינגונגען. אויבנגעשריבענע דיא אונטער לאך

 האבען באלד ארבייטער. 5 אבגעזאגט בעל-הבית איין האט יוני 1 דעם
 דער ארבייט. דיא אוועקגעווארפען לעהריונגען 10 און פאדמאסטעריעם 25

 דערפון נאך האט פאליציע דיא און וואכען 5 געדויערט שוין האט שטרייק
 דער- דערפון ענדע אם זיך האט פאליצמייסטער דער אז געוואוסט. ניט גאו־

 פארשריבען האט און בעלי-בתים דיא רופען געשיקט באלד ער האט וואוסט
 גע- נאר מ׳האט וואו ארעסטירט מען האט דערנ$ך גלייך ארבייטער. אללע
 וועלכע צווישען מאנן, 40 היים, דער אין אדער גאסם אויפ׳ן קריגען, קענט

 זייא האט פאליצמייסטער דער מלאכות. אנדערע פון גאו־ 10 געווען סיזיינען
 דיא ארויסגעלאזען. מאנן, 7 אהוץ אללע, ה$ט און ביכלאך נעהסען געהייסען

 האבען און אופראווע רעמעסלענע דיא אין געגאנגען דאנן זיינען ארבייטער
די )דיא אוסטאוו דעמ דורכלייענען זייא זאלל ער גאלאווא ביים געפאדערט

 גאלאווא דער זאוועדעניעם(. )רעמעסלענע געווערבע-אונטערנעמונג פון נים(
 שעה־ 12 דעם איבער 481 )סטאטיא( ארטיקעל דעם דורכצולאזען פראבירט האט

 און געחאפט דערבייא איהם האבען ארבייטער דיא אבער ארבייטסטאג, דיגען
 בעלי-בתים דיא )סטאטיא(. ארטיקעל דיעזען דורכלייענען געמוזט האט ער

 ארביי־ די אבער חודש, א רובעל 5—4 אברייסען געוואלט דענסמאלט האבען
 אחדות קיין איז אזויא און אייגגעוויליגט( )ניט געווען מסכים ניט האבען טער
 ארוים- זיינען ארבייסער איבערגעבליעבעגע ארעסטירטע 7 דיא געווארען. ניט

 אהער זיך באלד אבער. האבען זייא געבורטסארט. זייער אין געווארען געשיקט
 אבער מיהאם געווארען, קראנק אונטערוועגענם איז איינער נאר צוריקגעקעהרט.
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 ער פום. צוא צייט גאנצע דיא גיין צו גענויט איהם און געאכטעט ניט דערויף
 געשטארבען. איז און וואכען 2 געקריינקט נאך האט אויסגעהאלטען, ניט דאס האט
 סך א שטרייק. דעם געוואונען פארט איבייטער דיא האבען סעפטעמבער אים

 איז ארבייטסלויהן דער ארבייטסטאג. שעה׳דיגען 12 א באוויליגט האבען בעלי־בתים
 אזוינע אויך געבליעבען נאך אבער ס׳זיינען חודש. א רובעל 2 אום געשטיגען

 ארביי- סך א טאג. א שעה 12 וויא מעהר מיארבעט וואו מאסטערסקאיעם
נעהמען. ניט זיי וויל קיינער ווייל ארבעט, אן היום עד ארום נאך געהען טער

פאסאדטשיקעם.

 פריה־ 6-5 פון קאמפף פונם אנפאנג צום ביז געדויערט האט ארבייטסטאג דער
 אנדערע אין שטרייקען דיא פויזע; שעה 1/!2 מיט אווענד 9—8 ביז מארגענם

 אנ־ מען האט 1898 יולי אין און בעלי-בתים דיא דערשראקען האבען ערטער
 שעה 12 צוא ארבייטען איינע( )אחוץ מאסטערסקאיעם אללע אין געהויבען

 צוא געהויבען אן בעלי־בתים דיא אבער האבען )הערבסט( אסיען אים טאג. א
 טאג. א שעה 12 וויא מעהר ארבייטען זאללען ארבייטער דיא אז פאדערען,

 גע- אללע פאר פריהער האט בעל־הביוז דער וואו מאסטערסקאיע, דער אין
 אוועק- ארבייטער דיא האבען ארבייטסטאג, פונ פארליינגערונג דיא פאדערט

 אראבגע- בעל-הבית דער האט רייזען לאנגע נאך ארבייט. דיא געווארפען
 גענומען זיך ס׳האבען וועלכע ארבייטער, קריסטליכע 3 קאלוגע פון בראכט

 פאדערונג גלייכע גאנץ א בעדינגונגען. אלטע דיא אונטער ארבייט דער צוא
 ארבייטער דיא מאסטערסקאיע. צווייטער א אין שטרייק א ארויסגערופען האט

 שעה׳דיגען 13 א אויף איינווילליגען געמוזט האבען און טעג 3 פערלארען האבען
 אומזיסט בעלי־הבית דער האט מאסטערסקאיע דריטטער א אין ארבייטסטאג.

 שטרייק טאגיגען 5 א נאך ארביימסטאג, דעם פארליינגערען צוא געטטארעט זיך
 באצאה- און לויהן דעם פארגרעסערען געמוזט נאכגעבען, געמוזט ער האט
 מאסטערסקאיע האמבורגער גורעוויטש׳ם אין צייט. פארזאממטע די פאר לען

 ארביי־ די וואכען. 2 געצויגען זיך האט וואס שטרייק א אויסגעבראכען האט
 מא- זעלבען דער אין האט ארום חדשים 2 אין אויסגעפיהרט. האבען טער

 גאנצע געדויערט האט וואם שטרייק, נייער א אויסגעבראכען סטערסקאיע
 געשטעללט בעל-הבית איין האט י$הר היינטיגען פון יאנואר אין חדשים. 2

 שעה 14 איהם בייא ארבייטען זאללען זייא פאדערונג דיא ארבייטער זיינע
 דער ארבייט. דיא אוועקגעוו^רפען האבען—מאנן 6—ארבייטער דיא טאג. א

היום. עד נאך זיך ציעט שמדייק
 אויף איינגעווירקט האט )האנדווערק( מלאכה אונזער אין באוועגונג די

 אויך דארט איצט מ׳ארבעט ארום, ליעגען וואם שטעדטלאך, קליינע עטליכע
 פאר- מאל 11/2 אין אויך דארט זיך האט לויהן דער טאג. א שעה 12 נאד

גרעסערט.

יי. ר ע ד יי נ ש

 מאס־ יעדער אויף מאנן; 130 ביז בעשעפטיגט זיינען שניידעריי דער אין
 ארבייטם־ דער .5 צוא מייסטענס ארבייטער, 10 ביז 2 פון אוים קומט טערסקאיע

 דערצוא ביינאכט. 12-11 ביז פריהמארגענם 7—6 פון געדויערט האט טאג
 דער אדורך. נעכט גאנצע ארבייטען געמוזט וואך א מאהל 2 נאך מען האט

303



 ארבייטסבא־ דיא וואך. א רובעל 5 ביז 3 פון )געשטאנען( געווען איז לויהן
 שטיק פון געארבעט האבען וואט די בייא סיי גלייכע, דיא זיינען דיבגונגען

 יאהר 17 ביז 13 פון אינגלאך וואך. פון געארבעט האבען וואט דיא בייא סיי
 יאהר. 2 אין רובעל 50 ביז 15 פון געקריגען ארבייט זעלבע דיא פאר האבען

 האלבען קיין מען האט ס׳וויל, וויפל זיין געקענט ט׳האבען פאטשינקעם, פאר
 בייא געהויבען אן זיך האט בעוועגוגג דיא געקריגען. ניט באזונדער גראשען

 צייט גאנצען דער אין איז שטרייק א צוא .1897 פסח פאר נאך שניידער דיא
 געארבעט ס׳האבען אוואו בארער׳ן, פון מאטטערסקאיע דער אין נאר געקומען

 סארגרעס- לויהן געפאדערט ארבייטער דיא האבען 1898 פסח פאר מאנן. 6
טערונג.
 סיהאט טאנן. 100 וויא מעהר טהיילגענומען האבען באוועגונג דער אין

 שעהדי־ 14 א פעטטצושטעללען נאכטארבעט, דיא אבצושאפען געלונגען זייא
 וואט ארבייטער דיא פאטשינקעם. די פון אבצוזאגען זיך און ארבייטסטאג גען

 ארבייטם- פונם פארקירצונג דער בייא האבען שטיק, פון געארבייט האבען
 דערזעלבען אין זיך האבען טאקטעם דיא ווייל פארלארען, ניט גאר טאג
טאבעללע: פאלגענדען דער פון זעהן מיקען וויא פארגרעסטערט, צייט

א־טצט קאמפף פונט אנהויב צום ביז

רובל 2 — ר. 1.75

ר. 2.75— " 2.50

ר. 3.25— ״ 3

3 "

90— ״ 70

רוב. 1.75—רובל 1.25
" 2.25 ״ 2

" 3 — ׳ 2.25

" 3 — ״ 2.50

" 70 ״ 50

...............................פינדזשאק א
...............................וויזיטראק א

 )אויבערראק( סורדעט א

אנ׳הערבסטפאלטא
וועסט א טיט הייזן פאר א

 דיא רובעל, 5—4.50 ביז 4 פון אויפגעהויבן זיך האט וואכענלויהן דער
 לעהראינגלאך, דיא יאהר. 2 פאר רובעל 60 ביז 30 פון איצט קריגען אינגלאך
 אויך זיך האבען בעלי-בתים, דיא מיט אבגעמאכט פריהער האבען זייא חאטשע

רובעל. 10 ביז 5 פון לויהן־פארגרעסטערונג א צוא דערשלאגן
 פייטטערלאך, 'אסאך געווען איז ארבייטטבעדינגונגען פריהערדיגע דיא בייא

 פאר- דער נאך איצט לעהרנאינגל; איין מיט נור באגאנגען זיך האבען וואט
 זייא ה$בען ארבייטסטאג פונט פארקירצונג דער און לויהן פונט גרעטסערונג

עקסיטטירען. צוא אויפהערען געמוזט

פעריי, טע ש

 ארבייטט- דער שטעפערם דיא בייא האט באוועגונג דער פון אנפאננ צום ביז
 אפם מען פלעגט טעזאנצי״יס דער אין און שעה 16 ביז 13 פון געדויערט טאג

 דיא פון ארבייטלויהן דער דערפאר. שכר גראשען א אן נעכט גאנצע ארבייטען
 און וראך א רובעל 7—6 געווען איז מאשין אויפץ ארבייטען וואט שטעפערם

 לעהר- דיא באזונדערם און ארבייטער דיא רובעל. 5—4 ארומקלעפערס דיא פון
 בעלי־ דיא פון בעהאנדלונג גראבטטע דיא פארטראגען געמוזט האבען אינגלאך

 קלייניג־ יעדע פאר געשלאגען אפילו אפט מען האט לעהראינגלאך דיא בתים,
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 מאסטער־ דער אין שטרייק א אויסגעבראכען האט 1898 מערץ אנהויב קייט.
 יעדען פון רובעל 10 צוא פארלאנגט האט בעל־הבית דעו־ ריינבארט. פון סקאיע

 מסכים געמוזט האט ער ארבייט. דיא אררעקגערר^רפען האבען ארבייטער דיא און
 זיין מוסיף (2 וראך יעדע לויהן דעם אויסצאהלען (1 פאדערונגען: זייערע אויף זיין
 מאסטער- דער אין שטרייק א פאסירט האט מערץ ענדע חודש. א רובעל 3 צו

 פאר- האט בעל-הבית דער פאלל: פאלגענדעם דעם צוליעב קאהאן פון סקאיע
 פויזע. שעה 2 מיט (8 ביז 7 )פון שעה 13 ארבייטען זאלל מען אז געשלאגען

 ארוים- דערנאך אבער זיך סיהאט געווען. מסכים דערצו האבען ארבייטער דיא
 פאר פארעכענט מינוטען פארזאממטע 5 יעדע האט בעל-הבית דער אז געוויזן,

 האט וואכען ד ארבעטז די געווארפען האבען ארבייטער די שעה. גאנצע א
 באפרידי- און נאכגעבען געמוזט האט בעל-הבית דער שטרייק. דער געדויערט

 ביז ארבייטמטאג דעם פארקירצען (1 ארבייטער: דיא פון פארערונגען דיא גען
 ניט (3 חודש א רובעל 2 צוא שכירות דיא אויף זיין מוסיף (2 שעה 13 אויף

פערזויפען. דעם פאר געלד איברינע אברעכענען
 מ׳האט מאסטערסקאיעס. פאר א אין נאך שטרייקען פאססירט האבען דעם נאך

 אויף לויהנפערגרעססערונג א און ארבייטסטאג שעהדיגען 11 א געפאדערט
 געווארען. באפרידיקט אומעדום זיינען פאדערונגען דיא חודש. א רובעל 3—2

 איינגעשטעללט ווירער מאסטערסקאיעס פאר א אין זיך האט סעזאן נאךן
ארבייטסטאג. שעהידיגער 14 א

מאליארעם.

 ברענענדע אין דעכער דיא אויף ארבייטען אפט זייער מוזען מאליארעס דיא
 צוצו־ זיך שטריק קיין געבען ניט אפילו זייא וויללען בעלי־בתים דיא היצען.

 קען געפ^דערט. מאהל איין ניט דאס האבען ארבייטער דיא חאטשע בינדען,
 סיבות פערשידענע פון זיך סיהערט אז וואונדערען דעריבער נאך זיך מען

 מאליא- דיא בייא דויערט סעזאן דער מאליארעם. דיא מיט זיך טרעפט וואם
 שעה; 14 געדויערט האט ארבייטסטאג דער )יוני־אווגוסט(, חדשים 3-2 רעם

 ניט ה$ט פויזע א אדבייט, מיטען אין עססען מען פלעגט )ווארעמעס( אנבייסען
 זוגטיג. יעדען בירזשע דער אויף דא מען דינגט ארבייטער דיא עקסיסטירט.

 מא- דיא האבען טשעסליארעם, די פון שטרייק דעם נאך וואך א יולי, ענדע
 האבען ארום טעג 2 אין ארבייטססאג. שעה׳דיגען 12 א געפאדערט ליארעם

 שטרייק גאנצען פונם משך אים נאכגעגעבען. פאדריאטשיקעם קלענערע דיא
 מייז פארס׳מטע וויא שפיאנעם־בעלי־בתים דיא און זשאנדארמען די האבען

 אבער הויפט-בונט$וושטשיקעם, דיא חאפען בירזשע דער איבער ארומגעפלייגען
 איינער מאנן, 2 ארעסטירט מ׳האט אויפגעפירט. רוהיג זייער זיך האבען אללע

 פאטער אייגענער זיין ס׳האט וועלכן אויף פאדריאדטשיק, א פון והן ז א איז
 זיך געמוזט ארבייטער אללע האבען שטרייק אנ׳איינוואכעדיגען נאך געמס׳רט.

בעדינגונגען. אלטע דיא אונטער ארבייט דער צוא נעהמען צוריק

סטאליארעם. און טשעסליארעס

 אין חדשים 4 גאנצען אין דויערט טשעסליארעם דיא פאר צייט בעסטע די
 דרובעל ביז 6 פון טאג שעה״דיגען 15—14 א בייא זייא קריגען דאמאלם יארה.
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 דער ליידיג. ארום סך א גייען צייט אויסערסעזאנע איבריגען דער אין וואך. א
 טשעסליארעם דיא צווישן האט יולי ענדע וואך. א רובל 6—3 ביז פאלט לוין

 מעהר פיעל טהיילגענוממען סיהאבען וועלכען אין שטרייק א אויסגעבראכען
 גאנץ שטאדט. אונזער אין שטרייקען פריהעריגע אללע אין וויא ארבייטער

 בירזשע דער אויף ארבייטער קאמפאגיע גרויסע א פארזאממעלט זיך האט פריע
 נייע און נייע נאך צוקומען אן געהויבען אן האבען באלד מארק(. )אויפ׳ן

 פארזאממעלטען דעם צווישען באגייסטערונג דיא און ארבייטער קאמפאניעס
 זשאג- דער אר^פגעקומען ס׳איז געוואקסען. מעהר און מעהר אלץ ה$ט פאלק

 פון סוויטע א מיט און אדיוטאבט זיין מיט בעצמו בכבודו פאלקאווניק דארמסקי
 געפלייגען ארום פארסמטע וויא סיהאבען וועלכע שפיאנעס און זשאנדארמעם

 הא- ארבייטער דיא וראם אלץ צוגעהערט האבען און ארבייטער דיא צווישען
 שייקע גאנצע א מיט אראבגעקומען איז פאליצמייסטער דער אויך גערעדט. בען
 קוראזש מיט און רוהיג געהאלטען זיך האבען ארבייטער דיא פאליצייסקע. פון
 און פאליציע די ארבייטסטאג. שעה׳דיגען 12 א געפאדערט פעסט האבען און
 גאר האבען און בונט א פאר געהאט מורא זיך האבען זשאנדארמעריע דיא
 גע- ניט בעלי-בתים דיא זיך האבען טאג ערשטען אויף׳ן טאהן. געוואלט ניט

 אהיים. צוגאגגען רוהיג זיך האבען ארבייטער דיא און אונטערגעבען וואללט
 ארבייטער דיא מעשה. אייגענע דיא אבגעשפילט זיך האט ט$ג צווייטען אויפ׳ן
 זייערע אויף גישטאגען פעסט האבען און אחדות מיט געהאלטען זיך האבען

 דריטטען אויף׳ן נאכצוגעבען. אנגעהויבען האבען בעלי-בתים דיא פאדערונגען.
 ארומגע. נאך זיינען מאגן 50 בייא ן$ר מאבן, 150 געארבעט שוין האבען טאג

 הא- געקאנשטעט, שוין זיך האט סעזאן דעד אז שפעטער, וואכען 3 ליידיג... גאנגען
 גע- פריהער ה$בען זייא וואם אלץ פארלירען צוא געהויבען אן ארבייטער דיא בען

 געהויבען אן מ׳האט פארליינגערט, ווידער זיך האט ארבייטסטאג דער וואונען:
 עתהץ )לעת איצטער גאכט. בייא 11—10 ביז פריהמארגענס 8 פון ארבייטען

 פארגרעססערט לויהן דעד אביסל זיך האט דערבייא ,8 ביז 8 פון מען ארבעט
וואך. א רובעל зи—4 אויף 3 פון

שניידערקעם.

 מאסטער־ געוויינליכע א שניידערקעם. 200 ביז ארבייטען שטאדט אונזער אין
 האט קאמפף פוגם אבהויב צום ביז ארבייטערקעם. 10—8 אוים בעשטייט סקאיע

 סעזאנצייט דער אין און פויזע אהן שעה 18 ביז 16 געדויערט ארבייטסטאג דער
 קליין. זייער געוועזען איז לויהן דער נעכט. גאנצע דיא ארבייטען מען פלעגט

 דיא אויפן. גראבסטען אויף׳ן באגיין זייא מיט זיך פלעגען בעלי-בתים דיא
 צום שניידערקעם די האבען ארבייטסטאג שעהידיגען 12 א פון פאדערונג

 פון מאסטערסקאיע דעד אין 1898 אויגוסט אין ארויסגעשטעלט מאל ערשטן
 בעלי־הבית׳טע דיא האט שטרייק א פארמיידן צו אום מיידלאך.( 17) סעסיע

 אוספיעך דער פאדערונגען. זייערע באפרידיגט אומבעשלאסענקייט אייניגע נאך
 ארבייטם- שעהידיגען 12 א אייגצופיהרען געלונגען ס׳האט און געווירקט האט
 פון 1/3) מיידלאך 110 ביז ארבייט עם אוואו מאסטערסקאיעם, 15 אין נאך טאג
 דיא האט יאהר היינטיגען פונם יאנואר ־טען13 דעם ארגאניזירט(. איז זייא

 דיא אומקעהרען געוואלט מיירלאך( 10) מאטטערסקאיע איין פון בעל-הבית׳טע
 דיא אוועקגעווארפען האבען ארבייטערקעם דיא ארבייטסבעדינגונגען. אלטע
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 דער אריך נאכגעגעבען. בעל-הביתיטע דיא האט ארום וראך א אין און ארבייט,
 מייסטער- עלטערע דיא בייא פארגרעסערט; זיך קאמפף( דעם )דאנק האט לויהן
 פון יונגערע דיא בייא ,9 ביז 6 פון —מיטלערע דיא בייא ,11—ד פון קעם

 ארבעטן עס אוואו מאטטערסקאיעם דא ס׳איז חודש. א רובעל 7 ביז 4
 חודש, א רובעל 20—8 ביז געשטיגען לויהן דער איז איטצט מיידלאך, 25 אפילו

רובעל. 17—4 פריהערדיגע דיא אנשטאט

הוטמאכערקעם.

 האט סעזאנצייט אין שלעכט. זייער געווען זיינען ארבייטסבאדינגונגען דיא
 געקרי־ האבען מייסטערקעס דיא נאכט. און טאג נאכאנאנדער געארבייט מען
 חודש. א רובעל 3 ביז פאדמייסטערקעס דיא כוידעש א רובעל 8 ביז גען
 פון געשטארבען זיינען בעל-הבתים דיא בייא טיש געהאט האבען וואס דיא

 דיא איז בעוועגונג דעד דאנק עססען. געגעבען גארניט זייא מ׳האט הונגער,
 האט לויהן דעד געווארען, אבגעשאפט גאנץ סעזאנצייט אין ארבייט נאכט

בעססער. פיל זייא מיט זיך מ׳באגייט פארגרעמסערט, מאל 2 זיך

ם. ע ק ר ע ט יי נ

 שעה, 16 פון אנ׳ארבייטסטאג געווען: זיינען ארבייטסבאדינגונגען פי״יהערע
 ניט קיינמאל מייסטערקעם דיא מען פלעגט חודש( א רובעל 7—3) לויהן דעם

 פאר- ארבייטסטאג דעד זיך האט באוועגונג דעד דאנק אויסצאהלען. אקוראט
פארגרעססערט. מאהל 2 זיך האט לויהן דעד שעה, 12 אויף ביז קירצט

 ס׳אר- אוואו וויילעך, פון קארסעטפאבריק דעם אין האט 98 זומער אנהויב
 אנ׳ארבייטסטאג געפאדערט מ׳האט שטרייק. א פאססירט מיידלאך 30 בייטען

שטרייק. דעם אויסבעפיהרט האבען ארבייטערקעס דיא שעה. 12 פון
 פון גילזענפאבריק דעם אע שטרייק א פאססירט האט 98 דעצעמבער אים
 גע־ געוואלט זייא האט בעל־הבית דעד מיידלאך. 20 ס׳ארבעטן אוואו מירקין

 געפאדערט: ה^בען ארבייטערקעם דיא גילזען( )פארמאכטע ארבייט נייע בען
 אנ״אקוראטנע (2 און טויזענד א אויף קאפ. 5 פון פארגרעססערונג לויהן א (1

 לויהן דעם איינגעהאלטען אפט מען האט )פריהער וואך יעדע אויסצאהלונג
 ארבייטערקעם דיא וו$ך, 1 געדויערט האט שטרייק דעד חדשיס׳ווייז(, גאנצע
אויסגעפיהרט. האבען

קאלבאנאווסקי. פון ריק ב פא ק בא א ט

 )ביז מאנן 100—90 ארבייטען קאלבאנאווסקי פון טאבאקפאבריק דעד אין
 אוני און שוועד באזונדערם מיידלאך(. 40 און קינדער 20 מאנספערזאנען, 25

 טא- דעם מיטריקענט אוואו אבטיילונג דעד אין ארבייט דיא איז געזונד
 אין טשאכאטקע. דיא אפט ארבייטער דיא קריגען טאבאק-שטויב פונ׳ם באק,
 רובעל 4 ביז 3 פון לויהן דעד איז טריקענאבטיילונג און סארטירונג דעד

 מאנספערזאנען טהייל גרעססטען צום ארבייטען אבטיילונגען דיעזע אין וואך, א
 דעד און )דעקציאנסארבייט( ארבייט שיעור הערשט טאבאקאבטיילונג דער אין

 ביז 1 צווישען מאנספערז^נען, בייא 2,50 ביז 2 צווישען זיך בעוועגט לויהן
 בעל- דער קינדער. בייא קאפיקעם 45 ביז 40 צווישען און מיידלאך בייא 1.35

 אלע פון מעהר בעגיין. גראב זייער ארבייטער זיינע מיט זיך פלעגט הבית
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 טאבאקאבטיי- דער אין שטראפען. אפטע דיא לעבען דעם פארביטערט האבען
 אב־ אנדערע אין פויזע, שעה א מיט שעה 12 ארבייטסטאג דער דויערט לונג

 מען פלעגט אפט רוהע. און עססען מיטאג אויף שעה 11/2 מען גיט טיילונגען
 עקסים־ ניט ס׳האט מינוט. 20 א אדער 10 א אברייסען פויזע דער פון נאך

 אנבייסען דעם עססען געמוזט מיהאט און ארבייטערציממער שום קיין טירט
 ניט זכר קיין איז ווענטיליאציע פון טאבאקשטויב. מיטן צוזאממען )ווארעמעם(

 דיא פארקלענערען געוואלט בעל-הבית דער האט 1898 זוממער אים געווען.
 נאך ער האט דערצוא אויסארבעטונג, דיא פארגרעססערען צוא כדי טאקסע

 ליבלינג זיין געגעבען קלאפף א האט וועלכער ארבייטער, איין אבגעזאגט
 ארבייטסבעדינ־ נייע דיא פון איינפיהרען דעם אין שולדיג געווען איז וואט

 שטעללע דיא פארנעהמען געוואלט ניט האט ארביימער דיא פון קיינער גונגען.
 —מאנן 7—אללע זייא בעל-הבית דער האט דערפאר חבר; אבגעזאגטען זייער פון

 בעל. רער האט וראך אנדערער דער אויף פרייטיג. געווען איז דאס אבגעזאגט.
 אבגע- דיא פון שטעללע רער אויף טאגארבייטער פראסטע געדונגען הבית

 גע־ האבען זייא און ארבייטער דיא אויפגערעגט שטארק האט דאס זאגטע.
 אבגע- אללע צוריקנעהמען ניט וועט ער באם אז בעל-הבית, דעם סטראשעט

 האט בעלי-הבית דער ארבייט. דיא אוועקווארפען זייא וועללען חברים, זאגטע
 דענס- האבען מאנן( 40) פאקערס אללע וויססען. געוואלט ניט אפילו דערפון

 פאבריקאנט דער האט טאג אייגענעם רעם ארבייט. דיא אוועקגעווארפען מאל
 געשטעללט האבען און געקוממען זיינען זייא ארבייטער. דיא רופען געשיקט

 אויסארבייטונגסצאהל דיא ז$לל אכטלאך פאקען וואם דיא, פאר !( פאדערונגען:
 ווערען פארגרעססערט טאקסע דיא זאלל דערבייא און ווערען פארקלענערט

 ארביי- דארפען ניט מען זאלל ווייניגער מ׳ארבייט ווען זונטיג און פרייטיג (2
 ליבלינג דער (3 קענען וועט יערער פיל וויא זאנדערן נארמע, דער נאך טען
 אבזאגען (4 פאקאפטיילונג דער פון ווערען ארויסגעיאגט זאלל בעל-הבית פון
 פא־ אללע ארבייטער. אבגעזאגטע דיא צוריק צונעהמען (5 טאגארבייטער דיא

 זיך האבען זשאנדארמעם דיא געווארען. באפרידיגט באלד זיינען דערונגען
 אראב- מ׳האט רוהיג, געוועזען אלץ שוין ס׳האט אז שטרייק, פונם דערוואוסט

 דערציילט איהם האבען ארבייטער דיא פאבריק-אינספעקטאר. דעם געשיקט
 ער, און בעל-הבית רער אז געזאגט, זייא האט ער ארבייטבעדינגונגען; זייערע

 מיט איז און קינדער אייגענע פאר וויא זייא פאר זארגען אינספעקטאר דער
 דער אין פאבריק. דער אויף אפילו אקוקגעבענדיג ניט אוועקגעגאנגען רעם

 זיך האבען וואם ארבייטער, אללע געמסרט ער האט אבער זשאנדארמעריע
 געמסרט האט איינעם מאנן. 2 ארעסטירט מען האט באלד בעקלאגט. איהם בייא
 פאר ארויסגעשטעלט בעל־הבית רער האט צווייטען דעם אינספעקטאר, דער
 נאר און ארבייטער דיא צורייצט שטארק האט דאס הויפט־בוגטאוושטשיק. דעם
 עפעם נאך זאללען זייא איינהאלטען געקאנט זייא מען האט מיה גרויסע מיט
 זשאנדארמסקע דיא אין געשלעפט מען האט ארבייטער סך א אןמאכען. גיט

 דיא חדשים. 2 כמעט געדויערט סיהאט וועלכער דאפראם, אויף אופראוולעניע
 קור- א אין אויסגעצייכענט. דאפראם דעם בייא געהאלטען זיך האבען ארבייטער

 פארגרעם- און אניארבייטערציממער אמאהל אויסגעבויט מען האט צייט צער
 אראבגעקומען ס׳איז טריקענאבטיילונג. דער פאר פויזע דיא שעה 1/2 אום סערט

קראנקע. פאר ערקלערט ארבייטער אללע כמעט ס׳האט דאקטעוץועלכער א אמאהל
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לעכערם. ב

 פויזע. שום אן טאג א שעה 16—14 געוויינלעך געדויערט ארבייט דיא
 פלעגט אפט ארבייט. דער מיטען אין מאסטערסקאיע דעו־ אין מען האט געגעסען

 פאר- דער קריגען. ניט גראשען קיין דערפאר און נעכט גאנצע ארבייטען מען
 דיא האט יולי אים חודש. א רובעל 10 ביז 4 צווישען בעוועגט זיך האט דינסט

 און שעה 13 אויף ביז ארבייטםט$ג דעם פארקירצען צוא געלינגעץ ארבייטער
שעה. 12 ארבייטען צו אנגעהויבען מאסטערסקאיעם ד אין מען האט ווינטער אנהויב

דעספאטיזמום. צארישען דעם פון קרבנות

 זיי- זייא ארבייטער. 6 ארעסטירט מען האט 189 ד דעצעמבער. אין
ארויטגעלאזען. זייא מען האט דערנאך און חודש א געזעטען נען

 איהם מיהאט גורעוויטש. מ. ארעסטירט מען האט 1898 יאנואר אין
 און חדשים 11 ״קרעסט״ אין אפגעזעסען איז ער פעטערבורג. אין אוועקגעשיקט

 וואלף שאליט דווינסק. אין יאהר 2 אויף נאדזאר פאד געווארען ארויסגעלאזען איז
חודש. 1 אבגעזעסען איז

ארעסטירט: אפריל 16 דעם

 ־טען2) שלאססער א וואלף שאליט מאהל(, צווייטען )צום חצקעל אוסישקין
 טערמאן בערשטער, א חיים באראן שלאססער, א מעזשעוועצקי מ. מאהל(,
 האט גורעוויטש און מעזשעוועצקי נייטערקע. א איידעל הוטמאכערקע, א לאציע

 האט נאכט זעלבען דער אין יאהר. טען-1899 איט סוד ביזן ארויסגעלאזען מען
 נאך ראש, אברהם און אהרן שלאססערס: ברידער צוויי ארעסטירט נאך מען

ארויסגעלאזען. זייא מען האט טעג 3
 לייב מאהל(, ־טען2) שלאססער א כאם מענדעל ארעסטירט: יוני אין

 ליטערא־ נעלעגאלע געפונען איהם בייא מ׳האט שלאססער, )א חאווזער איטשע
 ארויסגעלאזען נאוועמבער אים מען האט תאנין שלאססער. א תאנין גרשון טור(,
 מען האט מעבעל־סטאליארעם די פון שטרייק דעם בייא יוני אים סוד. ביז׳ן

 מען האט זייא פון ד טאג. 1 אבגעזעססען זיינען זייא מאנן. 40 ארעסטירט
 געשטאר־ איז זייא פון )איינער געבורטסארט זייער אין עטאפ מיטן אוועקגעשיקט

 דעם און שמיון סטאליאר דעם ארעסטירט מען האט יוני ענדע וועג(. אין בען
 געווארען פארשיקט און וואכען 10 אבגעזעססען זייכען זייא שלמה, טשעסליאר

. גובערניע. מאהלעווער שטעטל קליינע א אין
 צייט־ בארים אוניווערסיטעט, מאסקווער דער פון סטודענט א יולי ם אי

 חרשים 5 נאך מען האט צייטלין מאהל(; טען-2 )צום ראש אהרן שלאססער א לין,
 אבגעזעססען האט באנק יוסף שלאססער רער מור; צום ביז ארויסגעלאזען

 געבורטסארט, זיין אין יאהר 1 אויף געווארען פארשיקט איז און וואכען 6
 דיא ארשע, אין יאחר 2 אויף פארשיקט מען האט 2 מעבעל-סטאליארעם, 4

 אבגעגעבען זייא מען האט דאנן און חדשים 5 אבגעזעססען האבען 2 אנדערע ,
 ליבערקין. זרח און עפשטיין מענדעל—טאבאק-פאבריק רער פון נאדזאר; פאר
 מאליארעם 2 געווארען; ארויסגעשיקט און חדשים. 5 אבגעזעססען האבען זייא

וואכען. 5 אבגעזעססען האבען
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ארעסטירט: אויגוסט

 ארויסגעשיקט אין וואכען 10 אבגעזעססען האט מענדעל, טשעסליאר א
 אבגע־ האבען וועלוועל, און נח טשעסליארעס: 2 טען-19 דעם יאהר; 2 אויף

 פיאדאר טשעסליאר א ארויסגעשיקט; יאהת 1 אויף זיינען חדשים, 6 זעססען
 אורע און סטאליארעם-בישקע 2 וואכען; 6 אבגעזעססען האט קריסט( )א

סוד. ביזן חדשים 4 נאך באפרייט )בעווייבט(
וואכען. 2 אבגעזעססען האט פ$סאדטשיק, 1 סעפטעמבער.

 טרא־ אלעקסאנדער )אינטעליגענטקע(; שעוועלעווא איידעל אקטאבער.
 שלאססער, א ברוך אינטעליגענט(; פאדנאדזארגער )א מאהל( ־טער2) נאווסקי

נאוועמבער. אין באפרייט
 געמאכט מען האט טראנאווסקי׳ן ארעסטירט מ׳האט וואס נאכט דעד אין

 בעווע־ גאנצען דער פון משך דעם אין אינטעליגענטען. היגע בייא אביסקעם 9
 אויף איינצעל־ארעסטען און מאססען אביסקעם, מאססע א געווען זיינען גונג

טעג. 3—2
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 רעוואליו- דער איבער אכראנקע דער פת איבערזיכט וועגנ

גראדנער מינסקער, ורילבער, אע באוועגונג ציאנערער

גובערניעם קאוובער את

 "וויכטיקסטע די וועגג איבערזיכטב אפדרוקג אוב צוזאמענשטעלג פלעגט זשאנדארמעריע די
 פאר איבערזיכט דעט איב געברויב. אייגענעט איר פאר מעלוכע־פארברעכער" וועגב אויספארשונגעג

 בא־ רעוו$ליוצ?אנערע די באלויכטג ווערט עס וועלכג איב קאפיטל, א פאראג איז 1897 יאר דעט
 איבערזיכט דאזיקער דער האגאט גובערניעם. קאוונער אוב גר^דנער מינסקער, ווילנער, את וועגונג

 זיב טיט ער שטעלט פונרעסטוועגנ זשאנדארמעריע, דער פת גייסט איג געווארב צוזאמענגעשטעלט איז
 גע־ פובליקירט ז«נענ וועלכע באריכטב, די דערגאנצט את אינטערעס היסטארישג גרויסג א פאר

אויסגאבעם. אונטערערדישע רעוואליוצ?אנערע די איב צי_יט יענער את ווארב
 באוויזב, בוילעט ווערט איט את וואס דעט, טיט אינטערעסאנט איז איבערזיכט דאזיקער דער

 אריינגעצויגג געוועג זי_ינענ יארג ־קער90 די את ווייסרוסלאנד איג באוועגונג רעוו. רער איג אז
 אוב פויליש רוסיש, אם ליטעראטור ארויסגעלאזג האט טע אז פעלקער, אלע פוג ארבעטער ■די

 באלע־ די קעגג קאמם איג פעלקער אלע פת ארבעטער די אייניקי״יט צו גערופג האט טע אז ■י?דיש,
רעגירתג. רער אוב באטיט

 אנטייל־ די אנגעוויזג ווערג דא וואס דעט, טיט אינטערעסאנט אויב איז איבערזיכט רער
 קלארקי_יט, גאנצער דער טיט באווייזג אנטיילנעמער די פת נעמעג די באוועגונג. רער פוג נעמער

 ארבעטער אנטייל אב גענומעג האבג עפאכע יענער סוב באוועגונג רעוואליוציאנערער רער איג אז
פעהקער. אלע פת

 מיר וו$ם אכראנקע, דער פוג דאקומענטב אנדערע אלע צו ווי איבערזיכט, דאזיקג דעט צו
 סעסט־ סוג הינזיכט איג אבער קריטיש. זייער באצלעג זיב מעב דארם בוב, רעט איב דרוקג

באדי_יטתג. גרויסע א דאקומענטג דאזיקע די ה$בנ פאקטג, אוב דאטעם שטעלג
 פוג אויסגאבע רוסישער דער איג געווארג פארעפנטלעכט י. 1928 איב איז איבערזיכט דער

מאל. ערשטג צוט זיב עם דרוקט יידיש איג ווייסרוסלאנד". איג באוועגונג רעוו. "די ארבעט אונדזער
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 אויספארשונגעב וויכטיקסטע די פרב איבערזיכט
מעלוכע־פארברעכנס ורעגב איניאנימ די איבער

* יאר 1897 פארנ

 פארוואלטונגעב זשאנדארמערישע די געמאכט ה$בנ ם וועלכע אויספארשונגעב, פוג צעטל א *
י. 1902 איבערנ-מיניםטער?רמ. סוב דרוקערי_י ס-פעטערבורג, י. 1897 פארב מעלוכע־פארברעכנם איבער

קאפיטל ערשטער

 ארב גראדנער מינסקער, ווילנער, את זיב האבנ יאר טנ-1896 פת סאפ צום
 געטראגנ זיי 3ה$ב אנהייב צוט שטרי_יקנ. אנגעהויבג גובערניעם קאוונער

 נאר טערמת. קורצנ א איג ענדיקג זיב פלעגנ און כאראקטער פרידלעכג א
 די צווישנ פארשפרייטנ אנגעהויבנ גובערניע ווילנער איי זיב ה$בנ דערנאכ

 דער פת "סטאטוס דער אופרופנ, העקטאגראפישע את געדרוקטע ארבעטער
 בראשורב י?דישע את פוילישע רוסישע, פארשיידענע אוב ארבעטער-קאסע"

אינהאלט. רעוואליוצןאנערג א טיט זשורנאלג את
 ע-1 ארויסגעגעבג זיינעב אייניקע וועלכע פת אויסגאבעם, דאזיקע די את

 םי_יערנ צו געווארג גערופג ארבעטער די זיינעג ,ארבעטקר-פארבאנד", פת ווארג
 ארבעט־טאג, אכטשא?קנ אג פאדעו־נ שטרי_יקנ, אי_ינארדענענ מי_י, ערשטג דעט

 באלע־ די טיט קאמם צוט יהי_יט,2פר פאליטישע את ארבעטלות פת העכערתג א
 קריסט־ די צווישג איתיקי_יט צו רעגירונג, דעד טיט את באטימ-עקספלואטאטעו־נ

 אלגע- אג ארגאניזיו־נ צו אם קאסעם שאפנ צו ארבעטער, יידישע את לעכע
 אלע ווו פארייב, אייג גרתדב וועגנ פאכג, אלע פת ארבעטער־שטרי_יק מיינעט

 אויסגאבעם די את איינעט. פאר אלע את אלעמענ פאר איינער קעמפנ וועלב
 דוו־כ געוואו־נ דערגרייכט זי_ינענ וואם נוצב, די אנגעוויזב גלי_יכצי_יטיק ווערן

שטרי_יקנ. די
 פת את, זי_יט, אית פת אגיטאציע, דאזיקער דער פת אי_תםלום אתטעו־נ

 את אנטייל פארג רעפרעסיעם די פוג לי_יכטקי_יט דער צוליב צווייטער, דער
 איינ- אג באקומענ שטרי_יקנ די פת אנפירער די בא זיך האט שטרי_יקנ, די

 צו אוטזת אנ סיאיז וועלכג טיט קויעכ, א פ$ר זיך טיט שטעלב זיי אז דרוק,
 ביסלעכווייז פארלירנדיק אפטער. געווארג זי_תענ שטרי_יקנ די קאמפ. א םיו־נ
 ניט ארויסגערופב שות זיי ווערג פארברעכנם, אלגעמיתע &וב כאראקטער דעט
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 זאגג, צו אזוי נאר, ארבעטער, די פת לאגע מאטערןעלער ארעמער דער דורב
 אר־ אנ שאפנ אומבאדינגט אגיטאטערם די פת שטרעבנ צוליבג — קתסטלעכ

בעטער-באוועגתג.
 פעסטגע- האט באצי_יטנם, אנגעהויבג האבג מיר וואם אויםם$רשונגענ, די

 באזונדערע את נ געוואו אי_ינגעארדנט שטרכיקג די זי_ינענ אנהייב פת אז שטעלט,
 האבג אגיטאטערס די און אנדערער, דעד פוג אייגע אומאפהענגיק ווארשטאטג,

 —ארבעטער די אונטערגעהעצט האבג זיי וואס דעט, מיט נאד באנוגנט זיב
 ארבעט־ פת העכערונג א ארבעט־טאג, פת פארקירצונג א זיב דערשל^גג צו

 די מעג האט דערבי_י באלעבאטיט. די מיצאד באצתנג העפלעכע א את לויב
 $פגעזאגטע די פת ערטער די אם אנקומעג ניט רעקאמענדירט: ארבעטער
 כאווער, א פארטרעטג ניט את ארבעט זייער ביליקער אפלאזג ניט ארבעטער,

 ביז צופרידג, ניט עפעס צוליב איז באלעבאס דעד אופירונג וועמעם טיט
ווערג. באפרידיקט ניט וועלג פאדערונגעג כאווערם ד$זיקנ דעט וואנעג

 געענדערט: שארם באוועגונג דעד פת כאראקטער דער זיב האט דערנאב
 בא פאדערג $נגעהויבנ אפג האבג פאב אייג פת ארבעטער פארשטרי_יקטע די
 דעד צו אנשליסג זיב זאלג זיי אז פאכנ, אנדערע פת ארבעטער די

 טע ברייטער: געווארג זי_יגענ פאדערונגעג עצעט די באוועגונג. אלגעמיינער
 ניט האט טע שטאט, אנדער אג פת ארבעטער אנעמעג דערלאזג ניט האט

 ענערגישע מער די פאבריקג. אנדערע פת סכוירעם אויסארבעטג דערלויבט
 ווארשטאטג די את את זאוואדג די אפ באוויזג $פנ זיב האבג אגיטאטערם

 די אפשטעלג זאל טע אז געפאדערט, ה$בנ את הענט די את אופרופג טיט
 פאדע- די באפרידיקג געפאדערט זיי ה$בנ באלעבאטיט די בא את ארבעט,
 וועט טע אויב פאל, את יענע את די דראענדיק ארבעטער, די פת רונגענ

 דער- זי_ינענ דר^תגעג דאזיקע די טויט. טיט אפילע את קלעפ טיט פאלגג, ניט
 זייגעג ארוט צי_יט קורצער א את גאר את לעבנ. את געווארג דורכגעפירט נאב
 האט טע אז מעלדונגענ, אסאב אנגעקומעג ארבעטער את באלעבאטיט די פת
 דער־ שווערע, זייער זעלטג ניט קלעפ, די זי_ינענ דערבי_י קלעפ> דערלאנגט זיי

 וועלכע מענגעם, גאנצע פוב ;אי• פערזאנעג, איינצלנע פת ניט געווארג לאנגט
 פאר- פלעגנ אנפאל? די שטיינער. את שטעקנם טיט באוואפגט געוועג זי_ינענ
 גאם. מיטג אפנ טאג העלג מיטנ את אפג את ווינקל א הינטער פת קומעג

 וואם טערמיג, צוט ארבעט די ווארפג ניט פלעגנ וועלכע ווארשטאטג, די את
 באגית את שויבג די אויסברעכנ מעג פלעגט באשטימט, האבג שטרכיקער די

גוואלדטאטג. קאלערליי
 באלעבאטיט די אנגעשראקג אזוי האט שטרי_יקער די פת האנדלונג אזא אט

 געצוותגענ געוועג מוירע אוים זיינעג זיי פת אנדערע אז ווארשטאטג, די פוג
 ווארשטאטג די איג זיינעג עם וואם נאב ארבעטער־פאדערונגעג, די נאכצוגעבג

 אי_ינגע־ ס׳איז וועלכע איג אופרופג, געווארג פאנאנדערגעווארפג זאוואדג את
 באלעגאטיט די האבג שטרי_יק דעט אדאנק אז ארבעטער, די געווארג שמועסט

ארבעטלויג. דעט געהעכערט
 שטרעבונג א 3געשאפ ארבעטער די בא זיב האט צי_יט זעלבער דעד איג

 שטרי_י- די העלפג צו אפ קאסעם זיי בא את קר.י_יזלעכ געהיימע $רגאניזירנ צו
 ארבע־ די צווישג זאמלונגעג דורב באקומעג געלט מענ פלעגט דערבי_י קער.
 שאנטאזש. את גוואלדטאטג טיט ווערג דורכגעפירט אפט פלעגג וואם טער,
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 מע ווו טכאדקעם, אם צונויפזאמלעג זיב פלעגג קרי_יזלעכ פרג מיטגלידער די
 מיצאד האנדלוגגעג וחיטערדיקע די פת כאראקטער דעט ארומריידנ פלעגט

שטרייקער. די
 ווילט ווי את ארבעטער-באוועגונג אגטשטאנענע די ליקווידיו־נ צו קעדיי

 זשאנדאר־ געהעריקע די בא זי_ינענ שולדיקע, די אם ווירקג גיכער מעגלעב
 פעסט- האבג וועלכע אויספארשונגעג, געווארג געמאכט מעריע-פארוואלטונגענ

באוועגונג. דער צו שי_יכעס א האבנ וואם פערזאנענ, דיי א געשטעלט

גובערניע ררילנער איב ארבעטער־באוועגונג די

 סמאר- אינ שטרי_יקנ די זיינעב יאר 1896 פת העלפט צווייטער דער את
 טעגלעכע א קימאט געווארג ווילנע, את דערהויפט אוב אויעזד, אשמעגער גאנ,

 מוליער, די פאכנ: אלע קימאט ארומגעכאפט האט באוועגונג די דערשי_ינונג.
 לעדער-זא- די פת ארבעטער די שערער, די בעקער, די לעדער-ארבעטער, די

שוסטער־ווארשטאטנ. אוג וואדנ
 די לעדער-זאוואז־נ, די פת ארבעטער די האבנ יאר 1896 פרילתג את

 קראוועצ יעווסטאפי אוב גילמאנ לייבע מאלקת, עליאקוט קרעמער, יודל י?דנ:
 אפ שטרייק א ארגאניזירג אנגעהויבנ גאפמאנ( סטאניסלאוו אויב הייסט )ער

 וועלכער ברודני, ארבעטער מיטנ פאל דעט אויסנוצ^דיק זאוואד, סאדאווסקים
 ניט אבער זיב האט שטרי_יק דער ארבעט. דער פת געוואז־נ אפגעזאגט איז

 סוצקאווערס אם שטרייק א פארגעקומעג איז כוידעש אווגוסט את אי_ינגעגעבנ.
 דער־ זיינעב סענטיאבער ־טנ22 דעט וואכג. 6 געדויערט האט וועלכער זאוואד,
 גע- באשטיטט איז אי_יזבאנ-ליניע דער הינטער אז יעד?עם, געווארב האלטנ
 די לעדער-זאוואז־נ. ארטיקע די אפ ארבעטער די פת פארזאמלתג א וואר־נ

 ארבעטער די פאר הילפ-פאנד א שאפנ צו ציל דעט געהאט האט פארזאמלונג
 האט סכאדקע דער פת ארט אפנ שטרי_יקנ. אלגעמיינע די פת צי_יט דער אפ

 גענומעב קרעמער יודל האט דערבי_י את ארבעטער עטלעכע געכאפט מענ
 איז דאס אז ארויסגעוויזנ, זיב ס׳האט זאב. א עפעם דרערד את באגראבג

 גע- געזאמלט איז וואט געלט, די פארשריבנ האט טע וועלכער את העפט, א
 נאב ארבעעלאזיקביט. פת צי_יט דער את ארבעטער די פאר שטיצע אפ וואות
פארענדיקט. שטרי_יק דער זיב האט דעט

 איז שטרייק דער אז פעסטגעשטעלט, האט אויספארשונג דורכגעפירטע די
 געהערט האבג וועלכע פערזאנענ, אויבנדערמאנטע די פת ארגאניזירט געוועג

 צו ציל מיטג סמארגאב את געוואו־נ ארגאניזירט איז וואם געזעלשאפט, א צו
 העכע־ א את ארבעט־טאג פת פארקירצונג א שטרי_יקנ דורב זיב דערשלאגנ

 שטיצג צו אם קאסע א געהאט האט געזעלשאפט די ארבעטלות. פת רונג
רובל. פינפ צו באקומעג וועכנטלעב פלעגג וועלכע שטרייקער, די

 געוואו־נ ארגאניזירט איז געזעלשאפט דאזיקע די אז צווייפל, קית סיאיז
 ווי״יטערדיקע די פערזאנעג. נים־זיכערע פאליטיש פת ווירקונג דער אונטער

 די אז געווארנ, קלאר ס׳איז את באשטעטיקט פולקאט עם האט אויספארשונג
 דא־ די אויסגאבעם. אומלעגאלע פת ביבליאטעק א געהאט האט געזעלשאפט

 אר- דער ארבעטער די צווישנ פארשפרייט את געקייעגט האט אויסגאבעם זיקע
 זיב סיהאט איידער אנטלאפנ, איז וועלכער נ, י וו ע ל ע ב יי ל לערער טיקער
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 געוועג זי_תעג געזעלשאפט דער פת מיטגלידער די אויםפ$רשונג. די אנגעהויבג
 טיט אנגעפירט איינצייטיק האבג וואם פערזאנעג, די מיט פארבונדג דירעקט

 אוים־ די ווילנע. איג אנגעהויבג זיב האט וואט אנטירעגירונג־באוועגונג, דעד
 האט וועלכער סטאניסלאוו, געוויסער א אז פעסטגעשטעלט, האט פארשתג
 זיב האט וועלכער "אקוליארניק", את "יעזערסקי" צונעמענישג די געטראגג
 צוויי איז טרוסעוויטש, סטאניסלאוו אדלמאג דער אלם אדויסגעוויזג שפעטער

 ארבעטער ווילנער פוג באגלייטרנג דעד איג סמארגאג איג געקומעג מאל
 אנטשטאנענע די אונטערשטיצג צו קעדיי לעדער-זאוואדג, ארטיקע די פוג

באוועגוגג.
 אימ בא פארהאלטב. טרוסעוויטשג מעג האט יאר ־טג1897 פערוראל איג

 ארבעטער די צו אופרום אג פת פראיעקט געשריבענעט א געפונעג מעג ה$ט
 זיי אז אי_יזגבאנ, ם.-פעטערבורגער-ווארשעווער דעד בא ווארשטאטג די פת

 יאנוואר איג אנגעהויבג טאקע זיב האבג וועלכע אומרועג, די פארזעצג זאלג
ווארשטאטג. אויבנאנגערופענע די איג ווילנע את יאר ־טנ1897

 ט.נ-18 פת אנהייבנדיק אומגעגנטג, די איג את ווילנע איג איז נאכדעט גלי_יכ
 אום־ צאל גרויסע א געווארג פארשפרייט אווגוסט, ־טנ15 ביזג הארט אפרעל

 את פארטיי םאצ?אל-דעמאקראטישער ליטווישער דעד פת נאטעג את רופג
 פארשיידענע פת ארבעטער די גערופג האבג וועלכע פארבאנד, ארבעטער

שטרי_יק. אלגעמיינעט אג צו פאכנ
 ארבעטער די האבג אגיטאציע דאזיקער דער פת אי_ינפלום דעט אונטער
 זיב האבג וועלכע ארבעטער, די בענעגייע גוואלדטאטנ באגית צו אנגעהויבג

שטרי_יק. צוט אנגעשלאםג ניט
 וויאיצלאוו ארבעטער דער געווארג פארהאלטג איז אפרעל ־טנ18 דעט

 מי_י. ערשטג דעט פי_יערנ וועגג אופרופג געקלעפט האט וועלכער באלצעוויטש,
 גאר- מע^דל שוסטער־ארבעטער באט אונטערזוכונג דעד ביים איז ית 11 דעט

 דעד את 1897 אפרעל פאר ליסטאק״ ,ראבאטשי א געווארג געפונעג בא
 פת ארבעטער די חאבג יול טנ-3 דעט ארבעטער-קאסע". דעד פת "סטאטוט

 אפג העכערונג א באלעבאטיט די פת באקומענ וועלנדיק זאוואדג, פארשיידענע די
שטרי_יק. א דערקלערנ באשלאסג ארבעט־טאג, פת פארקירצונג א את ארבעטלוי;
 אונטערגעווארפג ניט זיב האט קאסטעצקי, ארבעטער, די פת איינער

 מענקעם אם ארבעט די פארגעזעצט האט את כאווייריט די פת פאדערונג דעד
 האט קאסטעצקי וועג אינאוונט, אזייגער 9 טאג צווייטנ אפג לעדער-זאוואד.

 מענגע גאנצע א באפאלג איט איז ארבעט, דעד פת אהיים אומגעקערט זיב
 דערלאנגט שטעקנם, סארט אית טיט באוואפגט געוועג זי_ינענ וועלכע ארבעטער,

 איי־ געמאכט את האנט לינקער דעד פת בית די איט צעבראכג את קלעם איט
שע אסים ארבעטער די פארהאלטג דינעג אגפאלער די סוג קאפי את וותדג ניקע
 אויפג זעלביקנ אפג א. ק וו ו ר א ב ר י מ י ז א ק את שומסקי( אויב הייסט )ער מים

 וו, א ק א ב י ר ארבעטער די מיצאד גוואלדטאטנ ריי א געווארג באגאנגעג זי_ינענ
 גע- געשוינט ניט ם׳זי_ינענ אנדערע. אסאב את לעאשקא קאזלאווסקי,

 וועל־ לערנ-יתגל, דעט אנשלאגג באשלאסג געוועג איז עם קינדער. אפילע ווארג
 אבער איז לעצטער דער לאכינסקי. שוסטער באט ווארשטאט איג געארבעט האט כער
 שטרייק פוץ אנפירער די האבג דאג ארוים, ניט ווארשטאט פת מוירע אוים

 קיעווער פת געקומעג איז וועלכער פאטער, זי_ינ דראונג-בריוו א ^נגעשריבג
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 יאר, טג-1897 סעגטיאבער ־טנ3 דעט איז עגדלעב, זוג. וי_ינ צוגעגומעג ארג ובערגיע
 אג געווארג געמאכט ווילגע שטאט דער את גאם זשמודער אפ אתאווגט, אזייגער 9

 קוימענקערער• א פראפעסיע דער לויט כוואלעם, יאסל מעשטשאניג אפג אגפאל
 אתטערזוכוגג מעדיצינישע די ווי אוב אלים, מיט געווארג באגאסג איז כוואלעם

 אויב אוב אויג רעכטע זי_יג פארלארג אינגאנצנ ער האט פעסטגעשטעלט, האט
 אפ- איט בא איז דעט אויסער שוואכער. געוו^רג איט בא איז אויג לינקע די

 פאר- איז דערבי_י האלדז. פת זי_יט רעכטע די און באק רעכטע זייג געברעגט
 געכאפט האט מע וועלכג צוקער, מייעד שליאסער-שילער דעד געווארג האלטג

פארברעכג. פוג $רט אפי
 דעם, טיט צוזאמעגהאנג איג אגגעהויבג זיב האט וואם אויספארשוגג, די

 אנגעהויבג זיב האט ארבעטער־באוועגונג אגגעוויזעגע די אז פעסטגעשטעלט, האט
 אר- האבג וועלכע עלעטעגטנ, פארברעכערישע דיטיקע פוג ווירקונג דעד אונטער

 פאבריקג זאוואדג, קלייגע די פוג האנטווערקער אונ ארבעטער די צווישנ גאניזירט
 פארייניקג געשטרעבט האט קרי_יזל יעדער קרי_יזלעכ. געהיימע ריי א ווארשטאטנ אוב
 העכערונג א זיב דערשלאגג אוב פאב אייב נ1פ האנטווערקער אדער ארבעטער די

 ארגאניזירג דוו־כ ארבעט־שאעג צאל דעד פת פארקירצונג את ארבעטלויג פת
 אגטשפרעכג- פארשפרייטג דוו־כ את שטרי_יקג אי_ינארדענעג דוו־כ ארבעטער־קאסעם,

 אגגעפירט האבג וואט פערזאנעג, די צווישג אויסגאבעם. פארברעכערישע דיקע
 ווי געשטאנעג, איז אגיטאציע, את פראפאגאנדע פארברעכערישער דעד טיט

 וועלכער טרוסעוויטש, סמאניסלאוו אדלמאג דעד אויבג, געוואו־נ געזאגט ם'איז
 נאעגט זיב האט את ארבעטער-סוויווע דעד את פארבינדונגעג אגגעקניפט האט

 את יאצקעוויסש וו לא עם אל ב ארבעטער די טיט צוגויפגעקאמפאגירט
 את איינגעארדנט ער האט יאר до-1895 פת וואיטקעוויטש. לי א ט ווי
 ספעציעלע אם אויב את זאקרעט את זווערתעצ וועלדער בי_ישט$טישע די

 וועלכע אם ארבעטער־פארזאמלוגגעג, ווילנע את דירעם געדונגענע דעט פאר
 פוג ווירקונג דער אונטער אגיטאציע. אויבנבאשריבענע די געפירט האט טע
 פת ווארשטאטג די את אומרועג די פארגעקומעג זי_ינענ פערזאגעג דאזיקע די
 איי- האבג מיטווירקונג זייער בא אויב אי_יזנבאנ, פעטערבורג־ווארשעווער ם.

 אויס- האבג זיי אז זיב, אויספארמירג צו אזויפיל אם באוויזג קרי_יזלעכ ניקע
 ארבעטער־באוועגתג, דער פת פירער סוויווע אייגענער זייער פת געטיילט
 שטרי_יקנ. די לעטויוועם אגיטירט זעלבשטענדיק דערנאב שויג האבן; וועלכע

 ארבעטער-קר?זלעכ די (1 אויסגעצייכגט: זיב האבב אייניקייט באזתדער א טיט
 פת (3 מוליארעס, די פת (2 לעדער-זאוואו־נ, את שוסטער־ווארשטאטנ די פת
קוימענקערער. די פת (4 את שערער די

 לעדער־זאוואדנ את שוסטער־ווארשטאטנ די פרג ארבעטער-קרי_יזלעכ די (1
 ספעציעל געוועג איז וועלכער ,שלאג-אטריאד", באזונדער א ארגאגיזירט האבג

 געוועג איז אטריאד דער קארבאגעס. אגגעמערקטע די שלאגג צו אפ באשטימט
 געוועג ניט זי_יגענ רואם פערזאנעג, ארי_ינ זי_ינעג איט את אז אזוי, ארגאניזירט

 שוסטער, שלאגג געדארפט האט טע אויב אויפג, אזא אפ קארבג. דעט באקאגט
 לעדער-ארבע- את שליאסער ווערבירט אטריאד פת באשטאגד את מעג האט
פארקערט. אדער טער,

 1898—1896 יארג די פת מעשעב איג שוסטער-ארבעטער די צווישג באוועגתג די
פאפלאווע. פארשט^ט איר את את ווילנע את אייגצי_יטיק פארגעקומעג איז
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 שוסטער־ גרויסע די פת שטרייק; די ארומגעכאפט האט באוועגתג שטאטישע די
 ווארשטאטג. קלייגע אייניקע את קאסארוסקי את לאכינטקי פת אונטערנעמרנגעג

 ,סאבא־ דאוויד^וויטש שוסטער די בא שטרי_יקב פארגעקומעג זי_ינענ פאפלאווע את
ליפינסקי. אוב לעווסקי

 שטרייקנ די פת ארגאניזאטערם די אז פעסטגעשטעלט, האט אויספארשתג די
 אלעקסאנדער ארבעטער; די געוועג זי״ינעג שוסטער־ווארשטאטב די איג

 לענגא־ א אסיפ גארב, מעגדל יק, נ י וו יי ם וו א בירינטשיק,
 נ- א ק מיקשא, אסים בארטאשעוויטש, קאנסטאנטיג וויטש,

 אדא- אלעקםא;דר אוב ש לאוורינאוויט פעליקם אוג סטאנטיג
 לעדער־זאוואדג די אפ ארבעטער־באוועגונג דער פו? אינדערשפיצ ש. ?ט וו א מ

 ש, ט י וו ע י ל ו ם א באלעסלאוו י, ק ם וו ע ל י ם א וו וולאדיסלאוו געשטאנעג זי_ינענ
ש לא וו$ סטעפאג זשוקאווסקי, וולאדיסלאוו וואיטקעוויטש, אנטאג

 רינקעוויטש. קאזימיר את רולקאווסקי סטאנינילאוו *ש, ט י וו ע ק
 י, ק ם וו א לק ו ר דערמאנטע די ארי_ינ שלאג־אטריאד עמ*ז איג זי_ינענ ענדלעב,

 וויקענטי וואיטקעוויטש, אנטאג רינקעוויטש, וואלאשקעוויטש, אסוליעוויטש,
 מיקשא, וויניק, באלצעוויטש, אלעכנאוויטש, בארטאשעוויטש, גארב, בירינטשיק,
 קאנסטאטת באיארסקי, כא?מ רודאשעווסקי, אבעל אויב און שעמים בארוווקא,
ביראנשטיק. מיכא?ל את קעלבאווסקי קאנסטאנטיג טיכאנ^וו,

 באווע־ פארברעכערישע די אז פעסטגעשטעלט, אויב האט אויספארשתג די
 אי_ינפלוס. טרוסעוויטשעס אדאנק פארשטארקט זיב האט סמארגאג את גונג

 יאר ־ט?1896 פת זומער אהת געפאו־נ מאל צוויי ציל דאזיקג מיטב איז ע7טרוםעוויט
 סטאניסלאוו אוג יאצקעוויטש באלעסלאוו ארבעטער די פת באגלייטונג דער את

 ארגאני־ איינגערעדט זיי ער האט ארבעטער, די צו קומענדיק וואלאשקעוויטש.
 סיאיז ווי יאר, ־טנ1896 פת אווגוסט את ארבעטער־קאסעם. את שטרייקג זירג
 סוצקא. אם שמדייק א געווארג ארגאגיזירט איז געווארג, געזאגט אויב? שויג

 גוואלדטאטנ, פו? פאלנ געוועג זיינעג יאר טנ-1897ווערםפאבריקאונאינהארבםט
קרעמער. יודל אויבנדערמאנטג דעט פוג שולד די געווארג קלאר ס׳איז וואס את

 איג ארויסבאוויזג זיב האט מוליארעס די בא קרייזל פת טעטיקי_יט די (2
 פארשיידענע אי? יאר טג-1897 יול איג פארגעקומעג זיינעג וואם אומרועג, דיי א

 פראקלאמאציעס, פארברעכערישע פוג אייגפלום דעם אונטער ווילגע פת פתקטג
 נ$מענ איג יאר זעלביקג דעמ יול טנ-19 דעם געווארג ארויסגעלאזג זי_ינענ וואס

 די םאצ?אל־דעמאקראטיע". "ליטווישע זיב רופט וואם געזעלשאפט, א פוג
 האבג באוועגונג, אלגעמיינער דער צו אנגעשלאסג זיב האבג וואם מוליארעם,
 ארויסרופג את כאוויירימ זייערע פארייניקג צו אפ מיטלעג אנעמעג אנגעהויבג

 סא- אלגעמיינע אג לעצטע די צו ארויסשטעלנדיק בויער, די מיט קאמפ א צו זיי
 די את העצע די שא. 12 אם 14 פרג ארבעט-טאג דעט פארקלענערג—דערונג

 דעט מיטפילנדיק טייל א מוליארעם, די אז דעט, צו געבראכט האבג דראתגעג
 געווארפג האבג מוירע, אוים—איבעריקע די ארג פאדערונגעג, די פוג איגהאלט

 אפ אויב דערגאב את גרויסע, די אם אגהייב פו? ארבעט די יול ־טנ28 דעט
 בויער די געצווונגעג האב; זיי וואס טיט ביניאניט, באדי_יטנדיקע ווייניקער די

פאדערונגעג. זייערע נאכגעבג
 גע־ האבג מוליארעם די פוג באוועגונג דער איג אנטייל טעטיקג טער א
 את ש ט ווי סע ו מאט צעזארי י, ק ם וו א ים ל עוואריסט ארבעכער: די נומעג
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 וואם ארבעטער, די דראעג דערלויבט זיכ האבג וועלכע א, ק עד ב קאנסטאנטיג
 אר־ דעט אויב נאד ווערטער, מיט נאד ניט שטרייקג, צו אפגעזאגט זיב האבנ

 זמיטראק-מאר- אדאט ארבעטער דער אוב מעסער, א טיט יאטקאווסקת בעטער
פראקלאמאציעם. אויבנגעבראכטע די פארשפרייט האט צינקעוויטש

 שערער־ די געשטאנעג זי_ינענ שערער די בא קרייזל פת שפיצ דער אינ (3
 סטאליארסקי, לייבע שאג, פרוז צאלקע ע, פ יא הירש ארבעטער:

 בערקע ג, ער נסב קי מיכאןל ארבעטער די פת אנטייל מיטג האבג וועלכע
 את שערער-ארבעטער די פת סכאדקעם אי_ינגעארדנט ביג מיכל את בויגל

 אר־ צו אנגערעדט דראתגעג פארשיידענע דוו־כ דערנאכ דירע. פרוזשאנם
ווילנע. את שערער אלע פת שטרי_יק א גאניזיו־נ

 האט כוואלעס קוימענקערער דעט פארוותדב וועגג אויספארשתג די (4
 גאנצע א באטייליקט זיב האט פארברעכג דאזיקב דעט את אז פעסטגעשטעלט,

 אומרוענ אלגעמיינע די צו צוגעשטאגעב זי_ינע? וועלכע קוימענקערער, קאמפאניע
 צווישג באוועגונג די פראפעסיעם. פארשיידענע פת אדבעטער ווילנער די צווישב

 אג- את יאר. מנ-1896 אין נאב אבגעהויבג זיך האט קוימענקערער ווילנער די
 קרי_יזל, א אויסגעטיילט קוימענקערער די פת זיב האט יאר טנ-189ד פוב הייב
 את ד י וו א ד ברידער די ארגאניזאטערס: אלם ארי_ינ ס׳זיינעג וועלכג את

 אבראט קליאטשקא, שלוימע מילייקאווסקי, בערקע את יאסל ,נ י ב ו ר ע ש י ו מ
 טאפאז, שלוימע קאפעליאוויטש, שמועל פערקת, מענדל בערמאנ,

 פת שפיצ דער את אנדערע. את טורעצ הירש לים, מוישע כאכאט, איצעק
 אויבנאנגעוויזענע די וואם פלאג, לויטנ בערמאנ. געשטאנעג איז קריחל

 די פת אינטערעסג די זיכערג צו קעדיי צוזאמענגעשטעלט, האבנ פערזאנענ
 אלעמעג צווישג צעטיילג פארדינסט דעט געווארג באשלאסג איז קוימענקערער,

 קוימענקערער-באלעבאטיט די צווישג אתטערשייד קית מאכנדיק ניט גלי_יכ,
 קוימענ- יעדער האט באדתגונגעג אזעלכע בא קוימענקערער־ארבעטער. את

 הע- ואלג הי_יזער די פת באלעבאטיט די אז מיטהעלפג, זעב געדארפט קערער
 די האבג צי_יט לעצטער דער ביז קוימענס. די רייניקב פארנ פר?ןז דעט כערנ

 קוימענקערער, גרופע אומבאדי_יטנדיקע אנ נ$ר אויסגעפילט אופגאבע דאזיקע
 זייערע קעגג איז דאם אז געפונענ, האבג באלעבאטיט טייל גרעסטער דער

 האבג פלאג, דאזיקנ צום זיב אנשליסג צו זיי צווינגענ צו קעדיי אתטערעסנ.
 זיב געסטארעט פערזאנעג אויסגערעכנטע איבעריקע די את פערקי? בערמאנ,

 לאגע, אזא את מיטגעפילט, ניט זיי האבן; וועלכע יעניקע, די אוועקשטעלב
 זיב אם האבג זיי וועלכע היםכי_יוועסנ, די אויספילנ קענענ ניט זאלנ זיי אז

 העלפנ ז$לג מי_יםטערם די אז געשטערט, זיי האבג צוועק דעט צוליב גענומענ.
 זיב פארדינגענ טאג־ארבעטער די פארבאטנ האבג זיי את צווייטע, די איינע

 זיי צווישנ פאלגג, ניט זיי פלעגג וועלכע יעניקע, די שלאגנדיק ארבעט, אם
 דוויגסק. פת אויסגעשריבנ געוועג איז וועלכער כוואלעם, ארבעטער דעט אויב
 ווילקער כוואלעס, מי_יםטערם-קוימענקערער די אז דעט, צו געבראכט האט דאם
 קוימענקערער־שטרייק, וועגג פ^ליציי דער את געמאלדג האבג אנדערע את

 מיליי־ בערקע אוג פערקת בערמאב, געווארב: ארעסטירט ם׳זי_ינענ וואם צוליב
 האבג דאג פערזאנענ. אויבנאנגעוויזענע די פת אנדערע אייניקע אוג קאווסקי

 ינ2> נויקעט באשלאסג קרי_יזל פת מיטגלידער פריי דער אם פארבליבענע די
 געוואו־נ אנגעמערקט איז קארבג ערשטער אלם געמאלדג. האבג וואם די, אג זיב
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 פת פלאג דער אויגנ. די אימ אויסברענענ געווארנ באשלאסב ס׳איז כוואלעם.
 מיטב דירע את רובינענ דאוויד בא געווארנ צוזאמענגעשטעלט איז אנפאל
 דער את האבג לעצטע די אויסער מילייקאווסקי. יאסל את מוישע פת אנטייל

 בארבול, עליע טאפאז, קליאטשקא, אנטייל אנ גענומענ אנפאל פת צוגרייטונג
 אוים־ זיב אם נעמענ צוקעו־נ ינגערעדט2א האבנ וועלכע זעליקעוויטש, יאנקל
פארברעם. געפלאנטנ דעמ פילג

 אויספארשונג, דעד פת געווארנ קלאר ינענ2ז וועלכע פאקטנ, די צוליב
 אופגע- זיינעג וואט פערזאנענ, אנדערע ריי א אוג אויבנאנגערופענע די זי_ינענ
 צוגע־ באוועגונג, פארברעכערישעד דעד פת אנטיילנעמער אלם געוו$רנ דעקט
באשולדיקטע. אלם פארהער צוט געווארנ ציית

 אלע פת ארבעטער די צווישנ מינסק את זיב האט יאר ־טנ1894 את נאם
 ארוים- ציל דעמ געהאט האט וועלכע געזעלשאפט, געהיימע א ^רגאניזירט פאכב
 ארבעטער די צווישנ סינע א פארשפרייטנ ארבעטער, די צווישנ אומרוענ רופנ
 באלע- די צווינגענ קעדיי שטרי_יקנ, צו ארבעטער די העלפג באלעבאטיט, את

 ביב- את ארבעטלות דעט פארגרעסערנ ארבעט־שאענ, די פארקלענער־נ באטיט
 אזוי ביםלעכווי_יז זיב איז געזעלשאפט די לות־באדינגונגענ. די ענדערג לאל

 אם צעטיילט זיב האט זי אז ארבעט-ספער, איר פארברייטערט את צעוואקסנ
 יעדער את אנפירער באזתדער־נ א מיט פאכנ, די לויט קרי_יזלעכ באזונדערע

 גע- זי_ינענ את פארוואלטונג אלגעמיינע אנ געהאט האבנ יזלעכ2קו־ די יזל.2קר
 אלגעמיינע אם יבנ2צונויפקל זיב פלעגט מע זיב. צווישנ פארבתז־נ ענג וועג

 זומער יזער.2טיי־ה די את דערהויפט ערטער, פארשיידענע איג פארזאמלתגענ
 באזונדערע האבנ פלעגג קריתלעב די וואלד. את פארזאמלענ זיב מענ פלעגט

 פלעגנ הויפט-קאסע, דעד את געלט דאם ינטראגנ2או־ פלעגנ וואם קאסעם,
 איבער שטרייקנ פאב זייער פת ווארשטאט^ את פאבריקנ די אס איתארדענעג

 ׳ דעט פארקירצג צו באלעבאס דעד זיב אפזאגג פלעגט סיבע: קלענסטער דעד
 פאר- א ארבעט דעד פת אפזאגנ ארבעטלות, ז־עמ העכעו־נ אדער ארבעט־טאג,

 —שט$ט אנדער אנ סוג ארבעטער אנ צתעמענ אדער ארבעטער, שולדיקטן
 זית פלעגנ ארבעטער אלע את שטרייק, א ווערג ינגעארדנט2א פלעגט יכ2גל

" ארבעט. די ווארפנ צו פארפליכטעט
 קאסע. דער פת כעזשבג אפנ וועו־נ אויסגעהאלטג דערביי פלעגנ יקנ2שטר די

 דאזיקע די אויספילנ צו זיב אפזאגנ פלעגג אוג פאלגנ ניט פלעגג וואם די,
 דעד פת אנפירער די דורם ווערנ געצוותגענ גוואלד מיט פלעגנ פ^דערונג,

 זיי פלעגנ ווארשטאט?, די את מענגעסווית זיב יםנדיק2אריתר געזעלשאפט.
 ארבעט, די ווארפנ צווינגענ גוואלד מיט את אינסטרומענטנ די ידערנ2צעשל

 אנדערע פת ארבעטער פאלגנ. וועלג ניט פלעגנ וועלכע די, צעשלאגנדיק
 שטאט, פת ארויסשיקנ גוואלד מיט את געלט מיט באזארגנ מענ פלעגט שטעט

 פת ארויסלאזג ניט את אהייט זיב צו צונעמענ מענ פלעגט לערנייתגלעב די
 פאלנ דיי א אויסער יק.2שטר ער ! ענדיקנ ניט זיב פלעגט עם ביז שטוב,

 איז וואס צעשעדיקנ, פת צופאל פאלגנדיקער פארגעקומענ איז שלאגנ, פת
 גע" דער פת מיטגלידער די מיצאד נעקאמע־אקט אלם געווארנ ארויסגערופנ

 געמאכט איז וואם מעלדונג, דער לויט אנטשטאנענ איז איניענ דער זעלשאפט.
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 ראלניק. אבע מעשטשאניג דעט דוו־כ יאר 1896 ית ־טנ27 דעט געווארג
 אג- דער לויט ס׳דינעג וועג מעלדונג, דאזיקער דער נאב אנהייב פת גלייב

 בא הויז-זוכונגעג די געווארג געמאכט ראלניק, מעשטשאניג דעט פת ווי_יזונג
 אפרעל ־טנ8 דעט ראלניק איז געזעלשאפט, דער פת טיטגלידער אייניקע

 צעשע־ ס׳האט וואם אליט, טיט געווארג אבגעגאסג באטאג גאט את יאר 1897
 זיינעג אנפאל דאזיקג דעט פת שולדיקע די ♦אויג לינקע אוב פאנעט זי_ינ דיקט

 נאכדעט אז באוויזג, ראלניק האט פארהער אפג נאר געווארג. אנטדעקט ניט
 מעל- זי_ינ לויט את מעלדונג, זי_ינ טיט מאל ערשטג צוט געקומעג איז ער ווי

 פערזאנעג פארשיידענע איט האבג הויז־זוכתגעג, געוו$רנ געמאכט זיינעג מרנג
 איינער אז קלאננעג, אוט גייענ סע ווייל היטנ, זיב זאל ער אז געוועג, מאסרע

 דער—געזעלשאפט דער פת שפיצ דער איג שטייעג וועלכע פערזאנעג, די פוג
 נעמעג באשלאסג האבג—קאמפאניע זי_ינ טיט ג לי א וו יציק א מעשטשאניב

 אוג גייג ניט ערגעצ את אינאוונט ער פלעגט דעריבער נעקאמע. איט פת
 אז גערעכנט, ניט האט ער ווי_יל שטאט, את אוועק ער איז אפרעל ־טנ8 דעט
 דעט פת באשטעטיקונג אלם טאג. אינטיטג ווערג געמאכט זאל אנפאל דער

 פארברעכערישער דער פת מיטגלידער פת געווארג געמאכט איז אנפאל דער אז
 וואס דאם, אויב דתענ קאג מינסק, את געשאפג זיב האט וואס געזעלשאפט,

 געבנ צוגעזאגט את מוטער וואלינס געקומעג ראלניקג צו איז אנפאל נאכג
 געבג ניט וועט ער אויב את איניעג, דעט ליקווידירג וועט ער אויב עלט,ג

 אזעלכע געזעלשאפט. דער פת פירער אנדערע את וואלינעג קעגג באווי_יזנ קיינע
 קארם, אבראט( אויב הייסט )ער לייבע וואלת, איצקע געוועג זי_ינענ פירער

אי_ינבתדער. רובת את גראם טעוול־לייב
 שלאסער: די בא—געוועג זי_ינענ קרי_יזלעכ באזונדערע פוג אנפירער די
 מערסאג( אויב הייסט )ער בערזנער אבראט זויבערג, בערקע טורעצקי, לייזער
 גאטאוו- אראג גאלדמאג, העסל ווילענסקי(, אויב הייסט )ער גאלדשמידט איטשע

 עליע קאפלאג, קצכאקס מיכל ראטשקאיוסקי, הענדל שוסטער: די בא סקי;
 אבראט םי_ינ, יאנקל מאליאטסקי(, אויב הייסט וער יאראשעוויטש־מאלטשאדצקי

 גראבאוו מארדוכ סרעבניק, יאסל וואראניק, אי_יזיק ראגענבאגעל, שמועל רוביג,
 שני_ידער: די בא גאלוב; בענצ?ענ כייפעצ, סאמויל גראב(, אויב הייסט >ער

 )דער האנטמאג שאלעס בוסלאוויטש, בערקע פי_יווישעוו, בתיאמיג אם, לייבע
 קאפיליעוו, בענצ?ענ ציקלת, איזרא?ל האנטמאג, גערשג קרי_יזל(, פת קאסיר
 הייסט )ער טעוול רובענטשיק, איציק בלעכער: די בא קוסעלטשיק; יאגקל

 אוג נאטקת יאנקל וייפ־ארבעטער: די בא קראסניק; אבראט ציוויג, כא?מ( אויב
 דאזיקנ ז־עמ איג באשולדיקטע אלם צוגעצויגג ווערג וועלכע גאלוב, שמועל
איניעג.

 געוואו־נ אנטדעקט פינסק שט$ט דער את איז יאר ־טג1897 אווגוסט את
 זיב האבג קרי_יזל פוג מיטגלידער די ארבעטער-קרי_יזל. געהיימער ענלעכער אג

 באלעבא- את ארבעטער די צווישג סינע א ארויסרופג אופגאבע אג געשטעלט
 ארבעטער. די פת לאגע די אויסבעסערנ זאל מע אז זיב, דערשלאת את טימ
 פארזאמלונגעב, איינגעארדנט קאסע, א ארגאניזירט זיי האבג ציל דעט מיט
 דער את ווערק. סאצ?אל־רעוואליוצ?אנערע געלייענט האט טע וועלכע אם
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 מעשטשאנעם ארטיקע די געשטאנעג זי_ינענ קרייזל דאזיקג דעט פרג שפיצ
 די סארקומעג ס׳פלעגג דירע את וועמעג בא גרתפעלד. שמועל אוב מאטל

 מעב האט קאסע, דער סוג מיטלעג די פארגרעסערנ צו קעדיי פארזאמלובגעב.
 זיינעג דערביי וואט, א קאפיקעם 5 גענומעב קרייזל סוג מיטגליד יערב בא
 ינטראגנ2אר אוב קרי_יזל איב ארי_ינצוטרעטנ געווארג געצווונגעב ארבעטער די

אפצאל. אי_ינגעשטעלטנ דעם
 מילער בארוב סוב שני_ידער־ווארשטאט איב איז י. 1897 אווגוסט ־טנ11 דעמ

 זעלביקב דעט גאלדמאג. ארב זשאלקיג דאו־פ פת געקומענער דער אנגעקומעג
 וועלכע י?דנ, אומבאקאבטע אים צוויי סוב געוו$רנ אפגעשטעלט ער איז ס$ג

 מי- אוב פינסק, איב אנגעקומעב לאנג שויב איז ער צי געפרעגט, אימ האבג
 סוג וואם קאמפאניע, א ארבעטער די צווישג עקזיסטירט זיי בא אז טיילנדיק,

 אויב אז געפאדערט, זיי האבב וואב, א קאפ. 5 געזאמלט ווערג מיטגלידער אירע
 די איב וו$כ, יעדער אז צוגעגעבב, האט ער פארייביקג. איר צו זיב זאל ער

 ארבעטער אלע פת פארזאמלונגעב וואלד את פאר זיי בא קומעג שאבאסיט,
 אפגעזאגט זיב האט גאלדמאג וועג געלט. דאס ארי_יגגעטראגנ ווערט דאג אוב

 וועל־ י?דנ, דערמאגטע די פת אייבער האט קאמפאניע, דער את ארי_ינצוטרעטנ
 גאבז, אויב הייסט ער קאיוזאל, אבעל אווראט אלם ארויסגעוויזב זיב האט כער

 עטלעכע את שלאגג. אימ וועט מע את שלעכט זי_ינ וועט איט אז געדראט,
 איז הויז־טריער, באט געזעסג איז גאלדמאג וועב אתאוונט, שפעט ארוט, טעג

 וועלכער שני_ידערי_י, מילערם פת ארבעטער די פת איינער צוגעקומעב איט צו
 גייג צו איט פארלייגנדיק את שרי״יבמאב שמערקע אלם ארויסגעוויזב זיב האט

 לאז א זיב האבב גאלדמאנעג אם ווו געסל, שטיל א איב איט פארפירט שפאצירב,
 אויב געוועג איז צאל זייער צווישג וואם מענטשג, איט אומבאקאנטע געטאג

 אוועק- מענגע, דער אינמיטג איט אריינגענומעב קאווזאל, דערמאנטער דער
 די טיט אוב פויסטג די טיט קלעם איט דערלאנגט את ערד דער אם געלייגט

 זיי פוג ווערג פריי נאכג מויל. דאם פארשטאפט איט מעג האט דערביי פים,
 שכיינעסדיקע די פת ארויסגערופב האט וואם געשריי, א אופגעהויבג ער האט

הויז. מילערם איג אוועקגעטראגב איט האבג וועלכע מענטשג, הי_יזער
 האט אונטערזוכונג זייער בא וואם גרינפעלדס, אויבנדערמאנטע די אויסער

 איבער סארהער דעט צו זכינעג אויסגאבעס, רעוואליוצ?אנערע געפונעג מעג
 שרי_יב- קאווזאל, אויבנדערמאנטע: די געווארג צוגעצויגג איגיעג ד$זיקנ דעט
 ער פושקא־קלאפאוב, קרייזל דאזיקג דעט פת מיטגליד דער אויב את מאג

 וו$ם דעט, צוליב געווארג צוגעצויגג איז לעצטער דער פושקת. אויב הייסט
 סיפלעגג וועלכג איג בוב, דעט געפירט האט ער אז יעד?עם, געוועג זי_ינענ עם

ארבעטער-קאסע. את זאמלונגעג די ווערג פארשריבג
 שט$ט איג י. 1897 את אנטשטייג אפט פלעגב וועלכע שטרי_יקנ, די צוליב

 פאבריקג, ארטיקע די פוג ארבעטער די צווישג אויעזד זי_ינ אוג ביאלאסטאק
 דערבי_י פאליציי; דער מיצאד זיי אם אופפאסונג די געווארג פארשטארקט איז
 פר?ער האט וועלכער מענקעם, וואלס וועבער דער אז געווארג, באמערקט איז

 פאר נאב ארבעטג צו אופגעהערט האט פאבריק, ראזענבאלם אם געארבעט
 זיב ער האט באשעפטיקדגג, באשטימטע קייג האבנדיק גיט אוב פייסעב,

 פאבריקג די אס פלעגג וועלכע ארבעטער, די צווישב ארומגעדרייט שטענדיק
 יעדיע, א געווארג באקומעג איז צי_יט זעלביקער דער את ארבעט, די $פשטעלנ
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 צייס, דער את אוב בלעטלעב, עפעס ארבעטער די פאר לייענט מענקעם אז
 ית את אנטשטאנענ איז אויעזד, ביאלאסטאקער האראדאק, שטעטל אינ ווענ
 ארבע־ די אופהעצנ צר צוועק מיטב געפאו־נ אהת ער איז שטרייק, א י. 1897
 ארג ארעסטירט מענקעם י. 1898 ית הי_ינטיקנ טנ-20 דעט איז דעט צוליב טער.

 באם איגיענ. דאזיקנ דעט איבער פארהער אנגעהויבענעט צום געווארנ צוגעצויגנ
 טעקסט א טיט פאפיר שטיקל א געוואו־נ: געפונענ איט בא זיינעג אונטערזוכנ

 את מאנוסקריפט א טיט פאפיר בויגג האלבער א אוב שפראב רוסישער רער איב
 געווארנ אנגעוויזנ איז מאניסקריפט רוסישנ דעט אינ שפראב. קדישער דער

 אר- אנ אי_ינשסעלנ זאל וועלכער געזעצ, א ארויסגעב? צו נייטיקי_יט דער אם
 שא?קנ א טיט אינאוונט אזייגער 7 ביז אתדערפרי אזייגער 7 פת בעט-טאג
 איבערגעזעצטער דער פרישטיק; אם האלבשא?קנ א את מיטיק אם איבערי_ים
 פת ארבעטער די צר ארפררפ אנ אלם ארויסגעוויזנ זיב האט אבער טעקסט י?דישער
 דעט איבער פרייד אויסדריקנדיק שטרייק. דערמאנטנ דעט רועגב האראדאק שטעטל
 אנגעשריבג איז רועלכער אופררם, פת אווטער דער דערקלערט פאל, דאזיקנ

 בעסעו־נ וועלכע שטרל_יקנ, אזעלכע פת גוצנ די האנטשריפט, מענקעסעם טיט
 פארייני־ ורי_יטערדיקע די רעקאמענדירט את ארבעטער די פת לאגע די ארים
שטרי_יקנ. דררב קאפיטאל מיטב קעמפנ צר אם ארבעטער די פר? קונג

 וו?ץם־ שני_ידער־, די פרג מערד.י_יט דער את זיינעב י. 1897 אקטיאבער את
 אנט־ ברעסט־ליטאווסק שטאט דער את רוארשטאטג אנדערע את צייג-נייטערנם-

 גוואלדטאט-האנדלונגענ טיט באגלייט געוועג זי_ינענ וועלכע שטרי_יקנ, שטאנעג
 פארארדע- די אתטערגעווארפנ ניט זיב האבג רועלכע ארבעטער, די בענעגייע

וואב?. 3 ווארשטאטנ אייניקע אי? געדריערט האבג את _יקער,ישטר די פרג נונגעג
 האבג ברעסט־ליטאווסק שטאט את אז פעסטגעשטעלט, האט פארהער דער

 את האבג רועלכע ארבעטער, די צווישג אומררעג זןנגעהייבג יאר 1895 את זיב
 ציל א פאר געשטעלט זיב האט רואם געזעלשאפט, א ארגאניזירט י. 1897

 באצתג- פי_י?טלעכע אנטוויקלענ את שטרי_יקנ רוארשטאט? די את ארגאכיזירג צר
 איתנע- זי_ינענ צוועק דעט טיט באלעבאטים. די את ארבעטער די צווישנ געג

 סטאק־ אווראט ארבעטער די בא קווארטיר דער אם סכאדקעס געווארג ארדנט
 טאטארטשיק,. מענדל בא סטאקליצ, את סטאקלתסקי אריב הייסט ער לישסקי,

 זומער את ראזענבאוט, שיינע את בארלאסאוו לייב שימאוו, הולניק, לייבע
 סכאד- דאזיקע די אם געקומע? זי_ינענ וועלכע די, רראלד. את שטאט הינטערג

לע אווראט איזביצקי, יאסל לערער: י?דישע ארטיקע זיינעג אנפירער, אלם קעם
 ארבעטער: אנטוויקלטע מער די אויב את גאלדאצקי כא?מ סארנע, אווסיי וות,

 טאטארטשיק, הולגיק, דערטאנטע די את גרתבערג, יאנקל ליטוואק, נאכמענ
 א?ער־ ניט ארבעטער פראסטע די לערנענ פלעגג—טי_יצ דאוויד את סטאקלישסקי

 דערקלערנ, זיי פלעגג מאכט, דער פאלג? ניט ג$ט, פת עקזיסטענצ די קענעב
 ארעמע, קייב ניט רי_יכע, קית ניט זי_ינ ניט סידארפנ אז גלי_יכ, זי_ינענ מענטשנ אלע אז

 דער את פארמעגנ דאם אז את ארבעטער, קייב ניט פאבריקאנטנ, קייב ניט
 פארבא- ווערג געלייענט פלעגנ דערבי_י גלי_יכ. פארטיילס זייג דאו־פ מעלוכע

 ארבעטער- "די לעבט" איינער וואם "פת "ארבעט-טאג", דער ווי ווערק, טענע
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 אויסגאבעם דאזיקע )די דייטשלאנד" אינ געזעצגעבונג מאדערנע די אוב פראגע
 לעווינעג ראזעבאוטעג, בא אונטערזוכו?ג דעט ביים געווארג געפונעג ז?ינענ

 האנדלעג צו ארבעטער די לערנע? מענ פלעגט סאם, צום סארנענ(. עסטער ארג
 צו צוגעזאגט מעב האט דערבי״י שטרי_יקנ, איינארדענענ איינמוטיק, געמיתזאט,
 ארגאניזירט סאקע איז וועלכע קאסע, דעד פת רעכענונג אפג ארעמע די אויסהאלטנ

געווארג.
 פאלגנדיקע געווארג אויסגעארבעט זי_ינענ םארזאמלו?גענ דאזיקע די אם

 ווארשטאטג אלע אי? ארבעט די (1 קלאליט: ארבעטער אלע פאר אבליגאטארישע
 פארנעמענ ניט טאר קיינער (2 אינאוונט, אזייגער 9 ווערג אופגעהערט דארם
 איג אנקומעג ניט טאר? קיינער (3 ארבעטער, אפגעזאגטג אנ פונ ארט דעט

 את שטרי_יק א דערקלערט האבג ארבעטער־ווארפער די ווו ווארשטאט, א
 ברעסט־ליטאווסקער את ארבעט? ניט טארנ שטעט אנדערע פת ארבעטער (4

 אנטשטא- טאקע זי_ינענ סכאדקעם דאזיקע די פת רעזולטאט אלם ווארשטאטג.
 אויבנאנגערו- אלע די האבג צי_יט זייער את וואם שטרי_יקנ, דערטאנטע די נעג

 אונטער- את ארבעטער-שטרי_יקער מענגע דער את געפונענ זיב פערזאנעג פענע
 פלעגג אינאוונט אזייגער 9 טעגלעב אומארדענונגענ. אנטשטאנענע די געהאלטנ

 אוים- פלעגנ זיי ווו בולוואר, שטאטישנ אפג צתויפקומעג זיב ארבעטער אלע
 ספע- א לויט אהיים פאנאנדערגית זיב פלעגג זיי סתוואנעג את ווערג גערופג
 סטאקלישסקי, געוועג: שטרי_יקער די פת פירער די זי_ינענ דערבי_י פיים. צ?עלנ

 לייזער, נאטעג דעט אונטער ארבעטער־סוויווע דעד את באוווסט מער איז וואם
 אויב את שטרייק-אינסטרוקטארנ, ווילנער גערופנ זיב האבג וועלכע טי_יצ, את
 אכטונג האבג זיי טרייביטש. פיתול טאטארטשיק, הולניק, ליטוואק, דערמאנטע די

 געצוות- האבנ קלאליט, געבראכטע די אויספילג זאלנ ארבעטער די אז געגעבנ,
 אפגעזאגט. האבג זיי וועלכע ארבעטער, די אנעמענ ווידער באלעבאסים די גענ
 אראפקומעג זיי פלעגג ארבעטער די מיצאד קלאלים די ברעכג טינדסטנ דעט בא
 גוואלדטאטג די את באטייליקג זיב פלעגנ את קאמפאניע א פת שפיצ דער את

ניטפאלגער. די איבער
 געהערט אויב האבג געזעלשאפט דאזיקער דער פת מיטגלידער צאל דער צו

 ים-2וו די את אגיטירט האט וועלכע איזביצקי, לייע פאדאלעווסקי, יענטע-ביילע
 םקאנ$ווער ציפע פישמאג, סארע ראזאווסקי, ריווקע צי_יג-נליטערנם-ווארשטאטנ,

 קראוועצקי יאנקל גאלדפארב, סימכע גרינשטית, נאסג בורשטייג, יאכע ראקשאנ,
 אויבג אויסגערעכנמע די טיט צוזאמעג וועו־נ וועלכע לענדער, אויב הייסט ער

באשולדיקטע. אלם פארהער דאזיקג דעט צו צוגעצויגג פערז$נענ

 מיליטע- לעבג פלאצ אפג קאוונע שטאט דער את איז י$ר 1897 יול ־טנ17 דעט
 האט וועלכער מענטש, אומבאוווסטער אג געוואו־נ פארהאלטג קלויסטער רישנ

 זיב באווי_יזנדיק האט, את זשעבראווסקי, עדמונד אדלמאנ אלם אנגערופג זיב
 בונט א צו את שטרי_יק א צו ארבעטער די אנגערעדט פאבריק, טילמאנס אם

 ביב- פארשיידענע ארבעטער די צווישנ סארשפרייטנדיק רעגירונג, דער קעגג
 ווירק־ דער את זיב האט וועלכער פארהאלטענעט, דעט אונטערזוכנ באט לעב.

 עדמונדאוו פעליקם גובערניע ווילנער פו? אדלמאג דער אלם ארויסגעוויזג לעכקי_יט
 את אויסצוגג נאטיצג, צאל גרויסע א געווארנ געפו.נענ זי_ינענ דזערזשתסקי,
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 גארפי- שטר?דקנ, ררעגב צי_יטונגענ ארמלעגאלע אוג דערלויבטע סוג אויסשניטג
ארבעטער-פראגע. דער וועגג ביכלאל את ארבעט-טאג טונ דונג

 י. 1897 זומער אגהייב איג אז געווארג, פעסטגעשטעלט איז פארהער באם
 שוסטער- דער את דזערזשינסקי פעליקם קארונע שטאט איג אנגעקופעג זי_ינענ

 אנגעהויב; זיב האב; פערזאנעג דאזיקע די אלעכנאוויטש. יאפים געזעל שער
 פארשיידענע פוג ארבעטער פיט באציונגעג איג ארי_ינטרעטנ את באקא;ענ צר

 זיכ פאר געווינעג צו קעדיי אנהייב, פת את שוסטער־ווארשטאטג, את פאבריקג
 פאר־ לייענעג צום אם זיי פאנאנדערגעגעבנ זיי האבג עלייגקי_יט,1אום את צוטרוי

 סוג מאם *דעי לויט נאכדעם, אוב ביכער, וויםנשאםטלעכ־פאפולערע שיידענע
 יוגגע די איבערהויפט אנריידג, אנגעהויבנ זיי האבג זיי, פיט באקאנטשאפט דער

 האנטווער- די את את פאבריקב די אם שטרי_יקנ אי_י;ארדענענ צו ארבעטער,
 פארגרעסערנ באלעבאטים די צווינגעב צו צוועק מיטב קערי_י-אונטערנעפונגענ

 זעלביקער דער את ארבעט-שאעג. צאל די פארקלענערג את ארבעטלויג דעם
 רע- ארבעטער די צווישב דורכפירנ אנגעהויבנ דזערזשינסקי פעליקם האט צי_יט

 זיב וועלג ארבעטער שטאטישע די אויב אז אנווי_יזנדיק׳ אידייעב, וואליוצדאנערע
 ליןכט פעג וועט דאג אוב דארפ־לי_יט די אויב אופהייבנ זיב וועלג בונטעוועג,

 את ווי רעפובליק, א גרינדב אוב רעגירונג דער פיט אפפארטיקג קענעג זיב
 את דזערזשינפקי פלעגג דערב?ץ שטאטנ. פארייניקטע צאפג־אפעריקאנער די

 איינאר־ פראגג, דאזיקע די באהאנדלענ צו באקוועמער קעדיי אלעכנאוויטש,
 אידייענ, די פארפעטטיקנ צו פער קעדיי את שטאט, התטעו־נ סכאדקעם דע;ענ

 פארבא־ די ארבעטער די פאר לייענעג זיי פלעגג פארשפרייט, האבנ זיי וו$ם
 געוועג איז ,וואט קרא", שווארצע "די דיאסלאוו", ,פעטער דער בראשורג טענע

 לייענעג געגעבג זיי האבג זיי פת זיכערע סאמע די אוב זייני וועט וואם את
אינהאלט. רעוואליוצ;אנערנ א פיט בראשוו־נ
 אנגערופענע די פת טעטיקי_יט פארברעכערישער אזא פת רעזולטאט דער

 געווארג פארפירט זי_ינענ ארבעטער איתיקע וואס דאס, געוועג איז פערזאנעג
 פאדעו־נ אנגעהויבג האב; או; געפריידיקט, זיי האט פע וואם אידייעג, די פת
 אוג שטרי_יקנ, אי_ינארדענענ או; ארבעט די אפשטעלנ צו כאוויירים זייערע פו;
 פאדערתג. דאזיקער דער זיב אננטערווארפג צו אפגעזאגט זיב האבג וועלכע די,

 פיט געדראט אלעכנאוויטשג, את דזערזשינסקיג פת אייצע דער לויט פעג האט
 אייניקע געצווונגעג טאקע זיי האבג דעט פיט מארד. פיט אפילע את קלעם

 שטרייק, א ארויסגערופג האבג את ארבעט דער פת זיב אפזאגנ צו ארבעטער
 שוסטער-ווארשטאט. פאדבערעזסקים את וואכג צוויי געדויערט האט וואם

 זאלעס- איג אויב שטרי״יק אזא אי_ינארדענענ צו פרווו א געווארב געמאכט ס׳איז
 את פיטהעלפער אלעכנאוויטשעם את דזערזשתסקיס שוסטער-ווארשטאט. קים
 וועלכב )בא געווענדסקי אנופרי געוועג: דינעג שטרי_יקנ ארגא;יזירנ פוג זאב דער
 ,ספראווא זשורנאל אופלעגאל; דעם געפונעג אונטערזוכונג דער ביים האט מע

 וולאדיסלאוו את פעדאראוויטש מיכא?ל ארבעטער-זאכ"(, ),די ראבאט;יטשא"
 דעם צו געווארג צוגעצויגב זי_ינענ פערזא;ענ אנגערופענע אלע די קורשים.
באשולדיקטע. אלם פארהער דאזיקג
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В январе 1898 г. был арестован М. Гуревич, отправлен 
в Петербург, просидел в кресте 11 месяцев и выпущен под над- 
зор полиции на 2 года; Шалыт Вульф просидел 1 месяц.

В апреле 16-го арестованы:
Усискин Хацкель (во второй раз). Шалыт Вульф, слесарь 

(во второй раз). Межевецкий Пейсах слесарь. Барон Хаим, 
щетиншик. Терман Родя, модистка, и Эйдля, швейка.—Меже־ 
вецкий и Гуревич выпущены до суда в 1899 г.—В ту же ночь 
арестованы два брата—слесаря: Арон и Авраам Ром, через 3 дня 
их выпустили.

В июне арестованы: Мендель Бас, слесарь (во второй раз), 
Лейба-Ице Ховзей, слесарь—нашли нелегальную литературу. 
Гершен Ханин, слесарь. Ханин выпущен в ноябре до суда. 
В июне же, во время стачки мебельщиков, арестовано 40 чело- 
век, просидели 1 день; 7 из них отправлены этапом на родину 
(один умер на пути). В конце июня арестованы столяр Симон 
и плотник Шлема, просидели 10 недель и высланы на 3 года 
в маленькое местечко Могилевской губернии.

В июле арестованы: студент москов. универститета Борис 
Цейтлин и слесарь Арон Ром (во второй раз). Цейтлин выпу- 
щен через 5 месяцев, до суда. Слесарь Иосиф Банк просидел 
6 недель и выслан на 1 год на родину. Четыре мебельщика: 
двоих из них выслали на 2 года в Оршу, другие просидели 
5 месяцев и выпущены под надзор. С табачной фабрики—Мен- 
дель Эпштейн и Зорех Либуркин просидели 5 месяцев, затем 
высланы. Два красильщика просидели 5 недель.

В августе арестованы: плотник Мендель, просидел 10 недель, 
выслан на 2 года. 19 августа два плотника—Неух и Вельвель, 
просидели 5 месяцев, сосланы на 1 год. Плотник Федор (русский), 
просидел 6 недель. Два столяра—Бекша и Ича (женатый), через 
4 месяца освобождены до окончания дела.

В сентябре арестован один посадчик, просидел 2 недели.
В октябре арестованы: Эйдля Шевелева, интел. Александр 

Трановский (во второй раз), интел., быв. под надзором. Слесарь 
Борух, выпущен в ноябре. В ночь ареста Трановского были 
произведены девять обысков у местных интеллигентов.

За все время движения было множество арестов среди интел- 
лигентов и рабочих; происходили частые массовые и единич- 
ные аресты на 2-3 дня.

Издание Союза русских социал-демократов.
Женева.

Типография .Союза*  бепеуа, Скепйп де 1а С1и8е, №7.
1899
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до 45 коп. у малолетних. Отношения со стороны хозяина к рабо- 
чим были грубые. Частые штрафы донимали более всего. Рабо- 
чий день в упаковочном отделении—12 час. с 2 час. переры- 
вом, а в других отделениях полагается всего Р/2 часа на обед 
и отдых. Часто были урывания от отдыха по 10 и 20 минут. 
Рабочей комнаты не было. Обед приходилось есть вместе 
с пылью. Вентиляции почти никакой не было. Летом 1898 г. 
хозяин хотел уменьшить расценок и увеличить норму выработки. 
К тому же хозяин рассчитал одного рабочего, который ударил 
его любимца, способствовавшего появлению новых условий. 
Никто из рабочих не хотел заменить уволенного товарища, 
и хозяин всех, не согласившихся исполнить его требование, рас- 
считывал, рассчитал всего 7 человек. Это было в пятницу. В на- 
чале следующей недели хозяин нанял чернорабочих, вместо рассчи- 
тайных. Все рабочие стали волноваться и угрожать уходом с фаб• 
рики, если не будут возвращены товарищи. Хозяин стоял на своем, 
тогда все упаковочное отделение (40 чел.) покинуло фабрику. 
В тот же день хозяин послал за рабочими. Они пришли и вы- 
ставили требования: 1) чтобы была уменьшена норма выработки 
для упаковщиков восьмушек и увеличен расценок, 2) чтобы по 
пятницам и воскресеньям, когда меньше работают, работали не 
по норме, а кто сколько сможет, 3) удалить из упаковочного 
отделения любимца хозяина, 4) рассчитать чернорабочих, 5) при- 
нять обратно уволенных рабочих. Все требования были тотчас 
удовлетворены. Жандармы узнали о стачке, когда все было уже 
спокойно. Был прислан фабричный инспектор. Рабочие ему рас- 
сказали об условиях труда, а тот им толковал, что хозяин и он, 
фабричный инспектор, пекутся о них, как о детях. Он ушел, 
не осмотрев даже хорошо фабрики, и донес в жандармское 
управление на рабочих.

Вскоре было арестовано 2 человека, один по доносу фабрич- 
ного инспектора, другого выдал хозяин, как главного бунтовщика. 
Поднялось снова волнение, и рабочих с трудом удержали от 
решительных действий. Многих рабочих таскали в жандармское 
управление на допросы, которые продолжались около 2 месяцев. 
Рабочие вели себя во время допросов прекрасно. Вскоре была 
выстроена рабочая комната и прибавлено 1/2 часа для отдыха 
в сушильном отделении. Явился также и доктор, который нашел 
почти всех рабочих больными.

Жестянники работали обыкновенно 1415־ часов в сутки 
без отдыха. Обедали в мастерской за работой. Часто работали 
целую ночь без прибавочной платы за это. Заработная плата 
колебалась от 4 до 15 руб. в месяц. В июле рабочим удалось 
сократить день до 13 часов, а при наступлении зимы в 7 ма- 
стерских стали работать 12 часов.

Для дополнения картины рабочего движения в Витебске 
приводим хронику арестов.

В декабре 1897 г. арестовали 6 рабочих, просидели 1 месяц.
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Портнихи. В нашем городе работают до 200 портних. 
Обыкновенная мастерская состоит из 8—10 работниц. До начала 
борьбы рабочий день продолжался от 16—18 час. без перерыва, 
а во время сезона работали по целым ночам. Плата была чрез- 
вычайно низкая. Отношение со стороны хозяев было самое 
грубое. Требование 12 час. раб. дня впервые раздалось среди 
портних в августе 1898 г. в мастерской Песи (17 девушек). 
Хозяйка, во избежание стачки, после некоторого колебания 
удовлетворила их требование. Под влиянием такого успеха без 
особых усилий удалось ввести 12-час. рабочий день в 15 ма- 
стерских, в которых работают до 110*)  девушек (треть из них 
организованные, среди остальных велась лишь агитация).

*) Есть мастерские, где работают даже 25 девушек.

13 января этого года в мастерской г-жи Тверской (10 деву- 
шек) хозяйка сделала попытку вернуть прежние условия работы. 
Работницы бросили работу, а через неделю хозяйка уступила. 
Благодаря борьбе с хозяевами, плата повысилась у старших 
мастериц от 7 до 11 руб., у средних—от 6 до 9 руб., у млад- 
ших—от 4 до 7 руб. в месяц. Теперь плата поднялась до 8—20 руб. 
в месяц, вместо прежних 4—17 руб.

Модистки. Условия труда были самые плохие. В сезонное 
время работали беспрерывно и днем, и ночью. Мастерицы полу- 
чали до 8 руб. в месяц, подмастерицы до 3 руб. Тех, которые 
жили у хозяев морили, голодом. Благодаря движению, ночные 
работы во время сезона совершенно прекратились, плата повы- 
силась вдвое, обращение значительно улучшилось.

Белошвейки. Прежние условия труда были: день—16 час. 
плата мастерицам 3—7 руб. в месяц выдавалась очень неакку- 
ратно. Благодаря движению рабочий день сократился до 12 час., 
плата повысилась вдвое.

В начале лета 1898 г. на корсетной фабрике Вейлеха, где 
работает 30 девушек, произошла стачка. Требовали 12-час. 
рабочего дня. Стачка окончилась победою работниц.

В декабре 1898 г. произошла стачка на Гильзовой фабрике 
Миркина, где работает 26 девушек. Хозяин предложил новую 
работу (закрытые гильзы). Работницы потребовали: 1) прибавки 
по 5 коп. на 1000 и 2) вместе с этим аккуратной выдачи жало- 
вания каждую неделю (раньше-удерживали жалованье в продол- 
жение нескольких месяцев). Стачка продолжалась одну неделю 
и окончилась полной победой работниц.

Табачная фабрика Калбановского. На табачно-махорочной 
фабрике работает 90—100 ч. (до 35 взрослых мужчин, 20 мало- 
летних и 40 девушек). Особенно тяжела и нездорова работа 
в сушильном отделении, где рабочие часто наживают чахотку 
от табачной пыли. В сортировочном и сушильном отделениях 
заработная плата от 3-х до 4 руб. в неделю. В этих отделениях 
работают преимущественно мужчины. В упаковочном отделении 
заведена урочная система, и плата колеблется от 2 руб. до 2 руб. 
50 к. у мужчин, от 1 руб. до 1 руб. 35 к. у девушек и от 40 коп. 
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тить рабочий день до 12 час., 2) прибавить 2 руб. жалования 
в месяц и 3) не высчитывать лишнего за прогул.

После этого произошли стачки еще в некоторых мастерских 
с требованием 12-час. рабочего дня и повышения платы на 
 .руб. в месяц. Везде эти требования были удовлетворены ־23
После сезона в нескольких мастерских установили 14 час. 
рабочий день.

Красильщики. Красильщикам часто приходится работать на 
крышах под палящими лучами солнца. Хозяева, несмотря на 
требование рабочих, не дают им даже веревок, которыми они 
могли бы привязать себя, и потому неудивительно, если при- 
ходится слышать о несчастных случаях с красильщиками. Сезон 
у красильщиков продолжается 2-3 месяца (июнь—август). Рабо- 
чий день продолжался 14 час.; обедали во время работы; отдыха 
не было никакого. Наем рабочих происходит здесь на бирже 
каждое воскресенье. В конце июля, неделю спустя после стачки 
плотников и белых столяров, красильщики потребовали 12 час. 
рабочего дня. Через два дня мелкие подрядчики сдались. Во все 
время стачки на бирже (на рынке) бегали жандармы и хозяева- 
шпионы, стараясь словить главных бунтовщиков, но все рабочие 
вели себя очень спокойно; арестовали 2-х человек, одного сына 
подрядчика по доносу его же отца. После недельной стачки 
рабочим пришлось начать работу на старых условиях.

Плотники и столяры. Самое горячее время у плотников 
длится всего около 4 месяцев в году. Тогда при 14-15-час. 
рабочем дне они получают от 6-742 руб. в неделю. В остальное 
несезонное время многие не имеют работы; плата падает до 
3—5 руб. в неделю. В последних числах июля среди плотников 
вспыхнула стачка, которая превзошла по числу принявших 
в ней участие рабочих все прежние стачки ^в нашем городе. 
Рано утром огромная толпа плотников собралась на бирже. По 
мере того, как прибывали все новые группы рабочих, воодушев- 
ление среди собравшейся массы все более и более возрастало. 
Явился жандармский начальник с ад‘ютантом, с жандармами 
и шпионами, которые рыскали в толпе, прислушиваясь к тому, 
что говорили рабочие. Приехал также полицеймейстер с целой 
шайкой полицейских. Масса держалась спокойно и мужественно. 
Она энергично требовала 12 час. раб/дня. Полицейские и жандармы, 
опасаясь бунта, не прибегали к решительным мерам. Хозяева 
в первый день не сдались, и рабочие спокойно разошлись по 
домам. На второй день повторилось то же самое. Масса держа- 
лась единодушно и твердо стояла на своем требовании. Хозяева 
начали поддаваться. На третий день уже работали 150 человек. 
Около 50 человек ходили еще без работы... Когда недели 3 спустя 
сезон приходил уже к концу, рабочие стали терять то, что им 
удалось завоевать: рабочий день начал удлиняться,—снова 
начали работать от 8 час. утра до 10-11 час. вечера; теперь 
работают от 8 до 8 час. Вместе с тем повысилась несколько 
и заработная плата, с 3 до 342־^ руб. в неделю.
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Портные. В портняжном ремесле насчитывают до 130 рабо- 
чих. На мастерскую приходится от 2-х до 10-ти рабочих, боль- 
шей частью по пяти человек. Рабочий день обыкновенно про- 
должался от 6-7 час. утра до 1112־ час. ночи, причем около׳ 
двух дней в неделю приходилось работать всю ночь напролет. 
Заработная плата была от 3-х до 5-ти руб. в неделю. Все эти 
условия труда были приблизительно одинаковы как для работав- 
ших поштучно, так и нанятых на сроки. Подростки от 13- 
17 лет при той же продолжительности рабочего дня получали от 
15 до 50 руб. за 2 года. За переделки, сколько бы их не при- 
ходилось производить, особо не платили. Среди портных дви- 
жение началось еще с пасхи 1897 г. За все время до стачки 
дошло дело только в мастерской Борера перед пасхой 1898 г. где 
работало 6 человек. Рабочие потребовали повышения платы. 
В движении приняло участие более 100 человек. Рабочим удалось 
уничтожить ночную работу, установить 14-час. рабочий день 
и отказаться от бесплатных переделок. От сокращении рабочего 
дня работавшие поштучно ничего не потеряли, так как 
одновременно повысились расценки, как ׳,это видно из следую-
щей таблицы:

За До начала борьбы Теперь
Пиджак . 1.25 к. — 1.75 к. 1.75 к. — 2.00 к.
Визитку . 2.— — 2.25 к. 2.50 к. — 2.75 к.
Сюртук . 2.25 к. — 3 — 3.— — 3.25 к.
Осеннее пальто . 2.— — 2.25 к. 2.50 к. — —
Зимнее пальто —.3 — .2.50 к ׳ . 3,— — —
Брюки и жилет . 50 к. — 70 к. 70.к. — 90 к.

Понедельная плата поднялась с 4 руб. 50 к.—5 руб. Подростки 
получают теперь от 30 руб. до 88 руб. за 2 года. Ученики, не- 
смотря на заключенные раньше условия, добились прибавки 
от 5 до 10 руб. При прежних условиях труда было много мел- 
ких хозяев, обзаводившихся только одними учениками; теперь 
же, благодаря повышению заработной платы и сокращению 
рабочего дня, эти мастерские прекратили свое существование.

Заготовщики. До начала движения среди заготовщиков 
рабочий день продолжался от 1516־ час., а в сезонное время 
работали часто по ночам без особого вознаграждения. Рабочая 
плата работающих при машине была от 6 до 7 руб. в месяц, 
а склейщиков до 4-5 руб. Рабочие, а особенно ученики, должны 
были сносить самое грубое обращение со стороны хозяев; уче- 
ников часто даже били за каждую мелочь. В начале марта 
1898 [г. в мастерской Рейтбарти вспыхнула стачка. Хозяин 
принужден был согласиться на следующие требования: 1) выда- 
вать плату еженедельно, 2) прибавить по 3 руб. в месяц. В конце 
марта в мастерской Кагана произошла стачка по следующему 
поводу. Хозяин предложил работать 13 часов (7 до 8) с 2-х час. 
отдыхом. Рабочие согласились. Но оказалось, что хозяин каждые 
просроченные 5 минут засчитывал за целый час. Рабочие пре- 
кратили работу. Стачка продолжалась 7 недель. Хозяин должен 
был уступить и удовлетворить требования рабочих: 1) сокра- 
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ских рассчетные книжки с вышеупомянутыми условиями. 1־го один 
хозяин отказал пяти рабочим. Тогда 25 человек подмастерьев 
и 10 учеников прекратили работу. Стачка продолжалась уже 
пять недель, а полиция о ней и не знала. Когда наконец это 
дошло до полицмейстера, он потребовал хозяев и переписал всех 
рабочих. Вскоре было арестовано 40 человек,—кто на улице, 
кто у себя дома,—в том числе 10 рабочих из других ремесл. 
Полицмейстер велел (I?) рабочим взять хозяйские книжки и вы- 
пустил их, задержав однако семерых. Рабочие явились в ремес- 
ленную управу и потребовали, чтобы голова прочел им устав 
о ремесленных заведениях. Голова пытался пропустить ст. 431 
о 12־тичас. рабочем дне, но рабочие уличили его в этом, 
и он принужден был прочесть эту статью. Тогда хозяева захо- 
тели сбавить рабочим от 4-х до 5-ти руб. в месяц. Рабочие 
слышать не хотели об этом, и соглашение на этот раз так не 
состоялось. 7 человек, оставшихся под арестом, были препровож- 
дены этапом на родину. Вскоре они вернулись обратно в Ви- 
тебск, но не все. Один из них заболел во время этапа; несмотря 
однако на болезнь, его заставили все время идти пешком. Он не 
вынес этого истязания и, проболев две недели, умер.

В сентябре мебельщики выиграли стачку. Многие хозяева 
согласились на 12־тичас. рабочий день. Заработная плата по- 
высилась на 2 руб. в месяц. Но остались еще и такие мастер- 
ские, где работают более 12-ти час. в день. Многие рабочие 
ходят еще и теперь без работы, потому что их не хотят брать 
на работу.

Посадчики. Рабочий день до начала борьбы длился от 
5-6-ти часов утра до 8-9-ти час. вечера с Р/2 час отдыхом. 
Происходившие в других местах стачки испугали хозяев, и в июле 
1898 г. во всех мастерских стали работать по 12-ти час. вдень 
(кроме одной). Осенью хозяева стали требовать, чтобы рабо- 
тали больше 12-ти час. В мастерской, где хозяин раньше дру- 
гих потребовал удлинения рабочего дня, рабочие бросили ра- 
£оту. Хозяин после долгих поездок достал 3-х русских рабочих 
из Калуги, которые принялись за работу на старых условиях. 
В другой мастерской такое же требование хозяина вызвало 
также стачку; рабочие, потеряв три дня, принуждены были 
согласиться на 13-ти час. рабочий день. Еще в одной мастер- 
ской хозяин тщетно пытался удлинить рабочий день и после 
5-тидневной стачки уступил, увеличил заработную плату и уп- 
латил за прогульное время. В гамбурской мастерской Гуревича 
произошла стачка, длившаяся 2 недели и кончившаяся победой 
рабочих. Месяца через два там вспыхнула новая стачка, длив- 
шаяся около 2-х месяцев. 12-го января настоящего года в одной 
майстерской хозяин заявил рабочим требование, чтобы у него 
работали 14 час. в день. Рабочие в числе 6-ти человек бросили 
работу. Стачка еще не окончена в настоящее время. Движение 
в нашем ремесле отразилась на некоторых маленьких окрестных 
городках, где теперь работают 12 час. в день. Плата за время 
борьбы повысилась в 1г/2 раза.
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арестован: несмотря на это и несмотря на угрозы ремесленной 
управы и полиции*),  стачечники держались стойко. Так продол- 
жалось недели П/2• Тогда ремесленный голова решил прибег- 
нуть к розгам чтобы сломить ״упорство“ учеников. Уже были 
сделаны надлежащие приготовления, и только прибежавшим маете- 
рам с трудом удалось спасти своих детей от такой гнусной и ди- 
кой расправы. В ноябре ученики принуждены были мало по малу 
приступить к работе (некоторые продержались больше 9 недель). 
21 февраля 1899 г. в плуговой мастерской Крубича возобнови- 
лась работа,—он принужден был удовлетворить требование ра- 
бочих и согласиться на 12-часовой рабочий день. Теперь плата 
везде поднялась до 8—20 руб. в месяц, вместо 4—17 руб.

*) Их несколько раз требовали к жандармскому полковнику.

Мебелыцики. До начала движения среди мебельщиков ра- 
бочий день продолжался от 15 до 16 час. Часто работали всю 
ночь напролет, не получая за это никакой прибавки к обыч- 
ной заработной плате. Определенного времени для перерыва не 
полагалось. Обедали обыкновенно в мастерских за работой. 
В некоторых мастерских была в ходу система уроков. Заработ- 
ная плата была от 3-х до 4-х руб. в неделю лучшим мастерам. 
Выдавалась плата неаккуратно, и часть заработной платы хозя- 
ева удерживали у себя. Положение учеников было еще хуже: 
ими всячески помыкали не только хозяева, но и подмастерья; 
их заставляли исполнять разную грязную работу. Когда началось 
движение, рабочие стали отказываться от поштучной работы и сок- 
ратили рабочий день до 14 часов. Один хозяин пытался было 
связать рабочих рассчетными книжками и установить 14-часо- 
вой рабочий день с 1 час. перерыва, но под угрозой стачки дол- 
жен был отказаться от своего намерения. Это произошло недели 
за две до пасхи 1898 г. После пасхи в этой же мастерской ра- 
бочие без всяких заявлений стали уходить в обеденное время на 
один час домой. Хозяин через три дня отказал их от работы. 
На их место не допустили никого. Тогда хозяева собрались 
и решили обязать всех рабочих книжками к выполнению следу- 
ющих условий: рабочий день от 6 час. утра до 8 час. вечера 
с Р/2 час. перерывом; за прогульный день штраф до 3-х руб.; 
рабочий должен заявить о прекращении работы за две не- 
дели вперед; хозяин выдает уходящему рабочему аттестат; хо- 
зяин, принимающий рабочего без аттестата, платит штраф в 
10—25 рубл. Они назначили срок от 1 мая до 1 июня, 
в который должны были быть заведены рассчетные книжки для 
рабочих. В случае неисполнения этого решения хозяев рабочие 
платят штраф в 10—25 руб.

В ответ на это решение хозяев рабочие в свою очередь уст- 
роили собрание и решили взять книжки только на следующих 
условиях: рабочий день от 6־ти до 6-ти с 2־хчас. перерывом; 
заработная плата выдается понедельно; штрафы с рабочих не 
взыскиваются; за прогул вычитывается соответственно заработной 
плате. Если в нескольких мастерских хозяева рассчитают рабочих,, 
настаивая на принятии своих книжек, потребовать во всех мастер- 
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решительный характер, вызывает рабочих на политическую 
борьбу, способствуя выработке классового самосознания и пони- 
мания общности интересов среди самых широких масс.

...Усиленные старания наших жандармов вооружить русских 
рабочих против еврейских товарищей всевозможными нелепыми 
вымыслами могли удаваться только в самом начале движения.

В заключение помещаем, для более ясной характеристики 
нашего движения, наиболее типичные факты из хроники борьбы 
по отдельным ремеслам.

Слесарное ремесло. До начала движения рабочий день про- 
должался 14 часов с 2-хчасовым перерывом. По пятницам, 
вместо 6, приходили в 4 часа утра. Даже в субботу вечером при- 
ходили на работу. Часто работали сверхурочное время до 2-3 
часов утра. При таком продолжительном дне плата колебалась 
от 4 до 17 руб. в месяц. Обращение с рабочими было грубое; 
хозяева позволяли себе бить рабочих. Первая стачка среди еле- 
сарей произошла в декабре 1897 г. В плуговой мастерской Кру- 
бича рабочие, в числе 10 человек, заявили требование сокра- 
тить рабочий день до 12 часов. Стачка продолжалась 3 недепи 
и кончилась неудачей. Крубич достал других рабочих (русских 
и евреев), которым платил очень дорого, несмотря на то, что они 
не могли исполнять работы. Стачка эта все-таки разорила его. 
Одновременно с этой произошла стачка и в другой плуговой 
мастерской, у Раппопорта, также из-за 12-часов, рабочего дня. 
Эта стачка, продолжавшаяся 3 недели, также кончилась пораже- 
нием рабочих: хозяин достал русских рабочих из железнодорож- 
ных мастерских, 6 рабочих во время этой стачки были аресто- 
ваны и просидели в тюрьме целый месяц. Вслед за этими стач- 
ками в трех других мастерских рабочий день в начале 1898 г. 
был сокращен до 12 часов, сокращен был отчасти самими хозя- 
евами но под влиянием стачек у соседей, отчасти же по тре- 
бованию их рабочих. После пасхи один из хозяев упомянутых 
мастерских (Стернин) потребовал, чтобы работали опять 13 ча- 
сов. Рабочие ответили стачкой, в которой приняли участие 18 
учеников и 2 подмастерья. После тщетных попыток действовать 
на них угрозами, он должен был через три дня уступить (голо- 
ва ремесленной управы, куда обратился Стернин за содействием, 
заставил (?!) его сделать уступку рабочим). В мае месяце в двух 
мастерских (один из хозяев—Крубич), по требованию рабочих, ра- 
бочий день был сокращен на один час. В июне месяце в одной 
мастерской рабочий день по требованию рабочих, был сокращен 
до 12 часов (раньше работали 15 часов); в другой мастерской 
сам хозяин ввел 12-часовой рабочий день, но в октябре, когда 
сезонное время прошло, он потребовал, чтобы работали 13 ча- 
сов. Тогда 2 подмастерья и 6 учеников бросили работу; оста- 
лись работать 3 подмастерья и 5 учеников. Стачка продолжа- 
лась 2 недели и кончилась победой хозяина, 26 октября Стер- 
нин опять потребовал, чтобы у него работали 13 часов в день. 
Один подмастерье и 12 учеников отказались исполнить это 
требование и не ־явились на работу (остались работать 1 под- 
мастерье и 1 ученик). В ночь на 28-е подмастерье (Борух) был
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Особенно выгодно отразилось движение на отношении ра- 
бочих друг к другу. Вместо прежних, часто повторявшихся 
случаев борьбы между рабочими, все более и бопее выступает 
сознание одинаковости своих классовых интересов среди широкой 
массы рабочих, даже не принимавших деятельного участия 
в борьбе. А под влиянием улучшенных материальных условий 
и новых явлений жизни, вызваных борьбою, наши рабочие на- 
чинают быстро просыпаться и от умственной спячки. Большой 
спрос на книги по различным отраслям знаний замечается 
теперь даже среди рабочих самых отсталых в культурном от- 
ношении ремесл. Чтением интересуются все, начиная с под- 
ростков до стариков. Представители же власти и городские 
общественные учреждения*)  своим вмешательством в столкно- 
вения между рабочими и хозяевами с своей стороны сумели 
уяснить нашим рабочим очень многое, что было для них раньше 
совершенно непонятно.

*) Особенно проявила свое усердие в этом отношении Ремесленная 
управа, как это видно будет из помещенных ниже отчетов.

Все более и более начинает выясняться для нашего рабочего 
его политическое бесправие, а отсюда понимание его классовых 
интересов и более сознательное отношение ко многим явлениям 
политической жизни. Об этом очень ясно свидетельствуют 
те симпатии, с которыми наши рабочие следят за рабочим дви- 
жением в других городах России и за границей, и большой за- 
прос на нелегальную литературу, в особенности на газеты. 
Свое политическое воспитание рабочие сумели проявить не- 
сколькими массовыми уличными демонстрациями. Нынешним ле- 
том, когда жандармы с полицейскими и пожарной командой 
стали самым грубым образом гнать рабочих из злополучного 
 Дворянского садика“, около 200 рабочих демонстративно вышли״
из садика, прошли по Замковой улице, затем мимо здания 
окружного суда, обошли квартал, примыкающий к ״садику“, 
и снова вошли в него с другой стороны. י Явление это, со- 
вершенно необычное для города, вызвало много толков в пуб- 
лике и произвело впечатление на рабочих. Особенно удачно 
прошли у нас проводы рекрутов. В день их отправки рабочие 
собрались на вокзал в числе около 200 человек и в продолже- 
нии целого дня шумно праздновали на свой манер от‘езд своих 
товарищей. Были произнесены речи о положении рабочих, об 
отношении к милитаризму, пелись революционные рабочие 
песни, пили тосты за рабочее движение, и дружное ״ура“ под- 
хватывали под'езжающие сознательные рабочие—рекруты из 
других городов. Очень оживлены и содержательны были собра- 
ния по поводу Первого Мая и других рабочих праздников.

...В общем, подводя итоги нашего движения, которое нача- 
лось всего !1/2 года тому назад, можно только порадоваться 
быстрому успеху и богатым результатам, которые оно дало, 
и можно с уверенностью сказать, что никакие меры правитель- 
ства не в состоянии затормозить его. Наоборот, своим грубым 
вмешательством правительство сообщает движению более острый, 
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гнали оттуда рабочих, несмотря на то, что последние ведут 
себя здесь самым мирным образом; отнимали у рабочих чорные 
палки и отправляли в участок, как ״вещественные доказатель- 
ства“, непрестанно выслеживали и не давали покоя,.. Не мень- 
шую грубость проявляла полиция по отношению к арестованым: 
их били в части, лишали пищи, чтобы вынудить нужные пока- 
зания. По отношению же к девушкам позволяли себе невозмож- 
ные циничные выходки. Особенно страдают от полиции ,под- 
надзорные“. К некоторым из них жандармы и полиция при- 
ходят чуть ли не каждый день в различное время дня и ночи, 
без всякого повода и нужды. Местный жандармский подполков- 
ник Потулов, вполне достойный начальник всей этой своры 
жандармов и шпионов, грубый невежда, развратник и пьяница, 
он неоднократно проявлял по отношению к рабочим непозво- 
лительное бесстыдство и наглость. .Когда рабочие в оправдание 
своих требований ссылались на закон, он обыкновенно в бешенстве 
топал ногами и кричал: ״я должен знать закон, а не вы“. 
Против 15-летней девушки, которая носила обеды одной арес- 
тованной, он возбудил за это целое ״дело';—06‘явил ее под 
надзором, таскал ежедневно на долгие допросы, стращал, 
запугивал, ходил к ней на квартиру или посылал своих при- 
Свешников, и наконец проявил себя истинным блюстителем за- 
конности, семьи и прочих добродетелей. Выслав однажды жан- 
дармов из своего кабинета, он стал во время допроса пред- 
лагать этой девочке от себя содержание и приставать к ней 
с такими безстыдными предложениями, от которых она еле живая 
выскочила из жандармского управления. Подобных примеров 
грубого произвола было слишком много, можно было их пере- 
числить.

При таких-то условиях приходилось нашим рабочим вести 
борьбу с хозяевами и отстаивать свои законные права перед 
защитниками всякого беззакония. Однако, несмотря на все труд- 
ности и преграды, которые стояли на пути, движение дало 
слишком богатые результаты, чтобы можно было сомневаться 
в дальнейшем успехе.

«
Прежде всего нужно отметить, что теперь только в очень 

редких случаях в ремесленных заведениях существуют старые 
 условия труда: почти везде, даже в заведениях не затронутых ׳

движением, существует теперь прочно установленный рабочий день, 
в пятницу приходят на работу в обыкновенное время, в субботу 
совершенно не работают, а сверхурочные работы совсем унич- 
тожены. За единичными исключениями рабочий день не продол- 
жается больше 13-14 часов (считая вместе с перерывами) 
и в очень многих ремесленных заведениях работают только 
12 часов (10 часов без перерывов). При этом везде прочно уста- 
новлено время для обеда и отдыха 1 х/2—2 часа, тогда как 
раньше ели во время самой работы. Вместе с этим поднялась 
и заработная плата на 30—100%; причем выдача жалованья 
везде производится в определенное время, тогда как раньше 
она затягивалась месяцами, особенно в женских ремеслах.
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без различия, нужно жить мирно ввиду общих национальных 
интересов. О сочувствии хозяев к положению рабочих можно 
судить по такому напр. наглядному заявлению табачного фаб- 
риканта Колбановского одному из своих рабочих: ״мне очень 
выгодно, чтобы вы плохо жили, чтобы вы были бедны, чтобы 
вы нуждались во мне, потому что мне тогда дешево можно бу- 
дет нанимать вас, а если кто из вас заболеет, то на его место 
достану 10 других״. И только упорная и стойкая борьба могла 
заставить этого фабриканта и других хозяев сдаться, несмотря 
на все их попытки 06‘единиться между собою (в некоторых ре- 
меслах, как напр. у мебельщиков, хозяева основали кассу взаи- 
мопомощи для борьбы с рабочими во время стачек), несмотря 
на большую готовность местной полиции и жандармерии придти 
им на помощь во время стачек и даже при всяком частном 
столкновении с отдельными рабочими.

Наши хозяева быстро поняли и оценили родственные чувства 
к ним жандармерии и чуть ли не все обратились в доброволь- 
ных шпионов, самым грубым образом пользуясь своим положе- 
нием. Угрожать и стращать рабочих полицией вошло в обыкно- 
вение у хозяев для того, чтобы не доплачивать им жалование. 
В случае малейшего протеста хозяин тотчас же бежит в поли- 
цию и 06‘являет, что его рабочие ״бунтуют“. Малейшее заяв- 
ление со стороны рабочего на самых законных основаниях 
грозит ему полицейским участком и тюрьмой. И действительно, 
полиция много постаралась, чтобы воспитать в этом духе наших 
хозяев. Лишь только в какой-нибудь мастерской выставлялись 
те или другие требования, хотя бы они касались только отдель- 
ных рабочих, как тотчас начинались хождения туда жандармов 
и шпионов, которых здесь под влиянием ,усиленного спроса“ 
развелось очень много, в особенности добровольцев. Сильно 
усердствует здесь начальник сыскного отделения Левицкий 
с двумя евреями—сыщиками. Последние решительно жить не 
дают рабочим. По целым дням и ночам они рыщут по городу, 
заходят на квартиры к рабочим, по своему произволу делают 
обыски, и если только попадается какая-нибудь даже легальная 
книжка, начинаются бесконечные допросы, повторные обыски 
и т. д. И это проделывается как со взрослыми, так и с 15-лет״ 
ними мальчиками. Очень часто сыщики подходят ночью под 
окна, раскрывают ставни, подслушивают у дверей, присылают 
ночных сторожей на квартиру и т. п. Всякий бедно одетый 
человек, в котором можно заподозрить рабочего (даже 10— 
12-летние дети), рискуют попасть в участок на ״допрос“, или во- 
обще иметь дело с полицией, если осмелится пройти по улице 
с книгой под мышкой. Нынешним летом это практиковалось 
очень широко. Иоська Подворотник, типичный защитник само- 
державия, грубый, безграмотный, циничный еврей—сыщик, сей- 
час же налетал, как коршун, на владельца книги и стращал 
его тюрьмой и Сибирью. Особенное внимание полиции и жан- 
дармов привлекал к себе ״Дворянский садик“, обычное место 
для прогулок у наших рабочих. Здесь всегда кишат шпионы 
и жандармы: несколько раз они самым вызывающим образом 
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готового платья и шитье дешевой одежды для крестьян и фаб־ 
ричных рабочих (так называемая тандетная работа).

С ростом промышленности и культурных запросов нашей 
буржуазии росли аппетиты последней, а вместе с этим появи- 
лись вполне очевидные мотивы для увеличения рабочего дня 
И действительно, до начала движения мы здесь видим во всех 
ремеслах невозможные условия труда. Только в редких мастер- 
ских работали 14—15 часов в день; большею же частью день 
продолжался 17—18 и более часов. Просиживать ночи напролет 
было обыденным явлением у портных, портних, модисток и других, 
В пятницу приходили на несколько часов раньше обыкновенного, 
а в субботу вечером всегда работали без всякого вознагражде- 
ния ровно столько, сколько хотелось хозяину. Оплатой обстояло 
не лучше: она падала например в женских ремеслах до 2—3 р. 
в месяц и в очень редких случаях поднималась до 15—16 руб. 
в месяц. Обычною же платой считалось 8—10 руб. в месяц. 
В глазах хозяев рабочие были не лучше скота, с которым мож- 
но обращаться по собственному произволу, можно оскорблять 
и словом, и делом: рабочих били и бранили, а при малейшем 
протесте выбрасывали на улицу. Особенно־же это бесправное 
положение давало себя чувствовать ученикам, которым прихо- 
дилось терпеть как от хозяев и их семейных, так и от подма- 
стерьев. И все это происходило совершенно безнаказанно для 
угнетателей, тем более, что очень нередко сами рабочие стара- 
лись вредить своим товарищам, надеясь выиграть этим в глазах 
у хозяина. Так называемая ״работа в перегонку“ была в боль- 
шом ходу у местных рабочих, которые усердно обогащали своих 
хозяев в ущерб своему здоровью, в ущерб интересам своих то- 
варищей и своим собственным. ״Работа в перегонку“ царила 
в ремеслах с поштучной и урочной работой.—Культурные за- 
просы у массы совершенно отсутствовали. Книга была в полном 
загоне, и рабочие, которые читали, должны были выслушивать 
самые оскорбительные вещи по своему адресу.

Но в конце 1897 г. начинают появляться единичные слу- 
чаи протеста против существующего положения. Первыми за- 
стрельщиками были у нас слесари, которые во все продолже- 
ние борьбы служили и служат примером для других ремеслен- 
ников своею стойкостью и вполне сознательным отношением 
к гнету хозяев и вмешательству жандармерии. И вот в 1898 г. 
движение быстро охватывает почти все ремесла, стачка следует 
за стачкой. Прежде всего борьба началась из-за сверхурочной 
работы, а затем почти везде было выставлено требование о со- 
кращении рабочего дня до 12 часов (считая вместе с переры- 
вом в 2 часа для завтрака и обеда). Вместе с этим, и отчасти 
под влиянием борьбы за сокращение рабочего дня, отчасти и не- 
зависимо, начались требования о повышении платы. Все эти 
скромные и законные требования наших рабочих были ветре- 
чены нашими хозяевами далеко не так милостиво, как об этом 
можно было бы думать по словам наших раввинов, магидов 
и ционистов, всеми силами старающихся уверить рабочих, что 
хозяева пекутся о них, как о своих детях, что всем евреям, 
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ничные, фабрики очков, сургучные, маслобойные, мыловаренные 
и кафельные заводы и другия, с числом рабочих от 30 до 200 че- 
ловек. Под влиянием нового спроса совершенно преобразились 
ремесла: посадочное, заготовочное и сапожное; работа на мага- 
зины лишила прежних мастеров их самостоятельности. Увели-

Р0СС1ЙСКАЯ СОЩАЛЫЕМ0КИАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ЛАДТП?.

Пролетарии впъхъ етракъ, соединяйтесь’. ■ יי
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БОРЬБА ВИТЕБСНИХЪ РАБОЧИХЪ 

ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

(]мрре1тондени1я^и.11^В>и>1сбска). -

• ''V

Минувнпй год« ознаменовался въ жизни нашего города со- 
. йерпемно. новым« для его обывателей явлеШемъ. . ' •

Ц׳ЬлыЙ ряд« стачеюь. как« 5п мелких« мастерски хь. тякь и 
на бо.гбе Значительных*  фабриках«: я׳ь особенности крупным' 
суачки строительных׳!, рабочих«, и1скольк<» демонстращй. «.> время 
которых« рабочее проявили классовое самоеовяаше аъ своих*  р$- 
чах« »61. экономическом« и политическом« положен! и рабочаго 
класса, все это произвело громадное внечатл4н1е на вс׳к слои на- 
селешя. Эти факты вызвали много счмимзй кт. движенгю среди 
самой широкой рабочей массы, вынудили хозяев« объединяться 
для лротивод4йств!я стромлешямъ рабочихь. совершенно сбила 
с« толку местную жандармер1ю. проявиншую у насъ .»гобое усердие. 
Нельзя было уже сомн+.в-лться. что эти явления не .гкло простой , 
етучайности, но что рабочее движение нашло Адфсь иод ходя тук» 
почву и пустило глубоюе корни. и-

Ц дфйствятельнб, только наши мШныё .'.Шняеты . могут« / 
еозйате,1ьно или безсбзнятё'льно закрыватг. глаза па вгй эти явле- 
!Ня, громко заявлять а солидарности вс^хъ евреев«, и свысока 
относится къ *философам«'  !־такъ зовут« они сознательных« ра) ־
бочих«), которые справедлив»• указывают« им ь. что то доброе старое
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чилось число рабочих и число мастерских; хозяева сделались 
посредиками между рабочими и магазинами. В слесарном ре- 
месле появляются мастерские, где делают на магазины плуги. 
В портняжном ремесле видную роль начинают играть магазины
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у 12 ג א ל יי כ

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Приложение к №2 ,Рабочего Дела“

БОРЬБА ВИТЕБСКИХ РАБОЧИХ ЗА ЛУЧШУЮ 
ЖИЗНЬ 

г

(Корреспонденция из Витебска)

Минувший год ознаменовался в жизни нашего города со- 
вершенно новым для его обывателей явлением.

Целый ряд стачек как в мелких мастерских, так и на более 
значительных фабриках, в особенности крупные стачки строи- 
тельных рабочих, несколько демонстраций, во время которых 
рабочие проявили классовое самосознание в своих речах об 
экономическом и политическом положении рабочего класса, все 
это произвело громадное впечатление на все слои населения. 
Эти факты вызвали много симпатий к движению среди самой 
широкой рабочей массы, вынудили хозяев 06‘единяться для про- 
тиводействия стремлениям рабочих, совершенно сбили с толку 
местную жандармерию, проявившую у нас особое усердие. Нельзя 
было уже сомневаться, что эти явления не дело простой слу- 
чайности, но что рабочее движение нашло здесь подходящую 
почву и пустило глубокие корни.

И действительно, только наши местные ционисты могут со- 
знательно или бессознательно закрывать глаза на все эти явле- 
ния, громко заявлять о солидарности всех евреев и свысока 
относиться к ״философам“ (так зовут они сознательных рабочих), 
которые справедливо указывают им, что то доброе старое время, 
когда можно было говорить о солидарности всех евреев уже 
давно миновало и для нашего, хотя и неразвитого в промыш- 
ленном отношении города. Приблизительно с того времени, как 
начали выселять евреев из Москвы и других центральных мест, 
а отчасти и под влиянием этих событий (появились свободные 
капиталы) в промышленности нашего города начинает заме- 
чаться довольно сильное оживление. Благодаря новым запросам 
из деревни и мелких городов, прежние ремесла, которые вла- 
чили жалкое существование, начинают расширяться как по чис- 
лу, так и по размерам мастерских, и возникает ряд мануфактур 
и мелких фабрик—как бумажные, табачные, конфектные, пря-
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Было Выдано Остается

Рабочая газета 97 г. 1 1 1
Рабочее дело № 1 4 1 3

. . № 2-3......................................... 5 5 —
, , № 4-5......................................... 7 4 3

Рабочее дело в России .... 5 5 —
Рабочий листок № 2. 2 — 2
Развитие научного соц. . . . , 1 1 —
Самоубийство Люд. Савицк. 1 — 1
Сборник материалов ..... 1 1 1 ул.
Социал-демократ 11 . 1 — 1

, III......................................... 1 — 1
, IV......................................... 1 1 —

Фридр. Энгельс 0 России .... 1 1 —
Фабрика Паля ...... 1 — 1

..... Масквиля ״ 1 — 1
Хроника текущ. жизни .... 1 — 1 пис.
Чему учит Никольская стачка . 1 ־ — 1
Шахтеры ....... 1 — 1
Шпион ....... 1 — 1
Экономии, учение К. Маркса 1 1 —
Южный рабочий № 1 1 — 1
10-летие Мороз, стачки .... 2 1 1
18-е брюмера Луи Бонапарта 1 — 1
Уставы проф. союз. ..... 8 6 2

С подлинным верно: 
подполковник Власов
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Было Выдано Остается

Вопросы для фабр, и зав. .... 2 2
Воспоминания ...... 1 — 1
Демокр. и реакц. разор. .... 2 _ 2
Для чего нам нужна полит, борьба 1 — 1
Доклад русск. соц.-д-тов .... 1 — 1
Закон 2 июня ...... 4 2 2
Задача русск. соц.-д-тов .... 1 — 1
Золотая свадьба ..... 2 1 1
Как живут и борются раб. за границей 1 1
Краузе снова стал борц. .... 2 2
Кто чем живет ...... 1 — 1
Кто совер. пол. Револ. .... 2 — 2
Листок ״Работника“ 3-4 .... 1 ־־- 1

, . 5 . 1 — 1
. . 6 . 1 — 1
, , 8 . 1 — 1

Листок ״Рабочего дела*  № 1 1 — 1
Листки Киевск. студенч. .... 5 — 5
Майские листки ״Рабоч. дела“ 900 9 — 9

״ ״ ״ Раб. мысли” 900 1 1
״ ״ ״ Южн. раб.“ 900 . 1 1

Мартовская революция 48 г. . 1 — 1
Манифест соц. д-ой партии. 1 — 1
Материалы для Хар. сус. печати 1 1 —
Наша инквизиция ..... 1 — 1
Нищета философии Маркса 1 — 1
Новый фабричный закон .... 4 2 2
Новый поход против соц. демокр. 1 — 1
Наше время—сборник .... 2 1 1 порв.
О сущности конституции .... 5 1 4
О штрафах ...... 2 2 1
Парижская коммуна ..... 1 — 1
Поворотный пункт Евр. Раб. дв. 1 — 1
Подготовит, конференция .... 1 — 1
Полож. Тверск. рабоч. .... 8 8 —
Проклам. Гом. ж. д. раб. .... 7 — 7
Протест соц. дем-тов. .... 12 3 9
Происхожд. тамож. воин . ־ . 1 — 1 пис.
Прокл. 0 подсуд. поляк. .... 1 — 1
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Отдельного корпуса жандармов подполковник—{подпись.)

№№ п/п Наименования изданий

5 Жизнь и смерть Лаврова .... 1
6 Десятилетие Морозовской стачки 2
7 Английские рабочие. ..... 1
8 Фабричный закон ...... 1
9 Прокламации жел.-дор. рабочих 2

10 Закон 2־го июня ...... 1
11 Чему учит Никольская стачка .... 1
12 Лондонский рабочий фонд .... 1
13 Задача русских социал-демократов . 2
14 Задача русской рабочей партии 1
15 Сон под 1-е мая ...... 1
16 Рабочие союзы. ...... 2
17 Марсельеза (картина, приложенная к газете

.(“Первое мая 1900 г. на странице 8-й״ 5
18 Как министр заботится 0 рабочих . 1
19 Мартовская революция ..... 1
20 0 сущности конституции. .... 1
21 Рабочий день ....... 2
22 Гомельский устав ремесленного рабочего союза 1
23 Наклейки (^ля брошюр и газет гектографов) 48
24 Работник по одному № 4 ноябрь 1897 г. Май

и июнь 1898 г. ..... . 3
25 и 26 Шпион“ 1 и 50 экз. разных прокламаций״ 51

Всего экземпляров . 186

Л. 188-189.

Копия каталога нелегальных изданий, обнаруженного в вещах аресто- 
ванного в г. Гомеле в ночь на 29-е декабря 1900 года Могилевского меща- 
нина Шолома Мордухова Аспиза.

Было Выдано Остается

Акад, и соц. Бебеля ..... 1 — 1
Биография П. Лаврова .... 1 — 1
. Вперед“ № 7״ 2 — 2

. № 6................................................... 7 — 7
УД № 8-9............................................................. 2 2 —
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такое государственный преступник, революционер и социалист“ 
и брошюрки издания ״С. Петербургского союза борьбы за осво- 
вождение рабочего класса". 1899 г. под заглавиями: 1. ״Вопросы 
для собирания сведений о положении рабочего класса в России 
 Фабрика Максвеля״ .Фабрика Паля под № 6“ и 3״ .2 “4 №
под № 8“.

... Со 2-го настоящего июля месяца, в число членов Гомель- 
ского Центрального комитета принят некий еврей Соло- 
мон, находящийся в близких сношениях с известным департа- 
менту полиции Григорием Фоминым Калашниковым. Личность 
названного Соломона еще точно не установлена. В настоящее 
время по поручению Комитета этот Соломон пишет для отсылки 
на Парижский конгресс подробную историю рабочего движения 
в г. Гомеле, обнимающую собою весь период со дня возникно- 
вения этого движения в Гомеле и до настоящего времени, тако- 
вую же историю движения в среде Гомельских железно-дорожных 
рабочих пишет освобожденный из-под стражи, арестованный при 
ликвидации г. Гомеля в ночь на 31 марта 1899 г. мещании 
Нота Самуил Аронов Гезиневей, который, находясь в близких 
отношениях с арестованным в то же время токарем Гомельских 
мастерских Либаво-Роменской жел.-дороги Иваном Игнатьевым 
Сенаторовым, задался целью при посредстве и рекомендации 
последнего сорганизовать совершенно отдельный кружок железно- 
дорожных рабочих.

Если представится возможность, то мною будут сняты копии 
с вышеупомянутых ״Историй“.

К сему считаю долгом присовокупить, что замедление 
в сообщении настоящих сведений произошло благодаря нахо- 
ждению моему в Могилеве для исправления должности началь- 
ника управления.

Прошу принять уверения в совершенном почтении и глубо- 
чайшей преданности вашего покорнейшего слуги (подпись.)

л. 9.

СПИСОК

нелегальных изданий, хранящихся в складе 
Гомельского Центрального Комитета

№№ п/п Наименования изданий י

1 Демократическое и реакционное разоружение . 1
2 Рабочее дело. Август 1 . 5
3 Кто совершит политическую революцию . 18
4 .Вперед“ Киевская рабочая газета Май 1899 г״

*6 № 6....................................................................... 33
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сем каталог всех, имеющихся в нем изданий, причем было 
постановлено: оставить в складе по 1-2 экземпляра каждого 
издания, остальные же распространить ■между рабочими, что 
и было исполнено...

... Заведывание этим складом и хранение его возложено на 
избранное Комитетом доверенное лицо—некоего Менделя Лей- 
зерова Маршова, который впрочем о комитете имеет весьма 
смутные понятия, знает лично одного лишь Хайкеля и то по- 
тому, что последний доставляет в склад нелегальную литературу, 
которая в Гомеле получается через посредство Хайкеля: рус- 
ского издания из Киева, заграничная из Берлина от бывш. сту- 
дента Юрьевского университета Петра Владимирова Карповича, 
о коем я имел честь донести департаменту полиции 14-го марта 
1900 г. за № 297. По личному моему тщательному и совершенно 
негласному осмотру в Гомельской почтово-телеграфной конторе 
получательской посылочной книги, установлено, что на имя 
Хайкеля не было прислано не только из Киева или Берлина, 
но и вообще откуда бы то ни было, ни одной посылки, каковые 
обстоятельства дают полное основание полагать, что посылки 
эти для Хайкеля адресуются не лично ему, или же вовсе не 
пересылаются почтой.

Выдача из склада книг в видах соблюдения возможно боль- 
шей осторожности практикуется следующим порядком при необхо- 
димости получить со склада известное издание Комитет заявляет 
об этом Хайкелю или же посылает к заведывающему складом 
доверенное лицо, причем последнему, в доказательство, того, что 
требование исходит действительно от комитета, сообщается 
известный и заведывающему пароль: ,Его уж нет“, без чего 
книга никоим образом не будет выдана последнему, на это за- 
ведывающий заявляет, что требуемое будет передано через 
Хайкеля или же назначает пришедшему время и место встречи 
для передачи книги, по большей части где-либо на улице, на 
бульваре или сквере, но ни под к01м видом у себя на квартире, 
а тем более в складе, место коего положительно никому из 
членов Комитета неизвестно.

В видах соблюдения возможной предосторожности и во избе- 
жание могущего быть наблюдения со стороны секретных пра- 
вительственных агентов, а равно для сбережения нелегальной 
литературы по предложению Алтера Драпкина было постановлено 
распространять таковую не разбрасыванием, а лишь путем 
передачи ее из рук, дабы не подвергать разбрасывателей опас- 
ности быть замеченными и не провалить бы этим все дело, 
а также, чтобы не растрачивать совершенно непроизвольно 
литературу, что и было исполнено 27 и 28 июня сего года, 
причем было роздано по рукам 30 экземпляров в городе и 20 
между железнодорожными рабочими, одиннадцать экземпляров 
доставил мне мой сотрудник.

В этот раз были распространены следующие издания: газета 
 издания союза״ брошюрки ,״мая 1900 г. майский листок ״1
русских социал-демократов Женева 1899 г.“ 1־я ״Как министр 
заботится о рабочих“, 2-я ״Новый фабричный закон“. 3. ״Что
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С первой-же половины мая месяца сего года в число членов 
Комитета принят прибывший в г. Гомель канонир 5־й батареи 
25-ой артиллерийской бригады Алтер-Залмон Бениоминов Драпкин, 
привлеченный в г. Кременчуг в качестве обвиняемого в госу- 
дарственном преступлении, предусмотренном 2 ч. 251 т. улож. 
о наказ., и 23 февраля сего года распоряжением департамента 
полиции по освобождении из-под стражи, подчиненный впредь 
до решения его дела, надзору военного начальства, а 12 мая 
уволенный на родину по болезни для поправления здоровья на 
один год.

Этот Драпкин вскоре после своего приезда в Гомель сумел 
войти в кружок и, заслужив полное доверие, успел побывать на 
собраниях Центрального комитета, где он очень много оратор- 
ствовал, выставляя на вид всю несостоятельность Гомельской 
организации, высказывал свои мнения и подавал проекты по 
поводу улучшения и упорядочения таковой, вообще в весьма 
короткое время сумел снискать себе расположение комитета 
и стать между ними авторитетным, благодаря чему было решено 
единогласно вверить Драпкину, как человеку вполне опытному, 
главное руководство и распоряжение всеми делами Центрального 
комитета.

Кроме того, Алтер Драпкин, как чрезвычайно энергичный 
и деятельный социал-демократ, обещал комитету, что он примет 
все меры, чтобы проникнуть, с целью подготовления почвы для 
своей деятельности, в среду рабочих спичечной фабрики, нахо- 
дящихся в предместии г. Гомеля—Белиц, куда действительно 
и переехал из Гомеля под видом дачи.

Помимо Центрального комитета в Гомеле существуют еще 
два находящиеся в зависимости от первого ״Местный комитет“, 
составляющийся из представителей от каждого цеха и ״Федера־ 
тивный комитет“—из представителей от каждой мастерской. 
Члены этих комитетов неизвестны.

По распоряжению Центрального Комитета члены всех Гомель- 
ских комитетов должны соблюдать величайшую осторожность, 
дабы не подать повода к обнаружению или даже к подозрению 
кого-либо из них в причастии к преступной деятельности, 
в силу чего на одном из собраний Центрального комитета было 
постановлено: 1. Чтобы никто не оставлял бы у себя на квартире 
нелегальных изданий позже 10 часов вечера и чтобы никакие 
сходки, устраиваемые в квартирах, не продолжались бы позже 
этого времени, так как не было еще случаев производства 
обысков, раньше 11 часов вечера. 2. Чтобы как члены коми- 
тетов, так равно и все другие, причастные к их деятельности 
лица при встречах на улице не только не останавливались бы 
для разговора, но даже и не кланялись бы друг другу, как со- 
вершенно незнакомые между ссбой.

В распоряжении Гомельского Центрального комитета имеется 
библиотека или вернее небольшой склад нелегальной литературы, 
предназначенной для ознакомления с нею рабочего люда; по 
предложению Алтера Драпкина в 20-х числах июня сего года 
склад был тщательно проверен и составлен прилагаемый при
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.11 ע ג א ל יי ב

ДО. 5 4. 31 л• Гт. I 1898.

Преступная пропаганда среди рабочих и распространение 
среди них преступных воззваний

Л. 1—8 
Помощник начальника

МОГИЛЕВСКОГО 
губернского 
жандармского рг0 высокородию Леониду
управления

в Александровичу Ратаеву.
Гомельском, в Рогачев-

ском и Быховском
уездах. Милостивый государь
— Леонид Александрович.

8 июля 1900 года.
№ 640
-Сведениями, периодически мне доста ־—

г. Гомель. вляемыми моим секретным сотрудником^ 
выясняется, что для ведения противопра- 

вительственной пропаганды в среде рабочего класса путем 
распространения между ними нелегальной литературы, гектогра- 
фированных прокламаций, а равно и словесными беседами 
в г. Гомеле и ныне существуют противозаконные общества, 
именующиеся комитетами.

Во главе этих сообществ стоит так называемый ״Гомельский 
Центральный Комитет“, коему присвоена высшая руководящая 
роль и представлено право решающего голоса во всех важных 
вопросах, кроме того Центральный комитет имеет своей обязан- 
ностью заботиться о приобретении нелегальной литературы 
в необходимом количестве, хранения ее и надлежащем распро- 
странении среди рабочих; членами этого комитета состоят про- 
живающие в Гомеле г. Иоффе Рася-Раиса Берксва-Борисова, 
обысканная при ликвидации в ночь на 2 октября 1899 г. 
2. Нехамкин Янкель Борухов, занимающийся преподаванием 
уроков в частных еврейских домах. 3. Гинзбург Шмерко Янкелев— 
родной брат разыскиваемой Марии по мужу Гальперн и состоя- 
щей в г. Гомеле под негласным надзором Раси-Розалии, по мужу 
Залкинд. 4. Хайкель—столярный рабочий (фамилия и отчества 
не установлены).

347



5-е. Точно так, как решения конгресса партии обязательны для 
всех союзов в России, так и решения местного комитета 
обязательны для членов нашего союза.

6-е. На комитет возлагаются обязанности: регулирования рабо- 
чей организации, доставление литературы нелегальной,спо- 
собствовать выработке самосознания у рабочих, устройство, 
в пределах возможного, кружков саморазвития и т. п.

7-е. Только Комитет партии пользуется правом решения ста- 
чек, решением устройства агитационных собраний и праз- 
дников, праздника 1-го Мая и т. п.

8-е. В ведение Комитета входит и стачечный фонд, из кото- 
рого выдаются средства нуждающимся рабочим во время 
стачки.

9-е. Стачечный фонд составляется из обязательных посильных 
взносов самих рабочих, собираемых время от времени и из 
отчисленных процентов из доходов капитала партии.

10-е. Рабочие с соглашения Комитета партии имеют право устраи- 
' вать лотереи и вечера в пользу стачечного фонда.

11-е. Решения комитета объявляются прокламациями и устно.
12-е. Каждому члену организации вменяется в обязанность при- 

влекать новых членов в организацию, распространять ли- 
тературу, передавать точные сведения из своей мастер- 
ской так, чтобы они непременно достигли Комитета партии, 
пристать к стачке в своем цехе и содействовать стачкам 
в других цехах, точно исполнять все пред'явленные к нему 
требования Комитета, ни в каком случае не передавать чу- 
жим и посторонним тайн организации и распространять 
только такие решения Комитета, которые разрешил 
огласить.

Гомельский Комитет Российской Социал- 
Демократической Рабочей Партии.

С подлинным верно:

Отдельного Корпуса Жандармов
Подполковник Власов
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.10 גע א ל ביל

Дело № 4 4. 30—1898 1■ А.
3 экз.

ст. 80-82

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

УСТАВ
ГОМЕЛЬСКОГО РЕМЕСЛЕННОГО РАБОЧЕГО СОЮЗА

Издание Гомельского Комитета 
Российской Социал - Демократиче- 
ской рабочей партии.

1-е. Мы рабочие—подмастерья всех Гомельских ремесленных ма- 
стерских, 06‘единяемся в один сплоченный союз для борьбы 
с нашими эксплоататорами—хозяевами за улучшение на- 
шего экономического положения и для борьбы 3 самодер- 
жавным правительством за политическую свободу рабо- 
чих масс.
Под политической свободой подразумевается: свобода сою- 
зов, сходок, касс, стачек, печати и пользоваться правом 
выбора представителей в парламент.

2-е. Наш Гомельский Союз не есть отдельная, самостоятельная 
группа, но только местное отделение российской социал- 
демократической рабочей партии, образовавшейся из всех 
Союзов борьбы в России весною 1898 года.

3-е. Наш союз обязан подчиняться решениям, принимаемым на 
представительских съездах российской социал-демократи- 
ческой рабочей партии.

4-е. Во главе нашего союза стоит Гомельский Комитет рос- 
сийской социал-демократической партии,образованный со- 
гласно постановления представительского съезда 1898 г.
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-дочное количество рабочих вполне сознательных, которые при 
более деятельной работе в мастерских могут служить хорошими 
агитаторами для массы, могут быть первыми яркими искрами, 
которые зажгут все, лишь бы только ветер организации более 
сильно подул.

Организация теперь по тактическим соображениям оставила 
на время открытую борьбу и тихо работает. Организованных 
рабочих теперь насчитывается 350 человек против 420—430 
в прошлом году; почти 40% всего количества занятых в ремесле 
находится в организации.

В последнее время Гомельская организация присоединилась 
к еврейскому ,Бунду“, и теперь существуют здесь оффициально 
 -Комитет всероссийской социал-демократической рабочей пар״
тии“, несмотря на все усердие Зубатова.

Бросим теперь репроспективный взгляд на положение 
рабочих и посмотрим на сколько де-факто улучшено их 
положение под влиянием движения. Улучшение положения 
могло быть по двум пунктам: увеличение платы и уменьшение 
рабочего времени. Плата увеличена: у портных на 30%, для 
поштучников 35—40 процентов; у столяров: поштучная работа 
совершенно уничтожена; для работающих по-недельно увеличена 
на 50% против прежнего; годовых рабочих теперь почти нет. 
У портных плата осталась та же, так как у них практической 
борьбы не было, но вследствии общего течения их рабочий 
день, бывший от 8 часов утра до 12-ти часов ночи, а по 
четвергам до рассвета, уменьшился от 8 ч. утра до 910־ часов 
вечера с перерывом 1־го часа на обед; у сапожников—поштучно 
повысили плату до 15%, годовым на 30—40%. У слесарей 
повышена плата на 5О°/о почти.

Рабочий день представляет следующие изменения: у портных 
вместо прежнего в 16—17 часов, теперь в 14—15 часов; у сто- 
ляров вместо прежнего в 17 часов от 5 ч. утра до 10 час. 
вечера теперь: летом от 6 час. утра до 9-ти часов вечера, 
зимой от 7 часов утра до 8 часов вечера; у сапожников от 
6 ч. утра до 9 часов вечера, вместо прежних 18-ти часов; 
у слесарей 14-часовый день. Перерыв на обед дается почти 
во всех ремеслах.

Улучшение также произошло и в общем отношении хозяев 
к рабочим; платят аккуратнее, приличнее обращаются, не по 
первой вздумавшейся прихоти рассчитывают.

Обозрение кончено, насколько мы могли, мы доказали как 
постепенно развивалось и крепло сознание интеллигентов 
и вместе с этим рабочее движение, пока оно крепилось 
и развивалось приняло теперешнюю форму свою. Трудно при- 
ходилось, не обошлось и без жертв, но что же делать. Таков 
общий закон развития. Даром ничто не дается. Судьба жертв 
искупительных просит.

С подлинным верно:
Отдельного Корпуса Жандармов Подполковник Власьев.
Приложение к письму от 3 августа 1900 г, за № 733. 
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подполковника, на всю ревность и усердие его шпионов и не 
только тревожил местную жандармерию, но и стал беспокоить 
Петербург“. Что это за таинственный Комитет, которого 
никак нельзя искоренить. Особенно злило то в Петербурге, что 
гомельчане оказывались в числе арестованных в очень многих 
городах. Какая то колыбель революции.

Было решено уничтожить Комитет; для этого прибыл сюда 
помощник Зубатова с целой уймой шпионов и тайно для 
самого Власьева (жандармский подполковник), организовал 
аресты и обыски. В ночь на 1 октября было произведено около 
80-ти обысков и 22 ареста, почти все арестованные—рабочие. 
По этому поводу были выпущены прокламации Комитетом, 
который решили уничтожить и который очевидно продолжал 
существовать. Помощник Зубатова так ни с чем и уехал, 
оставив здесь Власьеву помощника.

С этого времени движение страшно затихает и принимает 
скромные размеры. Пропагандистские кружки совершенно выво- 
дятся, о занятиях с рабочими ничего не слышно, ведется лишь 
тихая экономическая агитация, да и то не в интенсивной 
форме, за все время нет ни одной более или менее заслужи- 
вающей внимания стачки.

Почему же это происходит. Главная причина в отсутствии 
достаточных интеллигентных сил и передовых рабочих, так 
как все передовое, которое здесь есть, лично стремится отсюда 
в центры; наплыв же новых интеллигентных сил по этой же 
причине, по тяготенью некрупных городов к центру, очень мал; 
отчасти имело то значение, что кризис промышленный, пережи- 
ваемый Россией в этом году, отразился и в нашем городе, 
отчасти может быть и потому движение ослабляло, что ремес- 
ленное движение, достигши известного расцвета, известного 
предела экономического сознания массы и политического пони- 
мания наиболее передовой ее части, останавливается и дальше 
не подвигается по каким то роковым, в самом характере 
ремесла, заложенным причинам, а там, где движение не идет 
вперед, оно идет назад. Тач было во многих еврейских городах, 
где преобладает ремесленное движение, так и у нас. Впрочем 
о последней причине нельзя настаивать, так как тут уже дело 
касается общих вопросов и положений, которые не могут быть 
разрешимы в этом скромном обозрении нашего движения.

В общем можно сказать, что движение пустило глубокие 
корни в массу, вся она почти экономически сознательна, 
большое количество и политически сознательно, есть и неко- 
торые наиболее передовые представители ее, которых можно 
по тем убеждениям, которых они придерживаются, назвать 
убежденными социалистами. Каковы будут дальнейшие наши 
движения среди ремесленников—покажет будущее.

О железнодорожном движении этого нельзя сказать; оно не 
имеет ни настоящего, ни прошлого, а только будущее и будущее 
блестящее, так как почва довольно богатая. Общий упадок 
движения отразился на этом; массы железнодорожных рабочих 
совершенно теперь не затрагиваются, но зато выдвинуто поря- 
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бания, среди стачечников появилась группа, стоящая за то, 
чтобы начать работать. Хотя эта группа была незначительна, 
она внесла рознь среди стачечников и все начали подумывать 
начать работу. Союз, который в то время слабо функциониро- 
вал, не поддержал в достаточной степени колеблющихся рабо- 
чих. Однако на состоявшейся сходке в 300 человек было 
решено не работать и пустить в ход обструкцию; расставить 
в 15-ти местах людей, которые не должны никого пускать на 
работу. На сходке очевидно был провокатор, так как на завтра 
все эти посты были заняты солдатами. Это совершенно обес- 
силило рабочих, которые на другой день уже все пошли на 
работу. Союз выпустил предшествовавшей ночью прокламации, 
но они были раньше сорваны полицией, чем попали в руки 
рабочих. Один квартал рабочих, которые читали прокламации, 
не вышел в тот день на работу. Стачка таким образом была 
проиграна, вследствие неорганизованности ее; через некоторое 
время были повышены расценки в некоторых цехах, стали 
приличнее обращаться с рабочими (без традиционного и не менее 
традиционной ругани по матери). Союзом были выпущены две 
прокламации, разгоняющие им причину их проигрыша и призы- 
вавшие их к 06‘единению и организации. Скоро были выпущены 
прокламации на еврейском языке к ремесленникам; в одной из 
них они призывались выступить во всех цехах с требованием 
12-часового рабочего дня, раз'ясняя им, что этот рабочий 
день нормирован ремесленным уставом, и таким образом они 
имеют законный повод к своим требованиям.

В августе произошла забастовка среди портных в 5־ти 
мастерских, требовали увеличения платы, пять человек были 
забраны в полицию, где полицмейстер позволил себе полное 
безобразие, отпустив одному рабочему пощечину за то, что 
у него найдена была старая книжка ״Русской мысли“. Поэтому 
поводу были выпущены прокламации. Стачка на половину была 
выиграна.

Осенью перед еврейскими праздниками, считающейся сезон- 
ным временем, забастовали портные в 11-ти мастерских 
человек 40 и почти весь столярный цех одновременно. Причи- 
ной забастовки послужило следующее обстоятельство: так как 
работать приходилось до 9-ти часов вечера, а день кончался 
уже в 7 часов, то приходилось работать пару часов при огне; 
рабочие решили прекратить работу с наступлением вечера, что 
и вызвало забастовку. Стачка продолжалась три недели, 
в результате установился рабочий день для портных в 9 часов; 
для столяров до 8-ми часов вечера. Этот незначительный 
выигрыш имел однако то значение, что под влиянием установ- 
ленного рабочего дня в этих ремеслах рабочие и других ремесел 
стали требовать нормировки работы, и теперь в результате во 
всех ремеслах установлен отдельно рабочий день в 13 час., 
т. е. от 8 утра до 9 ч. вечера.

Гомельский Комитет Российской социал-демократической 
партии, ,который продолжал существовать, несмотря ни на 
обыски, ни на аресты, на всю бдительность жандармского 
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рованная в количестве 400 экземпляров, не была выпущена 
вследствие наступивших арестов, их выпуск был отложен сою- 
30м до более удобного времени. Продолжали работу и на фаб- 
рике в Белице, но успешных результатов этой работы не было. 
Причина лежит вероятно в том, что большинство работающих 
там—девушки, живущие при своих семьях, для которых зара- 
боток на фабрике является лишь некоторым подспорьем, малень- 
ким плюсом к заготовляемому дома приданному. Смотря на это, 
как на временное, а не основное, они не могут, конечно, 
серьезно проникнуться своим положением, так как это в сущ- 
ности и не является их положением. Хотя и было там на 
фабрике несколько незначительных забастовок, но все были 
безрезультатными и никакого влияния на сознательность рабо- 
чих не оказали. Возможно, что дело агитации было там 
неумело поставлено.

В эту зиму была довольно обширная стачка портных, 
которая частью была выиграна.

Можно себе вообразить ужас жандармерии, когда она вдруг 
узнала про существование какого то Комитета в Гомеле, где 
все до этого времени было спокойно — ,тишь да гладь, да божья 
благодать“. Она так вструхнула, рассердилась, что не знала, 
что делать. Ей мерещились всякие ужасы вплоть до убийства 
в этом таинственном Комитете. Она стала нападать на всякого 
показавшегося ей почему-либо подозрительным. В ночь на 
 е марта было произведено да 40 обысков и арестовано־31
10 человек, между ними двое железнодорожных рабочих. По 
этому поводу были выпущены прокламации.

В мае этого 99 года, рабочие мастерских Либаво-Роменской 
железной дороги потребовали огульной прибавки в 2О°/о к суще- 
ствующей поденной плате и соответственного увеличения 
расценок. Им обещали похлопотать, но рабочие, поняв, что 
администрация хочет только время выиграть, 06‘явили заба- 
стовку. Рабочие вели себя спокойно, заявив свои требования, 
они мирно разошлись по домам. Их уговаривали, грозили, но 
ничего не помогло. Жандармскому полковнику Шлейферу, 
сказавшему им: ,что делать, если министерство не дает денег“, 
кто то из рабочих ответил: ״почему же они себе ассигновы- 
вают достаточные средства. Только нас они держат полуголод־ 
ными“. 10-го июля рабочие об'яснились с приехавшим началь- 
ником дороги. Они к своим требованиям еще прибавили 
следующее: 1-е, чтобы расценка определялась не мастерами, 
по их произволу, а по взаимному соглашению администра- 
цией мастерских и старшими рабочими, согласно правил, 
пропечатанных в рабочих книжках; 2-е, чтобы заболевшим рабо- 
чим выдавалась полная поденная плата, как это практиковалось 
раньше. Начальник сказал, что посмотрит, хотя тут же при- 
бавил, что дорога все лето может обойтись без рабочих. Город 
был 06‘явлен на осадном положении; из Бобруйска были вы- 
званы войска; 11-го были расклеены по городу 06‘явления, 
что рабочие будут считаться уволеными, если не выйдут 14-го 
на работу. Это возымело влияние на рабочих. Начались коле- 

353 23



две прокламации: одну, призывающую рабочих к 06‘единению 
для борьбы с хозяевами, которые прибегают к помощи полиции, 
другую по поводу судебного процесса. Можно было поздравить 
полицию и жандармерию—в тихом их обывательском городе 
об'явились крамольники, у них под носом вдруг прокламации. 
Они всполошились. Одно вызывает другое. Пустились на путь 
открытой борьбы, нельзя уже было отступить, нужно было 
дело довести до конца. Раньше, однако, чем выступить с окон- 

 ,нательной борьбой, нужны были некоторые подготовления־
нужно было очистить путь. Интеллигентам нельзя было уже так 
часто встречаться с рабочей группой, нужно было упросить 
организацию, да и выросшие рабочие с сознанием стали требо- 
вать более личного, непосредственного участия в деле, они не 
хотели покорно исполнять решения, принятые интеллигентами. 
Организации приходилось с этим считаться. И вот в конце 
98 года изменилась форма организации. На соединенном 
собрании обоих: рабочей и интеллигентной групп тайным голо- 
сованием было выбрано несколько человек интеллигентов 
и рабочих, которые составили ,Союз״, стоящий во главе всего 
гомельского ремесленного и железнодорожного движения. Также 
и ведет все, касающееся политической агитации. Специально 
же для ремесленного чисто экономического движения был 
выбран рабочими тайным голосованием ״Комитет“, в который 
входило по два человека из каждого цеха. Комитет самосто- 
ятельно управлял профессиональным городским движением. 
Между Комитетом и Союзом был посредник интеллигент, 
участвовавший также в комитетских собраниях. По конспира- 
тивной тактике кассы борьбы были уничтожены и из наличных 
кассовых денег образовали ״Фонд“, пополняемый постоянными 
средствами организации. Фонд этот предназначался для помощи 
во время стачки. Все было готово. Жандармерия могла бесно- 
ваться сколько ей угодно, можно было приступить к делу, 
можно было открыто заявить о борьбе рабочих с хозяевами 
и правительством. Первая прокламация была выпущена к порт- 
нихам вследствие предполагавшейся общей забастовки этого 
цеха, которая однако не состоялась в виду неудобства подоб- 
ранного момента в конспиративном отношении. Затем было 
распространено воззвание к железнодорожным рабочим по 
поводу незаслуженного удаления администрацией дороги одного 
из рабочих. Вследствие некоторых тактических соображений, 
которых здесь не место касаться, после переговоров по этому 
поводу с Киевской организацией, Союз стал подписываться 
на прокламациях: ״Гомельский Комитет Российской социал- 
демократической рабочей партии“.

Обращая сильное внимание на развитие пропагандистских 
кружков, поставили на твердую ногу средства организации; 
в железнодорожных мастерских в большом количестве стали 
разбрасывать литературу. Союз, имея уже достаточно точных 
сведений о положении рабочих, выработал подробную прог- 
рамму агитации в мастерских. Решено было выпустить целую 
серию прокламаций, но первая из этой серии, отгектографи- 
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произошла стачка среди портных одновременно в семи мастер- 
ских (человек 30—35) требовали 14-часового, стачка была 
выиграна. 6-е—ряд мелких стачек. Тем-же летом начата 
работа группой в железно-дорожных мастерских. Завербовали 
оттуда пару рабочих, с которыми стали заниматься. Они 
же и доставляли сведения из мастерских, нужные группе для 
того, чтобы по ним составить план работы среди железнодо- 
рожных рабочих. Скоро начали распространять и литературу 
пропагандического содержания: (״Рабочее движение Аксельрода“, 
 -Кто чем жи״ ,“Царь колокол״ ,"Что такое социал-демократ״
вет“ и т. п.), так как за отсутствием точных сведений об их 
положении считалось невозможным приступить к экономической 
организации. Рабочие сначала оказывали литературе довольно 
суровый прием, не читали, жгли, по мере того, как некоторым 
все-таки удавалось прочитать таинственно появившуюся книжку, 
им так понравилась литература, что они сами стали распро- 
странять понравившуюся им книжку среди остальной массы 
рабочих. Благодаря крестьянам-рабочим, литература перекоче- 
вала и в деревню, где особенно нравилась статья по поводу 
19-го февраля от ״Петербургского рабочего листка“ — ״Три дня“. 
Результатом было то, что железнодорожный рабочий привык 
за это время к нелегальной книжке и стал более сочувственно 
относиться к этому и больше задумываться над написанным 
в книжке, началось словом, некоторое брожение сознания 
рабочего. Начата также работа на спичечной фабрике в Белице.

Интенсивная борьба, не прекращающаяся все лето, с одной 
стороны подняла революционное настроение среди рабочих, 
с другой стороны усилила дерзость и пошлость полиции. 
Нужно было пойти навстречу нарождающемуся революционному 
духу среди рабочих и для этого же не упускать озлобленность 
жандармерии, не использовав ее, как средство политической 
агитации. Нужно было подумать об этом. Вскоре происшедший 
случай только ускорил тот оборот, который и без того органи- 
зация должна была принять. В конце августа произошла 
стачка в первой портняжной мастерской города, забастовали 
10 человек, в том числе старик лет 55-ти. Требовали увели- 
чения поштучной платы. Из забастовавших забрали человек 5 
в полицию, где их продержали неделю, нагло и возмутительно 
обходясь с ними. Потом их оттуда отправили в залу суда, где 
они обвинялись в подготовке стачки? Свидетелей в залу не 
допускали, и никого кроме хозяев не было. Полицмейстер крик- 
нул на всю залу: ״Подайте сюда рабочих, пусть они знают, 
как наказывают за стачку“. Одного присудили к 3-м месяцам 
ареста, а остальные были осуждены сроком от 3-х недель до 
3-х месяцев. Забавно то, что это наглое издевательство над 
всяким правом, эта пародия правосудия совпала с днём годов- 
щины судебной реформы. Курьезно, что стачка всетаки была 
выиграна. Этого случая нельзя было пропустить. Кроме выше- 
изложенных причин было еще простительное и понятное жела- 
ние подзадорить не в меру расходившуюся полицию и жандар- 
мерию. Группа за подписью ״Гомельский Комитет“ выпустила 
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подготовить к роли будущих деятелей-руководителей. Интелли- 
гентная группа должна была совместно с рабочей вновь образо- 
вавшейся группой обсуждать все новое, важное, не предприни- 
мавшееся в движении, приискивать средства усиления агитации, 
организовать борьбу, разбираться в тактических и программных 
вопросах, чтобы живым обменом мыслей между ними и интелли- 
тентами, живой совместной практической работой, теоретическим 
и практическим общением с интеллигентами выработать из них 
хороших пропагандистов и умелых и самостоятельных руково- 
дителей движения. С этих пор с комитетом уже сносились не 
интеллигенты, а некоторые рабочие группы, так как для первых 
стало это не безопасно вследствие усиливающейся бдительности 
ока начальства. Взгляды группы расширялись. Вместо преж- 
ней, некоторым образом прямолинейной исключительно эконо- 
мической агитации, стали теперь усиленно обращать внимание 
и на культурное развитие рабочих, справедливо полагать, что 
чем рабочий больше знает, тем он больше и сознает, чем 
больше знания, тем больше и сознания, лишь бы эта культурная 
работа не зашла слишком далеко, не отодвинула бы главную цель: 
пробуждение классового сознания. Работа закипела. Все орга- 
низованные рабочие разделены были на кружки, с которыми 
занимались; с массовыми рабочими читали групповые рабочие, 
с более же интеллигентно развитыми рабочими читали интелли- 
генты, организовывали кружки массовых рабочих для обучения 
грамоте; решено было: все замечательное, выдающееся в обще- 
ственной жизни, как легальной, так и нелегальной нашей рос- 
сийской и западной доводить до сведения рабочих. Литература 
как легальная, так и нелегальная распространялась в большом 
количестве; по цехам велась самая широкая агитация; собира- 
лись статистические сведения о положении рабочих, чтобы на 
основании добытых сведений усилить агитацию. Результаты не 
замедлили обнаружиться, стачки вспыхивали одна за другой 
часто несколько одновременно; если и не было стачек, чувство- 
валось боевое настроение, как будто движение переживало свой 
медовый месяц борьбы. Стачки происходили в течение лета 
в следующих ремеслах: 1) заготовочном—требовали 10-часового 
рабочего дня, продолжалась полторы недели и была выиграна, 
хотя мастерская, в которой происходила стачка, через месяц 
совершенно закрылась. 2) Щеточном была проиграна. 3) Среди 
портных, работающих готовое платье для магазинов, т. наз. 
тандетников; участвовало 30 человек, требовали: а) 12-часового 
рабочего дня, б) увеличения платы. Стачка была отчасти 
выиграна: был нормирован 14-часовый день вместо прежнего 
безграничного, почти суточного. Характерна эта стачка образо- 
вавшейся коалицией хозяев; они все присягнули перед священ- 
ным кивотом в синагоге не уступать рабочим ни в каком случае, 
хотя все таки уступили, 4) добыто то, что во всех мастерских 
перестали работать по субботним вечерам. 5) Перед еврейскими 
праздниками вследствие обилия и поспешности работы начи- 
нают работать по ночам, работают до поздней ночи, в экстрен- 
ных случаях до рассвета; и вот теперь осенью по этому поводу 
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нако держались того приема, что она не должна быть беиз ех 
таскта, не должна врываться сторонним и несогласным эле- 
ментом в общий ход экономической агитации, она, политическое 
сознание, должна вытекать из понимания экономической борьбы; 
как условие, без которого последнее невозможно, оно должно 
было явиться последующим звеном в цепи постоянного разви■ 
тия рабочего сознания, опираясь на всесильном базисе того 
времени: экономическом сознании массы.

Приближалось 1-е Мая. Группа, вступивши на путь поли- 
тической агитации, должна была организовать празднование 
1-го Мая, что и было сделано. Ничего блестящего грандиозного 
тут не было, демонстраций не производили, но все таки много 
отрадного, светлого и хорошего в этом скромном праздновании 
рабочими в этом первом, проблеснувшем луче политического 
сознания, сознания гражданского достоинства среди рабочей 
массы. 1 Мая днем, за городом на зеленую открытую 
полянку стали стекаться рабочие и работницы, празднично 
принаряженные, с радостными сияющими лицами. Прибыв- 
шие уже бежали навстречу опоздавшим товарищам, целовались, 
выражение лиц было таково, что совершается нечто радо- 
стное и торжественное. Собралось человек 250. Собрав- 
шиеся образовали живой круг, в центре которого один 
рабочий развернул красное знамя, на котором значилось 8״-ми 
часовый рабочий день“, ״политическая свобода“, ״Свобода, 
равенство и братство“. Стоящий невдалеке хор запел, и толпа 
подхватила сильные звуки присяги. Могучие звуки лились по 
воздуху, клятва стойких людей, что они готовы бороться за свое 
дело до последней капли крови, производило впечатление. Была 
пропета Марсельеза и другие революционные песни, затем стали 
поднимать тосты: за процветание местного рабочего движения, 
общей российской и международной социал-демократической 
партии, за низвержение абсолютизма и т. д. Было произнесено 
несколько речей и ободренные, освеженные разошлись по домам, 
храня в душе те хорошие порывы и стремления, которые в них 
этот праздник возбудил. Ночью интеллигентная группа тихо 
отпраздновала вместе с комитетом этот праздник. И долго еще 
будут помнить все, которые были там, те хорошие и светлые 
минуты, которые им пришлось переживать. Как интеллигентов, 
так и рабочих это одушевило на дальнейшую работу. Работа 
с этого времени действительно пошла более усиленным темпом 
и интенсивным. Так как деятели из интеллигентной среды 
очень медленно привлекались, то нужно было заботиться о под- 
готовке таких деятелей из среды рабочих, дабы в случае раз- 
грома они бы могли явиться на смену выбывшим из рядов 
организации и чтобы движение таким образом не остановилось. 
При том стали полагать, что гораздо лучше будет если во главе 
движения будут стоять рабочие. Интеллигенты, значение кото- 
рых, как другого класса, с интересами не совпадающими с инте- 
ресами рабочих, как движения, сводились к минимуму в то 
приподнятое время. С этой целью выбрали 10 человек самых 
лучших рабочих и составили группу, которую можно было 
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тому в борьбе с ним позволительны такие средства, которые 
Для набожного еврея в применении к своему собрату, просто 
немыслимы; как только рабочие забастовали, хозяева прибегли 
к отеческому покровительству полиции, т. е. пожаловались по- 
лициймейстеру. Шесть стачечников было потребовано в полицию, 
где их продержали для усмирения день; на завтра их, однако, 
выпустили без всяких дальнейших последствий. Были сделаны 
попытки агитации в железнодорожных мастерских и на спичеч- 
ной фабрике.

Нужно отметить еще одну особенность, появляющуюся тогда 
в организации. До того времени, когда главное внимание напра- 
влялось не на массовую агитацию, а на пропаганду отдельных 
выдающихся рабочих, вся агитация велась почти исключительно 
на русском языке, литература распространяемая тоже была рус- 
ская, на сходках, собраниях, все дебатировавшие вопросы, все 
прения велись на русском языке; теперь же, когда занялись 
агитацией массы, в большинстве случаев безграмотной по рус- 
ски, скоро убедились, что бессмысленно агитировать массу не 
на знакомом ей языке, невозможно давать ей литературу, кото- 
рой она не может читать и потому было введено новшество: 
вести агитацию среди массы на еврейском языке, литературу 
распространять по большей части тоже еврейскую.

В начале зимы делегация ״Бунда“, образовавшегося тогда, 
предложила нашему городу присоединиться, но по некоторым 
причинам, отчасти теоретическим несогласиям с положениями 
группы, предложение было отклонено.

22-го января 1898 года наша обывательская тишь всколых- 
нулась и взволновалась, необыкновенные события происходили 
в городе: ночью были произведены обыски и один был арестован. 
Полиция и жандармерия, как видно окончательно решили выйти 
на борьбу с вредными агитаторами вредных идей среди рабочих. 
Продолжать свысока смотреть на это попрежнему, было риско- 
вано, так как можно было получить выговор за нерадение и ела- 
бое усердие. И вот они начали действовать, начали зорко еле- 
дить за бунтовщиками-демократами, по номенклатуре города, 
появились шпионы—эти вороны, которые слетаются со всех 
концов, лишь начинается борьба рабочих. Местной группе стало 
не совсем безопасно непосредственно сноситься с рабочими, 
конспирация должна была усилиться; пры том растущее движе- 
ние делалось более сложным, стало поглощать более сил 
и времени, вследствие чего явилась потребность в разделении 
труда. Поэтому происходит изменение в организации следующее: 
из лучших, наиболее сознательных рабочих организовывается ко- 
митет, который должен следить и направлять движение по це- 
хам. В комитете присутствовало несколько интеллигентов 
которые руководили занятиями и служили проводниками 
тех решений, которые заранее принимались на собраниях группы. 
Между тем вопрос о политической агитации, выдвинутый сто- 
лярной стачкой и усиленный арестом и обысками, требовал раз- 
решения, и группа решила его положительно: скоро началась 
подобная агитация даже среди массы, при агитации строго эд- 
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стовки в некоторых отдельных мастерских. Рознь и несогласие 
среди членов группы по программе, обнаруживаемые тем более, чем 
сильнее развивалось движение и с чем следовательно более раз- 
нообразными вопросами приходилось сталкиваться, вызвали 
скоро необходимость очистить группу от некоторых несогласных 
элементов и еще более прочно 06‘единить все остальное соглас- 
ное. Это и произошло осенью того же года. Местные социал- 
демократы окончательно 06‘единились, как группа, ставшая во 
главе нарождающегося рабочего движения. Эта группа с извест- 
ной приемственностью, конечно, продолжает и поныне. Группа 
выработала подробную программу своей деятельности, подробную 
тактику, которой она должна держаться. Основным положением 
программы было то, что для успешного развития движения счи- 
талось необходимым: 1) Агитация среди масс должна быть чисто 
экономического характера, 2) Организация рабочих должна быть 
цеховой по их профессиональным, даже повседневным интересам.. 
3) Форма борьбы рабочих за свое улучшение должна выражаться 
в стачках. Дальше пока не шли. Для концентрации сил в одном 
направлении оставлены были всякие работы по пропаганде,, 
организации кружков для развития, распространение грамоты 
и т. д. Все это отвергалось теперь, как ненужное, только мешаю- 
щее, отвлекающее от борьбы непосредственной, затемняющее 
классовое сознание массы. Чтения происходили, но не кружко- 
вые, а цеховые, т. е. читали с рабочими каждого цеха отдельно, 
так как считалось нужным, чтобы при чтении напоминать рабо- 
чим об их цеховых интересах, чтобы его положение служило 
иллюстрацией изложенных чтецом мыслей. Главная же деятель- 
ность группы была направлена на вербовку все большего и боль- 
шего количества организованных рабочих в цех и на захват 
организаций все большего и большего количества цехов. При 
достижении известного порядочного количества организованных 
членов в цехе предполагалось выступить и с практической борь- 
бой, т. е. стачки начать. Группе удалось за зиму Сорганизовать 
почти все цехи, конечно, число членов в каждом цехе было до- 
вольно ограниченное; все организованные цеха имели свои кассы 
борьбы, не фиктивные, а настоящие. Скоро произошла стачка 
среди столяров в которой участвовали человек 20—25, требова- 
ния были выставлены следующие: упразднение поштучной работы,, 
увеличение понедельной платы приблизительно на 40 (норми- 
рованного рабочего дня в 14 часов) с перерывом 1-го часа на 
обед. Стачечники держали себя превосходно, и почти все их 
требования были удовлетворены. Эта стачка положила начало 
новому фазису движения, она выдвинула вопрос о политической 
агитации, так как она ознаменовалась вмешательством полиции 
в раздоры хозяев и рабочих. До того времени полиция и жан- 
дармерия совершенно стояли в стороне и не обращали внимания 
на какие то передрязги между жидовскими хозяевами и рабочими. 
Однако скоро прояснившееся классовое сознание хозяев заста- 
вило и полицию иначе взглянуть на это и выйти из своего 
бездеятельного отношения. Хозяева скоро сообразили, что рабо- 
чий ״бунтующий״ против них, хотя он и единоверец, враг их и по
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стигает та же безотрадная участь; среди массы возникает силь- 
ное недовольство своими агитаторами, как следствие агитации 
не на почве экономических интересов, а кружковых занятий 
и развития за то, что общей им грамоту и занятия, разбудив 
в них стремления к знанию, не удовлетворяют их теперь; 
реальная экономическая борьба совершенно затихает, за все 
время ничего не слышно о каком-либо проявлении ее. В таком 
положении прошел 95 и 96 год. Было за это время одно круп- 
ное собрание интеллигентов города и передовых рабочих с целью 
выработать какую-нибудь определенную тактику деятельности. 
На этом собрании выяснилось, что большинство его стояло за 
агитацию среди рабочих на почве экономических лишь, даже 
не общих, а частных, повседневных, наиболее остро ими чувст- 
вуемых интересов. Несмотря на относительно благой результат 
выяснения интеллигентами доселе для них не совсем ясны 
положения де-факто, однако это ни к чему не привело и дальше 
умозрительных заключений и благих душевных начинаний не 
пошло. ״Нужно с корнем уничтожить все то, что было сделано 
в гомельском движении, дать времени это изгладить и потом 
можно будет кое-что сделать“. Так отзывались некоторые 
интеллигенты о деятельности того времени, которые критически 
относились к ней и которые составили впоследствии ядро мест- 
ной группы социал-демократической интеллигенции. Эта оценка 
не совсем точна, так как не все следовало уничтожить. Из 
этого долгого брожения выработалось среди рабочих несколько 
человек, которые, пройдя сквозь ряд сомнений, закалили себя, 
как деятели и потом сыграли довольно видную роль в общем 
российском движении.

Вообще следует заметить, что гомельские рабочие, стремясь 
из Гомеля, как из небольшого города к центрам, разбрелись по 
разным районам, где они не мало работали для того местного 
движения, среди которого они находились; и в хронике револю- 
ционной борьбы имена гомельчан занимают не последнее место.

Летом 1897 г. составляется впервые группа интеллигентов 
с определенно поставленной целью вызвать в городе рабочее 
движение. Группа исходила из того основного положения, что 
рабочее движение может только тогда идти успешно, если дер- 
жаться массовой агитации, будя в нем классовые интересы 
указанием на моментные, наиболее часто затрагиваемые инте- 
ресы. Она начала поэтому организовывать их профессионально, 
т. е. по .цехам; организованные цехи должны были иметь свои 
цеховые кассы борьбы; каждый цех имел своего руководителя 
или представителя, были у них и собрания агитаторов, где об- 
суждались вопросы, касающиеся всех цехов, улучшения агитации 
и т. д. Однако эта стройность и цельность больше по части 
номенклатуры, чем в действительности. Молодость движения, 
отсутствие опыта, некоторая рознь, которая все еще замечалась 
среди группы по своим основным вопросам программы и так- 
тики—все это сильно мешало им правильно и плодотворно де- 
лать задуманное и намеченное. Все таки за лето организовано 
было 5 цехов в 100—200 человек, были и некоторые мелкие заба-
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за них. Они добились установки 14-ти часового рабочего дня. 
Под влиянием двух забастовок, началось через некоторое время 
брожение среди портных. Агитировали за уменьшение рабочего 
дня и кружковые занятия. Было несколько мелких забастовок, 
которые все были проиграны. Агитация плохо и неумело пос- 
тавленная, скоро утихла, результат ее однако тот, что агитация 
выдвинула среди портных несколько более энергичных и созна- 
тельных рабочих, которые скоро более серьезно и толково 
стали агитировать свой цех за уничтожение работы по суббот- 
ним вечерам. Само собой разумеется, что характер этих стачек 
был очень примитивен: не только масса шедшая за своими 
агитаторами, была безсознательна, но и сами агитаторы, руко- 
водившие ею, плохо понимали как тактику, которой следует 
держаться при стачке, так и то, как следует вообще вести аги- 
тацию среди массы. Так продолжалось два года. Кружок из 
12 человек вырос до 30, причем состав кружка часто менялся. 
За это время было достигнуто, что кружок покончил со своими 
сбивчивыми стремлениями, характеризующими всякое брожение 
и ясно сознал необходимость работы среди рабочих, необходи- 
мость направить их на борьбу за свое освобождение. Сознать 
истину какого-нибудь положения однако легче, чем выполнить 
это положение в живой форме; теоретически решить что-либо 
делать конечно не трудно, но другой вопрос как это сделать, 
как в жизни осуществить это. Можно было придти к заключе- 
нию, что следует работать исключительно среди рабочих, но 
стоило им взяться лишь за дело, как они натолкнулись на 
такое громадное количество препятствий, устранить которые 
можно было бы лишь путем определенной, заранее строго обду- 
манной и планомерной тактики, о чем в данном случае и речи 
не может быть, так как они обнаружили такую чудовищную 
неумелость, что просто диву даешся, обозревая их практическую 
деятельность за это время. Это какое то соединение несоединяе- 
мого, что то кружково-массовое, смесь агитации с пропагандой; 
словом скрещивается много путей, которые везде ведут к ничтож- 
ным, безрезультатным результатам. Сзывают сходки рабочих 
в 100 человек, на которых ребром ставится вопрос о.... необхо- 
димости грамоты для рабочих как 8ше ^иа сопдШо для дви- 
жения, организуют цеховые профессиональные кассы, а глав- 
ные силы уходят на составление кружковых занятий, где читано 
по истории культуры, разбирают и Бокля, и Дарвина, и Тол- 
стого (особый любимец Гомельской интеллигенции), читают что 
угодно, но это все очень мало, или никакого непосредственного 
отношения к рабочему делу не имеет, но это как то добывается.

Курьезы, разумеется, получаются неожиданные и блестящие: 
цеховые кассы борьбы, за отсутствие массовой агитации в вслед- 
ствие этого, самой массы, пополняются взносами нескольких 
лиц, членов-агитаторов, руководителей цеха; касса таким обра- 
30м теряет свое реальное профессиональное значение и они 
оказываются в высшей степени не живучими; самый кружок 
начинает хиреть, и количество его членов быстро падает; возни- 
кает, правда, другой кружок такого же характера, но его по- 
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всему происходящему там. Было ли это знамением времени, 
происходило ли под влиянием распространявшихся известий 
о начавшемся рабочем движении в других городах, как бы то 
ни было, о рабочем толковали, о его положении призадумыва- 
лись больше, чем о всем и это постепенно привело к тому, что 
интерес рабочих и улучшение их безотрадного положения стало 
общественным ״кредо“ для развивающегося кружка. Этим круж- 
ком исчерпывается жизнь того времени. Рядом с развитием 
кружка начинают обнаруживаться и первые проблески созна- 
ния среди ремесленников рабочих, появляется какое то 
глухое недовольство своим положением, словом зарождается 
рабочее движение. Произошло это по двум причинам: 1-я нес- 
колько рабочих, входящих в кружок, несмотря на то, что 
и члены интеллигенты не на много выше стояли в интеллек- 
туальном отношении, не могли не испытать благотворного влия- 
ния кружковой жизни: общие сходки, разговоры, споры, чтение 
и разбор прочитанного, не могло все это не кристаллизировать 
их до того времени совершенно туманные взгляды на божий 
мир, не могли в общем не поднять их выше обыденных ежеми- 
нутных интересов. Таким образом народились рабочие интелли- 
генты, которые стояли гораздо выше всей массы, они уже хорошо 
сознавали гнет и ужас рабочего положения; таким образом по- 
явились первые агитаторы, которые уже могли влиять на осталь- 
ную ремесленную массу; агитаторы эти нашли удобную почву 
в серой безсознательной массе вследствие некоторых особых 
условий, в которые поставлены ремесленные рабочие евреи. 
Среди них существует почти поголовная грамотность (по 
еврейски), большое количество из них стремится к знанию 
и развитию. Эта, хоть и примитивная культурность делает их 
более способными к воспринятию разных идей; это чисто на- 
циональная особенность; общая же исключительная черта, свой- 
ственная уже вообще ремесленному производству, состоит в том, 
что состав рабочих в высшей степени подвижен, в мастерских 
постоянно отливает известное число рабочих, которое попол- 
няется приезжим вновь элементом. Это правильное непрерыв- 
ное движение рабочих ведет к тому, что идея о борьбе, об 
организации среди рабочих, стоит ей быть заброшенной в какую 
либо рабочую среду, как подвижным элементом разносится по 
таким местам, где раньше ничего подобного не знали. Эти за- 
родыши рабочего движения выразились в следующих практи- 
ческих результатах. В 94 году рабочие, члены кружка, 06‘еди- 
няют малярный цех (человек 30—35) и организуют стачку, 
требуя увеличения заработной платы. Стачка продолжалась 
полторы недели и была выиграна. Хотя и до этого времени 
бывали мелкие забастовки, но это первая стачка, которая велась 
по ранее обдуманному плану. Летом того же года в слесарном 
цехе под влиянием агитации членов кружка рабочих, произошла 
стачка, забастовал весь цех с требованием сокращения рабочего 
времени. Это является первой попыткой упорядочения рабочего 
времени. Стачечники отправили петицию в Ремесленную Управу, 
сами толпой туда же отправились, прося Управу заступиться 
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кружков, бывших в то время, совершенно отсутствовало всякое*  
представление о рабочем, как о какой то реальной силе, име- 
ющей значение в борьбе.

Запас идей в кружках заключался: с одной стороны в еврей- 
ском национализме, вызванном к жизни изгнанием из Москвы 
и всей системой преследования евреев Александра Ш־го, с дру- 
гой стороны в чем то неопределенном, представляющем какую то 
бесформенную смесь разных лоскутков плохо понятых либера- 
лизма и народничества. Это представляло неопределенные 
порывы, занесенные учащеюся молодежью из столичных центров, 
к свободе от царского деспотизма, которые, однако, в Гомеле 
за неимением дела, вырождались в пустую болтовню.

В октябре 1893 года в интеллигентных кружках начинает 
что то шевелиться; к тому времени в Минске образовался 
кружок, выставивший определенную социал-демократическую 
программу деятельности; под некоторыми косвенными влия- 
ниями того кружка, у нас составляется кружок в 12 чело- 
век, куда вошла некоторая часть местной интеллигенции 
и несколько рабочих.

Что представлял собою, как теоретически об'единенное целое, 
этот кружок, какую программу деятельности он выставлял, с каким 
злом он хотел бороться—довольно трудно сказать, хоть и по 
той причине, что и самому кружку было это не совсем известно. 
Ни о каких-либо твердых и ясно сознанных убеждениях, ни 
о какой-либо определенной деятельности не может быть и речи. 
Это был кружок людей, мало знающих, рвущихся, стремящихся 
к чему то, ощупью пробирающихся к какому-либо мировоззре- 
нию, на какой-либо прочный путь духовной жизни. Они часто 
собирались, читали новинки из беллетристики, статьи модных 
журналов читали с охотой и нелегальщину, говорили о неспра- 
ведливости на земле, о святости жизни, об угнетенном положе- 
нии рабочих, о деспотизме царизма, разбирали Толстого, даже 
увлекались им, говорили о необходимости борьбы, планомерной 
работы, дела, дела, но так слова и оставались словами, краси- 
выми, звучными, дальше чего они роковым образом не могли 
пойти, так как для планомерной работы нужно раньше опре- 
деленно знать чего хочешь, нужно обладать наличностью хоть 
каких-либо сознанных, твердо усвоенных убеждений, чего у них 
не было. Это даже не было кружком самообразования, так как 
никаких сер'езных систематических занятий не происходило 
там. Значение же имеет этот кружок потому, что он представляет 
собою первую попытку соединения людей между собою для сов- 
местной оппозиционной работы, зачатки будущей организованной 
группы, доросшей до социал-демократической программы и стоя- 
щей во главе рабочего движения. Другое более важное значение 
этого кружка то, что, несмотря на всю туманность и неясность 
их социальных стремлений и желаний, несмотря на воистину 
чудовищную пестроту и разнообразие затрагиваемых тем и воп- 
росов, в кружке над всем властно господствовал рабочий. Споры 
о нем, его положении, были осью, около которой все враща- 
лось; огнем, зажигающим все, лучами, прилагающими свет и блеск 
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питала пробуждает ремесленные производства, влачившие до 
сих пор свое существование, вызывает к жизни новые ремесла, 
чтобы удовлетворять потребностям вновь народившегося класса 
богатых купцов и разнообразного люда, привлеченного сюда 
шумом разных торговых сделок. В данное время золотые дни 
нашего города отошли в область предания, торговые предприя- 
тия, развиваясь быстро, лопались как мыльные пузыри в про- 
должении каких-нибудь 2-3 лет. Город, достигши в своем тор- 
говом развитии некоторой высоты, остановился и начал утихать. 
Интересно заметить, что фабричной жизни это движение совер- 
шенно не вызвало, даже не затронуло. Теперь Гомель пред- 
ставляет собою средний западный город, довольно бойкий по 
торговле и только. Как во всех подобных городах, есть поря- 
дочное количество разнообразных ремесленных мастерских; 
средняя норма количества рабочих в мастерской 2-3, общее 
количество рабочих, занятых в ремесле, достигает 800 че- 
ловек; есть также железнодорожные мастерские с 1000 ра- 
604И55, в предместьи Белице находится спичечная фаб- 
рика, где работает человек до 400; есть некоторые мелкие 
заводы (чугунно-литейный, канатный и др.), по количеству ра- 
бочих напоминающие скорее мастерские средней величины и по- 
этому не заслуживающие внимания. Вот весь итог хозяйствен- 
ной жизни нашего города, поскольку она проявляется в про- 
изводстве. Соответственно этому экономическому развитию, 
одновременно с ним шло развитие и рост нашего рабочего 
движения. Раньше чем будет приступлено к подробному изло- 
жению движения, следует отметить исключительный характер 
его, которое поэтому, несмотря на менее чем скромные размеры 
свои, может представлять известный интерес.

Рабочее движение есть его теоретическое обоснование 
и планомерное направление его, оно было в готовой, заранее 
ясно выработанной форме занесено интеллигентами в рабочую 
среду. Как читатель увидит ниже, шаг за шагом, постепенно, 
сквозь сомнения, неясность и неопределенность, обрываясь 
и появляясь снова, вырабатывалось социал-демократическое 
сознание интеллигентов наравне с развитием первых неясных, 
еле заметных проблесков рабочего сознания, выражавшегося 
в его экономической борьбе. Вырабатывающейся определенно 
теории приходилось постоянно черпать силы, принаравливаться 
к зарождающемуся сознанию рабочих, влияя взаимно на него, 
т. е. 06‘ясняя и направляя его. Принимая еще во внимание, 
что в выработке теории с первого же дня в рядах интеллиген- 
тов были и рабочие, можно смело сказать, что гомельское 
рабочее движение является поистине рабочее, плоть от плоти 
самих рабочих в их материальном и интеллектуальном прояв- 
лении, никем извне не занесенное и не принятое.

До 1893 года нет даже намека на рабочее движение. Выра- 
жается это не только в том, что среди массы ремесленных 
рабочих не было никакого понятия о каком то своем особом 
положении и интересах, не было никаких стремлений выйти из 
своего положения, но и в том, что в понятиях интеллигентных
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9. ביילאגע

355. т. 7-й 1900 года.

Дело отделения по охранению общественной безопастности и порядка 
в Москве. При Управлении Московского Обер-Полициймейстера. О тайных 
еврейских организациях на Западе России, (г. Гомель).

По описи № 355 т. 7-й. На434 листах.
Лает. 23—39.

Копия истории Гомельского движения, предназначенной для отсылки ея 
на Всемирный Парижский Конгресс, имеющий быть в настоящем 
1900 году.

ГОМЕЛЬСКОЕ РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.
Гомель до начала 90־х годов представлял собою тишь обык- 

новенных уездных городишек, этих медвежьих глухих уголков 
необ'ятной темной Руси. Все специфическое, характерное такого 
места, было конечно не чуждо и Гомелю: отсутствие какого- 
либо намека на общественную жизнь, жалкое приниженное за- 
битое существование еврейской массы, составляющей главный 
количественный контингент населения, беспредельный произвол 
и самодурство местной администрации, этих автономных само- 
держцев великой Руси, тоже как-бы в унисон им, безгласное 
прозябание невежественной бесправной обывательской среды,— 
словом все аттрибуты русской глуши, где действие российских 
условий проявляются в сконцентрированной интенсивной форме, 
были присущи нашему городу.

С начала 90-х годов картина начинает понемногу меняться, 
стоячее болото шевелится под влиянием следующего явления: 
евреи после изгнания их из Москвы в 1891 г., когда они на• 
чали расселяться и распределяться по центрам еврейской черты 
оседлости, в большем количестве начали селиться и в Гомеле 
вместе со своими капиталами. Они-то или скорее торговые 
операции, пущенные ими в ход подняли город: он начинает 
сказочно расти, появляются магазины, создаются разнообразные 
торговые операции, в среде которых начинают вращаться много- 
численные лица, в торговые сношения завлекаются целые 
районы. Город своею промышленностью начинает конкуриро- 
вать чуть ли не с Киевом. Внешность города, конечно, тоже 
быстро меняется, он застраивается, изящно отделывается 
и принимает приличный вид губернского города. Движение ка-
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.8 ביילאגע л. 57—59.

М. В. Д.
Гродненский губернатор. Господину министру внутренних дел.

31 июня 1897 г. В дополнение к телеграмме от 30 сего 
№ 9683. июля, имею честь довести до сведения 

г. Гродно. вашего высокопревосходительства, что все 
меры, вызываемые положением дела, заба- 

стовок в гор. Белосток будут мной неуклонно приняты, согласно 
указаниям, изложенным в предложении от 28 сего июля за 
№ 7034, При этом считаю нужным доложить, что в виду заме- 
чаемого между рабочими гор. Белостока брожения и для преду- 
преждения могущих возникнуть между ними волнений во время 
пребывания в г. Белостоке государя императора я просил при- 
менительно к 7 п. папагр. 1 прил. к ст. 316 (прим.) т. II изд. 
1892 г., командующих войсками Варшавского и Виленского 
военных округов о командировании в мое распоряжение, кроме 
частей войск, о которых я просил для содействия Белостокской 
городской полиции по 2 баталиона из каждого округа.

Между тем до сего времени ответа от командующего войс- 
ками Варшавского военного округа мной не получено, а началь- 
ник штаба Виленского военного округа уведомил меня, что, 
в случае возникновения беспорядков, я могу потребовать нуж- 
ные части войск от 16 пехотной дивизии, расквартированной 
в Белостоке, и что по выходе таковой на маневры возникающие 
волнения могут быть прекращаемы при содействии тех войско- 
вых частей, которые командированы с 10 августа в помощь 
Белостокской городской полиции.

Имея в виду, что брожения между фабрично-заводскими 
рабочими продолжаются и в настоящее время замечаются даль- 
нейшие частичные забастовки, я признаю необходимым иметь 
в своем распоряжении, кроме командированных в Белосток 
в помощь полиции 2-х баталионов пехоты и сотни казаков, еще 
4 баталиона пехоты для своевременного предупреждения могу- 
щих возникнуть среди рабочих волнений, ибо, как показал опыт 
1895 года, для поддержания порядка и устранения своевольных 
действий забастовавших рабочих едва достаточным оказалось 
размещенного целого полка в различных центрах фабрично- 
заводских поселений.

В виду сего и вследствие предложения от 28 сего июля за 
№ 7034, имею честь просить ваше высокопревосходительство 
не отказать в зависящем содействии к безотлагательному ко- 
мандированию в мое распоряжение вышесказанных 4-х баталио- 
нов пехоты, для предупреждения могущих возникнуть среди 
рабочих осложнений.

К сему имею честь присовокупить, что я сего числа вместе 
с начальником губернского жандармского управления—выезжаю 
в гор. Белосток.

Губернатор Д. Батюшк...
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2. На фабрике Пинеса и арендаторов оной Хоны Махая— 
7 мужчин и 15 женщин рабочих и 3 прядильщика, у Фай- 
веля Жебета—1 шпинарь, 8 женщин-нителовок и 2 муж- 
чин.

3. На фабрике Якова Маркуса—8 шпинарей, 23 женщины- 
нителовок и 2 мужчины и в чесальном отделении—10 женщин 
и 5 мужчин.

4, На фабрике Элияша Трилинга, у арендаторов Соломона 
Блоха и Моисея Капелиовича—1 прядильщик, 9 женщин 
и 5 мужчин, а аппретурное отделение действует.

5. На фабрике Бадынькеса и арендаторов оной Цукермана, 
Ошера Раппопорта, Мовши Сальмана и Янкеля Борухина— 
4 прядильщика, 10 женщин-нителовок и 4 мужчины 
и в чесальном отделении 8 женщин и 4 мужчины.

6. На фабрике Давида Кнышинского—4 прядильщика, 8 жен- 
щин и 8 мужчин, в чесальном отделении—16 женщин 
и 18 мужчин.

7. На фабрике Лейзера Прейсмана 3 прядильщика, 6 жен- 
щин и 2 мальчика прекратили работу, а остальные рабо- 
чие продолжают работу.

8. На фабрике Арона Суражского—6 прядильщиков, рабочих 
при машине, 2 мужчины, нителовов-мужчин 2 и женщин 21, 
а аппретурное, красильное и ткацкое отделения все дейст- 
вуют.

9. На фабрике Цалки Новика—прядильщиков 4, рабочих при 
машине 2 мужчины, нителовов-мужчин—1 и женщин 5, 
и женщин находящихся при машине 6, а остальные отде- 
ления, кроме прядильного в действии.

10. На фабрике Франца Рихтера ткачей, работающих на пер- 
вых станках, мужчин 6 и женщин 8.

11. На фабрике Тевеля Слонимского—прядильщиков 11 чело- 
век, нитвловов 5 мальчика и 20 женщин и работающих 
при машинах 5 мужчин и 10 женщин.

12. На фабрике Филипа,—прядильщиков 3, нителовов мальчи- 
ков 3 и женщин 6, работающих при машинах мужчин 5 
и женщин 17.

13. На фабрике Соломона Аронзона, у арендатора Шлеймы 
Зирберблята—прядильщиков 4 мужчины, нителовов-мужчин 5, 
женщин 3, работающих при машинах мужчин 5 и жен- 
щин 7.

14. На ткацком заведении Мовши Фоянса—21 мужчина и 6 жен- 
щин.

15. На ткацком заведении Гиля Брайшта 28 мужчин и 8 жен- 
щин.

Итого ( мужчин 247.
494 челов. [ женщин 247.

Нач. Грод. губ. жанд. управления.
полковник Малыхин,.
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знаем, что становится все слабее и слабее и подвергается легко 
разным болезням; далее мы убедились, что фабрикант ни во что 
ценит нас, ибо когда он только даст возможность, мы изготовляем 
товар сколько он хочет и в хорошее время, когда фабрикант 
загребает золото в свои карманы и едет на воды (за границу) 
мы должны только работать, не давая себе времени для мо- 
литвы и еды; постоянно спешим авось другой придет раньше 
меня. Из всего этого можем ли мы хотя воспитывать своих 
детей? Они с молодости должны ходить на фабрику и положить 
свои силы на пользу фабриканту. Вследствие этого изготов־ 
ляется много товару, и время делается плохим, а тогда мы при- 
нуждены уменьшить заработную плату. Теперь поговорим о том, 
что мы выиграем, когда меньше будем работать и в установлен- 
ное время: мы пощадим наши силы, в которых заключается 
весь наш капитал, и мы будем здоровее, далее, в нас будут 
нуждаться и нам можно будет поднять заработные цены, когда 
не изготовим слишком много товару, то сезон будет продол- 
жен, а самую большую пользу принесет об‘единение, укрепленное 
среди нас; не будет зависти, что тот приходит раньше меня; каждый 
будет заботиться о другом, как о себе, ибо сегодня фабрикант 
угнетает одного, завтра он может угнетать другого.

Братья! вы видите, что вы уже несколько 06‘единены, так 
как все вы в 7 часов оставили станки; старайтесь каждый особо 
интересоваться всем; не обращайте внимание на несколько под- 
лецов, желающих испортить дело; никто не должен сказать: 
дело обойдется и без меня, ибо все состоит из единичных лич- 
ностей. Не нужно драться, не п'янствовать, даже бить стекла 
тоже не очень нужно; лучше убеждать каждого, а если не убе- 
дится, то обойтись без 1 или 2, даже больше, лишь бы боль- 
шая часть сделала это, и каждый засадил бы это в свое сердце, 
не чувствуя бремени. Хотя, быть может, первое время меньше 
будут зарабатывать, тем не менее не должны падать духом, ибо 
когда возвысят заработную плату, то выйдет наодно; а когда 
услышим, что у вас ведется хорошо, мы будем брататься с вами 
и будем поддерживать друг друга по мере возможности и со 
временем достигнем того, чтобы мы могли жить, как люди и что- 
бы нас почитали как людей.

Переводил Белостокский общественный раввин М. Маркус

44 .л 7 בי״ילאגע.

СВЕДЕНИЕ

о фабриках, на коих рабочие прекратили работу.
1. На фабрике Л; Розенталя—12 мужчин и 4 женщины 

нителовов, в прядильном отделении и причесальной ма- 
шине—13 женщин и 5 мужчин и один прядильщик, а осталь- 
ными рабочими, в количестве 35 человек, оставлена работа 
по случаю остановки фабрики, за неявкой к работе первых.
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2) Что необходимость законодательной нормировки рабочего 
дня признано самим правительством, так как единоличные 
усилия рабочих не могут привести к равномерной регулировке 
рабочего дня на различных фабриках, что отзывается и на устой- 
чивости самой регулировки.

3) Данными различных исследователей русских экономических 
условий, как и таким компетентным учреждениям, как Лодзин- 
ское отделение общества для содействия промышленности и тор- 
говли признана возможность в настоящее время без потрясений 
русской промышленности значительного сокращения рабочего дня.

Мы просим, чтобы был издан закон, устанавливающий для 
всех фабрично-заводских и ремесленных заведений, работающих 
в одну смену, рабочий день от 7 часов утра до 7 часов вечера 
с часовым перерывом на обед и получасовым на завтрак.

Верно: за правителя канцелярии: М. Гловсщкий

л. 37. Копия.

Церевод с еврейского

Братья! пером нельзя выразить нашу радость, когда услышали 
что и у вас в городке начали выровнять согбенные измученные 
спины и во всех уголках темного Городка говорят только про 
06‘единение кассы, сокращение рабочего времени и зарабатыва- 
ние столько, чтобы можно было жить как люди. Это единствен- 
ные средства, коими мы рабочие можем улучшить наше горькое по־ 
ложение, в котором мы хуже лошадей, как относительно труда, 
так и относительно фабрикантов, когда мы не обеспечены кус- 
ком хлеба; когда ему хочется уменьшить заработную плату— 
а это ему часто хочется—мы должны еще показать ему, что 
мы довольны; в противном случае он отказывает от работы, 
и мы лишаемся всего, а он старается нигде не допустить нас 
к работе. Мы видим, что со дня на день становимся больше 
угнетенными фабрикантом: цены уменьшаются так, что мы при- 
нуждены работать сверх сил. О, братья! как мы счастливы, что 
все таки пришли на верный путь, по которому идут все рабочие 
в образованных странах и со дня на день поднимаются так, 
что работают лишь 8-9 часов в день, живут как люди, а фабри- 
канты почитают рабочих. Время нам показало и здесь, что у нас 
нет друзей и ни на кого нельзя нам положиться, кроме себя 
самого. Лишь по причине порабощения нашего это представ- 
ляется нам неясным, а потому мы несколько поговорим об этом? 
во первых, что 06‘единение хорошо, можете убедиться, если 
кто были в Белостоке или слышали, как добиваются всего, 
чего хотят, оттого что все крепко 06‘единены: евреи, христиане, 
немцы, даже русские, которые всегда портили, теперь также 
стоят крепко с нами. Вам, городским ткачам, дело это легче, 
так как все ткачи евреи. Теперь поговорим о пользе меньшей 
работы. Чтобы хорошенько понять это, посмотрим, какую пользу 
приносит нам долгая работа. Прежде всего относительно зара- 
ботка, даже в хорошее время, хотя работаем свыше сил; дальше 
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усилить полицейские средства. С этой целью я уже обратился 
к г. г. командующим войсками Варшавского и Виленского ок- 
ругов о командировании в мое распоряжение по 2 баталиона, 
о чем имел честь довести до сведения г. министра внутренних 
дел 14 июля сего года за № 9061.

В случае надобности войска эти будут расквартированы 
в центрах фабричных районов, подобно тому как это было ис- 
полнено в 1895 году.

В виду попыток на повторительные сходки Белостокским по- 
лицеймейстером было обнародовано об‘явление о незаконности 
таких сходок и указана ответственность, которой подвергаются 
нарушители порядка, и сходки более не повторялись, но соли- 
дарность рабочих поддерживается угрозой о насилии над теми 
из них, которые не захотели бы присоединиться к желанию заба- 
стовщиков. Надеюсь, что принятые меры к предупреждению 
буйств дадут возможность благоразумным рабочим продолжать 
свои занятия, или же можно будет выписать рабочих из цен- 
тральных губерний России, которых придется лишь охранить от 
насилия.

К сему считаю нужным присовокупить, что волнение в среде 
фабричного населения проявляется в особенности между евре- 
ями и в июне месяце сего года в квартире еврея ткача Мен- 
кеса, у сына его Вольфа, местной полицией найдены прилагав- 
мые у сего писанные на еврейском языке воззвания к рабочим 
с подстрекательством их к сплочению и солидарности. Означен- 
ный Менкес 27 того же июня привлечен к ответственности по 
318 ст. улож. о наказ и в настоящее время содержится 
в тюрьме.

В бытность свою в г. Гродне г. министр финансов предпо- 
ложил командировать опытных фабричных инспекторов для вы- 
яснения на месте поводов к возникшим недоразумениям между 
хозяевами и рабочим, и. как сообщил мне ныне г. директор де- 
партамента Торговли и Мануфактуры, означенные чины уже ко- 
мандированы. О результата: их расследования я своевременно 
сообщу.

При сем прилагается два воззвания к рабочим и объявление 
Белостокского полицеймейстера от 17 сего июля.

Г убернатор—Батюшков

л. 36 Копия.
Перевод с еврейского.

Сила обоих равна

В большой океан текут все реки, богатство всех влечется 
к капиталисту (далее следует несколько бессвязных слов). Пе- 
реводил белостокский общественный раввин М. Маркус.

Принимая во внимание:
1) Что отсутствие нормировки рабочего времени крайне 

вредно отзывается на положении рабочих и делает для них 
невозможным улучшить свое положение.
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г. судебному следователю Вильковышского уезда, производя- 
щему следствие о зачинщиках стачки на фабрике Виндсберга, 
а равно донесено о том же г. сувалкскому губернатору.

Подп. исправ. должность фабричного ин- 
спектора Ломж. и Сувалкской губ. фабр, 
инспектор Гродненской губ. А. Циммерман

6 בי_ילאגע

ДГ7, Ш, 606, ч. Зл. А, 1896 г.

м. в.д. 
Гродненский губернатор.

24 июля 1897 г. 
№ 9404.

л. 33.

В департамент полиции.

Вследствие отношения за №6797, имею
г. Белосток. честь уведомить департамент полиции, что 

по собраным сведениям сходки и забастовки 
рабочих на фабриках г. Белостока и его окрестностей предста- 
вляется за последнее время в следующем виде.

Забастовки рабочих на некоторых фабриках начались еще 
с еврейской пасхи этого года. Прекращаемые работы каждый 
раз после урегулирования отношений между рабочими и хозяе- 
вами, возобновлялись обыкновенно через несколько дней, и ни- 
каких особых мер со стороны администрации в этом направлении 
принимать не было надобности, так как все недоразумения устра- 
нялись всегда местной полицией. Сходок рабочих в таком раз- 
мере, как донесла фабричная инспекция, т. е. по тысяче и более 
человек, вовсе не было. Действительно рабочие в числе несколь- 
ких сот человек собрались в пригородном лесу, называемом 
 Зверинец“, держали себя совершенно спокойно, рассуждая״
о своих делах, расходясь при появлении командированых туда 
полицейских чинов, и не производя никакой демонстрации. Однако 
на этих сборищах рабочих известного разряда—прядильщики, 
согласились потребовать от хозяев прибавки платы и сокраще- 
ния рабочего дня. Соглашение это было приведено в испол- 
нение легальным способом именно путем заявления за две не- 
дели об отказе от работ на прежних условиях и в настоящее 
время забастовали до 500 человек прядильщиков на 15 фабриках.

Конечно такое число забастовщиков не велико, но нельзя 
упустить из виду, что недостаток пряжи повлечет за собой 
неизбежную остановку во всем производстве фабрик, и поэтому 
число фабричного люда, который останется без определенных 
занятий, значительно увеличится. Так как администрация не имеет 
права требовать от хозяев увеличения заработной платы, ни ог 
рабочих исполнять работы за цену, признаваемую ими невыгод- 
ной, то при подобных забастовках административные чины могут 
только по просьбе заинтересованных сторон приводить ихксогла- 
шению, которое неоднократно достигалось стараниями местной 
полиции, в случае же неуспеха остается лишь наблюдать, чтобы 
не было производимо со стороны праздных рабочих каких-либо 
беспорядков. Для этого представляется необходимым несколько 
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в нарушении ст. ст. 1358, 13581358-3 ,2־, улож. О наказ, угол, 
и испр., произведеное бургомистром города Вильковышки, пе- 
редано судебному следователю Вильковышского уезда. Означен- 
ные выше документы получены мной 9 июня с. г. Десятого 
июля я прибыл в г. Вильковышки. По опросе мной фабриканта 
Нохима Виндсберга и рабочих его щетинной фабрики оказалось 
работающие на фабрике Н. Виндсберга разделяются на 2 кате- 
гории—на мастеровых, получающих плату с пуда обработанной 
щетины, и на рабочих, получающих плату исчисляемую поденно. 
С зимы 1895 г. между мастерами и рабочими фабрики Н. Вин- 
дсберга состоялось соглашение работать на фабрике более 12 
часов в сутки без точного определения длительности рабочего 
дня часами. Соглашение это не было установлено правилами 
внутреннего распорядка (ст. ст. 103 и 142 устава о Пром. 181 
ч. I, изд. 1893) и состоялось помимо фабричного управления. 
В течение 1896 года на фабрике Н. Виндсберга работали, смо- 
тря по надобности и по 14 и по 15 часов в сутки с двумя пе- 
рерывами, по часу каждый, для завтрака и обеда. При осмотре 
фабрики Н. Виндсберга, в отделении ее обозначенном № 5, мной 
найдено об'явление бургомистра горада Вильковышки от 22 ок- 
тября 1895 г. В этом 06‘явлении к сведению рабочих щетинной 
фабрики Н. Виндсбера сообщается следующее: ״число рабочих 
часов на фабрике не должно превышать 10-ти“. На зимнее 
время 1895 г. рабочий день определялся следующим образом“: ״ра- 
бота начинается с 8 ч. утра и окончивается к 8 ч. вечера“. По на- 
значении двух перерывов на завтрак и обед с 1СР/2 до 1Р/2 ч• утра 
и с 3^2 до 4х/2 часов дня, об‘явление бургомистра заканчивается 
следующим примечанием: ״Рабочим, кроме малолетних, не вое- 
прещается работать сверх определенного времени“. Относительно 
этого примечания бургомистр, подписавший вышеприведенное объ- 
явление, сообщил мне, что в октябре 1895 г. к нему обратились 
несколько рабочих фабрики Виндсберга с жалобой на то, что 
их товарищи по фабрике, получающие поденную плату, и мае- 
тера фабрики, получающие плату попудно, соглашаются рабо- 
тать более 12 часов в сутки, но что они, жалобщики, на это не 
согласны. Рабочие фабрики Виндсберга, спрошенные мной 
10 июля■ с. г. о причине, по которой они прекратили работы на 
фабрике 1 июля с. г. заявили, что в жаркое время года они не 
могут работать на фабрике более 12 часов в сутки и что об 
этом они заявляли сыну Н. Виндсберга за несколько дней до пре- 
кращения работ на фабрике. Осмотренные мной помещения фаб- 
рики Виндсберга оказалась тесными для числа людзей, в них 
работающих, и в гигиеническом отношении вполне неудовлетвори- 
тельными, 10 июля состоялось соглашение между владельцем 
фабрики Н. Виндсберга и его рабочими сроком с 10 июля до 
наступления нового года по европейскому летосчислению,—счи- 
тать рабочий день в 12 часов с двумя часовыми перерывами 
на завтрак и обед. После этого соглашения рабочие приступили 
к работам. О данных, полученных мной относительно длитель- 
ности рабочего дня и относительно недостаточной определенности 
условий найма рабочих на фабрике Н. Виндсберга сообщено мной
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5 ב״־לאגע

ДП. № 606 ч. 3. 1896 г.

А. Ф. Циммерман 
18 июля 1896 г. 

№ 7 
Белосток.

Копия 
М. Ф.

Конфиденциально. 
Фабричный инспектор
Гродненской губернии

В департамент Торговли 
и мануфактур.

В дополнение к телеграмме, посланной 
мной 10 июля с. г. из города Вильковышки 
Сувальской губернии, следующего содержания:

 Петербург, департамент Торговли Мануфактур. Шестьдесят״
рабочих щетинной фабрики Виндсберга Вильковышках Сувалк- 
ской прекратили работы первого. Извещение получил девятого; 
прибыл десятого. Работы возобновились. Фабрикант согласился 
уменьшить день двумя часами в течение пяти недель. Исправляю- 
щий должность Сувалкского фабричного инспектора Циммерман; 
имею честь донести.

Второго июля с. г. Нохим Виндсберг телеграммой» посланной 
в г. Ломжу, известил фабричного инспектора, что 60 рабочих его 
Виндсберга, щетинной фабрики, в городе Вильковышках Су- 
валкской губернии, по стачке прекратили работы. Четвертого 
июля последовала в г. Ломжу телеграмма от рабочих фабрики 
Виндсберга, в которой они просили фабричного инспектора при- 
быть в г. Вильковышки—помочь им избавиться от ареста. От- 
ношением от 4 июля с. г. за № 10377, начальник Вильковыш- 
ского уезда уведомил фабричного инспектора Ломжинской и Су- 
валкской губернии о том, что 1 июля с. г. на щетинной фабрике 
Нохима Виндсберга 60 рабочих,оставили работу и что по доз- 
нанию, произведенному бургомистром г. Вильковышки, оказалось, 
что 9 человек рабочих фабрики Виндсберга уговорили и заста- 
вили угрозами своих товарищей на фабрике прекратить работы, 
пред'явив владельцу требование: или повысить рабочую плату 
или сократить рабочий день. В отношении начальника Вилько- 
вышского уезда сообщалось, что 9 зачинщиков стачки на фаб- 
рике Н. Виндсберга арестованы, и дознание о их виновности

373



доводит до кровопролития. Между тем господь и апостолы учат! 
»более всего избегать ропота и всякого противления и непокор- 
ности... со всем старанием избегать споров, распрей и судебных 
Дел“... ״Особенно благопокорно должно повиноваться всякой 
власти, над нами поставленной. Находящиеся в услужении должны 
с таким усердием служить хозяевам своим и с такой любовью 
исполять данное ими дело, как бы они служили самому Ис. 
Христу* . Вот до чего договорился св. отец. Хозяева, значит, 
наши земные боги, и мы пикнуть не смеем, хотя бы нам при- 
шлось издыхать с голоду или с непосильной работы. ״Ведь мы 
осуждены в поте лица добывать хлеб, и если забудем, что это 
не от других людей, а по власти бога (а, главное, по воле хо- 
зяина), то это будет всегдашней причиною и поводом к буйству, 
а если смиренно будем веровать, что сам господь осудил нас на 
тяжелые и изнутрительные труды, то кто же дерзнет произ- 
нести ропот на господа?“ (А хозяевам какое будет тогда раз- 
долье! Они, значит, только божеские законы исполняют, когда 
нас с раннего утра до глубокой ночи за грошевую плату томят 
на работе!). ״Земледелец в поте лица возделывает землю, а она 
приносит тернии и волчцы. Что же, ужели он будет бросать 
в небо камни, зачем оно так плохо вознаграждает его труд? Нет, 
возлюбленная братия, он с молитвой вкушает свой добытый тя- 
желым трудом хлеб и дорожит каждой крупицей его, как даром 
божиим. А мы, имея готовый, и теплый кров, достаточную 
пищу и одежду и разные жизненные удобства (кто это мы? 
надо думать, хозяева и все их прихлебатели, в том числе 
и о. Успенский) ропщем и готовы возмущаться при незначи- 
тельном ограничении наших выгод. Мы не умеем сдержать себя 
и доходим да такого буйства, что для усмирения нас потребо- 
валась военная сила, прибыли градоначальник и военные на- 
чальники, но и это (т, е. выстрелы в безоружные толпы!) не 
вразумило нас. Гордость и неистовство дошли до того, что стали 
требовать прибытия царственных особ (разве можно их из-за 
таких пустяков беспокоить?).

Какое безумие и неистовство! (Конечно!)“.
Так наставлял фабричных о. Успенский. Но увы! ״дьявол“ 

успел уже так ожесточить сердца их, что все благие советы 
доброго пастыря, вероятно, останутся втуне.
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стоим ниже всех классов, поэтому мы не можем добиться отмены 
притеснений, падаюших на всю нацию, для себя одних. Когда, 
благодаря нашей борьбе, спадут сковывающие нас цепи, они 
спадут не только с нас, но и с тех, кто сидит на наших плечах 
и давит нас тяжестью своего денежного мешка. Вот почему мы 
вступим в область равноправия и свободы, неся на себе и наших 
пеработителей. Но мы это сделаем не для того, чтобы про- 
должать их нести на себе далее, нет! Вздохнув в себя живи- 
тельный воздух свободы, мы тем легче сбросим их с себя, и тогда, 
г.г. капиталисты, ваше падение будет тем более, чем крепче вы 
в нас вцепитесь!

Приложение.

СВЯЩЕННИК и РАБОЧИЕ

И наши русские священники, подобно своим еврейским соб- 
ратьям, пользуются религией для защиты хозяйских интересов. 
Таково, например, поучение о. Успенского по поводу стачки на 
Корзинскинской мануфактуре. Оно было сказано им в Предте- 
ченской церкви г. Ярославля, а затем отпечатано и бесплатно 
роздано народу. — В надежде на подачку без зазрения совести 
толкуют священники в церквах евангелие в пользу хозяев, а их 
самих равняют со Христом.

Приводим из поучения несколько выдержек. Священник сам 
не свой от прекрасных порядков Корзинскинской мануфактуры 
и, захлебываясь от восторга, сравнивает ее с пчелиным ульем. 
 Так стройно и правильно идут здесь работы! Так трудолюбиво״
ее население!—Но,—с горечью восклицает он,—вот здесь то, 
на сих днях и произошли события, возмутительные по своему 
безумию и печальные по своим последствиям, события, настолько 
поразительные, что трудно даже собрать мысли, чтобы говорить 
что-либо. Произошло великое бедствие, мятеж. Против кого это 
идет государево воинство? Где и кто враги? Ожидали ли вы, 
доблестные воины, что вас будут побивать каменьями свои же 
братья? О. Успенский будто не знает того, что побоище первое 
начали ״доблестные воины“, угощая рабочих прикладами, а когда 
те ответили на это камнями, так те же ״доблестные воины“ 
стали—по приказу своего пьяного офицера—стрелять в толпу, 
причем убиты были неповинный ребенок и женщина. Далее свя- 
щенник 06‘ясняет, почему произошли беспорядки. По его словам, 
виновата в этом не администрация, которая изменила до срока 
расценки; виноваты не порядки, при которых рабочему дохнуть 
некогда; во всем виноват ״первый бунтовщик и мятежник, сеятель 
вражды и распрей, дьявол“, этот козел отпущения всех, кто не 
видит или не хочет видеть дальше своего носа. На пасхе, .ви- 
дите ли, дьявол посеял в сердца рабочих свои семена. Они 
взошли ״скорее всякой сорной травы“ и дали плоды как раз 
в то время, когда хозяевам фабрики вздумалось, изменить рас- 
ценку. ״И вот, мятеж. А дьяволу этого только и нужно; тут то 
он с сатанинским уменьем быстро разжигает страсти и скоро 
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щали даже, что ненавистные рабочим законы не будут строго ис- 
полниться, обещали всегда вперед выслушивать жалобы рабочих, 
позволяли им собираться для совещаний и выбирать (даже ев- 
реям) людей для переговоров с начальством; мало того, не тро- 
нули выборных, хотя они свободно и резко говорили с чинов- 
никами. Одним словом, обращались совсем не так, как в обычае 
у русских чиновников. А почему? Потому что боялись силы 
19 тысяч рабочих. Вот почему мы говорим: чем более еврейские 
рабочие будут становиться силой, тем менее их посмеет при- 
теснять правительство. Магид, уговаривая рабочих смириться, 
доказал только одно: что еврейским капиталистам и их слугам 
выгодно бесправие евреев. Оно выгодно потому, что забивает 
народ, делает его трусливым, а людей забитых легче эксплу- 
атировать.'Когда же забитый человек начинает шевелиться, ему 
кричат: стой! не шевелись, не поднимай головы, а то на нас 
посыплются притеснения! Нет, мы не дадим обмануть себя этими 
словами. Мы понимаем, что эти крики вызваны страхом перед 
нашей силой. Начиная бороться, мы, тем самым, приближаем 
время свободы и равноправия евреев. Почему так сочувственно 
отнеслись к последней стачке мелкие лавочники, ремесленники 
и т. п. люд, интересы которых не были прямо задеты ею. Не 
потому ли, что они увидели, что появилась какая-то новая сила 
среди евреев и смутно почувствовали, что лучшее будущее свя- 
зано с этой силой? И они правы. Как рабочие, мы страдаем от 
ига капитала, как евреи, мы терпим от ига бесправия. Это бес- 
правив нас угнетает, порабощает и забивает, делая затрудни- 
тельною борьбу с капиталистами. Это бесправие мешает нам про- 
давать свой труд на наиболее выгодных условиях, скучивая нас 
насильственно внутри черты оседлости; вызывая усиленную кон- 
куренцию, оно ухудшает наше положение. Это бесправие делает 
господином над нами каждого полицейского и тем самым опять 
таки мешает нам добиваться улучшения положения. Поэтому мы 
должны стремиться достигнуть равноправия. Борясь с капита- 
листами, мы образуем силу; сила эта растет, крепнет и неда- 
леко, быть может, то время, когда эта сила окажется доста- 
точной, чтобы начать добиваться для нас прав, которых мы ли- 
шены. Тех, кто качает с сомнением головой, мы спросим: а разве 
года три тому назад вы бы поверили, что рабочие смогут сломить 
г. Эдельштейна? Повсюду встают на борьбу■ еврейские рабочие, 
повсюду они начинают организовываться. Когда же повсюду ев- 
рейские рабочие будут организованы, когда, покидая родной 
город, рабочий везде найдет товарищеский союз, тогда на нашей 
стороне будет такая сила, о которой теперь мы не можем иметь 
представления. Ее будет мало, этой силы, для того, чтобы иметь 
дело с русским правительством^ но у нас будут надежные со- 
юзники: русские, польские, и литовские рабочие. Вместе с ними 
мы будем добиваться того, чего мы все лишены: права стачек, 
союзов, собраний, свободы слова, и получим от них поддержку, 
когда будем добиваться отмены тех законов, которые не приз- 
нают еврея человеком. Борясь за свои права, мы растем, и силе 
этой суждено добиваться равноправия евреев. Но мы, рабочие, 
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вы, не имеют права жить в России, и они, как вы, лишены во- 
обще всех прав. Вместе с капиталистами надо вам добиваться 
своих гражданских прав, а не спорить с ними из-за вопросов 
о рабочем дне и заработной плате. А магид слезно прибавляет: 
 братья, каждый должен заботиться не о себе только, но״
и о своем народе. Помогая себе своей борьбой, вы вызываете 
гнев правительства, и он обрушится на всех евреев и нам всем 
будет плохо. Итак положение евреев ужасно, не раздражайте 
же правительства, работники, думайте не только о себе, но 
и о всем народе“! Итак, по мнению еврейских патриотов, борясь 
с капиталистами, мы мешаем тому, чтобы вместе с ними доби- 
ваться своих прав. По словам магида, мы этой борьбой вызовем 
новые притеснения со стороны правительства, направленные 
против евреев. Что касается до 1-го мнения, то мы спросим 
следующее: разве еврейские капиталисты пробовали когда-нибудь, 
или думают добиваться для всех евреев тех прав, которых они 
лишены? Каждый капиталист старается по мере возможности 
силой своих денег сделать для себя безвредными законы, угне- 
тающие евреев, и при общей продажности российского чинов- 
ничества это им в значительной степени удается. Но кроме 
того мы докажем, что, борясь с капиталистами, еврейский ра- 
бочий приближает, а не отдаляет момент приобретения граж- 
данских прав. Магид говорит, что своей борьбой еврейские ра- 
бочие только будут вызывать новые притеснения правительства. 
Ложь! На нас будет падать тем больше притеснений, чем больше 
мы будем забиты, чем ниже мы будем гнуть свою голову. Может 
показаться, что русское правительство слишком сильно, что- 
бы обращать внимание на волнения каких-нибудь евреев 
и считаться с ними. Однако, мы имеем примеры, что и русское 
правительство, как всякое другое, боится народа. Кроме евреев 
и поляков русское правительство и высшие классы особенно 
притесняют финляндцев. Последних в России около 2-х милли- 
онов (а евреев 8 миллинов). Финляндцы издавна пользуются 
большей свободой, чем жители России. Так, например, рабочие 
могут там устраивать свои союзы. Русское правительство давно 
думало уничтожить их свободу, которая мозолила глаза русским 
жандармам и водворить российские порядки, которые дали бы 
доходные места русским чиновникам. И вот с того времени, 
когда на престол вступил недоброй памяти Александр III, на 
финляндцев, как и на прочих инородцев посыпались притеснения. 
Указ за указом нарушал давние права, а наконец, пошли слухи, 
что хотят уничтожить окончательно их свободу и ввести рус- 
ское бесправие. Тогда по всей Финляндии поднялся страшный 
ропот, повсюду стали устраиваться бурные собрания; волнение 
приняло такие размеры, что сам гордый Александр, боясь бунта, 
должен был особым указом уверить финляндцев, что их не 
лишат их прав. Так и случилось. Другой пример мы видели не- 
давно в Белостоке. Люди, бывшие там, удивлялись, как веж- 
ливо обращались с рабочими-евреями и поляками русские чи- 
новники: прокурор, полицмейстер, губернатор и жандармский 
полковник. Он умолял рабочих принять расчетные книжки; обе- 

377



среди евреев класс людей, не могущих прожить иначе, как на- 
нимаясь на работу, продавая себя тому, у кого есть капитал. 
Много-ли среди нас таких, которых отцы были наемными ра- 
бочими? А таких, которых деды были рабочими, почти и вовсе 
нет. В течение одного, двух поколений на место самостоятельных 
людей появился класс капиталистов, живущих высасыванием 
труда этих рабочих. Из наших капиталистов тоже весьма не- 
многие могут сказать, что их отцы и деды были богачами; боль- 
шинство происходит от тех же мелких торговцев и факторов. 
В течение какого-нибудь полстолетия еврейский народ раско- 
лолся на 2 класса, и что общего есть между этими двумя клас- 
сами? Все более разоряются и беднеют мелкие самостоятельные 
торговцы и ремесленники, все более растет число наемных рабочих. 
Но по мере того, как увеличивается нищета бедных и богатство 60־ 
гатых, тем более в головы рабочих проникает сознание, что так 
не должно итти далее, что надо взяться за улучшение своего 
положения, надо бороться. А чем более растет наше сознание, 
тем более возбуждается ненависть к нам наших поработителей, 
тем более забывают они о том, что они—наши единоверцы, 
единоплеменники, связанные общим бесправием; тем более они 
склонны обращаться в борьбе с нами к прежде общему врагу— 
правительству и просить его помощи кулаками, судом и тюрь- 
мой. Богатые сами порывают ту связь, которую создавало чув- 
ство единения, присущее прежде всем евреям; они ые могут не 
делать этого, так как чувствуют растущую силу рабочих; по- 
рывая эту связь, они только сами признают, что нет ничего 
общего между двумя классами еврейского народа, которых раз- 
деляет капитал. Нам ли сожалеть об этом? Нам ли стараться 
помешать этому? Ведь мы только в этой борьбе с капитали- 
стами почувствовали себя людьми, только в этой борьбе мы на- 
учились понимать свои силы, только в этой ненависти к капи- 
талу мы воспитали в себе любовь и братское чувство к своим 
товарищам, ведь только из этого раскола между капиталом 
и трудом выросло наше сознание, в этой войне оно развилось 
и окрепло. Нам ли жалеть о тех старых временах, когда темной, 
невежественной массой, презираемые, ненавидимые снизу евреи 
влачили жизнь дикарей, вечно трясущихся за свое жалкое суще- 
ствование, вечно ожидающих грозы? Нам ли жалеть о потере 
связи между еврейским бедняком и еврейским капиталистом, 
когда мы вместо нее приобрели связь, соединяющую нас с ра- 
бочим русским, польским, литовским, с рабочими всех стран? 
Будущее несет нам укрепление этой связи, рост нашей силы 
и нашего сознания, улучшение нашего положения,—что же нам 
жалеть о темном прошлом без борьбы, без раскола, но за то 
и без жизни?

3
Но, отвечает на это образованный еврей, вы напрасно так 

решительно отвеогаете всякую связь между собой и еврейскими 
капиталистами. На самом-то деле вы все таки связаны с ними 
общими притеснениями со стороны правительства, и они, как 
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таких грязных цепей, то он ее и опозорил тем, что сделал ее 
орудием для облегчения капиталисту борьбы с рабочими для 
обогащения его на счет голодных работников. О, если синагога 
с ее духовными служителями превращается в место для бес- 
совестных гешефтов на счет пота и крови неимущих, то, в та- 
ком случае, разве не был прав тот рабочий, который сейчас 
же громогласно определил цену услуги, оказанной фабриканту 
магидом, перевел ее на звонкие деньги? Если духовные слу- 
жители в интересах богачей переносят борьбу класса капи- 
талистов с их наемниками из мастерских в синагогу, то разве 
не должны были рабочие, в свою очередь, вступить в откры- 
тую борьбу, показав удивленным зрителям, что рабочие уже не 
покорное стадо, которое грабит и угнетает капитал, что они 
представляют из себя силу, грозную силу, которая знает свои 
права и сумеет за них постоять. Да, вы перенесли нашу глухую 
борьбу на улицу—мы с удовольствием последуем за в.ами; нам 
то нечего бояться этой борьбы, ибо стоило только прислушаться 
к разговорам, которые велись в толпе, остававшейся на дворе,, 
чтобы сказать: в этот день мы завоевали сочувствие многих, 
многих, стоявших доселе вне нашей борьбы; более того, в этот 
день сделали фабриканта сговорчивее: еще несколько дней 
и он сдался.

2

И вот теперь, после стачки у Эдельштейна, для здешних 
евреев уже нет никакого сомнения: нет единого еврейского на- 
рода, внутри его имеется два народа, два враждебных класса 
и борьба этих классов дошла до таких размеров, что ее не может 
уж погасить ни уважение к синагоге и духовенству, ни грозная 
власть начальства. Да, старые евреи правы в своем изумлении: 
прежде этого не было, это новое событие. Что же разделило, 
что же раскололо на две части прежде единый народ?

Когда-то евреи составляли таки однообразную массу, внут- 
ри которой не замечалось больших различий в степени благо- 
состояния. Все они были или посредниками между помещиками 
и их крепостными, или мелкими торговцами и самостоятельными 
ремесленниками. Но уничтожилось крепостное право, повсюду 
проведены были железные дороги, развилось фабричное и бан- 
ковое дело и положение дел изменилось: тот, кто имел много, 
получил возможность приобрести путем кредита еще больше, 
нажиться на подрядах, торговле или промышленном деле; кто 
имел мало, тому оказалось очень трудно конкурировать с круп- 
ным торговцем, богатым мастером или фабрикантом. Железные 
дороги помогли развиться промышленности, т. к. они перевозили 
далеко местные товары, но это оживление принесло пользу 
только богатым: более мелкие, не имевшие капитала, не выдер- 
жали конкуренции. Оказалась новая сила—капитал, без кото- 
рого человек терял возможность вести самостоятельное дело. 
Одни за другими разорялись мелкие торговцы, ремесленники, 
разного рода посредники и т. д., и мало-по-малу образовался 
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в споре между евреем-хозяином и его единоверцами-рабочими 
принимали такое дружное участие и губернатор и полицмейстер 
с приставами и прочей полицейской сволочью, и все старшины 
с магидом во главе, причем одни хватают рабочих за шиворот 
и поощряют их кулаками итти на работу, а другие [натравли- 
вают] публику на восставших тружеников, осыпая их бранью 
и уговаривая их подчиниться всесильному [богачу, чтобы не 
обрекать себя, своих жен и детей на голодную смерть?].

Все эти неслыханные дела совершались [на наших глазах]. 
Фабрикант задумал без жалости повыбросить на улицу своих 
рабочих; рабочие [с по]разительным упорством и стойкостью 
восстали за свои интересы и не думали сдаваться даже тогда, 
когда стали терпеть нужду, когда увидали, что фабрикант дея- 
тельно ищет повсюду людей для замены их; все понимающие 
свои интересы рабочие стали на сторону стачечников, хорошо 
понимая, что их дело—общее дело всех рабочих; фабриканта 
поддержала полиция, делая все возможное, чтобы подавить ста- 
чечников. С той же целью и магид, прихвостень богачей, вое- 
пользовавшийся уважением, какое питает народ к синагоге, чтобы 
возбудить в нем ненависть к дерзким лохматникам, чтобы (заодно) 
осыпать бранью и ложью все, что в последнее время тревожит 
наших богачей—и те книжки, понятные и доступные народу, ко- 
торые рисуют ему в истинном свете его страдания и бессер- 
цечие богачей, и тех белостокских товарищей, которые вместе 
с польскими, русскими и немецкими рабочими на 2 недели бро- 
сили работу, не желая принять расчетные книжки, чтобы по- 
казать правительству, что они понимают каковы те законы, 
что обозначены в книжках—законы, которые запрещают рабо 
чему все, что ему нужно для улучшения его положения, а хо- 
зяину дают в руки все, чем он может подавить рабочих 1. Всего 
этого коснулся в своей проповеди магид, чтобы как можно 60־ 
лее напугать слушателей и скорее повлиять на их отношения 
к стачечникам, чтобы это сделать, он не останавливается даже 
перед клеветой и ложью; что же удивляться, если в ответ на 
змеинное шипение этого служителя богачей из толпы бедняков 
раздался свист? Синагога опозорена, но не тем шумом, которым 
возмущенные рабочие выражали свое негодование, а той речью, 
которую говорил магид. Чего добивался он своей речью? Чтобы 
рабочие, испуганные его упреками и страхом тех наказаний, 
земных и небесных, которыми он грозил, смиренно вернулись 
на фабрику и покорно глядели на то, как мало-по-малу один за 
другим, они выбрасываются на улицу, как положение оста- 
ющихся ухудшается и как жиреет на счет всех эти бедствий 
г. Эдельштейн? Если магид воспользовался синагогой для

1 В августе 1895 года рабочие почти всех фабрик и заводов гор. .Бе- 
лостока (около 19 тыс. чел.) забастовали вследствие введения у них рус- 
ских расчетных книжек. Испуганные фабриканты умоляли рабочих принять 
книжки и прекратить стачку, обещая не выполнять всех законов, обозна- 
ченных в книжках. Но рабочие держались стойко. Только недостаток средств 
и распоряжение начальства закрыть ссудные кассы заставили рабочих 
уступить хозяевам.
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ПО ПОВОДУ еврейской стачки в вильне
Кажется, никогда еще наш город не бывал так взволнован 

каким-либо происшествием, как на прошлой неделе происше- 
ствием в синагоге, когда магид 1 говорил против рабочих фабрики 
г. Эдельштейна. Старые евреи в горестном разцумьи качают 
головой и говорят: ״никогда, никогда еще не было такого слу- 
чая!60 ...״ 50־  лет мы ходим в синагогу и никогда еще не видели 
такого скандала, никогда не видели, чтобы городской магид был 
осмеян, обруган и освистан толпой“. Бедные старики! Для них, 
это, действительно, неслыханное, невиданное дело, от которого 
дыбом должны стать волосы. И что всего печальнее для них,, 
так это еще и неожиданное дело, как громом поразившее их. 
 •Как думают они, разве евреи уже больше не один народ, прочно״
соединенный тысячалетними страданиями, сплоченный брат- 
сними чувствами, мирно собирающийся в субботу, чтобы отре- 
шиться от житейских дел, от печальной и тяжкой действитель- 
ности и в горячей молитве вознестись к небу? Как случилось, что■ 
вместо братской любви между детьми одного и того же народа воз- 
никла вражда, злобная вражда, не щадящая святыни храма?“ 
Да, неслыханное дело! Но если внимательно приглядеться ко всем 
последним событиям, то придется заключить, что это неслыханное 
дело—только естественный результат целого ряда других, прежде 
неслыханных и не менее печальных событий. Слыханное ли дело, 
чтобы в синагоге магид грозил громами небесными и земными 
рабочим, поссорившимся с хозяином? Слыханное ли дело, чтобы 
духовное лицо говорило о сотне мирных людей, честных семь- 
янинов-тружеников, как о шайке разбойников, которым место 
в тюрьме. Более того, разве в доброе старое время бывало, 
чтобы еврей фабрикант или мастер поставил себе целью вы- 
бросить понемногу на улицу с женами и детьми старых людей, 
проработавших весь свой век на хозяина, всю свою жизнь отдавших 
его интересам, выбросить для того, чтобы увеличить свои, и беа 
того громадные, доходы дешевым трудом женщин. Разве в то 
старое время случалось, чтобы, не поладив с рабочими, хозяин- 
еврей обращался к подлой полиции, платя ей за незаконные 
аресты, за побои и истязания захваченных на улице людей?

1 Магид—неофициальное духовное лицо у евреев, исполняет обязанности 
проповедника и, большей частью, пользуется не меньшим, если не большим 
значением, чем раввин. Избирается общиной.

Разве бывало когда-нибудь, чтобы по первому указанию мае- 
тера полиция хватала людей, проходящих мимо фабрики, чтобы 
на день, на два оторвать человека от работы, пока не обна- 
ружится (не без содействия всесильной рублевой бумажки), 
что человек ни к чему не причастен. Слыханное ли дело, чтобы 

381



не повлияли; не повлияло и то, что несколько несовершенно- 
летних было задержано и выпущено только под расписку их 
отцов, обязавшихся послать их на работу. Тогда роль примири- 
теля взял на себя местный еврейский проповедник г. Р., но 
и ему не удалось ничего достигнуть. В то же время никто из 
девушек-подручных не соглашался стать на место забастовав-По поводу

ших мужчин. Прибыло только из окрестных городов 10 деву- 
шек, которых г. Эдельштэйн и поселил у себя на фабрике, не 
выпуская их на фабричный двор. Тем не менее, конечно, это 
мало помогло фабриканту. В магазинах запас его папирос 
истощился, новых работниц он не мог достать. Тогда г. Эдель- 
штейн сделал решительный шаг к примирению, и к 29-му ав- 
густу эта характерная борьба закончилась победой мужчин. 
Г. Эдельштейн, как уверяют, обязался не принимать женщин 
на мужскую работу; тех же, которых он выписал во время 
забастовки, он отправляет сейчас же назад, выдав им 100 р., 
которые будут возмещены еженедельными вычетами по 25 к. 
из заработка папиросников; тех же, наконец, из-за которых 
загорелся сыр-бор, он вновь переводит на работу подручных. 
Сверх того, фабрикант обещает не расчитывать ни одного из 
участников забастовки. С 30-го августа работы на фабрике 
возобновились“.
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,В Вильне только что закончилась очень характерная 
борьба, за исходом которой местное общество следило с боль־ 
шим интересом. Дело в следующем. На табачной фабрике 
Эдельштейна работу по набивке папирос исполняли мужчины 
(евреи), которые имели подручных женщин (тоже евреек). 
Заработок первых в хорошее время доходил до З-З1/^ р. 
в неделю; заработок девушек не превышал 1 р. 90 к. Почти 
повсюду на табачных фабриках замена при папиросной работе 
мужского труда женским, — замена, вполне 06‘яснимая легкостью 
работы, требующей от рабочего только ловкости, и чрезвычай- 
ной дешевизной женской рабочей силы, — уже совершилась. 
Из двух имеющихся в нашем городе табачных фабрик на одной, 
именно на фабр. Дурунча, начало вытеснения мужского труда 
женским было положено летом 1894 г.; попытка посадить 
девушек на мужскую работу вызвала 23־-дневную стачку 
мужчин, прекращенную вмешательством полиции. С тех пор 
в течение года на фабрике Дурунча мало-по-малу половина 
мужчин заменена девушками, получающими за тысячу папирос 
гораздо меньшую плату, чем получали мужчины, так что, 
в общем, заработок работниц, ставших папиросницами, лишь незна- 
чительно выше того, который они имели в качестве подручных; 
плата же девушек, исполняющих ныне работу подручных 
(мундштучниц или кардонщиц, как их здесь называют), упала 
до 1 р. 20 к.—75 к. в неделю... И вот 16-го августа почти все 
папиросники фабрики Эдельштейн (числом до 100 чел.), когда 
за набивку папирос было посажено несколько девушек, бросили 
работу. Забастовка эта, впрочем, отнюдь не носила характера 
стачки, рабочие не действовали скопом, не заявляли коллектив- 
них требований и сидели по домам. Поэтому и г. виленский 
фабричный инспектор нашел возможным в 06‘явлении от 
18-го августа пригласить рабочих вернуться на работу 
и 06‘явить о преследовании их в противном случае не за 
стачку, а лишь за отказ от работы без предупреждения хозяина. 
В том же 06‘явлении (подписанном, кроме инспектора полицей- 
ским приставом и фабрикантом) оспаривалось право рабочих 
вмешиваться в выбор хозяина при назначении на ту или иную 
работу, но вместе с тем г. фабр, инспектор ручался, что жен- 
ская работа введена отнюдь не с целью вытеснить мужчин, но 
для расширения производства. 20 августа рабочие не возобно- 
вили работ; те из папиросников, которые еще продолжали 
работать, присоединились к забастовавшим. Прочие отделения 
фабрики продолжали работать. В понедельник, 21-го августа, 
новое 06‘явление г. инспектора приглашало рабочих для об‘яс- 
нений на фабричный двор. Ни один не явился. Затем, 27-го ав־ 
густа, когда последовало третье приглашение явиться на фаб- 
ричный дв©р ״для выслушивания желаний и заявления об 
отказе от работы“, причем добавлялось, что никто из тех, кто 
явится, не подвергнется преследованию, в назначенный час 
явилось, правда, всего пятнадцать человек, которые, будучи 
опрошены о причине отказа от работы, 06‘яснили его нежела- 
нием работать, если останутся девушки. Увещания инспектора
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующая брошюра написана по поводу стачки 
еврейских рабочих на фабрике Эдельштэйна в Вильне, Стачка 
была вызвана желанием фабриканта избавиться от мужчин 
рабочих и заменить их труд более дешевым женским. Рабочие 
восстали и 2 недели стояли против фабриканта, несмотря на 
преследования, сыпавшиеся на их головы от всякого рода 
начальства. Для того, чтобы заставить стачечников уступить, 
было выдумано между прочим, такое средство: в одну субботу 
в еврейской синагоге проповедник должен был говорить против 
стачечников, называя их бунтовщиками и грозя им всякими 
наказаниями. Но эта попытка имела неожиданный для фабри- 
канта и его приверженцев исход. Когда проповедник стал во 
имя божье доказывать правоту фабриканта и обязанность рабочих 
повиноваться, значительная часть слушателей освистала 
и осмеяла его, заставив прекратить проповедь. Немедленно 
после этой истории еврейские товарищи пустили нижесле- 
дующую брошюру. Из нее читатели могут увидеть, как еврей- 
ские рабочие смотрят на свои цели, как относятся к той 
пламенной вражде, какая возбуждается высшими классами 
и попами между православными и евреями, так же как между 
православными и католиками, лютеранами и т. д. Еврейские 
рабочие 06‘являют, что у них нет ничего общего с еврейскими 
капиталистами и что ^главные цели у них общие с русскими 
рабочими. Разумеется, что такое же отношение должно быть 
к евреям рабочим и со стороны русских рабочих. В брошюре 
много говорится о разных законах, лишающих евреев граждан- 
ских прав, т. е. тех прав, которые имеют всякие русские 
обыватели. Эти законы изданы между прочим для того, чтобы 
избавить русских капиталистов от конкуренции ловких еврей- 
ских купцов и промышленников и для того, чтобы посеять 
раздор между разными народами России. Законы эти падают 
на всех евреев и более всего на еврейскую бедноту. Таков 
закон, запрещающий евреям селиться по всей России и запи- 
рающий их в 13 губерниях западной и южной России, где их 
скопилось несколько миллионов, большею частью мелких торгов- 
цев и ремесленников. Не имея возможности селиться в России, 
они с трудом добывают себе средства к существованию и под- 
падают под тяжелое иго капиталистов.

Заимствуем описание самой стачки из № 252 ״Русских 
Ведомостей“ за 1895 год.
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ПО ПОВОДУ

еврейской стачки
В ВИЛЬНЕ 1895 г.

Перевод с еврейского

1896 г.



быть отданы на имя кассира, а книжка должна находиться 
у контролера. Относить деньги в банк должны кассир с контро- 
лером вместе. 24) Касса помогает деньгами своему члену в том 
случае, если последний страдает по делу касающемуся всех, 
напр. бывает свидетелем на суде и хозяин ему отказывает из-за 
этого, заступается за другого и т. д. 25) Касса также помогает 
рабочим других ремесел, когда они нуждаются в деньгах во время 
стачки у себя. Необходимо помочь, так как если выигрывается 
стачка в одном ремесле, то это оказывает большое влияние на 
хозяев остальных ремесел, и в случае каких-нибудь требований 
выставленных рабочими, они (т. е. хозяева), боясь стачки, скорее 
соглашаются на эти требования. Далее, рабочему в этом случае 
т. е. когда стачка выигрывается,»легче доказать, что только 06‘еди- 
ненной борьбой они достигнут удовлетворения своих требований. 
В третьих, рабочие различных ремесел все больше 06‘единяются. 
В четвертых, когда мы будем помогать им, они, в случае нужды 
у нас, будут нам помогать. Еще одно заставляет нас помогать 
другим рабочим во время их стачек: чем чаще будут повторяться 
стачки, чем больше будет число рабочих, видящих в стачке 
единственный путь к улучшению их положения, тем полиция 
все более и более будет привыкать к стачке и закон о стачках 
мало-по-малу потеряет свое значение. 26) Дела, относящиеся 
не ко всему ремеслу, решаются представителями обоих собраний, 
кассиром, контролером и еще некоторыми членами обоих собра- 
ний. Для изменения какого-нибудь пункта устава требуется две 
трети всех голосов. Чтобы изменить цель кассы необходимо 
согласие всех членов. 27) Собрание имеет право решать вопросы, 
когда на лицо имеется две трети всех голосов. 28) Так как оба 
наши собрания обсуждают одни и те же вопросы, то для дости- 
жения единства в решениях и в действиях необходимо, чтобы 
представители работников присутствовали на собраниях работ- 
ниц,—а прадставительницы на собраниях работников. 29) Если 
член не соблюдает пунктов устава и ведет себя нечестно, то 
его поведение должно быть подвергнуто обсуждению на кассо- 
вых собраниях, затем с ним лично должен поговорить его пред- 
ставитель или представительница. Если после того, как с ним 
три раза поговорят, он не исправится, то его решают исключить 
из кассы. Пока же соберется общее собрание—это решают пред- 
ставители и представительницы кассы.
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чем вторым. 10) Когда член кассы открывает свою собственную 
мастерскую и нанимает рабочих, он не может оставаться дальше 
в кассе, так как интересы хозяев прямо противоположны нашим 
интересам. Что для нас хорошо, то для них плохо. Поэтому они 
не могут стоять с нами заодно и будут нам мешать отстаивать 
наши интересы. 11) Каждый член кассы обязывается вносить 
еженедельно свой взнос; он должен заботиться о том, чтобы при- 
бывало все больше членов в кассу; он может пойти на место 
другого только в том случае, когда лицо, до того занимавшее 
это место, позволяет ему это: он должен согласиться с тем, что 
решается большинством кассы; он должен поступать честно не 
только по отношению к членам кассы, но также ко всем осталь- 
ным работникам и работницам. Работники должны честно и че- 
ловечески относиться к работницам и наоборот, они, работницы, 
должны также относиться к работникам. Все должны в тайне 
хранить все то, что происходит между ними и не рассказывать 
об этом ни одному постороннему человеку.

III. О представителях кассы.
Представители кассы должны уметь хорошо говорить с чле- 

нами и понимать все происходящее в ремесле; они должны при- 
надлежать к тому же самому ремеслу. Представители и пред- 
ставительницы кассы должны быть выбраны всеми членами 
кассы, или, по крайней мере, большинством из них; представи- 
тели выбираются только на полгода. 14) Кассир и контролер 
выбираются точно таким же образом и на такое же время. Кассир 
и контролер должны быть из нашего ремесла, но если в нашем 
ремесле подходящих людей для этого не окажется, то они могут 
быть из другого ремесла. 15) Если узнают, что кассир ведет 
себя нечестно, ему отказывают до истечения полугодия. 16) Один 
человек не может занимать двух должностей. 17) Хотя у нас 
есть два собрания, но ввиду того, что касса общая, то поэтому 
должен быть один только кассир и один контролер. Если кассир 
выбран работниками, то контролер должен быть выбран работ- 
ницами и наоборот. 18) Обязанности кассира состоят в том,что 
он принимает у представительниц деньги, которые они соби- 
рают у своих членов. Кассир не должен держать у себя больше 
трех рублей. Как только у него собирается больше трех рублей, 
он должен их отнести в государственный банк. Книжка банка 
должна находиться у контролера.

IV. О кассовых деньгах.
19) Деньги кассы составляются из еженедельных и фондо- 

вых взносов, пожертвований, розыгрышей и т. д. 20) Размеры 
еженедельных взносов для работников 5 коп. в неделю, а для 
работниц 10 коп, в месяц. Размер фондовых—для работников 
25 коп., а для работниц 15 коп. не меньше. 23) *)  Деньги должны

 .Прим, пункты 21 и 22 трактуют о фонде кассы ף
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самым они поддерживают и силу своих эксплуататоров-хозяев, 
что борьба с ними (хозяевами) возможна только при полном от- 
сутствии такой вражды), улучшения отношений к нам хозяев, 
т. е., чтобы с нами обходились как с людьми, удовлетворения 
других разных мелких требований, касающихся нашего ремесла, 
а также обеденного отдыха в пределах предписываемого законом 
времени. 2)'Чтобы всего этого достигнуть мы должны быть 
между собою солидарны и единодушны. Может случиться, что 
для достижения всего этого нам придется устроить стачку, ко- 
торая состоит в том, что рабочие одной или нескольких ма- 
стерских одновременно бросают работу, за которую не прини- 
маются до тех пор, пока хозяева не соглашаются уступить всем 
их требованиям. Но стачка не может быть выиграна, если у ста- 
чечников нет в запасе денег, чтобы прожить то время, когда 
не работают. Поэтому мы устраиваем кассу, в которую каждый 
из нас платит ежененедельно сколько может. Таким образом мы 
можем собрать столько денег, что будем в состоянии забастовать 
и держаться до тех пор, пока не достигнем того, чего требуем. 
Кроме того, 06‘единившись в одну кассу, мы часто будем соби- 
раться, говорить о своих интересах и поэтому подробно уз- 
навать обо всем том, что делается у нас в ремесле, будем уз- 
навать, когда и чем именно мы можем воспользоваться для улуч- 
шения нашего положения. 3) Следовательно, цель кассы состоит 
в том, чтобы усилить 06‘единение среди всех рабочих, дать воз- 
можность советоваться о наших интересах, именно о том, 
как улучшить нашу жизнь, наконец, улучшить нашу жизнь и по- 
могать нашим братьям и сестрам в борьбе с их хозяевами.

II. О членах кассы.
4) Новых людей принимают в кассу с выбором. Выбор со- 

стоит вот в чем: в кассу принимается только честный человек, 
такой, который не пойдет на место другого, не спросись у того, 
который пристанет к стачке, когда большая часть кассовых 
членов найдет ее нужной, не болтун, не лицемер, такой, ко- 
торый не передавал бы о чем говорят на кассовых собраниях, 
который понимал бы, о чем с ним говорят. 5) Чтобы привлечь 
нового человека, нужно доказать ему, что ему живется скверно 
и указать ему на те способы, которыми он может освободиться 
от скверной жизни, но не сказать, что эти способы уже име- 
ются (т. е., что существует касса борьбы). Затем его следует 
передать двум лицам, чтобы те с ним переговорили. 6) Но 
принять ли его в кассу или нет—решают оба кассовых собрания. 
7) Новый человек принимается в кассу только тогда, когда он 
уже знает и понимает цель кассы. Поэтому с ним необходимо 
переговорить обо всех пунктах и затем прочитать с ним устав. 
8) В кассу принимается он, когда оба собрания решают, что 
его можно принять в кассу. Устав с новым человеком читает 
тот, кто сам его хорошо понимает и умеет об'яснить его. 9) Же- 
натые и замужние принимаются в кассу с тем же выбором, что 
и холостой и девушка. В нужде нужно помочь скорее первым,
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3 ביילאגע

V

Устав Виленской кассы борьбы.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1. О целях кассы
Никто из рабочих не в состоянии единолично вести борьбу 

со своим хозяином, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить свою 
горькую жизнь, никто из нас не может одними своими личными 
усилиями добиться сокращения рабочего дня и повышения 
платы за свой тяжелый труд. Поэтому все мы 06‘единяемся, 
чтобы стоять друг за другом и друг другу оказывать поддержку. 
Только тогда, когда каждый из нас будет заботиться обо всех 
остальных своих братьях и сестрах—работниках и работницах; 
когда все мы будем заботиться и заступаться за каждого, только 
тогда мы можем быть уверены, что нам удастся достигнуть 
улучшения своего положения: уменьшения рабочего дня, уве- 
личения заработной платы, удлинения сезона (прим.: когда ра־ 
бочий день будет меньше, хозяева не в состоянии будут свое- 
временно исполнить всех заказов. Ввиду этого заказчики при- 
нуждены будут давать заказы раньше, чем теперь, и самый сезон 
поэтому начнется раньше, т. е. он удлинится), улучшение от- 
ношений между работниками и работницами (прим: между ра- 
ботинками и работницами нашего ремесла существует какая то 
особенная вражда: между ними не существует никакого доверия 
и работники смотрят на работниц как то свысока. Хозяева очень 
довольны подобным положением вещей и стараются поддерживать 
его тем, что со своей стороны тоже обходятся с работницами хуже, 
чем с работниками, возвышая их этим в их собственных глазах, 
т. е. еще более раздувая вражду. Эта же вражда очень полезна 
для хозяев тем, что не допускает возможности 06‘единения ра- 
ботников и работниц для общей против них борьбы. Но как ра- 
ботник, так и работница оба страдают от своих хозяев и оба 
не могут улучшить своего положения до тех пор, пока не станут 
помогать друг другу. И этого одного достаточно, чтобы они счи- 
тали себя равными людьми. Поэтому, как работники, так и ра- 
ботницы должны всеми силами стараться уничтожить высоко- 
мерие, существующее у рабочих в отношении к работницам. Они 
должны помнить, что поддерживая эту взаимную вражду, то тем
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(форма правления и капитализм). Влияние женского и детского 
труда на заработную плату. Синдикаты хозяев, рабочие аргани- 
зации; плата натурою (лавки, купоны), срок платежа, штрафы, 
браковка продукта, наем рвбочих во время наибольшей нужды. 
Законтрактование рабочих. Система ученичества, законодатель- 
ство в России об учениках. Реальная, номинальная, абсолютная 
и относительная заработная плата. Влияние жилищ, устраивав- 
мых для рабочих, на заработную плату. Поштучная плата: 
размеры платы за штуку, вред для рабочих, требования, кото- 
рые поштучники могут пред'явить хозяевам, польза перехода 
к недельной плате. Влияние поштучной платы на раз'единение 
рабочих. Влияние на заработную плату,—участие рабочих в при- 
былях производства. Сверхурочная плата. Влияние заработной 
платы на физическое, умственное и нравственное положение рабо- 
чего: преступность, вырождение, смертность, число браков, 
проституцию.

Влияние привлечения детского труда и женского: отрица- 
тельные стороны (разрушение семьи, развращенность, физиче- 
ское ослабление, увеличение числа мертворожденных и смерт- 
ности детей). Положительные стороны: эмансипация, капита- 
лизация домашнего хозяйства, значение для классовой борьбы. 
Средства борьбы.

יי4.

3. Прибавочная стоимость
1) Стоимость, меновая стоимость, прибавочная стоимость, 

необходимый и прибавочный труд.
2) Прибавочная стоимость не есть плата за труд (доказа- 

тельства: источник жизненных средств нетрудящихся классов: 
акционеров, крупных капиталистов, фабрикантов и т. д.).

Заработная плата не есть плата. Заработная плата не нахо- 
дится ни в каком соответствии со стоимостью произведенного про- 
дукта и продолжительностью рабочего дня и т. д., а только 
представляет минимум средств существования рабочего. Причина, 
почему заработная плата не есть плата за труд (отсутствие 
средств производства). Сами средства производства суть про- 
дукты рабочего. Эксплуатация труда при рабстве, феадализме, как 
доказательство, что первоисточником капитала была эксплуата- 
ция.

О значении ростовщического, производительного и торгового 
капитала. Еврейркий вопрос. Налоги прямые и косвенные. Оценка 
их с точки зрения интересов рабочего класса. Значение формы 
правления для формы налога. Указать на то, что труд является 
единственным источником налогов. Рабочее законодательство, 
как средство сокращения прибавочной стоимости. Вывод из про- 
тиворечий интересов капиталистов и рабочих.
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2 בי״ילאגע

“Вопросы״
(Занятия в Виленских с.-д. рабочих кружках)

Оглавление

1. Рабочий день. 2. Заработная плата. 3. Добавочная стоимость. 4. Орга- 
низация труда. 5. О конкуренции. 6. Частная собственность. 7 Организация 
труда при коммунистическом строе.

1. Рабочий день
Значение короткого рабочего дня для здоровья. Влияние его 

на умственное и нравственное развитие, на количество несчаст- 
ных случаев, на количество безработных, на заработную плату. 
Влияние нормального рабочего дня на перепроизводство и без- 
работицу. Влияние на косвенные налоги (пошлины). Средства 
добиваться более короткого рабочего дня: А) законодательным 
путем, В) самодеятельностью, С) путем образования самостоя- 
тельной политической партии, а если сие невозможно, тогда 
поддержка на выборах кандидатов, вставляющих в свою программу 
рабочее законодательство (между прочим и сокращение рабочего 
дня), Д) стачки, третейский суд.

Результаты, достигнутые борьбой за сокращение рабочего 
дня. Законодательство о рабочем дне в России и заграницей 
и состояние фабричной инспекции. Уловки, предпринимаемые 
фабрикантом для обхода закона о рабочем дне: передвижение 
с одной фабрики на другую, смены, переведение часов, чистка 
машин, жизнь у мастера.

Уловки при посещении детьми школы. Средства борьбы про- 
тив этих уловок. Международное движение за ограничение рабо- 
чего дня.

2. Заработная плата
Величина заработной платы. Влияние спроса и предложе- 

ния и резервной армии. Условия, влияющие на величину зара- 
ботной платы: климат, степень культуры, развитие капитализма 
(на увеличение и уменьшение). Влияние эмиграции и иммиграции, 
переселение рабочих из деревень в города, косвенные налоги 
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комическая вследствие этого в последнее время немного осла- 
бела; тем более сказывается в массе неудовлетворенная жажда 
знания. Прежние средства пропаганды и агитации, соответство- 
вавшие еще сравнительно ничтожному по размерам движению 
не удовлетворяют уже выросшей в массе потребности в образо- 
вании. Жаргонные газеты (на жаргоне у нас не имеется ни од- 
ной даже легальной газеты), книжки, брошюры, листки—вот что 
теперь нужно местному пролетариату. Этим можно было бы 
хоть несколько удовлетворить его умственные запросы.
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 -О теоретических и практических успехах движения за истек״
ший год“. Эта речь читается и доныне на. занятиях.1 Об этом 
маленьком собрании и доныне с восторгом отзываются рабочие,— 
до того сильно было впечатление, произведенное на рабочих этой 
вечеринкой, на которой дан был отчет о пройденном пути.

1 Здесь имеется в виду известная националистическая речь Мартова, 
вышедшая затем отдельной брошюрой.

Последний год (от мая до мая) в развитии политического 
сознания рабочих должен быть отнесен к самым выдающимся. 
В этом году (конец 1895 г.) представители 32 еврейских рабо- 
чих союзов приветствовали телеграммой Бреславльский социал- 
демократический с'езд и выразили свое глубокое сожаление по 
поводу смерти своего учителя Энгельса. Приветствие заканчива- 
лось: ״Долой русское самодержавие. Да здравствует социальная 
революция“. От имени тех же представителей был возложен 
в этом году на могилу коммунаров венок с надписью: ״Павшим 
коммунарам от социал-демократических представителей 32 х ев- 
рейских рабочих союзов. Долой русское самодержавие. Да здрав- 
ствует социальная революция.

На майском празднике было 550 чел. рабочих и работниц, 
приглашенных руководителями движения из 1000 рабочих, ор- 
ганизованных в 32-х профессиональных союзах. В каждом месте 
поднимали красное знамя с надписями на еврейском языке жар- 
гоне с одной стороны ״Мы боремся за свободу стачек, собраний, 
слова и печати“, с другой: ״Пролетарии всех стран, соединяй- 
тесь". Во всех 3-х местах прочитаны были одни и те же четы- 
ре речи:

1. Значение рабочего праздника 1-го мая.
2. Отчет о деятельности за истекший год.
3 и 4. Политические речи.
В одной из речей разбирается несколько фабричных законов 

и наши законы о печати и указывается на классовый характер 
этих законов. Праздник прошел с полным воодушевлением. Ру- 
ководители очень сожалели, что не пригласили, по крайней мере 
в Р/2 раза больше человек—до того значительны были успехи 
политической прапаганды в массе, как обнаружил этот праздник. 
О нем и о том, как праздновали 1-ое мая и еще в 3-х городах 
нашего края, была корреспонденция в ״Форвертсе“, помещенная 
по поручению местной организации. Через неделю после этого 
праздника собралось около 80 человек агитаторов на более тес- 
ную пирушку. На пирушке прочитана была речь политического 
характера, составленная по следующему плану: сущность русской 
централизации профессиональные союзы и политическая борьба 
пролетариата. Праздник этот оставил глубокий след в участии- 
ках. Он отличался большой сердечностью.

После праздника обнаружилось как выросла в последнее 
время потребность в образовании в массе. С особеной силой это 
проявляется именно теперь, потому что многие мелкие ремесла 
нашего города, очевидно, доживают последние годы. Борьба эко-
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ГЛАЗА VII

Для того, чтобы судить о том, какие успехи делает здесь 
движение и развитие политического сознания массы, сообщим 
некоторые данные о праздновании 1-го Мая в прежние годы 
и теперь.

В первый раз (1892 год) на этот праздник явилось около 
100 человек, по приглашению руководителей движения. В этом 
празднике участвовали наиболее сознательные рабочие. Здесь 
в числе других речей были произнесены изданные заграницей 
4 речи еврейских рабочих. В 1893 году в празднике приняло 
участие 100 приглашенных рабочих—тоже наиболее сознатель- 
ные рабочие—из приблизительно 300, принадлежащих к 13 про- 
фессиональным союзам. Здесь говорят о значении 1-го Мая, о ев- 
рейском вопросе, о пропагандистской и агитационной тактике 
и проч. Оба эти праздника не могут быть названы массовыми. 
Приглашены были люди, прошедшие долгую школу, которым этот 
праздник особенно дать много не мог. На характере праздник лежа- 
ла печать той поры, когда пропаганде сравнительно с агитацией по- 
свящалось преобладающее внимание. Знамен не было никаких. 
На празднике 1893 года уже отчасти обнаружилось, что в рабо- 
чей среде существуют разногласия по вопросу о пропаганде 
и агитации. Еще резче это обнаружилось во время большой 
стачки портных, о которой мы говорили выше — сейчас после 
майского отчета и которая происходила во второй половине 
1893 года. Рабочие раскололись на 2. лагеря, из которых один 
стоял за пропагандистскую тактику, а другой за агитационную 
на почве насущных интересов. Первые имели на своей стороне 
большинство рабочих. Споры и разногласия длились долго. На- 
конец, в конце 1894 года рабочие согласились с принципами 
агитационной тактики, изложенными в 2-х брошюрах, по этому 
поводу написанных: ״Об агитации“ и ״Письмо к агитаторам“.

1-го Мая 1895 года должно было служить пробным камнем 
новой тактики. Из 500 организованных рабочих было пригла- 
шено 250 человек. Празднование происходило в 2-х местах по 
125 человек в каждом. На красном знамени, под которое рабочие 
собрались в обоих местах, была с одной стороны жаргонная над- 
пись: ״Пролетарии всех стран, соединяйтесь“. С другой — ״Мы 
боремся за 12-часовый рабочий день, за повышение платы, 
за лучшие отношения“. Произнесено было три речи: 1) Отчет 
о деятельности за истекший год и значение жертв экономиче- 
ской борьбы для массы, 2) 0 значении рабочего праздника 1-го 
мая, 3) Политическая речь. Из надписи на знамени видно, как 
осторожно отнеслись руководители к этой первой политической 
массовой манифестации рабочих. Оказалось, однако, что их ро- 
бость была совершенно неосновательна. Праздник этот имел 
громадное влияние на рабочих. О нем долго говорили. Он по- 
называл, что рабочие вступили на верный путь. Политическая 
речь была с восторгом приветствована.

На собрании агитаторов из 40 человек прочитана была на 
следующий день специально для этого случая написанная речь: 
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вовлеченными нами в движение и идущими на занятия или 
кружковые чтения. Ко всему этому следует прибавить, что чте- 
ние—особенно нелегальных книг—на дому очень распространено.

Выше мы заметили, что перечисленными брошюрами не исчер- 
пывается местная литература. В агитационных целях, в целях 
поднятия уровня классового самосознания, в целях политической 
пропаганды местная интеллигенция пишет по поручению рабо- 
чих и по собственному почину статьи разнообразного содержания. 
Темой служит то или иное крупное явление, затрагивающее 
интересы пролетариев, словом—вопросы местной общерусской 
или западно-европейской жизни. И эти брошюры читаются на 
кассовых чтениях, в кружках для чтения, на кружковых заня- 
тиях, смотря по тому, какому уровню понимания они соответст- 
вуют: одним рабочим в агитационных целях и для пополнения 
средств кассы было в конце прошлого года написано драмати- 
ческое произведение, сюжетом которого была одна местная 
стачка.

Поставлено оно было рабочими. На представлении присутст- 
вовало 200 чел. рабочих и оно имело большой успех. Не лишне 
будет изложить план, по которому оно написано: 1-е действие 
происходит в мастерской, агитаторы возбуждают рабочих к борьбе 
с хозяином. 2-е действие знакомит с условиями труда в мастер- 
ской, 3-е действие—стачка. 4־ое действие—собрание забастовав- 
ших рабочих, кончающееся песнями и тостами за солидарность. 
Рабочие расходятся бодрые, воодушевленные, дав клятву не еда- 
ваться, 5-ое действие—победа над хозяином, 6-ое—собрание ра- 
бочих после победы, агитаторы 06‘ясняют значение этой победы 
для рабочих всего ремесла. Кончается песнями. Автор, ободрен- 
ный этим успехом, переделал для сцены ״Борьба за жизнь“ 
(повесть написанная в ״Восходе“ под заглавием ״История 
одного семейства“ и приноровил свое произведение к агита- 
ционным целям. Предполагалось пригласить 260 рабочих. Все 
было ужо готово для сцены, но случайно или нет, в помещение 
заглянула полиция—к счастию часа за два до представления 
и бывших там актеров забрали в участок; через день их выпу- 
стили, но представление пришлось отменить. Пока попытки 
подобного рода больше не было

В прошлом году здесь выходила периодически раз в неделю— 
жаргонная газета (ходила в рукописи) под заглавием ״Нойес аус 
руссланд“, приспособленная к пониманию даже очень мало раз- 
витых рабочих. Газетка эта имела большой успех, вышло больше 
20 №№. Теперь с несколько более серьезным содержанием бу- 
дет выходить такая же газетка. Она будет касаться и событий 
западно-европейской жизни. Называется она ״Хроника текущей 
жизни“. Содержание первых трех номеров: 1) Нечто о царских*  
милостях, 2) Крушение поезда на Варшавско-Тираспольской же- 
лезной дороге, б. Пассажиры 4-го класса, 3) Злоключения пе- 
реселенцев. Собранным материалом автор имеет в виду оттенить 
классовый характер русского государства.
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отвечают, проверяя таким образом, усвоили ли они прочитан- 
ное. Участвующих в кружковых чтених было в апреле с. г. 200 че- 
ловек.

Из наиболее энергичных, способных, умных и преданных 
делу рабочих составляют кружок для занятий ^с составом 3-8). 
Цель занятий—выработать в лучших рабочих социал-демокра- 
тическое мировоззрение, по мере сил и возможности создать 
рабочую интеллигенцию, которая могла бы между прочим руко- 
водить кружковыми и кассовыми чтениями. Руководители заня- 
тий стараются, насколько их силы позволяют, не пропустить 
ни одного выдающегося исторического события, для того, чтобы 
осветить его в сознании занимающихся с точки зрения научного 
социализма. Так напр. к годовщине 1-го марта (1894 г.) был 
написан ряд брошюр об этом событии—одни, приноровленные 
к уровню рабочих, идущих на кассовые чтения или участвую- 
щих в кружковых чтениях, но также одна более обстоятельная, 
приноровленная к уровню рабочих, посещающих кружковые 
занятия. К 25-летней годовщине Коммуны 1871 года также 
написана была брошюра (на основании книги Лиссагора, Мен- 
дельсона и Энгельса о коммуне) под заглавием: 25״ лет тому 
назад“.

На занятиях проходят с более или менее значительными 
дополнениями следующие книги: 1) Заработная плата, 2) Рабо- 
чий день, 3) Прибавочная стоимость, при этом пользуются 
местными произведениями, 4) Труд и капитал—Свидерского, 
5) Наемный труд и капитал, 6) Некоторые главы из ״Эрфурт- 
ской программы“—преимущественно I, III, IV с соответствующими 
дополнениями, 7) Некоторые статьи Каутского— в особенности: 
 Противоречия классовых״ ,“Век коммунизма и реформации״
интересов во Франции в 1789 г.*.  8) Статьи Лассаля, 9) Мани- 
фест коммунистической партии, 10) (Родовое общество) при этом 
стараются провести основную мысль, что развитие производи- 
тельных сил разрушило родовой строй и подготовило замену 
его государством), 11) Статью ״Об агитации“. 12) Письмо 
к агитаторам, 13) О теоретических и практических успехах 
местного движения за последние 94/95 г. (Эта речь была про- 
читана в 1895 г. на собрании агитаторов после удачно кончив- 
шегося майского праздника) и многие другие статьи; под №№ 10, 
 значатся местные произведения, очень популярные среди ״ 1112
развитых рабочих. Руководители занятий по большей части 
составляют письменные вопросы для рабочих, таким образом 
проверяют пройденное.

Кроме того, с занимающимися проходят естествознание 
(космографию, физику, батанику, зоологию, теорию Дарвинизма 
и т. д.). Занятия отнимают у рабочих по большей части 2 вечера 
в неделю. Пасеющающих занятия было в апреле 1896 года около 
60 человек.

За неимением у нас школы грамотности демократическая 
интеллигенция по предложению местной группы занимается 
грамотой со многими незнающими русского языка рабочими, 
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задачи еврейского пролетариата. По поводу речи магида 
(эта брошюра помещена в Работнике № 1-2 под названием 
 -Еврейский рабочий против еврейских капиталистов“). Про״
делки бывшего министра Кривошеина и интересы рабочих, 
Слово на Пурим (еврейский праздник) — содержание: древний 
царь Гаман и современные Гаманы. О конкуренции; о профес- 
сиональных рабочих союзах и о политической борьбе пролетариата, 
О налогах, Лошадки (сказка о стачке лошадей) и др.. Все эти 
произведения местные. Часть их, как сказано, напечатана, 
остальные тоже будут со временем напечатаны.״Рабочий день“ 
издан на двух языках (еврейский жаргон и русский). Этим ко- 
нечно, не исчерпывается читаемая в названных кружках местная 
литература, как это видно будет из дальнейшего изложения.

Кроме того в кружках для чтения и отчасти на кассовых чте- 
ниях знакомят обыкновенно со следующими книжками: 1) Да бу- 
дет свет 0еЫ еиг), изд. американской еврейской социал-демок- 
ратии. 2) О стачках, 3) О кризисах, 4) Агада (подражание пас- 
хальнай агаде, читаемой перед ужином в первые 2 вечера еврей- 
ской пасхи),—пропагандистская и агитационная брошюра, изд. 
Американской социал-демократии. 5) 01 ]'исНзсИе ЪйИе 6) АМ1е 
кит( а рс! гит ЗоЛаПвтиз изд. американской еврейской социал- 
демократии,1 7) Что должен знать и помнить каждый рабочий 
(перевод с польского), 8). Кто чем живет—Дикштейна, 9) Статья из 
Цукунфт'а ,Фрайе-Вельт (изд. еврейской социал-демократии), 10). 
Родовое общество и мн. друг.

1 Автор обоих брошюр—Б. Файгенбаум.
2 В оригинале пропуск.

На этих же чтениях агитаторы прочитывают или передают 
содержание разного рода прокламаций петербургских рабочих, 
сообщающих сведения о выдающихся стачках в остальной Рос- 
сии и западной Европе, чем возбуждают в рабочих интерес 
к судьбе всемирного пролетариата.

В упомянутых кружках из рабочих, понимающих по-русски, 
читают еще'. 1) Статьи Шелгунова (Пролетариат во Франции, 
в Англии) 2) Уличная торговка (изд. русской социал-демокра- 
тии), 3) Стачка на фабрике, бывшая три года тому назад 
и подавленная вмешательством полиции. Брошюра местная. 
Пользуясь пережитым рабочими во время стачки, автор 
главным образом освещает классовый характер некоторых фаб- 
ричных законов. 4) Сон под новый год (подражание 7ат- 
тетаз У70г(е без 01аиЬепз, стр. 49 и др. изд. Реклама). Напи- 
сана для прочтения в ночь на 1־е января 1895 года на пирушке 
агитаторов. В этом произведении речи собравшихся в дворце семи 
коронованных ״бродяг“ с бубновыми тузами на согнутых спи- 
нах дают ясное представление о политике русского правитель- 
ства. Кроме всего этого, читают и лучшие..1 2., 
нелегальные книги. Прочитанный материал разбивается руко- 
водителями чтений на вопросы, на которые участники чтений 
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отсутствии свободы печати и слова и при полном произволе по- 
линии—тем яснее (дня) станет необходимость политической сво- 
боды и борьбы за нее. Таким образом экономическая борьба сама 
укажет агитаторам, когда поставить на первом плане агита- 
цию во имя. политической свободы. Спрашивается, почувствуют 
ли евреи когда-нибудь себя достаточно сильными для участия 
в борьбе за политические права. Экономическая борьба разви- 
вает в рабочих их силу, они ее начнут чувствовать все больше 
и больше по мере того, как в других городах будет развиваться 
рабочее движение. Но не находим возможным в настоящий мо- 
мент ставить политическую агитацию, мы этим не отказываемся 
теперь от политической агитации. Нет, как раз наоборот. Поли- 
тика русского самодержавного правительства чувствительно зат- 
рагивает каждого еврея; не проходит недели, месяца без новых 
гонений и исключительных законов против евреев (писано 
в 1894 году). Так как агитация среди здешних ремеслеников евреев 
должна вся вытекать из их жизни и черпать из нее свое содер- 
жание и так как политика русского правительства играет такую 
важную роль в жизни евреев, то политика России должна быть 
одним из предметов агитации. Черта оседлости, обусловливаю- 
щая низкую заработную плату, произвол администрации, всякие 
ограничительные законы против евреев, которые всей своей тя- 
жестью ложатся на спины еврейского пролетариата — все это 
и т. п. должно быть предметом политической агитации в массе. 
Мы знаем, что всякий еврей критикует действия правительства. 
Агитатор же рабочий обязан развить классовый взгляд на эти 
действия у евреев — ремесленников. Эта область должна быть 
предметом кассовых чтений, чтобы агитаторы имели возмож- 
ность распространять политические идеи в массе“. Кружки для 
чтения с составом, не превышающим 10 чел., преследуют ту же 
цель, что и кассовые чтения, но участники последних выбираются 
агитаторами 1. Они отличаются гораздо меньшим составом, при 
чем такие кружки составляются подчас из рабочих различных 
ремесел. Кружковые чтения носят более серьезный и система- 
тический характер, чем кассовые чтения. На кружковых и кас- 
совых чтениях здесь читали и читают следующие книги:

1 На субботние кассовые чтения может придти каждый член кассы; они 
не конспиративны для кассы.

Жаргонные: ״Арбайтстаг*  (раньше шла в рукописи, теперь 
издана под названием ״Ланг ун Могер“, Заработная плата (в ру- 
копией, печатается). О судьбе—диалог—брошюра агитационная, 
имеющая в виду разрушить в читателе веру в предопределение 
и доказать, что судьба рабочих в их собственных руках (в ру- 
копией), Надгробное слово Александру III (напечатано). Крити- 
ческий обзор политики с точки зрения преимущественно еврей- 
ского пролетариата, 19״-ое февраля“, написанное к годовщине 
реформы; большая брошюра, агитационная, составлена по еле- 
дующему плану: возникновение крепостного права, причина 
падения крепостного права в России, значение падения 
крепостного права в России для еврейского пролетариата, 
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торое рабочие в данную минуту считают необходимым и по- 
лезным. Когда сам руководитель будет агитировать в массе, 
сама жизнь дает ему материал для агитации и для кассовых 
чтений, только тогда кассовые чтения будут соответствовать 
жизни, а не вращаться вне жизненных интересов рабочих. Не 
нужно думать, что предметом кассовых чтений должны быть 
только темы: рабочий, заработная плата, работа учеников— 
и только. Нет. На кассовых чтениях, следует 06‘яснить основ- 
ные законы политической экономии и естественной истории, 
с рабочими следует читать лучшие беллетристические книги, 
их следует знакомить с нынешней русской политикой, но пре- 
имущественно темой кассовых чтений должны быть предметы 
агитации.

 -Итак, рабочий, желающий и телом и душой отдаться улуч״
шению жизни массы работников в каком-нибудь ремесле, дол- 
жен стараться приобрести возможно больше знакомых среди 
этого ремесла, он должен хорошо знать условия их жизни, чтобы 
сама жизнь ему указывала в пользу каких улучшений жизни 
можно агитировать и с чего следует начинать; он вместе с дру- 
гими агитаторами должен потом решить, какого улучшения еле- 
дует добиваться при данном экономическом положении ремесла 
(конечно для этого нужно иметь ясное представление об эконо- 
мическом положении ремесла) и если агитаторы находят под- 
ходящим, то каждый из них на кассовых чтениях должен начать 
агитацию за предположенное улучшение, чтобы потом участники 
кассовых чтений перенесли эту агитацию в массы“... Таким об- 
разом благодаря кассовым чтениям, удастся распространить 
в массе здешних ремесленников понятие об эксплоатации (при- 
бавочной стоимости), сознание противоположности их интересов 
с интересами хозяев, солидарности интересов всех рабочих каждого 
ремесла, понятие о рабочем дне, плате и конкуренции...Это одна 
цель кассовых чтений. Другая цель их— развить посредством кассо- 
вых чтений в массе потребность в образовании. Когда появляется 
в печати новая книжка из естествознания, беллетристики или по об- 
щественным наукам и т. п., агитаторы должны познакомить с нею 
рабочих, посещающих кассовые чтения, об'яснить, •какие вопросы 
затрагиваются книжкой, а затем агитатор должен сам или через 
агитаторов рабочих распространять книжку в массе, в которой 
агитируют. Всем усвоенным на кассовых чтениях по естествозна- 
нию, экономии, политике участники обязаны при всяком подхо- 
дящем случае делиться со своими знакомыми—рабочими. Таким 
образом, рабочие, посещающие кассовые чтения, станут провод- 
никами просвещения в массу и мало-помалу разовьют в ней 
потребность в образовании“. Далее в этом письме указывается 
на одну важную цель кассовых чтений, как средства политиче־ 
ской пропаганды в массе. ,Теперь еще рано, замечает автор, 
агитировать за политическую свободу в массе. Экономическая 
борьба должна привести рабочих к сознанию необходимости по- 
литической свободы. Чем больше рабочих будет вовлекаться в эко- 
комическую борьбу, тем скорее они убедятся в трудности чего- 
либо добиться — при невозможности устраивать собрания, при
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Конечно, классовому сознанию эти полулегальные средства 
мало дают. Средствами агитации в массе рабочих, пропаганды 
политических и социал-демократических [идей] служат массо- 
вые чтения, кружковые занятия, разного рода собрания и май- 
ский праздник.

В ״Письме к агитаторам“ 06‘ясняется цель массовых чте- 
ний так: ״как агитировать среди масс. Средство, которое мы 
(письмо написано социал-демократической интеллигенцией; еле- 
дует заметить, что цель письма ״выяснение точки зрения аги- 
тационной тактики и борьба против господствовавшей здесь не- 
сколько лет тому назад пропогандистской тактики, отрицав- 
шей борьбу масс) Вам можем пока предложить—это кассо- 
вые чтения. На массовые чтения агитаторы должны 
навербовывать по возможности больше рабочих и темой их 
должны быть вопросы об улучшении жизни рабочих. Агита- 
торы постоянно должны подробно и ясно растолковывать ра- 
бочим, посещающим кассовые чтения (такия чтения посещаются 
только рабочими одного ремесла, но не разных), что они только 
своими силами ничего не добьются, пока все рабочие их ре- 
месла не пожелают того же и не будут стремиться к тому же, 
чего они желают. На этих кассовых чтениях следует дать по- 
нять участникам, что улучшений рабочие добьются, если они, 
участники кассовых чтений, будут говорить о предполагаемом 
улучшении со всеми рабочими и толковать о средствах его до- 
стижения. Руководителям не следует удовлетворяться кассо- 
выми чтениями, они вместе с читающими рабочими должны 
вести агитацию. Они должны быть очень чутки в массе, должны 
улавливать быстро настроение массы, чтобы понять, попадает 
ли агитация прямо в точку, агитируется ли за такое дело, ко-

8сИ\уаггег Лип§егтап 13) Литература и жизнь—издание Переца (сборник) 
14) Варшавские издания Переца последних лет, 15) Кто получает себе 
место в раю, 16) Три личности (из времен погромов), 17) яУ01к8Ь1Ыю1ек“ 
(Издание Шолем-Алейхема), 18) ,НаизГгеипд“ Спектора, 19) ״ВеЩег״ 
и мн. др.

II. Русские книги, которые чаще всего требуются местными организо- 
ванными рабочими:

1) Золя—Рудокопы, Деньги, Чрево Парижа, 2) Шпильгагена—Один 
в поле не воин. 3) Чернышевского—Что делать (особенно часто) 4) Спар- 
так (полное издание) Коло ди Риензи (?)., 6) Станюковича—Два брата, Без 
исхода, 7) Достоевского—Преступление и наказание, Записки из Мертвого 
Дома, 8) Тургенева—Отцы и дети, 9) Решетникова—Свой хлеб, Подли- 
повцы, 10) Сочинения Короленко, Мачтета, Гаршина, Диккенса, 11) Ис- 
тория одного крестьянина—Экр. Шатриана, 12) Щедрина—Сказки, Господа 
Головлевы, 13) Фронцоза—Борьба за право, 14) Ожешко—Могучий Сам- 
сон, 15) Сочинения Писарева, Добролюбова и Шелгунова, 16) Каутского — 
Очерки и этюды и др.

Из интеллигентской библиотеки рабочие берут следующие книги:
1) Минье—История французской революции, 2) Волгина (3 раза) 3) Статьи 

из Отечественных Записок и ,Р. Б“.—о хозяйственном развитии России— 
из первого журнала, о марксистах—из 2-го, 4) Скабичевского 1 т. (из-за 
статьи о Лассале), 5) Кризис замочного производства в павловском рай- 
оне (из нового запрещенного сборника марксистов), 6) Чупров—История 
политической экономии, 7) Вперед—Шпильгагена, 8) Забота—Зудермана, 
9) Серошевского—Якутские разсказы и др 
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рабочей массе приходится довольствоваться жаргонной лите- 
ратурой, а если русская народная литература, в которой при- 
нимает участие так много писателей довольно скудна, то можно 
себе представить, что такое жаргонная литература. Но I1 /2 года 
тому назад, отчасти под давлением здешнего рабочего движе- 
ния и благодаря влиянию местной социал-демократической ин- 
теллигенции, возникло демократическое жаргонное общество (ко- 
нечно тайное), задавшееся целью издавать жаргонные книжки 
естественно-исторического, беллетристического и др. содержания. 
Для этой цели оно входит в сношения с разными легальными 
издателями, составляет им материалы для издания и т. п. Вышло 
уже несколько полезных книжек, доставленных этим обществом 
некоторым издателям. Книжки эти пользуются популярностью 
среди рабочих. Они взбудоражили еврейское духовенство и ев- 
рейскую буржуазию. Они слышали о существовании какого-то 
жаргонного общества, имеющего отношение к этим книжкам, 
и о том, что это общество имеет сношения с местными соци- 
алистами. Поэтому духовенство воспользовалось первым слу- 
чаем, чтобы очернить эти книжки публично. Магид в своей речи 
в синагоге во время стачки папиросников (по поводу этой речи 
и написана была брошюрка, помещенная в № 1-2 ,Работника“ 
под названием: ״Еврейские рабочие против еврейских капита- 
листов“) заметил, что вся зараза от этих безбожных книжек, 
развращающих народ. В ״Салонах“ тоже не мало озлоблены 
против жаргонной издательской деятельности некоторых лиц.

1 1. Жаргонные книги, на которые наибольший спрос в нашей органи- 
зованной массе. 1) Борьба за жизнь (перевод с русского—см. повесть по- 
мешенную в книжке (?) ״Восхода“ под заглавием ״История одного семей- 
ства“ 2) Абрамовича. ״Кляча“, Маленький человек“, ״Фишка хромой“, 3) Гол- 
дечка - Проценщица (из жизни одной из еврейских рабочих, 4) Динезона — 
Ет Б1ет ат ^/еде. 5) Накануне еврейской пасхи (направленное против ре- 
лигии) 6) Фламмариона—Конец Мира, 7) Дика—Рабство, 8) Несчастная 
Мария (из времен инквизиции), 9) Еврейская голытьба, 10) Реб Трайтел 
(антирелигиозная), И) Грехи кагала (верх еврейского общества) 12) бег

Полулегальным средством для удовлетворения умственных 
потребностей рабочих, вовлеченных в движение, служат для ра- 
бочих библиотеки: одна—русская, в которой приблизительно 
600 книжек, другая—жаргонная, в которой свыше 250 книжек 
(основана пару лет тому назад). Библиотеки организованы и со- 
держатся исключительно на счет рабочих взносов. Всего, как 
видно из приведенного выше отчета (см. гл. 1), из обэих библи- 
отек берут книги 300 рабочих, но эта цифра могла бы быть 
более чем утроена, если бы у рабочих было больше средств 
для расширения библиотеки. Кроме того, к услугам рабочих, 
знающих русский язык (также меньшинство) интеллигентская 
библиотека, в которой около 700 книг самого разнообразного 
содержания. Этим правом, предоставленным рабочим, интел- 
лигентская библиотека желала между прочим освободиться от 
обязанностей покупать для незначительной части сер‘езных чи- 
тателей из рабочей среды лучшие книги, обыкновенно дорого 
стоющие 1.
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другим показать пример“. Рабочие, наиболее сознательные, исхо- 
дили из тех сображений, что не только победа, хотя и времен- 
ная, но и поражение может сыграть немаловажную роль в деле 
сплочения папиросников и папиросниц и развития у них клас- 
сового сознания. И они не ошиблись: тотчас после стачки к их 
союзу примкнуло около 50 человек папиросников и папиросниц. 
Только фабричный инспектор самодержавной России может иметь 
столько бесстыдства, чтобы возбудить против таких бедняков, 
как здешние папиросники, дело за то, что они не хотели остаться 
без куска хлеба. Он привлек к уголовной ответственности 70 па- 
пиросников. Дело это разбиралась на самой фабрике, и публики 
собралось около 200 человек, рабочих самой фабрики и дру- 
гих ремесел, но это цифра не дает верного представления об 
интересе, возбужденном этим делом в городе. Все рабочее насе- 
ление города с волнением ожидало резолюции суда. В речи 
своей против рабочих инспектор насмехался над ними за то, 
что они яко־бы борятся за эмансипацию девушек, а в сущности 
боятся своих конкурентов (намек на одно место полученного 
им письма, где говорится, что работающие на фабрике девушки 
также заинтересованы в том, чтобы мужской труд не был вы- 
теснен женским, так как опыт показывает, что после введения 
женского труда средняя плата папиросников понижается). Он 
говорил об убытке, понесенном хозяином,он требовал для взро- 
слых высшей меры наказания ״заключения в тюрьму на один 
месяц, а 16-17-летних подростков, вовлеченных в стачку, 
 .происками зачинщиков“ признал заслуживающими снисхождения״
Мировой судья 34 подростков оправдал, а остальных пригово- 
рил к заключению в тюрьму на 2 недели. О возмущении рабо- 
чих этим приговором говорить излишне. Оно между прочим 
нашло себе выражение в одной из политических речей, прочи- 
танных перед рабочими на празднике 1־го мая сего года, в ко- 
торой, между прочим, говорилось о варварских фабричных зако- 
нах, запрещающих рабочим под страхом наказания отстаивать 
свое существование, о том глубоком унижении, которое каждый 
из присутствующих на суде рабочих почувствовал, когда судья 
произнес, что по указу Его императорского величества забасто- 
вазшие рабочие, отстаивавшие свое существование, признаются 
преступниками и наказываются тюрьмой.

ГЛАВА VI.

Если с таким трудом местным рабочим удается добиться 
даже крохотных улучшений в своей материальной жизни, то 
с неменьшим затруднением сопряжено распространение знаний 
в массе. У нас нет ни воскресных школ, ни народных библи- 
отек, нет даже тех маленьких средств, которыми хоть мало маль- 
ски борются с безграмотностью масс в остальной России. Об- 
щество не делает да и, пожалуй, не сможет ничего сделать 
в нашем загнанном крае для просвещения массы. Еврейская ра- 
бочая масса в значительной своей части не только не умеет 
читать по русски, но еле-еле изменяется на этом языке. Нашей 
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реулках, и страшно избили таким образом не одного рабочего. 
Эти кулачные бойцы неоднократно судились за разные преступ- 
ления, и суда на них никакого нет, так как за трехрублевку 
такие преступники освобождаются у нас из-под полицейского 
ареста. Корреспонденция об этой возмутительной банде, посланная 
в ״Биржевые Ведомости“, не была напечатана. Каково же пове- 
дение фабричной инспекции при столкновениях рабочих с хозя- 
евами? Несколько лет тому назад, когда борьба еще только 
начиналась, инспекция при своей пассивности все-таки склоня- 
лась на сторону рабочих, когда последние обращались к ней 
за помощью. Мало-по-малу сентиментальное отношение инспек- 
ции к рабочим заменилось явно враждебным. Как прежде, так 
и теперь фабричный инспектор никогда по своей инициативе 
не посетит фабрики и не восстановит нарушенного хозяином 
закона. Между тем, тут не мало мастерских, которых по числу 
рабочих—по закону должны считаться фабриками и подчиняться 
фабричным распорядкам. Если же он указывает иногда хозяе- 
вам на какие-нибудь нарушения закона, то никогда не следит, 
устранено ли указанное им беззаконие. Но по большей части 
он вкупе с чинами полиции действует на рабочих угрозами, 
руганью, чтобы заставить их примириться с хозяином. Типич- 
ный ответ рабочего на вопрос:—״посетил ли инспектор мастер- 
скую, в которой он работает, а если посетил, то по чьей ини- 
циативеи каковы результаты посещения?“—следующий: ״инициа- 
тива наша, результат обычный“. Это вполне характеризует 
полнейшую бездеятельное!ь здешней инспекции, в рабочей среде 
упорно верят, что она получает взятки у хозяев. Песледние 
остатки доверия фабричная инспекция потеряла в здешней 
рабочей среде во время столкновения папиросников с их фабри- 
кантами. Об этой стачке нам здесь говорить не приходится, она 
в свое время в общих чертах верно была передана в ״Бирже- 
вых Ведомостях*  (имеется перепечатка в ״Русском Рабочем“). 
Заметим только, что своим отношением к тяжелой борьбе папи- 
росников фабричный инспектор вызвал справедливое возмущение 
всей рабочей среды. В первом 06‘явлении он 06‘яснил рабочим, 
что девушки были посажены на работу мужчин для расширения 
производства, но отнюдь не для вытеснения мужского труда, 
и несмотря на то, что в полученном им письме об‘яснялась истин- 
ная цель фабриканта, имеющего в виду постепенно вытеснить 
мужской труд, заменив его более дешевым женским,—несмотря 
на то, что указывалось на совершенно аналогичный случай — на 
бывшую за год до того стачку папиросников на другой здешней 
табачной фабрике, вызванную теми же причинами, и где после 
того мало-по-малу наполовину был вытеснен труд мужчин,— 
несмотря на все это инспектор в своей обвинительной речи 
против рабочих (на суде) продолжал настаивать на своем. 
Тут не лишне будет сделать маленькое отступление. Аги- 
татары, руководившие стачкой, да и многие из массы понимали, 
что мужской труд в конце концов должен будет быть вытеснен 
женским, тем не менее решили бороться чтобы ,если уж погиб- 
нуть. то погибнуть, как они выражались—достойной смертью— 
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второй стачке рабочие требовали (кроме некоторых из упомя- 
нутых требований) еще платы за стачечную неделю. Первая 
кончилась наполовину удачно, во второй хозяин согласился на 
все требования рабочих, но за стачечную неделю не уплатил, 
хотя вначале обещался это сделать. 3-я стачка кончилась удачно. 
И не только в этом проявляется влияние здешнего движения. 
В какой бы город ни попал прошедший здешнюю или минскую 
(?) школу рабочий, там в очень скором времени начинается дви- 
жение. Так возникло движение среди еврейских рабочих в...1 
и пр. Таким образом, этот город служил рассадником идеи 
рабочего движения, борьбы за лучшее будущее.

1 В оригинале пропуск.

* * *
Борьба рабочих остальной России живо интересует "здешних 

рабочих. Трудно себе и представить, с какой радостью они отно- 
сились к борьбе петербургских портовых рабочих 1 ¥2 года тому 
назад. Тотчас же все кассы в общей сложности пожертвовали 
в пользу борющихся портовых рабочих 100 рублей, которые 
были препровождены туда с адресом от имени местных рабочих. 
Воодушевление в некоторых кассах было так велико, что рабо- 
чие этих касс предлагали все кассовые деньги послать портовым 
рабочим. Точно также наши рабочие помогли...1 ским па- 
пиросникам во время их стачки, выслав им 30 руб , а также....1 
и другим. В особенности приковывает к себе внимание здеш- 
них рабочих, как несомненно и всей остальной России, борьба 
петербургского рабочего. Каждая петербургская прокламация чи- 
тается здесь нарасхват и много способствует под'ему духа 
здешнего борющегося пролетариата.

ГЛАВА V

Из изложенного было бы однако ошибочно заключить, что 
борьба местных рабочих обходится им сравнительно легко. Нет, 
при всякой почти стачке, где участвует даже только пара 
десятков человек, а часто и меньше, рабочим приходится зна- 
комиться с чинами полиции, к которым немедленно обращаются 
хозяева за помощью. Площадная ругань, угрозы, а иногда и по- 
бои—вот средства, к-которым местная полиция прибегает, чтобы 
заставить рабочих взяться за работу. Впрочем справедливость 
требует сказать, что энергия полиции в каждом данном случае 
измеряется размером взятки его от обиженного хозяина для 
восстановления порядка в мастерской. Взятка нередко выручает 
и рабочих, когда в руки полиции попадаются какие-нибудь 
компрометирующие рабочих бумаги, а также и в других случаях. 
Кроме полиции, хозяева во время стачки нередко обращаются 
к кулачным бойцам... Одно время рабочие были даже сильно 
встревожены подвигами этой подкупленой хозяевами банды. 
Наемные кулачные бойцы подстерегают агитаторов в темных пе-
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ГЛАВА IV

В дополнение к сведениям о ведущейся в нашем городе борьбе 
рабочих за лучшую жизнь следует отметить, что в последнее 
время организовалась больничная касса. Членом больничной 
кассы — по уставу последней — может быть только член союза 
борьбы. Ежемесячный членский взнос 10 — 25 коп. Член боль- 
ничной кассы обязан повиноваться выборным распределителям 
в случае, если этими последними он назначен к какому-нибудь 
товарищу на дежурство. Каждый член больничной кассы обязан 
своевременно уведомлять представителей о заболевших товари- 
щах в союзе борьбы. Заболевшему члену больничной кассы по- 
следняя помогает всем—деньгами, лекарствами и пр. Рабочему 
же, который только числится членом союза борьбы, оказывается 
также посильная помощь, но не деньгами. У больничной кассы 
имеется в настоящее время маленькая аптечка и небольшое ко- 
личество больничных инструментов.

Борьба здешних рабочих за лучшие условия жизни не ос- 
тается без влияния и на другие местечки, лежащие недалеко от 
нашего города. Так, под непосредственным влиянием здешней 
организации возникло движение в Сморгони. Здесь работает 300 
человек кожевенников, размещенных в 10—12 фабриках. В насто- 
ящее время там имеется союз кожевенников приблизительно из 
200 человек евреев и христиан. Там было несколько удачно кон- 
чившихся стачек. В Сморгони ведутся в кружках рабочих чте- 
ния и занятия, как и у нас в городе (о различии между чте- 
ниями и занятиями ниже). Распространяется нелегальная лите- 
ратура. Там же была в этом году стачка чулочниц, в которой 
участвовало 70 человек. Чулочное производство там носит ку- 
старный характер. Сырой материал тамошние хозяйки получают 
отсюда и вместе с нанимаемыми каждой хозяйкой одной или 
двумя чулочницами работают для здешних чулочных фабрик, 
сильно эксплоатирующих и тех, и других. В стачке участвовали 
и хозяйки и чулочницы. Они требовали повышения платы на 
10 к. с дюжины. Им повысили на 5 коп., и этой надбавкой хо- 
зяйки и чулочницы делятся пополам. Хотя они не принадлежат 
к тамошней организации, они за советами обращаются к чле- 
нам ее.

Движение в этом городе отразилось на ближайшем г.. 1 
[Свенцяны (?) Ошмяны (?)] Там работают 500 кожевенников 
на 5-6 фабриках; союз, организованный там недавно, насчиты- 
вает теперь свыше 100 человек евреев и христиан. В течение 
последнего года там было 3 стачки. Требования, пред'явленные. 
забастовщиками, следующие: уменьшение уроков, ограничение 
рабочего дня 12-ю часами, удаление мастера и нескольких ра- 
бочих, принятие всех уволенных хозяином рабочих. Во всех 
3-х стачках в совокупности участвовало около 150 человек. Во 

1 В оригинале пропуск.
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наибольшее количество щетины. Щетина эта низкого качества 
вследствие продолжительности рабочего дня (в брошюре 06‘яс- 
няется, почему при данном рабочем дне работа выходит хуже; 
указано также, что в интересах посредника, получающего плату 
с пуда, чтобы работа производилась больше, но не лучше). В этом 
году (1895 г.) появилось известие в газетах, что заграничные 
купцы уже неохотно покупают русскую щетину, благодаря ее 
низкому качеству. Это грозит нам гибелью. Для хозяев это все 
равно. Они вложат нажитые нашим тяжелым трудом капиталы 
в другие предприятия, мы же, знающие только одно ремесло, 
погибнем. При 12-часовом рабочем дне щетина будет лучше 
очищаться, заграничные купцы станут ее охотнее покупать и про- 
изводство наше не погибнет. Хотя посредничество еше будет 
мешать тому, чтобы щетина была надлежащего качества, но 12- 
часовый рабочий день значительно ослабит влияние этой при- 
чины на качество продукта. Все внимание, говорится далее 
в брошуре, обращено было на город [Вильковышки], потому что 
там центр щетинного производства, вследствие чего там больше 
всего с'езжается рабочих; условия труда в городе [Вильковишках] 
служат образцом для всех других местечек с щетинным произ- 
водством, и если падут старые порядки в [Вильковышках], то 
и в других местечках они не замедлят исчезнуть. Отсюда вы- 
вод: жизнь доказывает, что интересы рабочих всего щетинного 
производства солидарны, что союз их всех есть настоящая пот- 
ребность жизни.

Так как посредничество сильно затрудняет борьбу рабочих 
за лучшую жизнь, то на собрании агитаторов-щетинщиков этот 
вопрос был подвергнут детальному обсуждению, по их поручению 
была написана небольшая брошюра, прочитанная на собрании 
щетинщиков: о влиянии посредничества на положение рабочих.. 
Брошюра составлена по следующему плану: разница между 
ремесленным и фабричным производством. Почему фабриканты 
нуждаются в услугах посредников? Почему в щетинном производ- 
стве существует посредничество? Эксплоатацыя рабочих пос- 
редниками в этом производстве. Детальное рассмотрение вреда 
от посредничества, 1) которое укорачивает время сезона, 2) за- 
темняет в сознании рабочих понимание истинной причины его 
тяжелой жизни, 3) часто рабочий стремится сделаться пос- 
редником; это раз'единяет рабочих в их борьбе. Вывод: необ- 
ходимость борьбы за уничтожение посредничества. Что междуго- 
родный союз щетинников близок к осуществлению, видно из того, 
что во всех серьезных случаях с‘езжаются их представи- 
тели из некоторых мест для обсуждения вопроса. Так, например, 
недавно на их маленьком с‘езде обсуждался детально вопрос 
об организации в городе [Вильковышках] большой стачки за 
12-часовый рабочий день, к которой масса радостно пристанет, 
и о том, как справится со всеми затруднениями, которые 
предвидятся.
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Продавцы сырой щетины не заезжают сюда, а в... 1 
и в другие города, так как там им дороже платят. Но почему 
там дороже платят? Так как каждый час труда щетинщика тамош- 
ним эксплоататорам обходится дешевле, то им выгодно, чтобы 
вся щетина досталась им, и они немного переплачивают. А мо- 
гут они это делать только благодаря крайней эксплоатации 
тамошних щетинщиксв. Поэтому часто случается, что у здешних 
фабрикантов ощущается недостаток в щетине, и рабочие неко- 
торое время ходят без работы. Если там сократится рабочий 
день, фабриканты не будут в состоянии так дорого платить за 
щетину, а продавцы сырой щетины будут тогда заезжать и сюда, 
недостатка в щетине ощущаться не будет и время безработицы 
сократится.

1 В оригинале пропуск.
2 В оригинале пропуск.
3 В оригинале пропуск.

III. Теперь борьба должна нас пугать, мы рискуем потерять 
место. Потеряв место, нам придется искать его в других горо- 
дах, а там везде, за исключением гор. Минска, работают 16 ча- 
сов. Далее мы боялись, чтобы не пришли к нам из этих раз- 
ных мест люди, умеющие гнуть свою спину. Но если там введен 
будет 12־часозый рабочий день, то борьба у нас оживится, 
нас не будет больше пугать перспектива очутиться в другом 
городе. Далее, всякий раз, когда мы находим нужным начать 
борьбу, нас пугает мысль, что нас могут заменить рабочими...  
или с'езжающимися со всех окрестных городов щетинщиками, 
которым наши условия труда кажутся неслыханно хорошими. 
Но если там будут те же порядки, что и у нас, то хозяева 
наши потеряют охоту их приглашать, да и они сами не от- 
кликнутся на их зов.

12

IV. Так как один-два месяца мы ходим без работы из-за 
конкуренции... хозяев, то наши хозяева занимаются многими 
посторонними делами, отнимающими у них много времени,—это 
заставляет их еще крепче держаться посредничества, последнее 
является для них необходимым, но когда в городе (Вильковыш- 
ках) будут лучшие условия труда—время безработицы здесь сок- 
ратится, хозяин будет более прикован к мастерской, и нам легче 
будет бороться за уничтожение посредничества, которое затруд- 
няет нашу борьбу; уничтожение посредничества сделает и хозяев 
сговорчивее на наши требования.

3

V. Перенесение хозяином предприятия в другое место с 60- 
лее забитым рабочим людом приносит нам громадный вред» хотя 
и льстит нашему пролетарскому самолюбию. Если и там щетин- 
щики сорганизуются, мы не будем страдать от подобных слу- 
чаев.

VI. И еще важно, чтобы в г. [Вильковышках] работали 12 ча- 
сов вот почему. Городок [Вильковышки] доставляет в Лейпциг 
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например, 1/2 г°Да тому назад был организован, под влиянием 
минских рабочих, союз самозащиты среди щетинщиков местечка 
Креславки (Витебской губ.).

1 В оригинале пропуск. Здесь, как 
главы, название города не указано, но 
что речь идет о городе Вильковышки.

2 В оригинале пропуск.

Агитаторы, стоящие во главе союза, нашли необходимым для 
организации тамошних рабочих основать на первых порах Союз 
взаимопомощи: в Союзе 100 человек.Тамошние условия, кажется, 
еще хуже, чем где бы то нибыло в нашем крае. Работают там 
15-17 часов в сутки: летом от 5 час. утра до 9—9 х/2 час. вечера, 
зимою от 8 утра до 12 час. ночи с часовыми перерывами. 
Щетину тоже сушат в печках. Щетинщики там живые мертвецы. 
Был раз—2 года тому назад—в этом местечке чин фабричной 
инспекции, но, будучи любезно принят хозяевами (там всего 
450 щетинщиков, размещенных на 3 фабриках) и получив пару 
сотен, нашел тамошние порядки вполне законными, хотя, напр. 
там работают дети 8—10 лет и столько же, сколько взрослые. 
Когда в Вильковышках началось движение за 12־час. рабочий 
день, агитаторы щетинщики собрались для обсуждения вопроса 
о значении этой борьбы и борьбы щетинщиков других мес- 
течек для нашего края (всего их несколько тысяч человек) 
и для местных рабочих, занятых в щетинном производстве. 
На собрании, по зрелом обсуждении, было выработано несколько 
положений, которые легли в основу брошюры, написанной на 
вышеупомянутую тему по предложению собравшихся агитато- 
ров-щетинщиков. Основные положения этой брошюры мы здесь 
изложим.

1. Вильковысские рабочие хотят добиться 12-час. рабочего 
дня вместо 15-16-часового. Если они этого добьются и зара- 
ботная плата даже останется та же, то посредники будут отда- 
вать хозяевам меньшее количество пудов очищенной и рассорти- 
рованной щетины, и заработок их уменьшится; посредники 
потребуют повышения заработной платы, и хозяева должны будут 
удовлетворить их. Это поведет к тому, что условия конкуренции 
здешних фабрикантов  на Лейпцигском рынке уравняются, и нам 
не так трудно будет добиться улучшений.

1

II. Так как в [Вильковышках] работают дольше и дешевле, 
то хозяева могут дешевле продавать товары; здешние хозяева 
очень часто не могут продавать щетину по таким низким ценам, 
как [Вильковышках] и им приходится ждать более благоприят- 
ного времени, часто до второй ярмарки в Лейпциге. Жертвой 
пока делаются рабочие, и из-за непроданной щетины они ходят   
и больше без работы. Уменьшение рабочего дня в [Вильковыш- 
ках], имеющее вызвать по крайней мере повышение платы пос- 
редников, поставит продавцов щетины здешней и...  в равные 
условия, и здешние сумеют своевременно продать всю вывезен- 
ную на ярмарку щетину. Безработица от этого значительно 
сократится.

12

2

и в ряде других мест настоящей 
по содержанию можно заключить,
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ненно более выгодных условиях. Они стали угрожать, что выпи- 
шут рабочих из окрестных местечек и других мест, где условия 
труда хуже, наконец, из упомянутого уездного города, через 
который проходит ежегодно до начала сезона не одна сотня 
щетинщиков. И эта угроза сильно беспокоила рабочих, ибо уело- 
вия труда в Вильковышках ужасные. Об этом некоторое пред- 
ставление может дать следующее. Один сданный в солдаты 
щетинщик из Вильковышек через три дня после сдачи умер. 
Врачи вскрыли его труп и нашли, что легкие его были исто- 
чены. Щетинная пыль, по их мнению, была причиной его смерти. 
Даже администрация обратила внимание после этого на уело- 
вия жизни щетинщиков в Вильковышках. Но это дело скоро 
показалось им скучным и не стоящим внимания.

Рабочие уже давно сами обратили внимание на Вильковышки, 
где работают до изнеможения—15 час. в сутки, где работают 
подростки по 12—14 час., столько же, сколько взрослые, под- 
вергаясь еще, кроме того, побоям со стороны посредников. Туда 
уехало несколько человек по решению рабочих, и агитация за 
12-часовый рабочий день и повышение рабочей платы нача- 
лась. Летом 1895 года все местечко (там работает 300 чел. 
щетинщиков) было охвачено волнением. Устраивались собрания 
и произносились горячие речи—местечко стало неузнаваемым. 
Произошла стачка, в ней участвовала вся масса. Полиция 
и инспектор оказались на первых порах на стороне рабочих. 
Щетинщики добились 12-часового рабочего дня. Радость 
населения была неописуема. Письма здешних агитаторов из 
Вильковышек к щетинщикам нашего города были полны веры 
и воодушевления. Полиция всполошилась и насторожила уши. 
Вскоре представитель власти выслал 3-х рабочих, приехавших 
туда из нашего города. Недолго тамошние щетинщики пользо- 
вались плодами победы. После введения 12-часового рабо- 
чего дня недельная плата посредников обнаружила поразитель- 
ное падение: она упала с 25 на 10 руб. Поэтому они всеми 
силами старились вернуть старые порядки. И это им скоро 
удалось. Дело в том, что ко времени набора рабочих (рабочих 
нанимают на 1/2 года в начале сезона, спустя 2/ג года их Рас־ 
пускают довольно часто, а несколько позже производят новый 
набор, сюда наезжало из окрестных мест много щетинщиков; 
пользуясь наплывом рабочих, хозяева и посредники ввели преж- 
ние порядки. Рабочие опять начали работать 15 часов. Недалеко 
от Вильковышек имеется местечко Устинец. Лишь только тамош- 
ние рабочие узнали о введении 12-часового рабочего дня 
в Вильковышках, как они заволновались. Они даже умоляли 
вильковышских прислать им агитатора. Им удалось на несколько 
недель добиться 12-часового рабочего дня, но когда в Виль- 
ковышках опять начали работать 15 час., то и у них пошло по 
старому. Они предложили посредникам сбавить им жалование, 
но оставить 12-часовый рабочий день. Хозяева согласились. 
Однако это продолжалось всего один сезон, а теперь там опять 
работают на прежних условиях. Организационная работа в этом 
и других местечках теперь быстро подвигается вперед. Так, 
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смолчали, до того они были забиты. Эта фабрика наводила ужас 
на щетинщиков всего города. Щетинщики других мастерских 
считали себя счастливыми, хотя бы уже потому, что условия 
труда у них были не так возмутительны, как в этой мастерской. 
Но после введения новых порядков в этой мастерской щетин- 
щики других взялись за борьбу, требуя сокращения рабочего дня 
на час и мало-по-малу добились лучших условий. В 1893-1894 г. 
вышеупомянутый хозяин, практиковавший сушку щетины, вы- 
писал нескольких рабочих из Минска, где еще не было никакой 
организации среди рабочих (щетинщиков). Это он сделал для 
того, чтобы не обращаться к услугам этих ״мерзавцев“. С при- 
бывшими из Минска рабочими сошлись здешние щетинщики, 
и скоро минские заразились духом ״бунтовщиков״•. Через не- 
дели 2 после прихода минских щетинщиков возникла стачка, 
и рабочие сократили рабочий день с 12 х/2 на 12 ч. и добились 
также повышения платы. Под влиянием этой стачки и также 
06‘явления 12-часового рабочего дня щетинщики из других 
городов 06‘явили борьбу и, благодаря своей организации, мало- 
по־малу добились 12-часового рабочего дня и повышения 
платы. Теперь рабочие в большинстве случаев получают 4—5, 
в меньшинстве 6 руб. (ученики попрежнему получают 1 руб.), 
двухрублевой недельной платы совсем здесь нет, а 3-хрублё- 
вая встречается как редкое исключение.

В 1894 году хозяин мастерской,о которой нам неоднократно 
приходилось здесь говорить, вынужден был совершенно закрыть 
мастерскую и перенести ее в другое место, где народ сговор- 
чивее. Нуждаясь в рабочих, он, как это водится, мог нанимать 
их через посредников, нанимать по отдельным мастерским; но 
организованные рабочие ם виду того, что отношения его посред- 
ников к рабочим были хуже, чем в других мастерских, и что 
он не соглашался уничтожить урочную работу (ее в других мае- 
терских отчасти удалось уничтожить), постановили лишить его 
рабочих, если он не согласится изменить порядок в своей мае- 
терской. Хозяин предложил рабочим выбрать делегатов для пе- 
реговоров. Он предлагал 6 руб. недельной платы при сохра- 
нении уроков. Рабочие же требовали, кроме 6 руб. платы, унич- 
тожения уроков и удаления посредников. Потом рабочие усту- 
пили и предложили платить еженедельно даже 5 рублей, но 
с условием держать в течение целого года, хозяин же давал ра- 
боту только до пасхи. Хозяин обратился в Минск, но здешние 
щетинщики списались с тамошними, и его попытка получить 
оттуда рабочих не удалась. Тогда хозяин закрыл мастерскую 
и перенес свае предприятие в местечко. Под влиянием здешних 
рабочих основался в упомянутом губернском городе союз ще- 
тинщиков и завязались постоянные сношения между ними и мест- 
ными щетинщиками.

Дальнейшая борьба затруднялась следующими обстоятель- 
ствами. Хозяева постоянно обращали внимание рабочих на то, 
что им трудно вести производство при таком коротком рабочем 
дне (12 час.), так как в недалеко от нас лежащем уездном 
городе Вилковышках щетинные фабриканты находятся в несрав- 
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тина воняет сама по себе, что для того, чтобы она легче под- 
давалась чистке, гребни мажут керосином, что освещение плохое, 
что вентиляция ниже всякой критики, то можно себе пред- 
ставить в каком аду работают щетинщики. До 18911892־ года 
щетинщики работали 14-15 час., ученикам платили 1 руб., стар- 
шим 4-4 1/2 руб. в неделю. Расплата и отношения были самые 
скверные. После расплаты рабочие уходили со слезами на гла- 
зах. Неудивительно после всего изложенного, что щетинщики— 
народ слабогрудый, что среди них много чахоточных, что на 
ногах у них появляются язвы и отеки. Союз щетинщиков возник 
в 91 году, а первая стачка произошла в 1893 г. летом. В мае- 
терской, где произошла стачка, работало в то время 2530־ че- 
ловек. Стачка возникла, благодаря следующим причинам: при 
чистке щетины на гребнях получаются отбросы, последние в свою 
очередь дают новые отбросы, идущие после предварительной 
чистки на простые щетки. Низкопробные отбросы обрабаты- 
ваются в то время, когда в мастерской не достает сырой ще- 
тины.

Расплата пофунтная. Посредник получает с фунта 12 коп., 
а платит старшим рабочим по И коп., а младшим по 10-10 1/2 коп. 
Рабочие потребовали увеличения пофунтной платы и уволь- 
нения одного из 4 бывших посредников. Стачка началась в плохое 
время, и хозяин мог ждать. Опыта у вступивших в борьбу было 
мало, и через 89־ дней рабочие ,сдались. Хозяин оставил преж- 
нюю плату и хотел расчитать 3-х ״бунтовщиков“. Тогда рабо- 
чие опять забастовали. Через день хозяин всех принял на преж- 
них условиях. Зимою 1892 года произошла стачка в другой мае- 
терской, где работало 20-25 человек. Условия труда в этой мае- 
терской были особенно возмутительны. Работа здесь продол- 
жалась от 8 час. утра до 11 час. ночи, а один раз в неделю 
и до 12 час. ночи. В этой мастерской практиковался особый 
способ обработки щетины. Дело в том, что русская щетина ску- 
пается заграничными фабрикантами в Лейпциге, подвергается 
ими новой обработке, а потом уже идет в дело; но хозяин мае- 
терской, о которой здесь идет речь, так обрабатывал щетину, 
что получался товар, могущий почти прямо итти в дело; это до- 
стигалось им тем, что он сушил щетину в печках. От этого 
щетина делалась прочнее и ровнее. Сушка производилась прямо 
в мастерской и от этого вонь в ней была еще более нестерпимая, 
чем в другой мастерской. Освещалась мастерская маленькими 
лампочками, висевшими на стенах по одной против каждого ра- 
бочего, и ночью они распространяли копоть и смрад. Венти- 
ляции не было никакой. Раз как то вошел в эту мастерскую 
околоточный надзиратель. Он так и ахнул и может потому, что 
хозяин не успокоил его сейчас взяткой, он донес приставу и фаб- 
ричному инспектору. Последние явились, составили протокол 
и подали в суд. После этого порядки в мастерской несколько 
изменились. Стали работать часом меньше, вентиляция и ос- 
вещение несколько улучшились. Суд присудил хозяина к 50 руб. 
штрафа, а он половину этого штрафа переложил на рабочих, 
сделав вычеты из их жалования. Рабочие заволновались, но 
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дуемого жалования. Когда раз—при недельной расплате—двое 
рабочих выразили хозяину свое неудовольствие, хозяин их вы- 
ругал и уволил. Через 2-3 дня и остальные рабочие стали жа- 
ловаться на такую расплату. Хозяин заявил, что кто недоволен 
такой расплатой, может убираться вон. Рабочие забастовали. 
Инспектор, к которому рабочие обратились, принял их сторону. 
Через 2 дня хозяин уступил, обязавшись расплачиваться акку- 
ратнее и принял обратно всех на работу. Точно также добились 
некоторых улучшений перчаточники, работавшие в прежнее время 
 часов, теперь 12-12 1/2 час.; прежняя недельная плата ־1314
 руб. поднялось до 7-8 руб. У портних раньше работали ־56
14 часов, топерь же в некоторых мастерских работают 12 час,, 
с обеденным отдыхом в 1/2-1 час., но большинство отдыха не 
имеет и теперь. Мебельщики до основания союза работали 
с 6 час. утра до 9 час. вечера, теперь же от 7 до 9 часов.

Во всех названных и других ремеслах существуют только 
местные союзы, и до настоящего времени не замечены попытки 
к междугородной организации; но в одном производстве такие 
попытки уже делаются. Производство это щетинное. В городе 
4-5 мастерских. Количество рабочих в каждой мастерской уве- 
личивается или уменьшается в зависимости от сезонного вре- 
мени. Несезонное время продолжается 1 мес. (летний), но часто 
и больше.

Борьба 30 12-часовый рабочий день и повышение платы 
началась с 1891 г, и постепенно добились следующего. До воз- 
никновения союза работа в большинстве мастерских начиналась 
в 8 час. утра и кончалась в 12 часов ночи, недельная плата ко■ 
лебалась между 1 р. 50 к. и 2 р. 50 к., теперь же в большинстве 
мастерских работают от 7 час. утра до 7 1/2 час• вечера, зара- 
ботная плата поднялась до 3 1/2 рублей. Прежде за платой ра- 
бочим приходилось обращаться словно за милостыней, в насто- 
ящее время расплата производится аккуратнее и прежние отно- 
шения изменились к лучшему.

ГЛАВА III

Всего в городе Вильне щетинщиков человек 90. Между хо- 
зяином и рабочим стоит посредник, тот же рабочий, которому 
хозяин дает сырую щетину и платит с пуда обработанной ще- 
тины. Рабочим платит посредник от себя. Работа урочная, 
т. е. в течение недели рабочий обязан исполнить известный 
урок. От доброй воли посредника зависят вычеты из жалования 
рабочих за неисполнение урочной работы. Мастерские—неболь- 
шие комнаты. Вдоль стены стоят столы, снабженные железными 
гребнями — по одному для каждого щетинщика. На гребнях очи- 
щается сырая щетина. Работают при плохом освещении. В пер- 
вые три дня недели щетина сортируется, а во вторую половину 
недели очищается на гребнях. Когда щетина очищается, пыль 
щетинная стоит в мастерской столбом, засыпает глаза и зат- 
рудняет дыхание. Если принять во внимание, что старая ще- 
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считая их совершенно бесплодным учредждением. Взгляды эти 
нашли себе подходящую почву. Касса борьбы вскоре после стач- 
ки распалась. Рабочие не могли воспользоваться той частичной 
победой, которую они одержали над хозяевами; даже в этом 
отношении стачка прошла для них бесследной; причину этого 
видят во вмешательстве пропагандистов. В настоящее время 
у 3-х названных категорий портных имеются кассы борьбы 
и в 95 году у них было 10 стачек (во всех 10 в общей слож- 
ности были 40 (?) 1 участников), из них 8 с благоприятным 
исходом. Стачки возникали по разным причинам: из-за отказа 
хозяев повысить плату, из-за нежелания хозяина удалить вред- 
него рабочего по требованию рабочих и пр. Теперь организованные 
портные средним числом работают 14 час., неорганизованные 
16 час., военные—14 час., работающие на магазин—14'/^ час.

1. В оригинале этот так и стоит....

В 1894 году у слесарей возникла стачка (15 человек в одной 
мастерской). Рабочие добивались повышения платы. Но так как 
она была начата не в сезонное время, то и не имела успеха. 
Она ничем не кончилась, и к началу 3-й недели после об‘явле- 
ния стачки часть рабочих раз'ехалась, а другая часть размести- 
лась по разным мастерским. Но с наступлением ближайшего се- 
зона хозяин, боясь стачки, сам повысил рабочим плату (среди 
них были и участники только что упомянутой стачки). Другая 
забастовка началась так: агитаторы собрали слесарей одной 
мастерской и предложили им вступить в кассу борьбы. На соб- 
рании было принято решение до основания кассы устроить 
забастовку, потребовав введения 12-часового рабочего дня 
вместо 15-[неясно, может быть, 13-] часового и повышения 
платы. Эта мастерская вместе с другой, где работало 6 человек, 
в то время (в 1895 году) исполняли один и тот же заказ. Рабо- 
чие другой мастерской присоединились к забастовавшим, не 
выставив никаких требований специально для себя—у них 
в мастерской работали 12 часов. Стачка продолжалась 7 дней 
и кончилась победой. Введен был 12-часовый рабочий день 
и на каждую штуку, выделка которой продолжалась сутки, плата 
повышена на 25 коп. Через неделю хозяин, убедившись, что 
поштучная плата для него при новых условиях труда невыгод- 
ная, заменил ее понедельной. Она послужила сюжетом для од- 
ного драматического произведения, написанного одним рабочим 
и поставленного на сцене в агитационных целях. В течение 
трех последних лет слесари мало-по־малу добились своего, т. е, 
введения 12-часового рабочего дня в 7 мастерских (из 12 имею- 
щихся в городе с 55 рабочими), повышения платы на 6—8 руб. 
в месяц сравнительно с городской платой 1892-1893 г., и луч- 
ших отношений. До основания кассы у мастеров работали 
14 часов в сутки.

У заготовщиков—200 человек в ремесле—в 1894 году весной 
была стачка 32 раб. из-за неаккуратной расплаты. Хозяева 
этой мастерской никогда не выплачивали рабочим всего еле- 
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12-часовый рабочий день и повышение поштучной платы—1 рубль 
на каждую штуку. Впоследствии они уменьшили эту плату на 
1/2 руб. В следующие дни число стачечников дошло до 200 чело- 
век. Мастера немедленно снеслись с полицией, и последняя еже- 
дневно арестовывала 5—8 человек, но на другой день выпускала 
их, К этим арестам, повторявшимся ежедневно, рабочие скоро 
привыкли, и на исход стачки это вмешательство полиции не по- 
действовало. Через неделю после начала стачки мастера пред- 
ложили рабочим выбрать делегатов для переговоров. Выбранные 
делегаты, по большей части подростки 1819־ лет, заговорили 
таким резким языком с мастерами, что последние чуть не по- 
клялись, что скорее согласятся ״умереть с голоду“, чем ״вести 
дело с такими мерзавцами“. Переговоры прекратились. Спустя 
пару дней они выразили желание вновь начать переговоры, но 
с женатыми рабочими. Хозяева предложили рабочим некото- 
рые уступки: они согласились на 12-часовый рабочий день—■ 
от 8 до 8 ч. (а не от 6 до 6., как этого требовали рабочие) 
и на повышение поштучной платы средним числом на 25 коп. 
Рабочие настаивали на своих первоначальных требованиях. Неко- 
торые рабочие принимались за работу. Мастера стали местами 
давать работу на дом мелким мастерам. Во все время стачки 
погода стояла скверная, и сезон был плохой. Наконец, после 
7-недельной стачки хозяева сдались, но стачка не принесла 
рабочим ожидаемой пользы, потому что когда хозяева сдались 
сезон и без того плохой был уже на исходе, и не всем рабочим 
удалось получить работу. Спустя неделю после начала стачки 
работающие на магазины портные, поставленные в худшие уело- 
вия, чем заказные, заявили, что станут на работу, если им не 
окажут поддержки, что им также желательно улучшить свое 
положение, что поддержку им следует сказать уж потому, что 
места заказных портных, лучше оплачиваемые, чем их места, 
могут быть ими заняты. Рабочим пришлось оказать им поддержку, 
Они держались неделю (забастовка 60 человек из 100), и на 
половину их требования были удовлетворены (повышена зара- 
ботная плата). Приблизительно в то же время забастовали вое- 
ные портные (числом 22 из 40 слишком человек), выставив 
такие же требования, как и заказные, т. е. повышения заработ- 
ной платы и сокращения рабочего дня—они держались день 
и стачку проиграли. Эта стачка, в общей сложности поглотив- 
шая 1100 —1200 рублей вызвала тогда в городе большое возбуж- 
дение, и хотя рабочие в одной части своих требований были 
удовлетворены, но воспользоваться своей частичной победой 
в то же время не могли по следующей причине: в последнее 
время стачки—в нее вмешались рабочие, враждебно относив- 
шиеся к агитации в рабочей среде и державшиеся того взгляда, 
что в настоящее время в этой среде следует заниматься только 
пропагандой. Они постарались убедить руководителей стачки 
и других ее участников, что она искусственно вызвана, указы- 
вали на вред, который стачка принесет рабочим, на аресты, на 
отсутствие сознания у масс, словом всячески старались расстроить 
ее. Исходя из этого взгляда, они отрицали значение касс борьбы, 
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совые во всем этом имеют преимущество перед некассовыми. 
Профессиональная касса при наших условиях—все для рабо- 
чего; вне ее они ничто. Подтверждением этой мысли служит 
прочитанный Вам отчет.

Настоятельная задача, предстоящая нам—это организация 
булочников, приказчиков и приказчиц—профессии, насчитываю- 
щие тысячи рабочих обоего пола. Кроме них не затронуты дви- 
жением плотники, маляры, кирпичники, мясники, мельники, мыло- 
вары, извозчики и многие другие.

Не говоря уже о рабочих различных фабрик, имеющихся 
в городе, работа, которая нам предстоит, велика, но она будет 
начата в этом году,—ручательством тому служит энергия рабо- 
чих, о которой опять-таки свидетельствует этот отчет.

ГЛАВА II.

Этот отчет прочитан был на рабочем празднике [1-го мая] 
(в апреле 1896 г.). Большинство присутствовавших рабочих 
были только членами кассы борьбы, но не других организаций 
Из конспиративных соображений пришлось в отчете о многом 
умолчать. Ниже даны некоторые опущенные в отчете сведения. 
Теперь же дополним сообщенные сведения еще несколькими 
данными о рабочем движении в некоторых ремеслах с 1892-1893 г. 
до настоящего времени. При этом надо помнить, что преобла- 
дающее производство нашего города—мелкое, и количество стачеч- 
ников поэтому в лучшем случае измеряется десятками. Весною 
1893 года была основана у заказных портных касса борьбы. 
Деятельность свою организованные рабочие начали с того, что 
каждый в одиночку стал подавать прошения о введении 12-ти 
часовой работы, как того требует закон. Они также отправля- 
лись целыми группами с такими ходатайствами к фабричному 
инспектору. Инспектор отвечал им, что они имеют полное право 
после 12-ти часовой работы уйти из мастерской. Рабочие после- 
довали этому совету и в некоторых мастерских делали попытку 
работать только 12 часов. Возмущенные мастера стали искать 
 бунтовщиков“, чтобы разделаться с ними как следует. Они״
устроили в синагоге собрание, на котором решили прогнать 
14 человек, признанных ими ״бунтовщиками“. Скоро они стали 
приводить в исполнение свое решение. Сначала они уволили 
2-х, а потом еще 3-х. Это и слухи о предстоящих увольнениях 
вызвали сильное волнение в среде портных, и они решили соб- 
раться, чтобы обсудить что делать. Собравшиеся за городом 
в количестве 100 человек рабочие решили через 3 дня бросить 
работу; эти же 3 дня посвятить агитации среди всех заказных 
портных города с целью подготовить общую забастовку. Через 
3 дня в 9 часов (в то время работа начиналась в 7 часов утра 
и продолжалось до 11-12 ч. вечера) портные большинства мастер- 
ских бросили работу. На другой день был подведен счет забасто*  
вавшим; оказалось, что к стачке примкнули человек 150 (все- 
го в ремесле человек 200). Требования их были следующие: 
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удачно. 3) Из-за поддерки товарища или учеников, всего 10; 
7 удачных и 3 неудачных. 4) Из-за требования сокращения рабо- 
чего дня или из-за попытки хозяина удлинить рабочий день; 
всего 16: удачно 12 и неудачно 4. 5) Из-за требования повыше- 
ния заработной платы и введение понедельной платы вместо 
поштучной, неаккуратной расплаты и т. п. причинам. 6) Из-за 
нарушения хозяином заключенного контракта: всего 1 и неудачно. 
7) Против замены мужских рабочих девушками, ведущей в конце 
концов ‘к понижению заработной платы занятых мужчин—1 
и удачно.

IX. Главнейшие причины неудачи стачек.
4 стачки не удались, потому что рабочие, не вполне зрело 

обсудив условия, начали стачку не в сезонное время. 5—вслед- 
ствие того, что удалось стачечников заместить другими. 1—по- 
тому, что вмешался инспектор в пользу уволенной по требова- 
нию рабочих девушки. 1—вследствие недостаточной выдержки 
у рабочих этой мастерской.

X. Результаты стачек.
Заметное улучшение материальных условий существования, 

благодаря профессиональной организации и стачкам, произошло 
в следующих ремеслах: 1) у заготовщиков, 2) перчаточников, 
3) позументщиков, 4) сапожников, 5) токарей, 6) щетинщиков 
и некоторых других. В этих ремеслах заработная плата подня- 
лась с 25 коп. до 50 коп. в неделю или на 13—26 руб. в год. 
1) в следующих ремеслах сократился рабочий день на 1 час после 
основания касс борьбы: 1) у резчиков, 2) перчаточников, 3) тока- 
рей и др. 2) На I1/2—2 часа: 1) у сапожников, 2) тандетников 
(у портных, работающих на магазины), 3) заказных портных, 
4) перчаточниц и др. 3) на 23־ часа: 1) позументщиков (ремесло, 
маленькое, всего в ремесле 9 человек), 2) щетинщиков и др. 
Некоторые добились законного 12-ти часового рабочего дня, 
напр. слесарные кассы, следовательно улучшили материальную 
жизнь многих и многих рабочих. Кассы идут также навстречу 
спросу на книги в рабочей среде. Во всех кассах констатировано 
было окз.ао 300 человек, получающих книги для чтения по ука- 
заниям более развитых рабочих. Несомненно, что и внекассовые 
читают, но несомненно и то, что читают они всякий хлам по 
большей части, и хорошая книга попадается им случайно. Борьба 
рабочих с хозяевами развивает в них правосознание, они не 
дают себя, в обиду и если от той или другой обиды их может 
защитить закон, то они обращаются в суд. В течение последнего 
года было 14 процессов, и все почти кончились в пользу рабо- 
чих. Неизвестно, поступают ли точно также внекассовые, но 
можно, не особенно греша против истины сказать, что внекассо- 
вые редко обращаются в суд, вследствие большей чем у кассовых 
забитости, невежества и отсутствия опытных знакомых, которые 
могли бы указать, в каком случае стоит обращаться в суд. Кас- 
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инспектора и полиции явиться на фабричный двор для перего• 
воров. Этим презрением рабочие доказали свою классовую зре- 
лость, справедливо считая инспектора и полицию и подобные 
власти приспешниками экплоататоров, а полицейские переговоры 
средством для вылавливания из среды рабочих так называемых 
зачинщиков.

VII. Число участвовавших в стачках, продолжительность 
и стоимость бывших в этом году стачек.

а) В 56 стачках, происходивших в 21 из названных профес- 
сий, приняло участие 535 человек (в это число входят и участ- 
вовавшие по несколько раз в стачках рабочие), из них 400 слиш- 
ком принадлежат к кассовым, а 132 к некассовым, т. е. в каж- 
дой сотне стачечников имелось 75 кассовых, или каждые 75 кас- 
совых, вступавших в стачку, вовлекали в нее 25 некассовых.

б) Средняя продолжительность стачки. Стачки 
продолжались от одного дня и меньше до 14 дней. Две маленькие 
продолжались одна—6 недель, другая—12 недель; если не счи- 
тать последних двух, то средняя продолжительность стачки 5 дней.

в) Среднее число участников в каждой стачке. 
Число участников каждой стачки колебалось между 1 и 38. 
В одной участвовало 200 человек. Если не считать последней, 
то в среднем в стачке участвовало 9-8 человек.

г) Сколько в каждой стачке участвует касс о- 
вых и некассовых.

Так как в нашем городе приходилось на каждую сотню ста- 
чечников 25 некассовых, то в среднем на 8 стачечников (и это 
число есть среднее число участников стачки для нашего города) 
имеется 2 некассовых.

д) Стоимость стачек. Стачки этого года продолжались 
в общей сложности около 3.600 рабочих дней (если число дней, 
которое продолжалась каждая стачка помножить на число рабо- 
чих, участвовавших в каждой стачке, то получим, сколько рабо- 
чих дней продолжалась каждая стачка); считая среднюю зара- 
ботную плату рабочего в 30 коп., получим, что рабочие потеряли 
около 1.100 руб. заработной платы. Кассам стачки стоили 500 руб. 
Из этой суммы половина пошла на стачки в своем ремесле, поло- 
вина на стачки не в своем ремесле: все ремесла одинаково 
помогали друг другу в борьбе с эксплоатацией. Эти последние 
цифры (расходов на стачки) фактически выражают солидарность 
интересов рабочих нашего города и других городов.

VIII, По каким поводам возникали стачки в этом году.
1) По причинам, подрывающим союз рабочих (из-за требова- 

ния рабочих удаления вредного рабочего из мастерской, из-за 
желания хозяина путем законтрактования уничтожить . попытки 
рабочих к стачке); всего 5: три удачно, 2 неудачно. 2) Из-за 
требования лучших отношений (и ссоры с хозяином) 3—и все 
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5) конфекционные портные, 6) токари, 7) домашние портные 
и портнихи (верхнего платья), 8) трубочисты, 9) типографщики, 
10) жестянники. В этих 10 ремеслах занято слишком 800 чело- 
век, из них организовано 197 чел., т. е, на кажную сотню рабо- 
чих приходится по 24 кассовых члена. Отсюда видно, что в те- 
чение последнего года к движению примкнуло И ремесел (если 
не считать вальщиков) с 350 членами, а существующие год тому 
назад 16 касс увеличились на 150 членов. Обратите внимание, 
что 500 человек, насчитывавшиеся в прошлом году в кассах—это 
плоды долголетних усилий. Настоящий же год—один—прибавил 
к прошлогодним новых 500 кассовых членов.

III. Характер существующих касс.
Несколько лет тому назад некоторые из упомянутых касс, 

напр, кассы конвертниц, чулочниц, столяров, портных шьющих 
платья и др. носили ссудный характер. Теперь все 32 кассы, к ко- 
торым принадлежат рабочие упомянутых 27 профессий, суть кассы 
борьбы с эксплоататорами. Это свидетельствует о классовом 
характере рабочего движения нашего города.

IV. Статистика борьбы с эксплоататорами за последний год
В течение последнего года в 21 из названных профессий (счи- 

тая и вальщиков) происходило 56 стачек, из них 43 кончились 
удачно, 13—неудачно, т. е. на 10 удачных стачек приходится 
3 неудачных, или иначе говоря, если в следующие годы стачки 
будут вестись с таким же успехом, то можно будет сказать, что 
из 100 стачек рабочие в нашем городе выигрывают 77.

V. В каких профессиях, вовлеченных в движение, не было 
в этом году стачек.

В истекшем году (с мая прошлого до сего мая) стачек не 
было в следующих 7 ремеслах: 1) у конвертниц, 2) портных 
(клайдершнайдеринен)—если не считать одной маленькой стачки, 
3) ювелиров, 4) перчаточниц, 5) коробочниц, 6) жестяников, 
7) трубочистов.—Кроме кассы конвертниц, портных и ювелиров— 
остальные 4 кассы совершенно недавно основаны.

VI. Выдающиеся стачки последнего года.
 аСамая крупная стачка произошла н известной фабрике ״ ,

Эдельштейна. Об этой стачке была напечатана кореспонденпия 
в очень распространенной русской газете: ״Биржевые Ведомости“. 
Корреспонденция эта было перепечатана в также широко рас- 
пространенной газете ״Русские Ведомости“ и др. Следовательно 
она возбудила интерес к .себе и за пределами нашего города. 
Радостное чувство испытывал всякий сочувствующий рабочему 
делу человек, как рабочие стойко держались, как они с молча- 
ливым презрением относились к неоднократному приглашению
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1 גע לא יי ב

Материалы для характеристики рабо- 
чего движения нашего города Вильны 
за последние 4-5 лет (собраны в 1895 г.)
ОТЧЕТ, ЧИТАННЫЙ НА МАЙСКОМ ПРАЗДНИКЕ 1896 г. 

В ВИЛЬНЕ

ГЛАВА I

I. Наши силы и средства в прошлом и настоящем году.
В прошлом году общее число рабочих, примкнувших к движе- 

нию, простиралось до 500 человек обоего пола; в настоящем 
году это число увеличилось до 962 чел.: между ними 262 работ- 
ницы. В прошлом году 500 человек, вовлеченных в движение, 
распределялось между 16 профессиями; в настоящем году:962 кас- 
совых члена распределяются между 27 профессиями. В существо- 
вавших в прошлом году рабочих кассах было 77 рублей; в имею- 
щихся теперь 32-х кассах рабочих 27 профессий имеется около 
1000 рублей наличными. В только что упомянутых 27 профес- 
сиях имеется всего 3.300 (1202 работницы) слишком рабочих 
обоего пола, следовательно, профессионально организовано при- 
близительно 30 человек из каждой сотни.

II. Какие профессии участвовали раньше в движении и раз- 
меры движения в последний год.

Два года тому назад в движении участвовали следующие 
И профессий: 1) заготовщики, 2) папиросники, 3) конвертницы, 
4) переплетчики, 5) перчаточники, 6) столяры, 7) слесари, 8) заказ- 
ные портные, 9) булочницы, 10) щетинщики, 11) портнихи (клан- 
дерщнайдеринен). Год тому назад к движению примкнула еще 
о профессий: 1) резчики, 2) мебельщики, 3) сапожники, 4) военные 
портные, 5) ювелиры, 6) литографы (эти—полтора года тому назад). 
В этих шести профессиях теперь 153 кассовых члена из 550 че- 
ловек, занятых в этих профессиях, т. е. 30 человек из каждой 
сотни принадлежит к кассам. В последние 8 месяцев в движе- 
ние были вовлечены рабочие и работницы следующих ремесел: 
1) перчаточницы, 2) коробочницы, 3) медники, 4) позументщики,
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.321—שמערקע שרייבמאג

425



ט ל א ה נ י א

מ יי ז

IV—III . . מינדערהילטנ נאצלאנאלע פת אינסטישרט פת סעקציע ילדישער דער פרב
את ארבעסער ילדישע די צרוישנ באווענוננ סאצלאליסטישע די — י ק ם ר ו ג א ש.)ם.(

XXVII—V.....................................................יארג ־ער90 אוב ־ער80 די פת סאם
ן........................................................................ארבעטער־קרייזלעב ילדישע ערשטע די

!6 . . . 1897—1894 מינסק איב ארבעטער־באוועגונג דער סוב אנהייב דעי
איב אובדז בא ארבעטער־באוועגונג דער פונ כאראקטעריסטיק דער פאר מאטעריאלנ

37..........................................................יאר 5־4 לעצטע די פאר )יוילנע( שטאט
71 ...... . ווילנע סוב באריכט צוט .באמערקונגעב

75 . י• 1892 איב מיי־פייערונג ערשטער דער אם ארבעטער ילדישע פרג רעדעס סיר
םאצ.־דעמ. ערשטע די איב לייענעג פלעגט טע רואם לעקציעס, פוג קאנספעקטג צוויי

ןן5 . . . . יאו־נ ־ער90 די פוב אנהייב איב ווילנע איב קרייזלעב
124 . . . . . . . קאמם־קאסע ווילנער דער פת סטאטוט

129...................................................לעבג( ילדישב סוב דערציילונג )א שטאט-מאגיד דעו־
145 . . . . . סאבריק עדעלשטיינ׳ס אוים ארבייטער די פת קאמס דער

153 . . . . . . . . 1896 מאי טנ-1 אויפב רעדע א
165......................................................................... . ארבייטעי־״ אידישער «דער

ארבעטער׳־: "ילדישנ מ1צ ביילאנעם
214 . . זיכרוינעם געדרוקטע ניט נאב לעווינס בענטשע פת אויסצוג אנ д ביילאגע
דעט וועגנ גובערניע גראדנער פת פאבריק-אינספעקטער פת מיטיילונג д! ביילאגע

215...................................................................בערשטער-שטרללק ווילקאווישקער
 )«דארעמ-רוסישער קאמיטעט ניקאלייעווער דער וואם פראקלאמאציע, א ДЦ בלילאגע

 בערשטער־ ווילקאווישקער דעט וועגג ארויסגעלאת האט ד"(3ארבעטער-םארבא
217..............................................................................................שטרליק

219 . . . . . . . ביאלאסטאק את שטרייק־באוועגונג די
ביאלאסטאק" את שטרייק-פאוועגתג ,דער וועגג באריכט צוט בלילאגעס
228 .......................................................................פאליציי־דעפארטאמענט את д ביילאגע
אפגע־ האבנ־ ארבעטער די ודעלכע אס פאבריקנ, די וועגג אינפארמאציע д! ביילאגע

230 ..........................................................................................ארבעט די שטעלט
231 . . . . אתיאנים אינערלעכע פאר מיניסטער ה׳ עמдц 1 ביילאגע

233 ...................................................גארבער קרינקער די פת שטרייק ערשטג דעט וועגנ
236 ...........................................................................גארבער קרינקער די פת קאמם דער

שטרייק: קרינקער וועגנ באריבט צום ביילאגעם
245 . . . זיברוינעס געדרוקטע ניט לעווס אבע פת אויסצוג אנ д ביילאגע
247 ........................................................................................)ליי( שוווע די д! ביילאגע

248 ............................................................... . «שוומד אלטער דער צו באמערקונג
253 ............................................שטריים זייעד ארג ארבייסער אשטיאנער די סוג לאגע די



. . . . . . האמעל איב באוועגונג סאציאל־דעמאקראטישע די
-.......................................................................ארבעטער־באווענונג האמלער די

ארבעטער־פארייג האנטווערקערישנ האטלער רעם סוב ססאטוט
 זיי צווישב פארשפרייטנ דאס אוב ארבעסער די צווישב פראפאגאנדע פארברעכערישע די

....................................................................אופרופב פארברעכערישע
 האטלער פוב סקלאד אטב געפונעב זיב האבב וועלכע אויסגאבעס, אומלעגאלע פת צעסל

צענטראל־קאמיטעט
 אויסגאבעס אימלעגאלע פת קאטאלאג פת קאפיע א

קאמם" ,את ליד עדלשטאטס
לענב בעסערב א פאר ארבעטער וויטעבסקער די פת קאטפ דעד

 מעלוכע־ וועגב איניאניט די איבער אויספארשונגענ וויכטיקסטע די פת איבערזיכט
יאר 1897 פארב פארברעכנם

רוסיש( )אפ ב?ילאגעס
Материалы для характеристики рабочего движения нашего .1 בי_ילאגע

города Вильны за последние 4-5 лет (собраны в 1895 г.) 
»Вопросы“ (Занятия в Виленских с.-д. рабочих кружках) .И ביילאגע

>. Устав Виленской кассы борьбы .III ביילאגע
По поводу еврейской стачки в Вильне в 1895 г. .IV ביילאגע

. В департамент торговли и мануфактур .V ב?ילאגע
В департамент полиции .V גיילאגע

Сведение о фабриках, на коих рабочие прекратили работу .VII בי״ילאגע
 Господипу министру внутренних дел .VIII ביילאגע
. » . . Гомельское рабочее движение .IX ברלאגע
 . Устав Гомельского ремесленного рабочего союза .X ביילאגע
Преступная пропаганда среди рабочих и распрсстране- .XI בכלאמג

. ние среди них преступных воззваний
Борьба Витебских рабочих за лучшую жизнь .XII ביילאגע
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