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(* זובדעלעוויטש אהרן

 צר* ארן ביכער געדרוקסע פאלגנדיקע פון ג-נט אויפן געש״יבן *(
:סיקלען

 זשורנצל אין ,418.16x06 קת0ש.106“ יאכעלסאן דל. פון זכרונות (1
.•׳ד״ספשק,. 13306 5811• פרוסקין ב. (2 .1818 יולי ,13 נר׳ "5ל1.1ס6*4
 בוך, וייטער "2ק^6מ033מ 613^1138" זשורנצל אין 1x6316 8 1870 .ז.ת“

ז1ק036ש 16קק0ק30ז־08 (1880) (3 .1911 יוני —אפריל
0. 8. ח^16-צ (4 .1906 פעסערבורג בורצעוו. פון רעדצקציע דער אויטעו■

 אנגעוויזן• נים יאר דער ,דאססאוו״דאן. ל!3ט "56מד.(ל 8 8058 70ג- ק0508“
 11. !!!אסקבטץתסם ,,143 301קס1מ 30.1813800x08 6קס8681 8 70-2 (5
רו־ פון זכרונות פארשיידענע (6 .1912 ,מאסקווע 3 80ג- .־!.ז 81א3“

 האט סצקטן און דאטן ביאגראפישע אייניקע דייטש. לעא פון יידיש און כיש
 דצר• אין )אדוואקצש מיראן ברודער יינגע-ער זונדעלעווינזשעס אהרן ע;עבן1 פיר

 כארצקמעריסטיק צלגעמיינע־ ר5ד פאר דעדפצר. אים דאנק נרויסן צ שזג(.
 געשפרעכן, פערזענלעכע די געקומען צוניץ אויך סיר זיינען זונדעלעוויסש א. פון

 ,1912 יארן די אין לאנדאן אין אים מים פ־רן צו אויסגעקוסען איז ביר מאם

.15 אין 13
 דאטע, די געשריבן. מאל כך צ מ׳האט ווי ,1854 אין נישס און *♦(

 גע" עם וועלכן ביי זרבדעלעוויסש, פיראן געגעבן פיר האס אן, דייז איך דאס
ברודער. עלסערן זיין פרן סעסריקע די נאך זיך פינס

1

 טן*4 דעט ווילגע אין געוואדן גענוידן איז זונדעלעודטש אהרן
 נאלענאטישן פוגם גע״ען זייגעץ עלטעק די (.** 1852 טטיל( )אלטן י,לי

 טיטן אגגעשמעקט ניטל א שיין למדן, א ייד א פאטער -ע- שטא:-
 ,ש*”טעדגעטע*״8 ׳">״* גער״ען !*א עד טט.*עאל”א א ,.,שנלד. פון ג״טט

 ליוועראגט א געווען געשעפטן: -גטטע*פא-ש די צו באפן דך פלעגט
 *גע ,לעדעד־געשעפט א ניר־״נתיז, א געדאט אייזגנאן, דעד ניי

גע דיגע אנעד שוףפאנדיקל. א ווילגע אין עפעגען אפילו פדודט
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 געהאט זיי פון האט ער אדן האלמן, ניט לאנג זיך פלעגן שעפטן
 מוטער, די געווען אייגנטלעך איז שפייזערקע די מזל*ברכה. ווייניק

 פראק* קלוגע א נאם, דייפשער אויף שענק א געהאלטן האט וועלכע
 זיין פאטער פרנס געירשנט האט אהרן אשת־־חיל. א יידענע, טישע

 איר - מוטער דער פין גיישט; אונטערנעמערישן אין אידעאליזם
שכל. פראקטישן נעזונטן

 גע* איז עד דערציונג. טראדיציאנעלע א באקומען האט אהרן
 יינגל". "גוטן א פאר שם א געהאט האט פעןק, אין פלייסיק ווען

 איז בר״מציוה צו רב. א ווערן צר געחלומט פרום, זייער געווען
 רב, דארטיקן פונם ישיבה דער אין סמארגאן קיין אוועקגעפארץ ער

 ישיבה דער אין אבער קרוב; א זיינער געווען אגב איז וועלכער
 די לייענען גענומען השכלה, דער טיט געוואק באקאנט ער איז
 דער צר סקעפטיש באציעץ זיך אנגעהויבן ביכלעך, העברעןשע נייע

 בילדונג. אייראפע:שעד צי שטרעבן ארן טראדיציע יידישער אלטער
 רא* אין אנקומען געוועץ אים בא• איז דיערצו וועג לייבטשטער דער

 אהרן יוניער רעד און געשטערט, ניט האבן עלטערן די בינער*שול.
 אין אין צוגעגדייט דך לערער, א פון הילך" דער אן אליין, האט
 אין קלאס. ערשטן אין אנגעקוטען ער איז אלט, יאר זעכצן ,1868

 פאר* איז זי ווען ,1873 ביז פארבראכט ער האט ראבינער־־שול
 האט לערעריי צי ווי אזוי לערער*אינסטיטוט. א אין געווארן וואנדלט

 עק* צים גרייטן אוגעהויבן זיך ער האט געצויגן, ניט זונדעלעוויטשן
אינסטיטוט. טעכנאלאגישץ פעטערבורגער אין זאמען

 איינ־ גרויסן א געהאט זונדעלעוויטש האט ראבינעד*שול אין
 מיט אייך אנטוויקלונג, אין שכל זיין טיט חברים זיינע אייך פליט

 צארט* און שטארקייט פוץ געמיש א געווען איי וואם כאראקטער, זיין
 זונדעלעוויטש ארגאניזירט קלאם דריטן אדער צווייטץ אין שיין חייט.

 ק^יזלעך דעטאלטיקע אלע אין ווי זעלבשטאנטוויקלונג. פון קרייזל א
 אויש* טיט אפגעגעבן צייט ערשטע די זיך מען האט מין, דעש פון

 וועלט־^אנשויונג פאזיטיוויטטישע נייע א מיטגלידער די ביי ארבעטץ
 יארן. עד*1860 די פון ליטעראטור רושישער ראדיקאלער דער לויט

 דורך געיראכט ליטעראטרר אומלעגאלע קריגן אן מען הייבט שפעטער
אהייט מאשקורע אדע• פעטערבורג פון קומען ©לעגן וואס כטודענטן,
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 דעי אין ביליג. און זיכער פוס, פעסטן א אויף טראנפפארט דעם
 דעד געווען זונדעלעוויטש איז יארן ער*70 די פון צייט גאנצער

 רעוואלד* פון ארגאניזאטאד פעוקער איינציק דעד אפשר פעוקפטער,
 דער- געקומען עד איז אזוי ווי רוהלאנד. אין קאנטראבאנד ציאנערער

 געווארן באקאנט עד איז שענק אין מאמען דעד ביי אז ,מעגלעך ? צו
 מיט עפקים "לינקע" געהאט האבן וואס מענטשן, "בלאטע" מיט

 טשייקאווצעם די מיט גרענעץ*פוינקטן. ובדומה קיבארט ,וואלקאוויפק
 אנא קורסיסטין ווילנער א דורך פארבונדן זונדעלעוויטש דך האט

 גע* האט עפשטיין דאזיקע די אז מעגלעך, עפשטייץ. מיבאילאוונא
 פריער, פון נאך קאנטראבאנדיפטן די טיט באציונגען צופעליקע האט
 ארבעט. דאזיקער דעד אין אדייננעפירט זונדעלעוויטשן דאס האט זי און

 .אין לאווריסטן. די מוט פארבונדן זיך ער האט שפעטער אביפל
אזר. דעס דועגן זונדעלעוויטש דערציילט פרומקין ב. צו בריוו זיין

 אונטער* געפירט האב איך וועלכן מיט ,קאנטראבאנדיפט א "פון
 איך האב גרענעץ, דעד איבעד מענטשן אריבערפירן וועגן האנדלונגען

 א איינער וואוינט האטעל אין נישקאווסקין ביי אז דערוואופט, זיך
 ביכער* דעס פאר איס לייגט וועלכער פעטערבורג, פון געקומענעד

 פארוואס ,קאנטראבאנדיפט דעס אויפגערעדט האב איך טראנספארט.
 אוועק איך בין אליין אוץ סוד, פרעמדן א אויסגעפלוידערט האט ער
 פון שמועה א נאך אין געקומענעם דעם אפגעזוכט האב האטעל, אין
 איין פון זיינען מיד אז איבערצייגט, ביידע זיך מיר האבן מינוט 15

 עסקים. אונזערע ווענן דייק אנגעהויבן פארטרוילעך האבן אזן לאנער,
 ,סעמיאקאווסקי סטעפאנאוויטש יעווגעני געווען איז אורח דאזיקער דער

 קא* )א קארא אויף זעלבסטמארד באנאנגען שפעטער איז וועלכעד
 טעטיקער א געוויען איז ער ל.(. סיביר-א. אין טורמע טארזשנע
 מיט פארבינדונגען גענעבן מיד האט לאווריסטן, די פוץ מיטגליד

 אוט* רעם זיי פאר ארגאניזידן פארגעלייגט אין קדיזל דעס אט
טראנפפארט. לעגאלן

 געגאנגען זיינען עס וועלכן דורך צענטעד, א געווארן איז ווילנע
 אויב* מיט מאפקווע אין פעטערבורג צווישן פארבינדונגען לעבהאפטע

 מענטשץ: אויך נאד ביבעד, בלויז ניט טראנספארטירט מיהאט לאנד.
רוב* פארלאזץ געמוזט האבן וואס ,רעוואלוציאנערן קאמפראמעטירטע
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 יידישן דעם לערער, זיין אגיטירן גענופעץ דך זונדעלעוויטש
ארויכגעקופען. גארנישט דך, פארשטייט אין, דערפון אבער שופטער,

 ראך דך האט ער אראפגעפאלן: ניט זיך ביי איז זונדעלעוויטש
פאלק. רופישן אין גיין געגרייט

 ניט חברים זיינע אין זונדעלעוויטש האבן פארוואם זיך, פרעגט
 נעענטער, געווען די ראך איז וואם פאלק, יידישן אין גיין געוואלט

 פאפן? ליידנדיקע און ארבעטנדקע געווען אויך ראך זיינען דארטן און
אזוי: דעם אויף ענטפערט י^כעלפאן וו. אויבנדערפאנטער דער

 דך, פארשטייט און, פאלין אין ניין צו גענרייט זיך האבן "פיר
 יידישער דער צו נעגאטיוו באצויגן זיך האבן פיר פאלק, תפישן אין

 פיר האבן זשאתאן רעם בכלל. רעליניע יעטווידער צו ווי רעליייע,
 טויטן א פאר העברעןש און שפראך קעפטלעכע א פאר גערעכנט

 נאציאנאלע ר* געלערנטע. פאר בלויז אינטערעפאנט איז וראש לשון,
 אלגעפייףפענטש- פון ,בכלל האבן שפראך און טראדיציעם ,גלויבונגען

 זיי* פיר אבער ווערטפיל. אויפגעזען ניט אינו שטאנדפונקט, לעכן
 אויפ* רופישער העד אין אין אפיפילאטארן אויפריכטיקע געווען נען

 פאר* זיך, פרעגט יידן. פאר ישועה די געזען פיר האבן קלערוננ
 און פאלק רופישן צווישן ארבעטן צו געשטרעבט פיר האבן וואם
 פארפרעפרקייט אונזער טיט דך ערקלערט דאם יידישן? צווישן ניט
 יירנטום רופישן פונם קולטור גייפטיקער דאפאלפטיקער דער פון
 בור* און ארטאדאקפאלע זיינע צו באציונג נענאטיווער רעד פיט און

 אדעפטן די פיר, זיינען סביבה זייער פון וואם אנפירער, זשואזע
 הא* די שייך ז אי וואם ארליפנעקופען. אליין תורה, נייער דער פון

 באפרייונג די או גערעכנט, פיר האבץ יידנטום, פרנס פאפן רעפאשנע
 דרוק פונם און דעפפאטיום פון פפשלה דער פון פאלק רופישן פונם
 פאליטישער דער צו ברעננען אויך קלאםן-וועט הערשנדיקע די פון
 רופלאוד, פון פעלקער אנדעדע אלע פין באפרייוני, עקאנאפישער און

 די אז זיין, פודה פון פע און פאלרץ. יידישן פונם אייך דערין
 צו ליבע אייננעפלאנצט אונז ביי האט וועלכע ליטעראטור, רוסישע
 פאס געוויסער א אין אונז ביי האט פאלסץ, רופישץ צום און בילדונג

 ווענן ווי ניט יידנטום, ווענן פאדשטעלונג א אייננעפלאנצט אייך
 פיינונגען אועלכע קלאם. פאראזיטישן א וועגן ווי נאד פאלק, א
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 שרייבער, רופישע ראדיקאלע די אייך ארויפנעזאנט זעלטן ניט האין
 וראם סיבות, די פון אייגע געלעגן איי סיר, דאכט העם, אין און

ט". י י ק י נ י ר ט פ א אונזער דעתןלערן

 זונדעלעוויטש אהרן שרייבט (1910) פרוטקין ב. צו בריוו זיינע אין
אזר: דעם ווענן

 ניט א־נאני־ם, אלם יידנטום, דאם איז אלעטען אונז "פאר
 ווע-ץ. צו אונטערגעהאלטן פארדינען זאל וואם ,דערשיינינג איא געורען

 ניט האט יידנטום פון נאציאנאליטעט די אז ,א״פנעזען האט אונז
 צו" בינרט דואט ,הויפט״צעטענט דעם עקפיסטענץ״בארעכטיקוע. קיין
 א פאר געהאלטן מיד האין רעליגיע, די גאנצע, איין אין יידן די נדף

 טלובה״ארנא־ אייגענע קיין דענרעסיוו... בפירוש איז וואם פאקטא",
 די אבער שפראך. די איבער בלייבט ניט. יידן פארטאין ניזאציע

 געביט צום איננאנצן געהערט טיר, רעכענען שפראך, העברע:שע
 דאזיקץ דעם זיין צי טחיה״טתים שטרעבונג די אין ;פילאלאייע פון

 הייגטיקע פין אוטגאנג״שפראך אן פאר אים טא:ן לשון, ארבאישן
 פאר" איינמוטיקע זעלבקע די אדויסנערופן אוגז ביי טענטשץ-האט

 געזעלשאפט רוסישער דער אין ארויפגערופן פ׳האט וועלבע ,אירטיילונג
 און לאטיין רופלאנד אין איינצופלאנצן טאלסטאי דט. פין פראבע די

 נעווען, טיינונג אונזער איז זשאדגאן, דעם שייך איז וואם גריכיש.
 ער וועט בילדונג, אייראפעישע דערווערבן וועלן יידן טער וואם אז

 אויסגעארבעטע טער די פין איינער ארט זיין אפטרעטן טער אלץ
 רו" דער עיקר דער פעלקער, קריסטלעכע גרעסערע די פין שפ-אבן
 קיין ניט האין יידן אז געדאבט, זיך האט אונז שפראך. פישער

 און איינע פך א נאד פאראנען אינטערעפן. נאציאנאלע אלגעטיינע
 דאם צונויף שטעלץ וראם טענטשן, די פון אינטערעפן זעלביקע די

 ,נלייכיאתיכטיקינג באקוטען אין באשטייעץ וואם ,יידנטופ-אינטערעפן
 ארבעט דער אין אין בילדונג אייראפעישער צו וועג א זיך עפענען

 בא" די צונויף שטעלן וואם מעגטשן, איבעריקע אלע טיט צוזאטען
 אוט" איז: ציל איר וואם ארבעט, אן - רופלאנד פין פעלקערונג

 אלטענטשלעכע די פין זייט דער אין א-דענוני געזעלשאפטלעבע ד׳ בייטן
גערעכטירףט". אין נוטס פין אידעאלן
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 זונ״י און יאכעלסאן פון דערקלערונגען די צונויף מיד נעמען
 און קאסמאפאליטיזם אלץ: פאר פדיער מ־ר באקומען .דעלעוויטש,
 נאציעס האבן שטאנדפונקט מענטשלעכן אלגעמיין פון אסימילאציע.

 אן טיט נאציע קיין ניט זיינען יידן ניט. ווערט שום קיין בכלל
 מענטשן, איינצלנע סך א נאר זיינען דאס עקסיסטענץ־בארעכטיקונג.

 זיי רעבטלאזיקייט. זייער צוליב בלוי! אינטערעסץ גלייכע האבן וואס
 ניט. שפראך קיין איז שפראך זייער מלוכה; ק,יין ניט פארמאגן

 זיך האבן רעליגיע הער צו אבער גרופע, רעליגיעזע א זיינען יידן
 יידישער דעד צו און נעגאטיוו; באצויגן בכלל רעוואלוציאנערן די

 אירע פון אוץ ארומגערינגלט געווען מיאיז וועלכער מיט רעליניע,
 באצויגן זיך מען האט געליטן, אוממיטלבאר מען האט טראדיציעס

 רע* אנדערע צו ווי נענאציע, פולבלוטיקערער שארפערער, א מיט
 לייענעץ. פון נאד געוואוסט מען האט חסרונות זייערע וואס ליגיעס,

 רעכט* דער צו' פארשווינדן. וועט ריידן, יידן וועלכן אויף לשון, דער
 באפרייט וועט דוסלאנד נאמץ ווען סוף, א נעמען וועט לאזיקייט

 יידנ- פון איבער בלייבט וואס קלאסףדרוק. און דעספאטיזס פון ווערן
ביינדלעך. מיט ציינדלעך טום?

 אינטעליגענץ רעוואלוציאנערע יידישע די וואם דאס, צווייטנס,
 מאסע. יידישער דער פון לעבן גייסטיקן פונם אפגעריסן געווען איז
 יידישע די נאך האט שפראך אייגענער איר אוייף קולטור נייע קיין

 געווען איז ליטעראטור העברע:שע די געהאט. ניט דעמאלט מאסע
 באקומען אינטעליגענץ די האט אליין רםאלק פון אפנעריסן און ענג

 ניט האבן מאסן יידישע די וועלכער אויף שפראך, א אויף בילדונג
 ניט ה׳האבץ וועלכער אין ,קרלטור א איינגעזויגן מיהאט גערעדט;
 האט בילדונג ראפע:שע“א פאלק. איינענעם פונם דאפטן די געפלאסן

 וואס■ אסימילאציע, פראקטישע די איז דאש בילדונג. רוסישע געהייסן
 אסימי* די ווי ערגער סך א היינט נאך ווירקט און געווירקט האט

אידעאלאגיע. לאטארישע
 געווען איז דאס אט - קלאם״ פאראזיטישער א זיינען ״יידן

 רעוואלו- יידישע די וועלכער צוליב הויפט-סיבה, די עיקר, דעד
 האט דאס מאפן. יידישע די פון פארפרעמדט געוועץ זיינען ציאנערן

העדשנדיקער דעמאלט דעד פון טעארעטיש: סיי באגחנדעט מען
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 צייט יענער צו שויין זיינען רוסן די ביי אויב בנמצא. געווען ניט
 קוילףגרעבער-געוועץ ,אייזנבאףארבעטער ,פאבריקן גרעפערע כעווען

 עט* אפילו יידן ביי איז פראלעטאריאט, שטאטישן פון אנהייב דער
 זעלטנקייט. א געיוען אייך דעמאלט נאך ווארשטאט גרעפערער א וואט

 לערן* פאר א טיט געארבעט האבן בעלי-מלאכות קליינטשינקע די
 נעכטיקער דער האט חתונה דער נאך געזעלן. א טיט ווען זעלטן ,■יינגלעך
 און ;קארליר^ווארשטאט א פארלייגט און נדן דעם גענוטען געזעלן
 זיי- בעלי־־מלאכות זעלבשטענדיקע די יונג. מען האט געהאט חתונה

 געווען שטענדיק זיינען און אביונים האלבע געווען דוב דאם נען
 איז וואם טאפףמענטש, יידישער דער און אונטערצוהאנדלען. גרייט
 אין ארבעט, דודך געווארן געלייטערט און געקרעפטיקט ניט נאך

 שוועד ווארים. צעשראקענער א נכנע, א מאכטלאזער, א געווען
 פסיכאלאגיע. קעמפערישער א טיט איינעם אזא פארצושטעלן זיך געווען

 שפעטער, 15 י$ר א טיט בייטן גיך אנגעהויבן זיך האט אלין דאם
 ,)זאקנמאכעריי הויז־־אינדופטדיע די אויסגעוואקפן איז יידן ביי ווען

 קאנצענטרירט האט וועלכע וכדומה(, זעמשעריי ,קאמאשנשטעפעריי
 צוזאמען וועץ אונטעדנעטעד, איין ביי אדבעטער צאל גרעפערע א

 אנגעהויבן מלאכות שטאטישע די זיך האבן שטעט די פין וואוקם טיטן
 דער האט יארן ער*70 די אין ווארשטאטן. גרעפערע צו אנטוויקלען

 ניט איז וואם טיפ, פאראזיטישן א בלויז יידן ביי געזען באאבאכטער
 פפיכאלאכיש פראפאגאנדע, פאציאליפטישע די אויפצונעמען טפונל

 מען האט מאפע אזא צווישן קאמף. רעוואלוציאנערן צום מפוגל ניט
 זיי* רעוואלוציאנערן די אבער ;קולטורעל ארבעטן געקאנט אפשר

 צווישן קולטור־ארבעט טאץ צו קולטור-טרעגעד. קיין געווען ניט ראך נען
 פראקטיק און אידעאלאגיע די אויך נעשטערט זיי האט מאפן יידישע די

 האט דאם - קולטור יידישע אייגענע אץ שאפן אפימילאציע. פין
 האט עם ווייל ארויף: געקאנט ניט רעיון אויפן קיינעם גאר דעטאלט
 וועלכן אייף ,הויפט-פונדאמענט דער ארבעטער, יידישער דער געפעלט

 מצב דעטאלטיקן זייער לויט ווייל ווערן. געברט קאז קולטוד אזא
 עם וועלכן אויף באדן, זומפיקער א געווען מאפן יידישע די זיינען

בריעץ. צו עפעם געווען שוועד איז
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 יירישע אבער ייד, א אליין בין "איך שרייבט: ער יידן. רופישע ■די
 פאר נאר זא־גץ יידן רופישע די געזען. ווייניק איך האי ארבעטער
 אפילו אלץ, פארק,ויפן צו גרייט זיי זיינען געלט פאר פראפיטן.

 דייטש* אין כוחות. קיין זיי אויף אויפברענגעץ ניט פ׳לוינט כבוד. זייער
 אבער ;וואל-קאמפאניע א אין אנטיילנעמען יידן קאנען למשל, לאנד,

 וואט זאך, א איז פאליטיק מיט זיך פאדנעמען וואו רופלאנד, אין
 לעבן-ד^רטן דעם איינצושטעלן אויס פ׳קומט וואו קרבנות, פאדעדט

 ,טראנפפ^רט געחיימען א פאר אפשר ברעניען. ניט נוצץ קיין יידן ■קאנען
 זיי קאנען דערויף - קווארטירן געהיימע און פאפפארטן באקומען צו

 די אט מזומנים". מיט באצאלן זיי מ־וועט אויב דאם, איז טויגן,
 בעת- געווארץ געשריבן איז וואם בריוו, א אין יידן צו פאדאכטונג

 די ווי צייט, יענער פאר כאראקטעריפטיש מער אפשר איז מעשה,
 מאפע. יידישער דער וועגן זונדעלעוויטשן פון שורות ציטירטע אויבן

 ייר דער יארן ער*70 די ,אין אפילו זיך האט זונדעלעוויטשן אין
 און חברים; זיינע פון פך א ביי ווי שטארקער, פילן געלאזט אייך

 צענד- עטלעכע מיט געשריבן ראך ער האט פרוטקןנעץ ב. צו בריוו די
 ענגלאנד אין אמעריקע, אין און רופלאנד אין בעת שפעטער, יאד ליק
 א און פראלעטאריאט יידישער א גע,יועץ שיין איז גאליציע אין און

 ווייטן פון זכרונות די און ;ארבעטער-באוועגונג יידישע באדייטנדיקע
 אין איבערגעבראכן ביפל א זיך ווילנדיק ניט אפשר האבן ־נעכטן

היינט. פון איינדרוקן לעבעדיקע די
 אויך יארן יענע אין רעוואלוציאנערן יידישע הי צווישן געווען

 בעסטע די פון איינער אפטעקמאן, יופף אפטעקמאן; ווי אזעלכע,
 הי פון באוועגונג רופישיע די וואס פויעריס, צווישן פדאפאגאנדיפטן

 פראוואפלאוו- דעב אנגענומען 1875 אין האט געוואופט, האט יארן ער-70
 געווען איז אפטעקמאן סיבות. פך א האב; דערצו געבראכט גלויבץ. נעם
 פראפאגאנדע צוליב נויגוניען. מיסטישע ■מיט נאטור עקזאלטירטע אן

 געארבעט, דעמאלט קורם, לעצטן פין מעדיק פטודענט א ער, האט
 אין שוועפטער, בארעמהארציקע פון געמיינדע א אין פעלדשער אלם
 שטי* רעליגיעזע הייפע א געהערשט האט געמיינדע דאזיקער דער אין

 די אויף ווירקן צו בעפער כדי פוגעסטירט. אים האט וועלכע מתג,
פון גייסט אין אויפטייטשן געפרוווט ער האט פאלק", פון "מענטשן
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תודה קרישטלעכע די און דעש, אין גלויבץ אנגעהויבן אמתן דער
 אידעאל. םאציאל*םטישן זיין מיט צינויפנעגאשן איש ביי זיך האט

 אין שילערין א זיינער צו ליבע פון געיפיל א טנגעוויףר אייך האט דא
 איז וועלכע פאראשע, שוועבטע• באתמהארציקער דעה שאציאליזש,

 - שיבה א נאך גערען איז דעם אין אבער רעליגיעז. טיף געווען
 "מעגלעך, אזוי: דעש ווענן שהיבט אליין אפטעקמאן ביבה. יידישע א

 צינויפ־ שטרעבונג אינשטינקטיווע א געווען איו דאב אז ענדלעך,
 געווען בין איך וועמען פאלק, יענעש מיט פאלק, מיטן זיך צוייק

 אויפנעמען, אבער מיך וועט ודאב אמונה, אין בלוט לויט פרעמה
 ביי איז האב אין איש". טיט רעליניע איין פין זיין וועל איך אייב
 "פ־אוואזשיטעל* מין א ,צערעמאנוע פאדמעלע א בלויז ניט נעהען איש

 טויפן פארן "ראשיי". פויערישער דער אין אריינצודהנגען ,שטווא״
 קאטעכיזיס אין אין געבעט-בוך אין פאהונקען געדען ער איז זיך
 נשמה: נייע א דעירפילט זיך אין ער האט טויף־־אקט העש נאך אין

 אין גיין וועל איך באנייטער. א ווי געפילט העמאלט זיך האב "איך
 ווי נאר ייר, א ווי ניט שוין - געקלערט איך האב - פאלק

 פאלק" אין "כיין אויב !״ פאלק מיטן באהעפט מיד האב איך ק־יבט. א
 געהיישן צייט יענער פון רעהאלוציאנעדן ייהישע אלע ביי במעט האט

 נאטורן, טיף-אויפריכטיקע אזעלכע פאר עש איז יידן, פון אוועק
 געדאנק, דער געפייניקט בברד האט זיי ץנאפ. געווען אפטעקמאן, ווי
 גייעץ. זיי וועלכן אין פאלק, דעש פרעמה אלץ נאך זיינען זיי אז

 בלוט ראש אמונה. די און בלוט האש שטייען איש מיט זיי צדישן
 אוישעדלעך, ניט און בייטן. מעץ מוז רעליגיע הי ניט. מען קאן בייטן

 צונויפגישן זיך הארצן גאנצץ פין שמחה, מיט נאד נויט, על^פי ניט
אמונות זיין און פאלק טיטן

 וועמען איינער, געווען קרייזל ווילנער דעש אין איז ראך אין
 יידן. צווישץ אגיטאציע שאציאליסטישער פון איניציאטיד הי ס׳נעהעדט

 רעראקטאר שפעטעדדיקער דעד ליבערמאן, אהרן געווען איז דאש
 פארבאנה שאציאלישטישן יידישן ערשטן פונש גרינדער אין "האמת" פין
 אז זיך, "פארשטייט איש: ווענן שרייבט יאכעלשאץ וו. לאנהאן. אין
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 ניט>לויבן. רעליגיעזן פדן פאזיציע דער אייף געשטאנען איז ער
 אויפגעהויק האט וואם דער, געווען ער איז קרייזל אונזער אין אבער

 קןלטורעלע די אין באוואוסטזיין נאציאנאלן רעם וועגן פראגע די
 נויטווענדיקייט דער וועגן און פאלק יידישן פונם אייגנטיטלעבקייטן

 די אבער שפ״אך. יידישער דער אויף פארלא: פאציאליפטישן א פון
 האט העברעוש, ארעד זשארגאן אין שפראך, וועלכער אין פראגע:

 גערעכנט, האט ער ווייל לעצטער, דער פאר באשלאפן ליבערטאז
 פראפאגאנדיפטן קאדר א צוגרייטן טען דארף אלין פון פריער אז
 איבעתעב; אז א;ן יוגנט, תלטודיפטישער אינטעליגענטער דער פון

 שפראך, דער אויף נאד מעגלעך איז וויסנשאפטלעך פאציאליזם דעם
 רייבע א אבער זי פארמאגט ניט, איר אויף רעדט מען דגם וואם,

 האבן זיי פארשטאנען: ניט ליבערטאנען האבן חברים די ליטעראטור".
 אים האבן זיי הגם בעל^חלומות, א אויף ווי געקוקט, אים אויף

 טראנפפארט דעם ארגאמזירן און פארבינדונגען איינשטעלן געהאלפן
"האטת". פון

 האט ווילנע אין קרייזל רעיואלוציאנערער יידישער ערשטער דער
 איז לערער־־אינפטיטוט פון שילער די צווישן געהאלטן. לאנג ניט זיך

 יוני טן*30 דעם געמפרט. האט וועלכער מנוול, א איינער געווען
 מען האט שילער די ביי רעוויזיע. א געווען אינפטיטוט אין איז 1875

 זיך זאלן זיי געפאדערט, מ׳האט ליטעראטור. אוטלעגאלע געפונען
 און דערשראקן זיף האט ר. איינער פטראשען. גענומען זיין, מידה

 אין זיף האט )וויינער?( וו. דאזיקער דער וו. חבר זיין אויף אנגעוויזן
 זונדעלעוויטשן. אויף אנגעוויזן און פארלארן טינוט ערשטער דער
 מעשה די איידער נאך אדן, געקראגן חרטה באלד אבער האט ער
 געווען מודיע ער האט ,זשאנדארמעריע דער צו איבערגעגאנגען איז

 געטאכט אפנים האט רעוויזיע .)די געפאר דער וועגן זונדעלעריטשן
 געאיילט ניט זיך האט וועלכע ,אינסטיטוט פין אדטיניפטראציע די

 ניט דערווייל מ׳זאל מורא, אוים פאליציי דער זאך די איבערצוגעבן
 באוויזן האבן זונדעלעוויטש און וויינער אינפטיטוט(. דעם פאדמאבן

 זונ* אין רעוויזיע א געטאבט האט פאליציי די באהאלטן. צו זיך
 שופטער" בלויז געפונען טען האט דארטן אבער דירה, דעלעוויטשעס

פאלק. אין גיין זיך קליינט יונגערמאן דער אז אפימן, - געצייג
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17(2) געווען וזאס



 אונזער האט אזוי מגפה". שעדלעכער א אן ווי ערגער ׳ביכלעך,
 די פין טריט ערשטע די באגעמט צוריכן 50 יאר א מיט קלער

 פאר כאראקטעריפטיש איז דאש און רעוואלוציאנערן. יידישע ערשטע
 פון אמאל ,נעפלנך א פאר מירא אויש אמאל טאג. היינטיק ביז איש

 צו געזוכט קלער דער האט שטענדיכן אבער איניציאטיוו, אייגענער
שעדי^.

 געמיזט האב; וויינער און ליבערמאן יאכעלשאן, ,זונדעלעוויטש
 זיינען יאכעלשאן און זונדעלעוויטש אומלעגאל. ווערן און אגטלייפן

 אין קרייזל״באוועגוינג די אבער אויפלאנד. קיין אוועק קאוונע דורך
 פאליציי די וואס טומל, דער אמת, געהרגעט. ניט עש האט ווילנע

 עלטערן, די צווישן אומרו אן דערוועקט האט ,אויפגעהויבן האט
 ביי "כיכלעך. די פאר מות אימת ציטערן אנגעהויבן האבן זיי און

 די פארשארפט נאד טומל זעלביקער דער האט אבער יוגנט רעד
 אומ* צו און קרייזלעך געהיימע צו אינטערעס רעם און נייגעריקייט
 באוועגונג דער זיך, פארשטייט איז, דאש און ליטעראטור, לעגאלער

געקומען. צוניץ

11

 קיניגפבערג אין דייטשלאנד, אין פארבראבט האט זונדעלעוויטש
 קיין אומגעקערט זיך האט ער און וואכן עטלעכע נאר בערלין ן א•

 אין ארעסט זיין ביז און אן דעמאלט פון ארבעט. דער צו רופלאנד
 רעוו<ןלו^ דער אפ אינגאנצן זיך גיט און אומלעגאל עד לעבט 1879 טיף

 ארגאניזא* און שכל פראקטישער גרויפער זיין באוועגונג. ציאנערער
 שורה. ערשטער דער אין ארוים באלד אים רוקן טאלענט טא-ישער

 אוים* באזונדערם זיך האט זונדעלעוויטש אז עדות, זאגט דייטש לעא
 צווייגן אייניקע "אין שכל. זיין פון שניט פראקטישן מיטן געטיילט

 גלייכן זיין געהאט ניט ער האט טעטיקייט רעוואלוציאנערער רעד פין
 דערציילן זעלבע דאם קאנקורענץ". יערער אויסער געשטאנען איז א־ן

 פון זכרונות זייערע אין זונדעלעוויטשן דערמאנען וואש אלע, אונז
 די געווארן געגרינדעט 1876 הארבפט אין איז עם ווען צייט. יענער
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 גע"" זונדעלעריטש איז ,“וואליא אי "זעמליא א־גאניזאציע באראיפטע
 נאטאנזאן מארק )פלעכאנאר, רעוואלוציאנערן 22 די פין איינע־ רען

 גע" אויך איז ער גרונט״קרייז. איר געיילדעט האין ראם וכדומדס,
ראליא". אי "זעמליא פין ראם גרויפן רעם אין מיטגליד א רען

 וויל" אין ראם זעלניקע, די גענליבן איז הויפט״ארנעט זיין
 איצט אבער טראנפפארט; אומלעגאלן רעם ארגאניזירן פעריאד: נע־

 יום־ פארנעם. גרעפערן א פך א באקומען אריעט דאזיקע די האט
 מיניפטער מין א גערען איז "זונדעלעורטש דערציילט: אפטעקמאן

 נאצית"• איינשטעלן געווען איז הו: זיין עניניפ. אויפלענדישע פא־
 פא־מען: פארשיידנפטע ד• אין רעלט אדיסלענדישער דעד מיט גען

 אימ" רופלאנד קיין אויפלאנד פון צוצושטעלן אויף וועגן ארגאנידרן
 אוים" פון אריבערצופירן וכדומה, דרוק״מכשירים ליטעראטור, לעגאלע

 נטערהאנד* א פא־שיידנפטע די פאר אנערן רעראלוצ צוריק אין לאגד
 גרענעץ" דער צרישן גל. ד. און עמיגראנטן פאליטישע די מיט לרגגען

 מענטש. אייגענער אן גערען ער איז קאנטדאנאנדיפטן די אוץ ראך
 אדומפארן. אין געהאלטן שטענדיק ער האט ארבעט ארט זיין צוליי

 זונדעלע* ראוינט ראי געפרעגט: אמאל האט חבר א אונזערער רען
קלאם". דריטן פון ראגאן אין ענטפער: דעד גערען איז ריטש?

 פין הויפט־״נעפט דעד איז דע־ציילט, יאבעלפאן וו. ור לויט
 פוראלקער ,שיררינט שטעטל ד^ם גע,רען דעמאלט קאנטראבאנדיפטן די

 קו" צו כדי ווערבעלארע. פון דרופ״זייט צו ריארפט 40 גונעתיע,
 פטאציע א מיט צוג פין א״אפ געדארפט מען האט אהין, מעץ

 פיר. א מיט צופארן דארטן פוץ אוץ רערנעלאווע פא־ צריי א-ער
 אין אראפ מען פלעגט רופלאנד, קיין פארן געדארפט מיהאט רען

 דארטן און אייטקינעץ, פא־ פטאציע דייטשע לעצטע די שטאלופן,
 פין הויפט דער קאנטהאיאנדיפטן. די מיט געטראפן דך מען האט

 זעלייקעד, דעד אפנים זלמן, איינער געווען אין קאנטדאנאנדיפטן די
 ׳,קאזשיכאר ,,אנדריי ראמאן זיין אין ארוים פירט פטעפניאק רעמען

 געלער א גערען איז ראם שמואל". געלער "דעד נאמען אונטערן
 האט פאמיליע גאנצע זיין פלייצעם. ברייטע מיט נידערץקער א ייד,
 געצוואונ־" דע: ציליי איז וון איין קאנטראיאנד. מיט נאשעפמיקט זיך
 געארנעט האט זלמנען מיט אמעריקע. ךן5 אנטלויפן צו גערען גען
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 מורא. הייפט וואם נעוואוסט, ניט האט ונאש מענטש, א שוואגער, א
 גרענעץ איבערן אריבעמעפירט אשיפל אניף האט ער בעת איינמאל,

 רוקן׳■ )אי פארוואונדעט ער איז זאכן, פארבאטענע טייכל
 גרענעץ, זייט יענער אניף נעוואוינט ער האט אן דעמאלט פון און
 ”ניצ די ארבעט דער אין געהאלסן אויך האבן זלמנען פרייסן. אין

 ליטווי* :גרענע״׳ן־־פויערים די און שטעטל פון איינוואוינער יידישע
 און מאראזאוו ווי נאכדעם ,1881 אין דייטשן. און פאלאקן נער,

 דייטשלאנר פון גרענעץ די אריבערגעפירט האט ער וועלבע ,אפטאפיעוו
 גע״י אויך אליי; זלמן האט ,געוואין ארעפטירט זיינע; ,רופלאנד ה;ין

אמעריקע. קיין אנטלויפן מנזט
 זיינען גרענעץ, דער איבער מענטשץ אריבערצופירן ווי מעטאדן, די

 זעלנער, דער אז אזני: זיין עם פלענט אמאל פארשיידנארטיקע. נעווען
 מיט זלמנען באמערקט האט וואך, דער אניף געשטאנען איז נואש

 אמאל זייט; אנדער אן אין אנועקנענאננען ער איז קליענט, זיין
 יבשה* דער פון שלאנבוים ביים שטייט וואם באאמטער, דער פלעיט

 פלענט אטאל פאפירלעך. פארדעכטיקע עפעש מיט דורכלאזן גרענעץ,
 מענטשן אריבערטראגן ,גרענעץ-טייכל ביים ונאם ,מיל פון ארבעטער דער

 קרישט א איבערטאן זלמן פלענט אמאל און מעל. זעק ווי ,רנקן אויפן
 א זיינעם ווי גרענעץ, דער איבער איש אריבערפירן און יידן א פאר

 געהאט ,גרענעץ-שטעטל פונם איינוואוינער אלע ווי האט, נואם קרוב,
 האט אזני צוריק. אין אהין אריבער אויף לעגיטימאציע שטענדיקע א

 פלעגן מעטאדן אלע די אט ביי שטעפאנאוויטשן. אריבערנעפירט ער
 האט זלמן וועלבע פון קאמפליקאציעש, צויפעליקע ארוישקומען אמאל

 פאר* אז געוואושט, האט ער ארויספלאנטערן. פלינק נעקאנט זיך
 קאנט"־ געוויינלעכע ווי ,פחו^ נעפערלעבערע א זיינען ביבלעך באטענע

 האט ער אין גרענעץ די אריבערפירן זיי ער פלענט דאך און ראבאנד,
 פע^ קיין דירעקט אפילו אין ווילנע קיין אפגעפירט איינמאל ניט זיי

 א.־יפ* פון אריבערנעפירט זונדעלעוויטש האט איש דורך טערבורג.
 דער פאר מכשירים די דינאמיט. אפילו און דרוקערייען צוויי לאנד

 צונעשטעלט אליין זלמן האט וואליא" "נארארנאיא דער פון דרוקעריי
פעטערבורג. אין
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 פלעגט ער שירווינט. קיק צופארן אפט פלעגט זונדעלעוויטש
 פארשטעלטן א אין דעפעשן און בריוו קאנטראבאנדישטן די שיקן אויך

 אפגעמאכט. געווען פאראויש זיי צווישן איז וואש לישון, אומשולדיקן
 באזונדערש געווען איז לאנע זייער וואש ,רעוואלוציאנערן ווישטיקע

 גרענעץ. דער אייעד באגלייטן אליין זונדעלעוויטש פלענט געפעדלעך,
 זיך האין זיי ווען איבערנעמען, קימען אוץ* ער פלעגט אזעלבע

 גערען איז אלק ער אז צוריק. אויסלאנד פין אומקערן געדארפט
 זיין אין זיבערער. געווארן איינגעאררנט אריבערפירן דאם איז דערביי,
 זונדעלעוויטשן ארויש פטעפניאק פירט קאזשוכאוו" "אנדריי ראמאן

 זונדעלעוויטש איז שילדערונג, זיין לויט סטערן. דוד נאמען אונטערן
 אין "אויפגערעכנטקייט קאנטראבאנדיפטן. די טיט קארג זייער גע,*ועין

 הייליקן א פאר געהאלטן ער האט געלט רעוואלוציאנערע אויסברענגען
 פאר מען האט זונדעלעוויטשן ביז פארטיי״־מיטגליד". א פון חוב

 מערער. און רובל •25 געצאלט גרענעץ איבערן מענטשן א אייבערפיק
 א פון רובל 10 ביז פרייז דעש אראפגעווארפן האט דנדעלעוויטש

 אריבעתעפירטע די ביי נעמען צו פאריאטן האט ער און טענטשן,
 באשטימטער דער אויפער ,צוגאב״געלט איז עש וועלכע זייט יענער אויף

 ווייל צופרידן, געווען קאנטראבאנדיפטן די זיינעץ דאך אין שומע,
 פריער. ווי א־בעט, מער מאל צען צוגעשטעלט זיי האט זונדעליעוויטש
 פארזיכטיק. און קאגספיראטיוו זייער געהאלטן זיך האט זונדעלעוויטש

 געוואושט. ניט נאמען אמתן זיין אפילו האבן קאנטראבאגדישטן ד*
 גערען איז אוישיען גאנצער זיין און ארעש, אנגעטאן געגאנגען איז ער

 ער וועלכע מיט זשאנדארן, ודי אפיל קיינעש, אז איינפאך, אזרי
 זינען אויפן יאר האט שענק, אין געלץ דעש שמואל ביי געזעסן איז
 אויף מענטש. פארדעכטיקער א איז דאש אז ארויף, געקענט ניט

 ווי תפילין, פאר א טשעמאדאן זיין אין געהאלטן ער האט פאל יעדן
 באגרייפן, געקאנט ניט האבן קאנטראיאנדיפטן די ייד. בשרער א

 ארבעט. געפערלעבער אזא מיט אפ זיך גיט זונדעלעוויטש וואש צוליב
 אמאל זלמן האט דערפון?..." פארדינען שך א משתמא מוז "ער

 דעש זונדללעריטשן צי געפילט זיי האבן דאך יאכעלפאנען. געפרענט
 אווטא- אן אבער רעטעניש, א געווען זיי פאר איז ער צוטדוי. ג־עשטן
ריטעט.
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 די נעווען אי: פארדינפטן נרעפטע זונדעלעוויטשעם פרן איינער
 פטעפניאק פעטערבירנ. אין ארנאניזירט האט ער רואם ,דרוקעריי נעהיימע
 "דאס אזויי: דעש ווענן רוסלאנד" "אונטערערדישער זיין אין שרייבט

 זאל וראם פרעשע, אונטערערדישער ארטיקער אן אין באדערפעניש
 געווארן איז טא<פראגן, אלע אויף ענטפערן קאנען שטעל אויפן
 עפעס ודי פונקט אויפנעזען, אבער האט עם דרינגענדיק. מערער אלץ

 אין זיינען וואש פראבעם, אלע אויף געלענן וואלט מזל בייזער א
 נאך און געהאלטן. ניט זיך האבן זיי נעוואק: נעמאכט פרט רעם

 ררו- נעהיימע א ארגאניזירן אז אנערקענט, אלע האבן פרווון, שך א
 זאך, אוממעילעכע אן פשוט נאד שווערע, א בלייז ניט איז קעריי

 פון פארשווענדונג צוועקלאזער צד נאר פירט וואם חלום, פופטער א
 געדאנק דער קרעפטן. נעפטע די פון אוינטעתאננ צוש און געלט
 "ערג* נעווארץ. אפנעווארפץ ענדנילטיק איז דרוקעריי נעהיימער א ווענן

 עם רעם. פדן הערץ נעוואלט ניט מער פשוט האבן מענטשן פטע"
 וואם פאנטאזיאר, א טרוימער, א נעפדנע; פונדעשטווענן זיך האט
 דער פון ענדגילטיקייט די אנעדקענען געוואלט ניט אופן בשום האט

 אדועקשטעלן מ׳קאן אז ,דערוויזן היץ מיט האט און מיינונג אנגענומענער
 אוועק* זי וועט ער און פעטערבורג, סאמע אין אפילו דרדקעריי א

 דא- דעם מיטלען. נייטיקע די נעבן נאר יאים מ׳וועט אויב שטעלן,
 סך א נאך זדנדעלעוויטש... אהרן פן נערו מעץ האט טרוימער זיקן

 די זיין צו נובר אייננענעבן זונדעלעוויטשן זיך האט אנשטרעננדננען
 פא^לערטן זיין אויף באקומען און חברים די פון אומצופדידנקייט

 קייץ אוועק ער איז נעלט רעם אט מיט ר. 4000 אוימנעפער אויפטו
 פעטער- לךן צוגעשטעלט און אייננעקויפט דארטן האט אויפלאנד,

 אוישנעלערנט או; זעצן אוישנעלערנט אליין זין נ^יטיכן, וואש ,אלץ בדרג
 ער האט לפון/ או; חברים זיינע פד; 4 נאך ארבעט דאזיקע די

 דרו* געהיימע א פעטערבורנ אין אווער^עשטעלט 1877 אי; זיי מיט
 ווייל נאמען, דאזיקן רעם נעווע; ווערט איז וואם ערשטע, די קעריי,

 אנשטענדיקע גאנץ ארויסיעלאזץ האט און נעארבעט רעגלמעפיק האט זי
 פלאן זדנדעלעוויטשעם צייטוננ. א אויך שפעטער און בראשדרן קליינע

 אויף קוקנדיק ניט אז קלוג, אדן נאטירלעך פשוט, אזוי געווען איז
נאנצע פאליציי די האט ,אויפשפירוגגען אייננעשפארטפטע אירע אלע
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 אז זי און דרוקעריי, דעד פון שפורץ די געפרנען געקענט ניט יאד 4
צופעליקייט". נארישער א דאנק א געווארן אנטדעקט
 אדויש דרוקעריי דעד אט פון זיינעץ 1878-9 פון משך אין

 "זעמל-א נומערן 5,פראשודן קליינע און פראקלאמאציעש 25 אוטנעפער
 דירה, די וואליא". אי זעמליא פוץ "בלעטל נומעק 5 וואליא", אי

 דעד נאד פאואופט געוועץ אין געפונעץ, זיך האט דרוקעריי די וואו
 פון פאשטאנעץ איז וועלנע גדופע", "טיפאגראפישער גערופענער אזר

 אפ" שרייפט "יא, זונדעלעוויטש. אוץ אבאליעשעוו נאטאנזאץ, אלגא
 גייפט אונטערנעמערישן און האדעוואניע ענערניע, פך א טעקטאץ,

 איז דרוקעריי די :אוועקנעלייגט זאך דעד אויף זונדעלעוויטש האט
ארכעט". זיין איננאנצן

 ארגא" ד־ פאזארגץ אין אויך גענומען אנטייל האט זונדעלעוויטש
 נאכדעם אז פאקט, דעד פאקאנט איז אזוי פינאנפן, מיט נהאציע

 די" זעמלעוואלעין דעם אויפגעהאנגעץ האט רעגירונג צארישע די ווי
 פאר האט אין פריק רייכער א געווען איז וועלכער ליזאגזב, מיטרי

 אר" די האט פאוועגונג, דעד פאר געלט פך א געגעכץ לעפן זיק
 זונדע" און ירושה, זיין רעאליזירן צו מיטלען אנגענוטעץ גאניזאציע

 געשטעלט דעש צוליפ וויינער נאמעץ אונטערן זיך האט לעוויטש
 ליזאנופם פון פאדוואלטעד דעם דריגא, איינעם מיט פארבינדונג אין

מאיאנטקעס.
 די אויף אויך ווירקוני. געוויפע א געהאט האט זונדעלעוויטש

 פוץ מיטנליד א אליין פאוועגוינג. דעד פון טאקטיק און פדינציפן
 זיך עד איז וואליא", אי "זעמליא דעד פון ארגאנען אנפירנדיקע די

 פונקטן וויפטיקפטע די אין ארגאניזאציע זיין מיט פונאנדעתעגאנגען
 אני יערשטן דעם אין געגלויפט ניט האט ער פראגראם. איר פון

 טראגט פויעד רוסישער דעד אז וואליא", אי "זעמליא דעד פון מאמין
 מא:ן צי פאדטיק אוץ פיקפ איז און נשמה זיק אין סאציאליזם רעם

 די פון איינעד געווען איז זונדעלעוויטש רעוואלוציע. פאציאלע א
 אז אננעוויזן, האט וואש ערשטעד, דעד טאקע אפשר און ערשטע

 ניט, רעזולטאטן פאזיטיווע קיינע צו פרעננט פאלק" אין ,גיין האס
כוחית. פעפטע די דערויף פטרט מען וואפ דעם, אהוק
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 צו פארברענגען אויפלאנד, אין זיין אפט פלעגט זונדעלעוויטש
 צווישן שווייץ דעד אין אייך אמאל דייטשלאנד, אין וואכן עטלעיע

 דארטיקער דעד צו צוגעקוקט זיך האט ער עמיגראנטן. פאליטישע די
 האט ער ;פאראינטערעפירט אים האט זי אין אדבעטער״באוועגונג

 דער איז פדאלעטאריאט איידאפעושער הער אז גלויבן, אניעהויבץ
 ווי ער, האט בערלין, אין זייענדיק פאציאליזם. פין טרעגער אמתער
 דעמאלט דאיטן האין וואט ,רעוואלוציאנערן רוסישע אנדערע אייניקע

 דייטשעד הער פין טוער די טיט באאקנטשאפט געפירט געוואוינט,
 זיי געהאלפן אפילו אוץ פארזאמלונגען זייערע אויף געגאנגען ד. ס.

 צום וואלן די "בעת דערציילט: יאכעלפאן וו. ווא^קאמפאניע. א בעת
 האין נענוי( ניט געדענק איך ,1876 אדער 1875 )פין רייכסטאג

 סאציאל- געטיילט ,וואל-לאקאלן די צו פירן וו$פ ,גאפן די אויף מיד
 דע" אז וועלכעד ,זונדעלעוויטש קאנדידאטן־־צעטלעך. דעמאקראטישע

 וואט דערפאר, געווארן ארעפטירט איז בערלין, קיין געקומען מאלט
 וואל" אין אריינגאנג לעבן נאענט צעטלעך די געטיילט האט ער

 באפרייען. צו אים אויפגעקומען איז ד. ס. ארטיקע די אין לאקאל,
 אויפלענדעד, אץ איז ער אז געזאגט, ניט נאטירלעך, האט, עד

 טאדלעץ צו געשטעדטי ניט אינז האין באצלונגען קעגנזייטיקע אזעלכע
 ,רעוואלוציאנערע קיין ניט איז טאל^יק זייעד וואש דערפאד, דייטשץ די

 בורזשואזן א אין אנטייל נעמען פארשטייער זייערע וואט דערפאד, און
 בא־־ געווען דעמאלט זיינען רעוואלוציאנערן רוטישע ח פארלאמענט".

 געהאלטן, האבן ,פארלאמענטאריזם קעגן געדען זיינען זיי קוניטטן,
 פאליטישע פאר דעספאטיזם קענן קעמפן ניט מען דארף דוסלאנד אין אז

 פאלק רוטישע האט וועט וואט טאציאליזם. פא־ן גלייך נאד פדייהייט,
 איינ^ העלפן נאד וועט האט ? קאנסטיטוציע בודזשואזעד א פין געווינעץ
 בעת ,מערב^אייראפע אין ווי ^־דענונג, קאפיטאליטטישע א שטעלן

 אינגאנצן קאן לאגע, גליקלעכער מער א אין זיך געפינט רופלאנד
 צוט אריבער גלייך פעאראליזם פון און קאפיטאליזט העט איבעדהיפן

 חלום, א פאר געהאלטן אלץ דאט האט זונדעלעוויטש פאציאליזם.
 ניט רוסלאנד וועט אפיטאליזםנל דעם פאנטאזיע: פופטע א פאר

 פאציאלער א ערב ניט שטייט פויער רופישער דעד אריבערשפרינגען.
 עיואלוציע, פון וועג אויפן קומעץ וועט פאציאליזם דעי רעוואלוציע.
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 וועג א מאכן צו כדי און ,אנטווקלונג פין פראצעש לאנגן א דודך
 אין וו• רופלאנד, אין נייטיק איז עוואלוציע, דאזיקער דער •י פא

 זונדעלעורטש קאנפטיטוציע. א פרייהייט, פאליטישע ,טעיב־א-דאפע
 פא* מעפיקער א נאד כאקונישט, קיין ניט געווען דעמאלט שוין איו

 טעאריעם, דורך ניט דערצו דערגאנגען איו ער ציאל״דעמאקראט.
 צוקוקנדיק און ווירקלעכקייט דער פאר חוש געזונטן דין טיט נא*
 שווייץ. דער אין און דייטשלאנד אין פארהעלטענישן די צו דך

 ,וויכוחים הייפע און לאנגע די אין גענומען אנטייל האט זונדעלעוויטש
 ,רעוואלוציאנערן די צווישן פאר^מען נאכאנאנד דעמאלט פלענן וואש

ווירקן. צו איגערצייגן, צו געזוכט ,מיינוכג דין ארוישכעזאיט האט ער
 גע* רעוואלוציאנעק אקטיווע פך א שדין דינעין 1878 ארוס

 אוועק* מען מוז פאלק" אין "כיין פון טאקטיכן די אז ,שלום צופ קומען
 גע* פרייהייט. פאליטישע פאר קעמפן אנהייין מ׳מוז אין ווארפץ
 כיי כונטן ארויפרופן דערפארונג. כיטערע די זיי האט דערצו כ-אכט

 האט פייער הער זאך. לייכטע אזא גארניט געו,יען איז פויעדים די
 טיהאט ווי פאציאליזם, פאק אויער אפענעם אזא געהאט ניט לחלוטין

 אוישערגעוויינ* געווען איז פויערים די צו צוקומען או; דעירווארט.
 דא״ף אויפן געהוקט האין צאריזם פונט שפי^הינט די שוועד. לעך
 כא* צו אויסגעקוטען איז פאלק" אין "כיין פאר יאויגן. טייזנט טיט

 תליה. דער מיט אפילו אין קאטארגע שיכיר, טורמע, מיט צאלן
 צווישן א״כעטן רעזולטאטן. קיינע און קרכנות גרויפע אומכעהייער

 דך האין - אייז אן פיש א ווי שלאכן, זיך היישט פויעריפ די
 אנגעהויכן האין זיי אין ;טאקטיק אלטער דער פון קעגנער די געקלאיט

 פאציאליפטישע די פיק פריי קענעץ צו כדי אז געדאנק, רעפ צו שימען
 אראפצוווארפן נייטיק ווארט, פון פרייהייט נייטיק איז פראפאגאנדע,

 "פאליטיקער" אלע ניט קאנשטיטוציע. א איינפירן און זעלכשטהערשדנג די
 רוב דאש פערפפעקטיוון. זעלכקע די אין איינע געהאט דערייי האין
 טאטענט קורצער א נאר איז קאנפטיטוציע די אז געהאלטן, האין

 פרייהייט כאקומען וועלן רעוואלוציאנעק די נאר ווי איכערגאנג: פין
 אייערציען קענען כאלד זיי וועלן אגיטאציע, אי; פראפאגאנדע פון.

 דע* די שוין אז מעגלעך, איז עפ און זייט, זייער אייף פויעריש ד•
 איינפיק אנהייכן ד^ל גרינדונכפ־פארזאמלונכ מאקראטיש*ארשגעוויילטע
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 ערד ד* צונעמען אלץ פאר פריער פאציאליזם; רעם רופלאנד אץ
 אנשטשינא דער פון רשות אין זיי אפנעין און וכדומה פריצים די כיי
 - ערד דעד גאר פון כאלעכאם פארן מאכן אופן אזא אויף און

 אייניקע געווען זייגען עם באארבעטער. פאקטישן איר פויער, דעם
 האבן וועלכע זונדעלעוויטש, געווען איז זיי פון איינער און אזעלכע,

 רופלאנד פאר עפענען נאד רועט ל^נסטיטוציע די אז געהאלטן,
 רוסלאנד וועט דערנאך און אנטוו/לונג קאפיטאליפטישער פון עפאכע אן
דייטשלאנד. וואם וועג, זעלביקן אויפן פאציאליזם צום גיין

 איז וואו פרייהייט? פאליטישע זיך מען דערשלאגט ווי אכער
 די צי דעספאטיזם? צארישן דעם אראפווארפן זאל וואס כוח, דעד

 נאכ* ערשט וועג א געפינען צו געהאפט מען האט מאפן פויערישע
 דעד וועק. י געוואונען שוין וועט פרייהייט פאליטישע די ווי ,דעם

 רופלאנד אין צייט יענער צו נאך איז פראלעטאריאט שטאטישער
 קענען מיואל וועלכן אויף כוח, קיין ניט ווקעלעך, די אין געווען
 גע־ זיך האבן וואם ,אדבעטעהקרייזלעך איינציקע די פון בויען;
 דארף, אין פראפאגאנדע די ווי ערפאלג, גרעפערן א םך א מיט פירט
 די פאראיישזעץ געקענט ניט דעמאלט פלעכאנאוו אפילו נאך האט

 אייפקומען וועט פראלעטאריאט שטאטישן דעם וואם ראלע, גרויפע
 שיין, האין געדארפט מען האט פרייהייט פאליטישע און שפילן. צו

 כיימער. ווערן וועלן קערנדלעך די פון ביז ווארטן, נעקאנט ניט מ׳האט
 ;רעשטע ד■ כאשטאנען אין עם וועלכער פון יוגנט, אינטעליגענטע די

 אירע אויף נאר יויען געקאנט האט ,רעת^לרציאנערן די פון מערהייט
 אב* אועלכע פון כארץ אויפן איז טעאדיע דער אין כוחות. אייגענע

 אידעאלאניע, סוכיעקטיתיםטישע די אויסגעוואקסן באדיננונגען יעקטיווע
 דענקענדיקע "קריטיש. די דורך געשאפן ווערט נעשינטע די אז

 דעד אין אינטעליגענץ. דעד דורך גערעדט: פשוט ,פערזענלעבקייטן״
 טעראר. צום פירן נעמוזט כאדינגוננען דאזיקע די האבן פראקטיק

 כוחות, איינענע אירע אויף איבערנעלאזן יוננט, אינטעלינענטע די
 ארעד רעוואלווער א נעמען קאן זי מאכן; ניט אויפשטאנד קיין קאן

 אנ" פאדשווערונגען. אטענטאטן, אויפפירן און ארנאניזירן באמיע, א
 אפנערוימט מ׳האט נקמה^אקטן: איינצלנע פון עם זיך האט געהויכן

פיל צו שוין האין וועלכע סאטראפן, צארישע עטלעכע וועג פון
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וגץ>או
;פראוואקאט^־ן און שפיאנען פאר א געהתעט ט׳האט כטירטע;

 גע" זיינען וועלכע ארעסטירטע, וויכטיקע עטלעכע באפרייט מיהאט
 טער^י" ערשטע די ווען און שטריקל, פון טינה דעד פאר שטאנען
 רושם, גרויסן א געמאכט און איינגעגעבן דך ד,אין אקטן פטישע

 פאר טעראר דעם מאכן צו געדאנק רעם אן אגנעכאפט דך מעץ האט
 דעזארגאניזירן יאוועגונג: דער פון טאקטיק הער פאר סיסטעם, א
 און אליין צאר דעם טויטן טוף״בל־סוף ,אימה אין זי האלטץ ,רעגירונג די

פרייהייט. פאליטישע געבן צו רעאקציע די צווינגעץ אופן אזא אייף
 אנגעהויין וואליא" אי "זעמליא דעד אין זיך האט 1878 ארוס

 די מיט "פאליטיקער" די צווישן קאמף אינעווייניקטטער שארפער א
 פין טאקטיק אלטער דעד פאר געשטאנען זיינען וואט נאראדניקעט,

 מיט גערען דך, פארשטייט איז, זונדעלעוויטש פאלק". אין "גיין
י "פאליטיקער". די

 געווען איי וואליא" אי "זעטליא דעד פון פראגראט דעד אין שדין
מינירן ווענן גערעדט מ׳האט קלאפ. ציענטראלץ א וועגן פונקט א

צענטראלער דער אז ,געהאלטן האין וואליא" אי "זעמליא דעד פין דעד
 לאנה אין ווען מאמענט, אזא אין ערשט נייטיק זיין וועט קלאפ
 צענט" דעד וועט דעמאלט פאלקס״אויפשטאנד. א אנהייכץ זיך וועט

 פאלקם- דעד געבן אין מלוכה-מאכט די דעזאתאנידרן קלאפ ראלער
 פונאנדערוואקטן. אין פארפעטטיקן צו זיך מענלעכקייט א יאוועגונג

 דעה אין פאלק, אין אריעט דעד אין געלעגן איז שווערפונקט דער
 שיועד" דעד איז דערקעגן פאליטיקער די ביי פאלק. פין אויפשטאנד

 אויפיועקן וועט וועלכער ,גופא קלאפ צעגטראלץ -עם אין געלעגן פונדקי
 אפלייגן ניט ט׳דארף. בוהות. זייגע פונאנדערבינדן און פאלק -אט
אויפשטאנד; אן אויטברעכן וועט עט ייז טעדאר, צענמראלן דעם

וועלכע פין ארבעט, וויכטיקטטע די איז אקט דאזיקע ראם פארקערט
 ניט געהאלטן בכלל האבן פאליטיקער די אנהיייץ. גלייך מידארף
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 רעוואלוציא* הייפל א פארשווערונג: א פון נ*ד אויפשטאנד, קיק פון
 רע- צייטווייליקע א בילדעט טעראר, דורך מאכט די פארכאפט ־נערן

 אנרינדונגס* אויפצוקלייבן צו מען טרעט דערנאך ערשט און גידונג
 איבערנעמען און פאלק פון ווילן דעם אויסדריקן ואל ראם ,פארזאמלונג

 טע* מזדיין אויב אז געהאלטן, האבן נאר^רנ^עס די מאבט. פולע די
 וראש פויעריפ-קולאקעס, רייכע און פריצים קעגן אקטן איז ראר,
 אדמיניסטראציע, ארטיקער דער קעגן אקטן דארף, דעם אויס זויגץ

 דארף. דעם אויסזויגן קולאקעס די און פריצים די העלפט רועלבע
 אויפן פויער, צום נאענט פאר קומט וועלכער אנראר-טעראר, אזא

 איז איים, שטייט פויער דעד וואם עוולות, דידעקטע די פון באדן
 פון פייער דעם אויפבלאזן העלפט און ,פארשטענדלעך פאלק דעם

 מעגלעכ- דעד אין האבן ווידער "פאליטיקער" די פאלקם־אויפשטאנד.
 האבץ זיי . געגלויבט ניט םאלקם-אויפשטאנד נאענטץ א פון קייט
 עפעם זיך פעוק איז פאלק דאם אז ,גלויבן צו אנגעהויבץ ווייניקער אלץ

 אלץ אנגעהויבן האבן זיי בוהות; אייגענע זיינע מיט דערשלאין צ*
 אתיציאטיוו דעד דורך דערשלאנן אלץ זיך מ׳קאן אז נלויבן, צו מער
 גע* האבן "פאליטיקער" די און מינדערהייט. רעוואלוציאנערער א פון

 די איז באדריקער אוץ עקספלואטאטאר גרעפטער דעד אז האלטן,
 ,ערד*אייגנטימערין גרעסטע די איו מלוכה די ;מלוכה צענטראליזירטע

 האלטן עקספלואטאטארן קלענערע איבעריקע אלע פריץ. גרעפטער דער
 ראם מלוכה. צענטראליוירטער דער פון הילף דער מיט נאד זיך

 אויך איצט נאך האלט און אויפגעהאלטן אן תמיד פוך זי האט
 רוסלאנד אין איין מאכט איר מיט איצט זי פירט דאם פריצים. די אויף
 באדן קיין אונז ביי האט וועלכער קאפיטאל, מערב״אייראפעושן דעם
 אלע - דערום אויסוואקסן. געקענט ניט ארגאניש דא האט און נ*ט

 איבעריקע אלע וועלן פאלן, זי וועט מלוכה. דער קעגן קרעפטן
 שטיצע. גרעםטע זייער פארלירן ממילא עקספלואטאטארן קלענערע

 טאקטיק די און מלוכה צענטראליזירטע די שונא הויפט דעד איז און
 אויך אדגאניזאציע די מוז קלאפ, צענטראלער דעד - קאמף פון
 האבן וואם זעמלעוואלצעס, די ביי בעת ,צענטראליזירט שטרענג זיין

 די אויף פאלק, אין ארבעט דעד אויף אכט נרעפטע די •געלייגט
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 שוואך*צינויפגע" א ווי נעכויט, געווק אתאניזאציע -י איז ערטער,
פעדעראציע. כונדענע

 די צווישץ אומצופרידנקייט קעגנזייטיקע די געוואקסן איז עם
 פעטערבורגער דעד אין שטאט. פין טוער די מיט דארף פון טוער

 "פא* די צווישן באצןונגען די געווארן פארשארפט זיינעץ עקזעקוטיוו
 אז געטענהט, האבן "פאליטיקער" די נאראדניקעם. די מיט ליטיקער"

 פון כוחות אפ בלויז נעטעץ זיי אויף. גארניט טוען נאראדניקעם די
 קעננעדשאפט זייער טיט שטערן ,אדבעט טעראריפטישער אקטיווער דעד

 ווידער נאראדניקעם די אקטן. צענטראלע נייטיקע די אתאניזירץ צו
 נאד איז פאליטיקער די פון ארבעט די אז זיבער, געוועין זיינעץ

 ממשות* קיין ניט כרעננט אבער עפעקט, אן מאכט וואט פייערווערק, א
 רע* די פא-שארפט ער טייער: צו קאסט טעראר דעד נוצן. ריקע

 ציט אין ירגנט די פא-בלענדט ער רעגירונג. דעד מצד פרעסיעס
 טעראד, דעד ארבעט. אלטעגלעכער גרויער דעד פון כוחות די אב

 רעוואלו* די נאד רענירונג, די ניט דעזארנאניזירט געזאגט, זיי האבן
 ניט מ׳קען אז איבערציינט, געוועץ זיינען נאראדניקעם די ציאנערן.
 אייבן. פין קומט וואם פארשוועררנג א דורך פאלק ראם באפרייעץ

 די פאלק. דורבן אייך נאך פאלק, פארן בלויז ניט ארבעטן מ׳מוז
 אינטן. פון קומען וועט זי ווען נאד ,קיום א האבן וועט אייערקערעניש

 אד* דער פוץ נאנצקייט די איינהאלטן געוואלט האבץ נרופעם ביידע
 פירעד די שפאלטונג. א צו נעידייט זיך האבן ביידע אין נאניזאציע

 צו* א געפאדערט האבן פאפאוו, אין פלעכאנאוו נא־אדניקעם, די פון
 די באשליפן אבליגאטאריש און ענהגילטיק זאל וואם זאמענפאר,

 אריים זאל אונטערגעבץ, וועלן ניט זיך וועט עם וועד :שטרייט־־פראנץ
 מיכאילאוו, אל. "פאליטיקער", די פון פירער די אדנאניזאציע. דעד פין

 זאל שפאלטונג די געהאט, מורא האבן אנדערע אין מאראזאוו נ.
 "זעמליא דעד פין ראמען די אין זיי האבן אומגעריכט, טרעפץ ניט זיי
 אן ארגאניזאציע, געהיימע אייגענע אץ שאפן אננעהייבץ וואליא" אי

 שיין האבן 1879 אנהייב אין הברים־־נןעננער. זייערע פון וויסן דעם
 וואליא" אי "זעמליא דעד אין געהאט "^ליטיקער״-טעראריסטן די
 איי* אויף געאדבעט האט וועלכע גרופע, אתאניזירטע באזונדעדע א

פוץ איגאניזאציע, דעד מיט זיך רעכענענדיק ניט אחריות, גענער
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 האין זיי אפגעשפאלטן. ניט פארטעל נאך דך האין זיי זועלכער
 ,.סאציאל" דעד פון )איפפאלקאם( אויטפיךקאטיטעט אן געבילדעט

 אקט: טעראריפטישע ארגאניזירט האט וואט ,פארטיי" דעוואלוציאנערער
 אויספיר״קא־ דאדקן דעם אין זיי. וועגן אויפרופן ארויפגעלאזט און

 דעד פון שפאלטונג דעד פאר נאך געבילדעט זיך האט וואט טיטעט,
 מארא" מיכאילאוו, אלעקפאנדער אדיין: זיינען וואליא", אי ,,זעמליא

 ,זונדעלעוויטש טיכאטיראוו, ליובאוויטש, אלגא ,קוויאטקאיופקי זאוו,
 גע" אנטייל האט זונדעלעוויטש שיראיעוו. סטעפאן און באראניקאוו

 אקטן. טעראריפטישע וועגן באראטונגען וויכטיקע אלע אין נוטען
 אלעקסאנדעד אויף אטענטאט זיין פאתענוטען האט פאלאוראוו איידעד

 פעטערבורג אין איו (1879 אפריל ״טן2 רעם )אויסגעפירט צווייטן ידעם
 באראטונגען ריי א פארגעקוטען רעם וועגן טראר^טירן פארשיידענע אין
 מיכאילאוו, :אויטפיר״קאטיטעט פון מיטגלידער דריי טענטשן. 6 פון

 טעראריסטן: צונעפארענע 3 און ,קוויאטקאוופיק און ,זונדעלעוויטש
 זיינען באראטונגען די פאלאוויאוו. און גאלדענבערג קאייליאנפקי,

 אי "זעמליא פון צענטער אפיציעלן פון וויפן דעם אן פאדנעקןמען
אטענטאט. דעם קענן געווען איז וועלכער וואליא",

 צוזאטענפאר א געווען וואראניעזש אין איז 1879 זומער פוף
 בא" ענדגילטיק געדארפט האט וואט וואליא", אי "זעטליא דעד פון

 וואראניעזשעד דעם פאר טאקטיק. נייער דער ווענן פראגע די שליפן
 צו" א פארגעקוטען גוב., טאמבאווער ליפעצק, אין איז ־צוזאטענפאד

 צו" ליפעצקער אויפן אליין. "פאליטיקער" די פון בלויז דאטענפאר
 דע" איז ער אויך. זונדעלעוויטש איינגעלאק געווען איז זאטענפאר

 א•" געדארפט האט גאלדענבערג און ,דרופ״רופלאנד אין געווען טאלט
 פארנומען אבער רעם. וועגן אים טיט זיך דורכריידן פארן טישנע

 ליפעצקער אויפן זונדעלעוויטש האט ,פארטיי״ענינים וויפטיקע טיט
 ווארא" דער האט באקאנט, ווי קוטען. גענןענט ניט צוזאטענפאר

 פון שפאלטונג קיין צי געבראטט ניט דירעקט צדזאטענפאר גיעזשער
 קאמפרא" א טיט געענדיקט זיך האט עט וראליא"; אי "זעטליא דעד
 זיך האבן צוזאמענפאד נא:ן ארום צייט קורצער א אין אבער טיס.

 פאר איו דאך איין אונטער ארבעטן אז ארוטגעזעץ, גרופעם ביידע
 האבן זיי אין אנדערע, די איינע נאי• שטערן זיי איטטעגלעך; זיי
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 איגא^ ד* געגדנדעט האין נאראדנקעט ד• צעט-לן. ייך באשלאטן
 אל* דעד טדי געבליבן איז רעלנע פערעדעל", "טיטארני ניזאציע

 פין נייטיקייט ד באטאנט שטארקער נאר האט אין טאקטיק טע־
 סעפטעמבער אין האין פאליטיקער ד ביתשיאדע. דעד קעק קאטף
 ׳,"אייטפירקאמיטעט אן מיט וואליא" "נאראדנאיא די געמל־יעט 1879

 פעראיד אדיין אנדערע צווישן דנען עט וועלכן אין מענטשן, 28 פין
זונדעלעדטש. אייך אין ישעליאבאיו סקאיא,

 וועל* חברים, דנע ביי באליבט דעד געווען איז זונדעלעודטש
 זתד. אייך אמאל אדעה "מאישע" גערופן זיך ציוישן איט האין טע

 עד ווען מאמענטץ, קורצע יענע "אין איט: וועגן שדיבט אפטעקמאן
 זיינע טיט נעווען נאטאנאנד עד איז פעטערבות, אין דן פלע;ט
 ,גלייכגעוויכט פין מענטש א הארציקער, א הוטאנער, א חברש.

 ידו־ אין וואדעמקייט באציונגעץ אונזעדע אין אדינגעטראגן עד דיאט
 געווע• מאישען פאר עס״איז-איז יואט טיט חבר א דינען דערשאפט.

וויכטיקע טיט געווען ניט איז עד פארנומען ד פדיד; גרויטע א
צ^ ^>ן (א . > >^1£ , > . * £ —

 קרפן צ" כריה גררסער א געווען איז ער אוץ חבר, א פא- עפעם
ט־". אק נ-ל-.

 אט רוא־עט זייער דך תפט מענטש, אלט דנדעלעדטשן דעגן
 דערציילט, ראטאן דן אין טטעפניאק אנדעדע. אין דיטש לעא אייך

 פין מענטש א פלייצעט, יטע-2 טיט נידעדקעד "א מצעק, דוד אי
 טיפ יידישן פין פנים רעילמעשקן אשענעטען ^ן טיט 25 יא- א

 וויימוטיק געקוקט האין וואט אויגן, טרנקל^בדועע גדיטע טיט אין
 בדויט פענעץ א באשייק, דעד געלעבט אליין האט פדינדלעך", אין
 ,טשיעמאדאץ אין זיך טיט מיטנעפירט האט עד וואט ,קעז שטידל א טיט
 באגלייט האט עד וואט חברים, די פאר אבער געוועץ. עטן דן איו
 "דאס עטן. בעטעק א וואט צוגענרייט עד האט גדענעץ, דע- צ•

 אייגענעם זיין צו גלייכגילטי:] עק^פראגע. אן געווען ~ק פאר איז
 פא- זאדגן אין קאמיזם ביז דערגק אפטמאל ער פלעגט קאטפא-ט,

 ניט געזארגט האט ער אננעטרויט. אים מ׳האט וואט טענטשן, די
 האבן ואלן זיי דעט, פא- אייך נא- זיבערקייט, דעד פאר בליי•

 זונדעלערויטש הינזיכטך. אלע אין ציפדק דן זאלן אין עכן צ• גיט
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 דעד פין שפאלטוני דעד נאך ^עגנער. צו טאלעראנט נעדען איז
 אין ארגאניזאציעש זעלבשטענדיקע צורי אויף “וואליא אי "זעמליא

 פריינד״י די אין געבליבן נא^ייאדאוואלעץ, א אליין זונדעלעורטש,
 די, האט ע־ אין ,טשארני-פערעדיעלצעש די טיט באצענגען לעבשפע

עצות. פראקטישע מיט אין טעכניש געהאלפן מעגלעך, ודיים ווי
פאר* און קאנשפיראטיוו זייעד געהאלטן זיך האט זונדעלעוויטש

 יאר 4 העכער איינגעגעבן איש זיך האט דעש דאנק א און רבטיק
 עש ווערן. ארעשטירט ניט מאל איין קיין אין אינטענשיוו אדבעטן צו

 פאליציי. דעד פאר אומבארירלעך איו עד אז געדאבט, רך האט
 י־אפמאץ נאמען אונטערן ער איז 1879 אקטאבער ״טן22 דעש אבער

 בי" עפנטלעכער פעטערבורגער דעד אין געווארן פארהאלטן צופעליק
 געפינען מאנטל פין קעשענע אין איש ביי מען האט גראד בליאטעק.

מיהאט אין וואליא" "נאדאדנאיא דעד פו; פ־א^לאמאציעש פאר א
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 ישאג" די האט געווארן, ארעשטידט איז זונדעלעוויטש בער.
 שולד" באשולדקן. צו איש מאטעריאל גענוג געהאט ניט דאדמעריע

 דע!יואלוציאנעדן אנדערע שך א קעגץ ווי ,זונדעלעוויטשן קעגן באווייזץ
 גאלדענבערג, גריגארי טערארישט געגעב^דער האט צייט, יענעד פון

.1879 נאוועמבער*( ־טן11 רעש געוואדן ארעסטירט איי וועלכער
 נאך איז וועלכע געשיכטע, טונקעלע טרויעריקע, א איז ראש

 גאלדענבערג, גריגארי געוואק. אויפגעקלערט אינכאנצן ניט עד״היום
 דעד פון שוחר א פאטעד, )זיין עלטעדץ בורזשואזע יידישע פון זון א

 גע- ז אי שניט״קראם(, א קיעוו אין געהאלטן האט גילדע, צווייטער
 צווישן איז יארן ״ער70 די פין אנהייב אין .1855 אין געווארן בארן
 פארעגדיקץ אז מיינונג, א פא־שפרייט גערען יוגנט שטודירנדער דעד

אין ווארטן ניט קאן פאלק ראש זאך: איבעריקע אן איז בילדונג די

 סטיל, צלפן דעם לוים ז״נען ארסיקל דעם אין דצסעס אלע
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 חוב"; "הישטארישן רעש אפצאלן איש מבער ראש איילן דך מ׳דארף
 ניט דארף, געדאנק, רעראלוציאנעק רעש פארמאגט ראש יעדער,

 אתים איז גאלדענבערג פאלק. אין מראגן כלייך איש אפלייגנדיק,
 האט און פראגימנאדע קלאשישער קיעוו״פאדאלער קלאש טץ^4 פונש

 געווען איז דאש בארעגונג. רעראלוציאגערער דער איבעתעגעבן דך
 און אימפעט הישטערישן א מיט נארמאלער, קיין גאר ניט מענטש א
 הער" געקענט, איש האיץ ראש מענטשן, אייגנליבע. קרענקלעבעד א

 גע־" שטענדיק די אויף האט ער אז מעמוארץ, זייערע אין ציילן
 אפ* אינשטינקטיוו האט עפעש איינדרוק: אנגענעמען קיין ניט מאבט

 געווען איז ברען רעוואלוציאנערער דין אבער איש. פון געשטרשן
 אנטיפאטיע אינשטינקטירע די גערעץ גובר מ׳האט אז גרויש, אדי
 ארבעטן, פאראנטווארטלעכשטע די צו ׳צוגעלאזן אגיש מיהאט אוץ
אינטעדנעמונגען. רידקאליששטע די צו

 רעש דערשאשן גאלדעניערג האט 1879 פעברואר טן*9 דעש
 דערפאר, נקמה אלש קראפאטקין, פירשט גובערנאטאר, באדקאווער

 טורמע ציענטראלער בארקאווער איץ זיך מעץ איז שולד זיין צוליי וואם
 קאזאקן די אוץ ארעשטירטע, פאליטישע די מיט גרויזאש באגאנגען

 געוועץ איז גאלדענבערג שטודענטץ. בארקארער די געממיתט האבץ
 גע* איש איז דאך אוץ קראפאטקינען; אויף אויפגעבראבט יעוואלדיק

 ווערן, דערשאשן זאל קראפאטקין אז רעש, איץ אדי ניט גאנגעץ
 קראפאטקינען אויף ן.ם'ש אים ער,גאלדענבערג, אז רעש, אין ווי

 שיבות פארשיידענע צוליב נאד געטשאטעוועט, וואכן פאר א מען האט
 מ׳האט אין מאמענט געהעריקן דעש צוטרעפן ענטגגער ניט מעץ האט
 ,קאבילאנשקי האט וואכן פאר די אט פוץ משיך איץ אפלייגץ. געמוזט אלי-ץ

 געלויערט זובקאוושקין אוץ גאלדענבערגץ מיט צוזאמען האט וועלכער
 איש זאל גאלדענבערג געבעטן, איינמאל ניט גובערנאטאר, אויפץ

 קאבי- געמאלדץ האט גאלדענבערג אבער אקט. דעש אוישפירץ צילאזץ
 יעדן דערהרגענען. איש דארף איך נאר זובקאוושקיץ: און ליאנשקין
 דעש קאפ... אין קויל א לאזן איך רעל טאן, עש וועט ראש אנדערן,

 אויב באשלאשן: זיך ביי גאלדענבעדג האט אינדערפרי פעברואר ״טן9
זעלבסטמארד. באגיין איך רעל איינגעבן, ניט דך רעט מאל דאש
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 געווארן. ארעפטירט ניט גאלדענבערג איז אקט דאזיקן דעם נאך
 דע" פון כארקאוו. פון ווערן צו אנטרונען אייניעגעבן זיך האט אים

 רעם טויטן צו געדאנק פונם באהערשט אינגאנצן ער איז אן מאלט
 ,דעם אין שטארק אים עפ גייט ווידער און צווייטן. דעם אלעקפאנדער צאר

 1879 מערץ אין אויפפירן. אקט דאזיקן דעם זאל גאלדענבערג, עד, אז
 באראטונגען די אין אנטייל דארטן נעמט און פעטערבורג אין עד קומט

 באשלאפן איז אקט דעד אז צאר. דעם טויטן וועגן טעראריפטן די פון
 גאל" האט אויפפירער, דעם באשטימען געדארפט מ׳האט אין געווארן

 גע" אבער האבן חברים די זיף. פארגעלייגט ערשטער דער דענבערג
 נעמען, ניט זאך אזא זיך אויף דארף ייד, א ווי "ער, אז פונען,

 פארן עיקר דער און געזעלשאפט דער פאר עם וועט דעמאלט ווייל
 אז אנערקענט, מ׳האט באדייטונג". געהעריקע די האבן ניט פאלק

 פאל דעם אין נאד און רום א דווקא דארף אקט דעם אויפפירן
 דעד באפארבונג. און באדייטונג געהעריקע די באקומען עם וועט

 אויבנ" דעד אקט דעם אויפצופירן אויף פאתעלייגט זיך האט צווייטער
 ער אז אנערקענט, מען האט ווידער און קאביליאנפקי. דערמאנטער

 גאנצער דער צוגעבן ניט זאל מען בדי פאליאק, א ווי ניט, טויג
 פוילישע די צוליב געווארן אפנעטאן איז זי אז באדייטונג, אזא זאך

 אין פארגעלייגט זיך פאלאוויאוו רום דער האט דעמאלט אינטערעפן.
 זיך האט גאלדענבערג אבער געווארן. אנגענומען איז פארשלאג זיין
 געווען וואלט עם אז דערקלערט, האט ער און בארולקן געקאנט ניט

 פאלאוויאוום אויב אין אויספירער, צוויי גרייט זיין זאלן עם בעפער,
 דעם אויפפירן גאלדענבערג, ער, זאל איינגעבן, ניט זיך וועט פרווו
 אנגענומען לכתחילה פארשלאג זיין איז פארם דעד אט אין אקט.

 פא" ווייל אנגעווענדט, ניט שפעטער אים מ׳האט אבער געווארן,
 נאכדעם שיפן. גיט אליין קאן ער אז פארזיכעדט, האט לאוויאוו

 רעוואלו" ד• און ,געטראפן ניט צאר דעם האט שאם פאלאוויאווס ווי
 היען ארט, דעם און צייט די אויפצושפירן באשלאפן האבן ציאנערן

 דינאמיט ימיט און אייזנבאן, איבערן פארן דארף צאר דער וואו און
 אנ" 1879 נאוועמבער אין גאלדענבערג נעמט - צוג, זיין אויפרייפן

 אויפרייס דעם ארגאניזירן אין אטענטאטן: אזעלכע דריי אין טייל
 אויפצחייפן הכנות די אין ,אלעקפאנדראווסק לעבן ציג צארישן פרנס
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 אייפצורייטן פרווו דעה אין אין אדעפ הינטער א*יזנבאן*פלאנט דעם
 אטענ* לעצטן דעם צוליב אייזנבאן. מאפלךוע*קורםקער ביון פלאנט דעם
 די* אריבערצופירץ דך אייף גענוטעץ נאלדענבעת האט מאט

 אויף געדארפט, ניט מעד שוין עט מיהאט וואו ׳ארעפ פון נאטיט
 אונטער* מ׳האט וראו אייזנבאץ, מאסק.יוע*קודםקער פון פונקט דעט

 ״טן14 דעט ער אין דינאמיט, דעם אט פירנדיק פלאנט; ־־עט געי;־׳אבן
געווארן. ארעסטירט וואקזאל אויפן יעליסאוועטנראד אין נאוועמיע-

 עט ספקות. קיין פין געוואוטט ניט נאלדענבעת האט פריער
 פארטראבטן, נעקענט גארניט זיך וואלט ער ווי אייסגעזען, האט

 שטל. דער ניט איטפעט, דער בלוין געאדבעט וואלט א־ט ביי וו־
 פארטראבטן, אנגעהויבן זיך ער האט טירמע, אין דצנדיק אבער

 ,איבערציינינג דער צו יעקוימען לטוף איז ער אין ווערטן אלע איבערשאצן
 און שעדלעכער א איז מארדן פאליטישע אין טעראר פון ווע; דער אי

 פון טעראר רויטער דער פירן: ניט פרייהייט פאליטישער צי קאן
 טע* ווייסן שטארקערן א נאך ארויפגערופן האט רעוואלוציאנערן די

 דעט נעהאט מיד האבן דעט אדאנק "אין רעגירונג, דער מצי־ ראר
 טעראר דער תליות"; 20 זיך ביי זען צו חרפה די אין א־מנליק

 רע* אנדעדער דער שטערט ער אין רעאקציע די פארשטארקט האט
 סאציאליסטישע די פירן צי ,"נאראדנקעס" די ,פראקציע וואלוציאנערער

 ביי מענלעך איז וואט פארנעם, דעט אין אפילו דארף אין אניטאציע
 רע* די וועלבע מיט מיטלען, גרויזאמע די באדינגונגען; איצטקע די

 אייף פחד א ווארפן אקטן, טעראריטטישע די אויף ענטפערט גירונג
 צוליב וואט אזעלטע, זיך געפינען עט אין יוגנט דער פין טייל א

 וואט חברים, זייערע ארויטצונעבן זיך די באשליטן צילן פע-זענלעבע
.״1879 אין פדאצעטן דיי א אין געזען האבן מיד

 ניט שפעטער אין פריער ז״נען טעראר קעבן מאטיוון אלע ד׳
 מיי* זיין בייט מענטש א ווען אבער נעווארן. ארויסנעזאנט איינמאל

 זאל ער דערצו, פירן ניט נאף איט עט דארף טעהאר, ויענן נונב
 נעבראבט. יא דיערצו עט האט גאלדענבערגן חברים. זיינע ארויטנעבץ

 - זשאנדארמעריע דער צו ווידוי זיין אין ער שדייבט - האב ״איך
 מענטשן פירן געקאנט מיינע, איבערציינוננען די אט ביי בלייבן געקענט

 איך ווען תליה, דער אויף שטארבן רוק אליין אין אונכערגאנג צ״ם
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 אץ ,אויסלייז^רק אץ וועדן פאל דעס אין ורעל איך אז וויפן, זאל
 פעריאד טדריעדיקעד דעד אט פארענדיקן זיך וועט טויט מיץ מיט
 פאדאריס, זעט עד אסעד אנטודקלונג". נעזעלשאפטלעכער דעד פין
 נייע די פארענדיקץ: ניט אים מיט זיך וועלן טויט־־שטראפן די אז

 וועלן וועלכע ,מאדדן פאליטישע נייע ארויפרופן וועלץ טייט־־שטראפץ
 די מיטלעץ. עקסטרעמע מעד נאך אנצונעמען דעניררננ די צווינגען

 אט אין זיגן און נ־עסעד, אין נרעפער אלץ וועדן וועט קרבנרת צאל
 ניט וועט וועלכע רענירונג, די פארט וועט קאמף גלייכן ניט דעס

 ררעדן דערשטיקט ניט איננאנצן וועט כאווענונג די ייז נאכלאזן,
 כייז דעם אט צו שרף א מאכן וועלנדיק דעדיבער, אין לאנג. אריף
 זיך איך "האי טריט-שטדאף, פרן מענטשץ סך א ראטעווען אין

 צר כאשלאסץ האי איך - שרעקלעכסטע האם אריף אנטשלאסץ
 אדערן די אין קלאפן זיך יליט ראם מאכט ,יראם מיטל, אזא יאנרצץ

 האי איך אריק. די אריף ארויס זאל טרער הייפע א אמאל און
 פאדייטעדונג, פין נעפיל יעדעם זיך אין דערשטיקץ צר באשלאפן

 צוגע* ארן הכריס( מיינע אלע אריך איך רוף דעם )צר פיינטשאפט
 צולי* ,זעלבסטאפפערוננ פרן אקט נייעם א אויספידן ארן כרנדנקייט

 געזעלשאפט זעלייקער דעד פרץ ירננט, זעלכיקער דעד פון נליק דעס
 טייער. אזרי אלעמעץ ארנז איז רואס רוסלאנד, זעלניקן דעם און
 וואס אלץ, אין ארגאניזאציע נאנצע די אריפדעקן יאשלאסן האי איך
 איינענעם זיין פא״לייכטערן צי כדי ניט, עס טרט עד ווייס". איך

 אינטערעסן, פערזענלעכע פין ווייט נעווען שטענדק יין "איך גורל:
 ענא* פרן ווייט אריך איך כין איצט און פדיי, דעד אריף זייענדיק
 אן ורענדט דעניררנג די אז זיכער, איז ער אינסטינקטן". לפטישע
 אמתע די ניט ווייס זי וואס דערפאר, נאר טויט-שטראפן אזויפיל

 רוענדט נרפא רענירוני די פראקציע; טעדאריסטישער דעד פון גרייס
 ראך איז עש ווארעם נערן, ניט רעפרעסיעס עקסטרעמפטע די אץ

 קאץ אפן“טריט״שט מיט אז פאדשטייץ, ניט זאל זי ארממעגלעך,
 מ׳קאץ ,פארקערט ;דערשטיקן ניט כאוועגרנג פאליטישע שרם קיץ מעץ

 די רעניררנג דעד פאר פארשטעלן מ׳זאל וועץ פארשארפן. נאר זי
 מיואל■ וועץ כאוועגונג, רערואלרציאנעדער דעד פרץ נרענעצן אמתע

" שדעקלעך אזרי גארניט איז פראקציע טעראדיסטישע די אז ,ווייזץ איד

36



 גרויזאטע אזעלכע גארניט דך פאדערן דערשטיקץ, צו זי כדי אין
 רוקערע אננעטען וועט ד און בארוקן רעגירונג די זיך וועט מיטלען,
 פארלאנגען, גוטע טיינע "אפשאצנדק טעראריפטן. די קעגן טיטלען

 און חברים מייגע געווען זייגען וואם די, צו רוק יאציען דך זי וועט
ווי מיטלען, צוועקמעפיקערע זיי קעגן אננעטען וועט אין טיטהעלפער

,אט । ,נוועבם טפי לאגישן א\קן ! דעב אין פארפלאנטערט אין
וועגן אנדערע, וועגן און זיך וועגן אלץ אויפגעדעקט גאלדעניעת

 אוגטערנעמונגען פארשיידענע וועגן און ארגאניזאציע גאנצער דעד
אלע טיט געוואופט, האט ער וואם אלץ, דערציילט האט עד אירע.

זיך האט ער וועלבע טיט די, אלע פין נעטען די אדערופן פרטים,
 געוועזן. ווען איז ער וויאו דירות, די פון אדדעפן די באגעגנט,

 שולד-יארייין מאסע א צאריזם דעם געגענץ ער האט איפן אזא אויף
 באווייזן זיינע רעוואלוציאנערן. קלענערע אין גרעפערע בך א קעגן

 אנדערע צווישן ,פראצעסן פאליטישע ריי א פאר יאזע א געווען זיינען
 ט׳האט וועלכן צו טעראריסטן, 16 די פין פראצעם דעם פאר אייך

 בא* גאלדעניערג האט זונדעלעוויטשן קעגן זונדעלעוויטשן. צייעציינן
 אלעקסאג* אייך• אטענטאט פאלאוויאוום ארגאניזיק אין אגטייל זיין •דויזץ
 דער* האט גאלדענבערג זאך: טערקווירדיקע א צוריטן. דעם דעד

 איז וואם דערציילט, זאבן, וויכטקע ניט און וויבטיקע בך א ציילט
 איז עב אז געדאבט, זיך האט אים וואם אין געווען אמתן דעד אין

 אין פאקטן באהאלטן ער האט צייט זעלכיקער דער אין געווען.
 האין זשאנדארן די און געוואוסט גוט האט ער וועלבע נעמען, אין

וויסן. געוואלט געיויב
 פין איינער - קוויאטקאוובקי האט 16 די פון פדאצעב נא:ן

 אייביעפירט איז טויט־־שטראך• דעד וועלכע אייעד ,פארטשפטע צירי די
 גאלדענבערגן טיזאל אז פריי, דעד אויף אייערנעין געיעטן - געווארן

 גע" איז גאלדעניערג פאררעטער: יייזוויליקץ א פאר רעבענען ניט
 דעב חוץ אפגענארט, איב האין זשאנדארן די נארטאל; ניט ווען

 וועלכע זאבן, אזעלכע גאלדעניערגן צוגעשדיין פראקוראטור די האט
 גאל" טען האט 1879 פוף - געזאגט. ניט אמתן דעד אין האט ־ער

 קו" פראוואקאטאר דעב טיט קאטער איין אין אוועקגעזעצט דעניערגן
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 גאלדענבערג האט חבר, א טיט טאן צו האט ער אז מיינענדיק, ריצין.
 וויב* כעווען זיינען וואט זאכן, פך א פראוואקאטאר רעם דערציילט

 אז איינגערעדט, אים טען האט דערנאך זשאנדארן; ח פאר טיק
 מיט פארנעמען צו זיך טעגלעכקייט א רעגירונג דער געבן צו בדי

 טעראריפטן. די מיט קאטף אידעושער א נייטיק איז רעפארטען,
 ער וואט ידיעות, די איבעתעגענן גאלדענבערנן מען האט שפעטער

 די אז ־ ,געזאגט אים ט׳האט און ,קןריצינען דערציילט האט אליין
 האט גאלדענבערג קוועלן. אנדערע פון באקוטען זיי האבן זשאנדארן

 האט פארם אזא אין אנטוויקלט; און דערקלערט ידיעות די אט
 מאי אנהייב אץ פארשריבן ־־דאבראזשינטקי געהילף־־פראקוראר דער זיי

ווידוי. גאלדענבערגם אלט 1880
 ראטעוועט באווייזץ זיינע טיט אז זיבער, געווען איז גאלדענבערג

 אלע טיט זשאנדארן די האבן אפריער טויט. פון חברים די ער
 בעת אבער אילוזיע; דאזיקע די אים ביי אונטערגעהאלטן בוהות

 געוויזן איט זיי האבן ,ארויסיאקוטען אלץ איט ביי שיין האבן זיי
 געהילף* דעט דערמאנט האט גאלדענבערג ווען פנים. אמתן זייער

 טאר טעראריטטן די פון קיינעם ביי געדענקט: "אבער פראקוראר:
 קיין געענטפערט: יענער אים האט ׳קאפ״ פון האר קיין פאלן ניט

 זיך האט גאלדענבער; קעפ... פאלן וועלן עם פאלן; ניט וועט האר
 ;שלעבט פילן גענימען זיך האט ער אפגעטאן. האט יער וואט ,געבאפט

 האט ער אין פלאגן, אגגעהויבן שרעקלעך אים האט געוויפן זיין
 ארעטטירטע די פין איינעם טיט זען זיך לאזן אים ט׳זאל געבעטן,

איינגעגאנגען. דעם אויף זיינען זשאנדארן די זונדעלעוויטשן. טיט ,חברים
 איב^ האט זונדעלעוויטש פארגעקוטען. "זעאונג" די איז יוני אין

 מיט מ׳רעדט ווי פארזיכטיק, און ווייך און גאלדענבערגן, געהערט
 א פאר וואט אין פארשט״ן, צו געגעבן אים ער האט קראנקן, א

 נאב׳־ איז נאלדענבערג פאדפלאנטערט. זיך האט ער נעין שרעקלעבער
 די אז מענלעך, זעלבפטמארד. באגאנגען קאטער אין זיך ביי דעם

 ווייל זעאינג, די גאלדענבערגן געיעבן לכתחילה האבן זשאנדארן
 האבן זיי ווי נאבדעם אין פוף, ביטערן דעם פאראויפגעזען האבן זיי

 און גיבער וואט געלוינט זיי פאר האט אלץ, אויסגעזויגן אים פון
ווערן. צו׳ פטור אים פון שטילער וואט
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 אץ געווען. ניט פאררעטער בייזוויליקער קייץ איז גאלדענבערג
 פרן געשיכטע די מיץ. דעש פון איינציקער דעה געוועץ ניט איז ער

 וואט אומגליקלעכע, אנדערע פון ווייש באוועגונג רעוואלוציאנערער דעד
 באדינגונגעץ ענלעכע ביי האין אין געווארן פארפירט אדי זיינען

 ווי פארנעם, גרויפן אזא אין ניט דגש מעשיש, ענלעכע אפגעטאץ
 גאל* ייד דעד וואט פארראט, גיט*בייזוויליקן דעש און גאלדענבעת.

 לעט א ,פאליאק א אויך באגיין געקאנט האט ,באגאנגעץ איז דעניעת
 ווי אופן, דעש אין זאגץ: מען מוז אמת דעש אבער רום. א אדער

 פפעציפיש*יירישע פך א געלעגן איז אפגעטאן, עש האט גאלדענבערג
 -עד אייף ארבעט טעראריפטישע גאנצע זיין נערוואזיטעט. קרענקלעבע

 מיט באפאריט זיינען טורמע אין ווידוי שרעקלעכער זיין אוץ פריי
 פאר* וועליע ,נערוואויטעט יידישער היפטאריש־־אויפנעדאקפענער יענער

 באזונדערש איז און ארבעטם*מאםץ יידישע די ביי ביפלעכווייז שודנדט
 א•:* דעד ביי און האנדלש־עלעמענטן און לופט* אונזערע ביי שטארק

אשיש. עלעמענטן דאזיקע די פון קומט וואט טעליגענץ,
 רעוואלוציאנע* דער אין אריינגעטראגן האט זונדעלעוויטש אויב

 היפטאריש*אויפגעוואקםענעס דעש פון זייטן געזונטע די באוועגונג רער
 קיאנקע. זיינע א-יינגעטראגן גאלדענבערג גר. האט באדאקטער, יידישן
זייטץ.

 רעש אין געמשפט זונדעלעוויטשץ ■מען האט געזאגט, שוין ווי
 פראצעם זעלביקן רעש צו ;טעראריפטץ 16 די פין פראציעש באוואושטן

 ארעפטירט מ׳האט וועלכן ,צוקערמאן לייזער צוגעבונדן אייך מעץ האט
 אלע וואליא". "נאראדנאיא דעד פין דרוקעריי געהיימער דער איץ
 משפט הער קריגש־געריבט. א צו געווארן איבערגעגעבן זיינען 16
 .1880 אקטאבער טץ*30-26 רעש פעטערבורג אין פאתעקומעץ איז

 געענט* זונדעלעוויטש האט רעליגיע, זיין וועגן פראנע דעד אויף
 יידישץ פונט געענטפערט: האט צוקערמאן רעליגיע. שוש קיין פערט:
 באשולדיקט 16 אלע מיט צוגלייך מען האט זונדעלעוויטשן גלויבץ.

 טאציאל*רעוואלוציאנערעד דער פון חברה געהיימער א צו "געהערן אין
 אראפצוווא-פץ גוואלד*מעשיש און בונטן דורך שטרעבט וועלבע ,פארטיי

 האט וועלכע און ארדענונג געזעלשאפטלעכע די און מלוכה*רעזשיש דעש
מלו:ה*פאר* שווערפטע ריי גאנצעד א אין טעטיקייט איר ארויפגעוויזץ
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 איי* יעדן פץ פא-ירעבנט פפעציעלע די אייסרעבענען ביים .נרעבנס".
 מיט צוזאמען זונדעלעוויטש איז גרופעם באזונדערע די פין און נעם

 אז דעם, אין געווארן יאשולדיקט קאניליאנסקיץ און קודאטקאווטקין
 באראטונגען געהיימע געהאט פעטערבורג אין די האין 1879 מערץ אין

 איז יא־אטונגעץ יענע אויף אין סאלאוויאוון, אין גאלדעננעתן טיט
 וואם צאר, אייפן אטענטאט אן פין פלאן דעד געווארן באהאנדלט
 צוזאמען עפירט.xאיי אפריל טן-2 דעט דערנאך האט □אלאוויאוו

 געוואק נאשולדיקט אייך זונדעלעתיטש איי געמשפטע רוב ראט טיט
פאטפארט. פאלשן א אייף וואוינען אין

 שולדיק פא* זיך ער אנעתןענט צי געפרעגט, איש ט׳האט היען
 זונדעלעוויטש האט צי, אים שריייט מעין וואט פארברעבנם, די אין

 שולדי? פא־ דך אנערקען "איך פונקט: ערשטן אויפן - געענטפערט
 ניט אבער פארטיי, סאציאל־־רעוואלוציאנערער דער צו געהערן אין
 די א־אפצורארפן געשטרעיט האט וועלכע געזעלשאפט, יענער צו

 ט י לו ווייל ,גיואלד-מעשיט אין בונט דורך ארדענונג הערשנדיקע
 ארדע־־ געזעלשאפטלעבע א מען קאן מיינונג אונזער

 פונקט צווייטן אויפן שעה"; ■24 אין ן רפ א וו פ א ר א ניט נונג
 אז דעס, אין שולדיק פאר זיך אנערקען "איך געענטפערט: ער האט
 אין אטענטאט, אן מאבן וויל סאלאוויאוו אז געוואופט, האב איך

 אויף ,נאראטועען די אין גענימען אנטייל האי איך אי ,דעם אין אייך
 וואט צאר, דעט טויטן וועגן פראגע די באהאנדלט מ׳האט וועלבע

 לייזונג דעד ף י או ט ו נפל יי א שום ן קיי ניט האט עט
 נטעתעשט־אבן א ערטער ניידע )אין ך". זא קם" אל ם דער פון
 פעטערבוחגער די אז ,זונדעלעוויטש פארזיבערט דערניי ל.( א? מיר. פין

 פראדף קיין באדייטונג. טעארעטישע א נלויז געהאט האין נאראטונגען
 דעם, צוליי שיין האין געקאנט ניט די האבץ באדייטונג טישע
 יאשלוס, פארטיקער א געווען לבתחילה איי טאלאוויאווץ ביי וואט

 מערהייט די צי איינט, אלץ אימבייטן געוואלט ניט האט ער וועלטן
 געראיפט, ניט האט זונדעלעוויטש, ער, קע;ן. א־יער פאר זיין וועט
 דעט אייטפירן וועט טאלאוויאוו ארט אן פאר וואט אייף און ווען

 האט אטענטאט פאק שעה א אפילו אז גלויב, "איך אטענטאט.
דערוט, רעבנט זונדעלעוויטש געוואוטט". ניט דערפין אליין סאלאריאר
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 ניט און וויפן פאר בלויז משפטן איש מען קאן פינקט דעש אין אז
מפדן.

 גע* אינזער האט אופן אזא אויף ווארט. פון פרייהייט דעהנרייכן
 באזונדערע 2 און צילן באזונדערע 2 פראגראש איר אין זעלשאפט

 אריע* עקפיפטירנדיקע די אראפצירארפץ שטרעבט איינער מיטלען:
 אלם ,זייט אנדערער דעד פון פראפאגאנדע; פרידלעכע .נוננ-דורך

 געזעל* אונזער דערלאזט ווארט, פין פרייהייט דערגרייבן צו מיטל א
 משפט אויפן זונדעלעריטש האט ,זעען מיר ווי נראלד-מעשיש". שאפט

 עוואלוציא* פרידלעכע זיינע באטאנען צו בפירוש נייטיק פאר געפונען
 פארלייבטערן צו בדי ניט געטאץ עש האט ער אין אנשויומען. גישטישע

 זיבער, עד איז ווארט, לעצטן זיין אין זאנט אליין ער ווי גורל. זיין
 אין וויפן "אין שולדיק פאר אנערקענט זיך האט ער ריבאלד אז

 געזעץ לויטן איש קומט אטענטאט, שאלאוויאווש ווענן מפדן" ניט
 פארטיידיקן צו "ניט איז זאנט ער ראש דאש אין טרט־שטראף. ביי־רי
 "אויסער חיש." מאראלישן א צוליב נאר אינטערעשן, אייגענע זיינע

 די אבט אין נעמען נאך געריכט דאש מוז שטראף, די באשטימען
 עש, היישט ."אפ טיט מענטש א וואש דעש, פון באדייטונג מא״אלישע

אמת. דעש מאבן צו קלא־ איש נאר גענאנגען איז זונדעלעוויטשן אז
 שאלאוויארס רענן באראטונגעץ די פין ראלע די אייפקלערנדיק און

 נערען אויפן אלץ פאר פריער אייך זונדעלעריטש איז אטענטאט,
 גע* איז פונקט דעש אין אבער חוב. מא־אלישן דעש אמת, רעש
 שיין האבן מיד ווי יידישער. שפעציעל א ,מאטיוו אנדער אן אייך רען

 גאלדענ* אז דעש, קעגן נערען טערארישטן די דינען געזעץ,
 נעזעל* די בדי - צאר אויפן אטענטאט דעם אויפפירן זאל בערג

 אין דאם אז ,זאין ניט זאלן פאלק דאש עיקר •ער און שאפט
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 האט אטענטאט העם ליידן. יידישע פפעציעלע ד׳ פאר נקמה א
 מ׳זאל בדי קאייליאנסקי, פאליאק דעד אויפפיק געדארפט ניט אייך
 אינטערעק. פ״לישע די צוליב געווארן געטאן איי האש אז יאק, ניט

 רערא" דעד פין אינטערעפץ אלגעמיינע די דא איז מאטיר דעד
 אט ימיט גערעכנט אריך פפק אן זיך האט זונדעלעריטש לוציע.

 מא* איין נאך געוועץ אבער איז אים ביי מאטיור. אלגעטיינעם דעם
 האט משפט אויפן יידן. פון ליידן די פארגרעפערן קאן דאפ טיר:

 גאלדענבעדגן, פאדגעלייגט מ׳האט "בעת געיאגיט: דעם רענן ער
 אלגע- דער ביי ודיל ,אנטקעננגעשטעלט ענערגיש זיך איך האב

 גאנ- דעד צוצושדייבן רעלט קדיפטלעבעד דעד פרן נוינונג מיינער
 מיט* אירע פין איינער ראפ ,פאדברעבץ יעדן נאציע יידישער צעד

 לייבט פאל דעס אין באשולדיקונג די ראלט ,באיאננען איז גלידער
 מעג* גריילעך איי עפ אין יידן". אלע אויף ווערן גערענדט געקאנט

 אטענטאט אין באשולדיקוגג די בדי טעם, דעם אט ציליב אז לעך,
 זונדעלעריטש דך האט יידן, אלע אויף פאלץ ניט זאל צאר אייפן

 רא* אייגענע זיין אז אמת, רעם געריבט פארן אייפצוקלעדן געמיט
 קיין ניט טעארעטישיע, א בלויי געיוועץ איז אטענטאט דעם אין לע

ראכנדיק. גערען שטענדיק ייד דעד איז זונדעלעריטשן אין פראקטישע.
גע־־ פאר א פאראן זיינען קאזשובאר" "אנדריי ראמאץ אין
\ “י“• ***** **••**ייזי ■••**..** ♦*ימייזזה* 5דנ" ר ע!ו ן 1*1 1כ ע >ן ר ׳טן >.!

 ראוינען ראם תפלאנד, פין עמיגראנטן פאליטישע די רענן דיק
 קיין דך פאד געפינען דארטן, דך לאננריילן אין שרייץ דער אין

אויפגעשריען: פטערן האט ניט, אדבעט
 זיינען! רעראלוציאנעירן אינזע־ע פאלק אומזיניק אן פאר "ראם

 בא* פאציאלער גררפער א צרישן לאנה, פרייעץ א אין ראוינען זיי
 שיין ניט יבשה, דעד אויף פיש א ווי זיך, פילן די אין וועגונג

ניט?" וועלט קיין רופלאנד אויפער איז
 דעבאטירט אפט עד האט קאפמאפאליטיזם יידישן זיין "מיט

טעמע. דאדקעד דעד אויף חברים זיינע מיט
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 פאר* אייגציקע די איז דאב און ברידעד, ווי ליי, זיי האי איך
 וועלן מיד נאד ווי לאגד. אייעד מיט מוך פא-א-גיקט וואש .יינדונג,

 שטע< אייף איך וועל דעפפאטיזם, צארישן מיטן סוף א מאכן
דייטשלאגד. אין איז עש רדאר באזעצן זיך און איועקפארן דיק

 דכערן קיין גיט מיט געזאנט אנדריי האט ,רעכגשט דו או} -
 נראנקייט די פארנעפט דו כעשער? זיין וועט דארטן אז - מאן

אליין... המון פון נאד צי און המון, דייטשן פוגש
 אין וויימוט פין אייפדרוק אץ מיט דוד געענטפערט האט יא, -

 אלע צווישן פרעמדע זייגען יידן, מיר, אייגן. שייגע גרוישע זייגע
 ציוויליזירט פוגדעשטיוענן דאך זייגען אריעטער דייטשע די נאציעש.

 איינציקע דאש אז דייטשלאגד מאראליש. אייך פראגרעשירן זיי און
פרעמדע... ווי אינגאנצן, ניט זיך פילן מיד וואו לאגד,

געווארן". אנטשוויגן איי אין קאפ דעש א־אפגעלאזן האט ,.ע־
 יידיש* שטארקן א זוגדעלעוויטשן אין באווייזן געשפרעכן די אט

 זאא־ א ,רהמגות״גאציאגאליזם א איער איז האש נעפיל. נאציאגאלן
 עש אין ליידן יידישע עקשיפטירן איש פאר נאציאנאליזש. לאגישער

 דאש און שאפונג. יידישע קיין קולטור, יירישע קיין ניט ־עקפישטירט
 דאש יאוש. ביז דעהנייט וועלכער פעשימיזש, גאציאנאלער א איז
 אז גענלוינט, האין צייט יעגער פון רעוואלוציאגערן יידישע רוב
 אייך יידן פאר דארטן זיך וועט וועדן, נאפרייט וועט רוסלאגד ווען

 זוג* דריקט פרומקין .2 צו ידוו זיין אין לעין. ליכטיק א אנהייין
 דאזיקער דעד איער נלויין. זעלביקן דעש אייש אייך דעלעוויטש

 מיט מענטש דעד ער, אז יפרט שטארכן, ניט איש ייי איז נלויין
 דעד אין נלרינן ניט קאן ,ווידקלעכקייט דער פאר היש טיפן א

 אז זיכער, איז ער אין פויער תסישן פוגש טבע פאציאליסטישער
 ייי* ארדענונג. סאציאליפטישער א ערש ניט נאך שטייט דושלאגד

 פין כאראקטער זאאלאגישעד דעד אי ,פעשימישטישער דער אי דע,
 :יאדיגגונגען דעמאלטיקע די פין זיך געמען נעפיל, נאציאנאלן זיין
 וואש פראלעטא־יאט, יידישער קיין דעמאלט דושלאגר אין נעווען ניט
 רעכט די פאר קעמפן און מאשן*קולטור יידישיע א פן שא מוזן זאל
 ארגא* קיין רופלאנד אין גאך נעווען ניט קרלטור; דאזיקער דעד פין

 קע* זאל זוגדיעלעוויטש רעלכן אויף יכלל, פראלעטאריאט ניזירטער
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 ניט אץ ארבעטער; דייטשע די אויף נעבויט האט ער וזי בויען, נען
 ווארטן דארפן ניט זאל וואט פראלעטאריאט, יידישער קיץ נאך נערען

 צוזאמען ואל עד נ^ר ממילא, באקומעץ רעכט זיינע וועט ער אז
 אלנע* דעד פאר קעמפן נאציעס אנדערע פון א-בעטער די מיט

 נעמען דערפון יאפרייונג. יידישער טפעציעל זיין פאר אוץ מיינער
 ביי דך רייסן וועלכע "איר", אין "מיר" פארפרעמדמע די אייך זיך

 אויבניעבראבטע די אין ארויס נתילנדיר ניט אפשר זונדעלעוויטשן
נעשפרעבן.
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 אייך, באווייזט וואם פאקט, איין נאך ברענגען טיר וועלן שיפעטער
שילדערונג. זיין אין גערעבט געווען איז פטעפניאק אז

 פאר* געטשפטע אלע אז ,געפונען ד$ט קריגם־געריכט דער
 פארלייב* פאראן זיינען זיי פון 11 ביי אבער טויט*שטראף; דינען

 האט ער וואס ראם, - זונדעלעוויטשן ביי אוטשטענדן. טערנדיקע
 ניט האט ער וואס ראש, אריך און שולדיק, פאר אנערקענט זיך

 אקטן. טעראריסטישע אויספירן אין אנטייל דירעקטן קיין גענומען
 שטראף די פארקלענערט זונדעלעוויטשן טען האט 11 די אט פון

 זונדעלעוויטש מדרגוית. 2 אויף-10 איבעריקע די טדרגה, איין אויף
 איבעריקע: די פון טערטין. א אץ שאבטן אין קאטארגע באקומען ד,אט

 אן טערטנען פארשיידענע אויף קאטארגע צוקערטאן, זיי צווישן - 6■
 גע* פארטשפט זיינען וואם , 5 די פון סיביר. אין פארשיקונג - -1

 קוויאטקאוופקיץ צוויי: נאר געהאנגען טען האט טויט, צום ווארן
 די פארביטן צאר דעד האט 3 איבעריקע די פרעשניאקאוון. און

טערטין. א אן קאטארגע אויף טויט־־שטראף

17

 געווען ניט אים איז ,געווארן ארעסטירט איז זונדעלעוויטש בעת
 בוהות. טיט פול אין געזונט געווען איז ער יאר. 28 פולע קיין
 האט און יאר 12 אויף טורטע אין באגראבן אים האט צאריזם דעד
 זוג" י^ר. 26 גאנצע אויף לעבן לעבעדיק פון ארויפגעריפן אים

 ביים קארא באדימטער דער אין קאטארגע אפגעקוטען ז אי דעלעוויטש
 פין סך א רעאקציע. דעד פון יארן פינסטערסטע די אין באיקאל

 אנדערע ,בערקולאז ט פון געשטארבץ זיינען קאטארגע׳חברים זיינע
 צוליב זעלבסטטארד באגאנגען זיינען אייניקע אראם; זינעץ פון זיינען

 פאר* האבן וואש אזעלכע, געווען אויך זיינען עש און פראטעפט.
 הענקער. ביים רוט די געקושט צאר, ביים -מחילה געבעטן דאטץ,

 פאר געווען טורטע אין איז זונדעלעוויטש יארן. פיינפולע שוועדע
 געטראגץ אומעטום האט ער שוועשטער; בארעטהארציקע א חברים די

 די געקאנט. האט ער וואש מיט געדינט ווארעטקייט, און טרייפט
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 אבער מוט. דין ניט געזינט, זיין ניט נעבראבץ ניט האט קאטאדגע
 גרויפע זיינע ענעתיע, אקטיווע זיין אהינטאן געז^לט ער האט ראי

 בוך, צום אפגענעבן דך האין חברים אייניקע ייהית? פדאקטישע
 מענטש קיין אבער ,נעלייענט האט זונדעלערויטש נעשטודירט. ,געלעדנט

 אנדערע נעווען. ניט עד אין שול־באנק לאנגער פין טעאדיע, פין
 זוג" דעבאטן. אוטענדלעבע אין ענערניע זייער אדפנעלאדן האין

 אבער זי, פארטיידקן טיינונג, דין ארויפזאגן אייך פלעגט דעלעודטש
 גע" ניט עד האט דיפקוסיעם אויפזיכטלאזע די אין דך פאדקאבן

 פערזענ* קרענקלעכע אין צעדייצונג אין אייפלאדן זיך און \$נט.
 דויקער דין פאר ניט געווען געווים איז דאם - צאנקעדייען לעבע

 די געווארן, אנטשלאפן ענערגיע אקטיווע די איז נאטור. געדנטער
 דאם יפורים וויפל ודים, וועד נעוואדץ. פאראליזירט בוחות גריפע

ליידן... באהאלטענע טיבע וויפל געקאפט, האט
 סאציאל*דע" א במעט געווען זונדעלעוויטש איי פריי דעד או•־•
 אכציקער די פין טיטן אין איו דייטש לעא בעת אין מא־דאט.

 מארקפי" נייע די טיטנעבראבט האט אין קארא אייף געקוטען יאדן
 צי געהאפט ער האט גרופע, פלעבאנארם פון אנשויונג פטישע
 טעית א האט דייטש הבד. אידעושן א זונדעלעוויטשץ אין געפינען
 זונדעלעוויטש איי קארא, אויף חברים אנדעדע אלע ווי געהאט.

 ווערט׳־ זיין פין אפילי' פדינציפן, טארקם פין קעיננער א גערען
 רופלאנד פאד ד. פ. א געווען עד איז דייטשלאנד פאד טעא־יע.

 יארן, ניינהונדערטער די פין אנהייב אין שפעטער, נא־אדני^... א
 רום־־ פאד ד. פ. דעד פון אנהענגער אץ געווארן זינ-עלעידטש איז

 זיצנדיק וואם דערטיט, נאד דעקלערן זיך לאזט ראם אייך. לאג־
 געדאנקען אלע קאנצענטרידט און לעבן פון אפגעדיפץ ט־.־מע, אין

 פאדהייליקנדיק עד, האט חברים, זיינע פין ליידץ אין קאטף אויפן
 ,נא־אדאוואלצעם די פון ליידן איטענדלעבע די אין מעשים גתיסע די

 זיי וועלכע פאד אידעען, די אייך פא־הייליקן געמוזט דילנ-יק ניט
 געזונטע זיין פארטונקלט האט ראם געיליטץ. ארן געקעמפט האבן
לאגיק. אויפנעבילדעטע ניט טעאדעטיש אבער

 מאני" 2 פין זונדעלעוויטשן אייפנעשלאפן האט דעניתנג די
 איו 1891 אין אטנעשטיע. טיילווייזע א גענעבץ האבן וראם פעפטן,
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 איד דאם קאמאנדע. וו^לנע גערופענער אזר דעד אין ארוים ער
 נאך האין קאטארזשניקעס ח ווען צושטאנד, באזונדעד א געוועץ

 רעבט* אינגא:צן געבליבן נאך דיינען ארבעט, דער ארף גייץ געדארפט
 פח? דעד ארך• נאד טורמע, אין ניט זיי האבן געוואוינט אבער לאז,
 — ־־טץ2 רעש ניקאלאי פאר שרן - 1895 פון מאניפעפט דער
 קאטארנע די אין ארך, דונדעלעורטשן ארף געווארן אננעווענדט איז
 לרטץ ״יארקע.20 אויף געווארן פארביטץ אים איז טערמין א אץ

 פאר א טודטע קאטארזשנער אין יאר יערן פון זיך פלענט געזעץ
 זיך האבץ חדשים 10 ערך אן אז אזר, ,אהאפרעכענען חדשים

 זונדעלעוויטש האט איפן אזא אויף יאר. גאנץ א פאר גערעכנט
 1898 אין אין פריער יאר צוויי מיט קאטאתע-טערטין זיין געענחקט

 רעבט" אלע אן פארשיקטער "פרייער אלם באזעצט זיך ער האט
 אייזנבאן די בויען ביים געארבעט ער האט דארטן טשיטא. אין
 שרייבער אלם דערנאך און ארבעטער פשוטער א ור צייט איין
 אוייפזעעד אץ געווארץ ער איז ביפל א שפעטער בוך״פירער. און

 א איינגעפירט ער האט דארטן רר״שטאפן. פדן לאנער א איבער
 אייזנבאן״פאר" הער פאר אייננעשפארט האט און עקאנאמיע גרויפע

 אז זיך, פארשטייט רובל. מיליאן האלבן א פון ערך אן וואלטונג
 בעלנים געפונען באלד זיך האבץ אננעשטעלטע העבערע די צורשץ

 גע" ניט עם האט זונדעלעוויטש נעלט. אפגעשפארטן רעם ארף
 דעטאלט שטעלע. דער פוץ אפייעזאנט זיך האט און דערלאזן קענט
 פטאציע א אויף וואפער צוצושטעלן איבערנעגעבן אים מען האט
 כעאר" פעפער, נעהויפט פערד, געדוננען האט ער טשיטא. לעבן
 אוץ הארעוואניע שווערער אין "ארטעל". אן טיט און אלייץ בעט

 אויף ברי געלט, ביפל א אפגעשפארט ער האט לעבן ארעמען
 ער: האט אזר לאסט. צו אנדערע אויף פאלץ צו ניט עלטער דעד
 בא" אינגאנצץ איז ער וועץ ,1905 אקטאבער ביז אתרכנעשלאגן זיך

 רום" אייראפע:שן אין אום זיך ער קערט 1906 אין געווארץ. פחיט
 ברו" זיין ביי ווארשע אין חדשים 6 ווארנט ורלנע, באזוכט לאנד.

 אין. וויל ער און שטארקער ווערט רעאקציע ח אבער מיראן. דער
 די האט צאריזם דעד אז אינטערעסאנט, פארבלייבן. ניט רופלאנד

ארף פאמיליע. זונדעלעוויטשעש אויף ארג אן נעהאט צייט גאנצע
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 בלויד ניט נעזען האבן מיד ווייל אלטע, ד ווי יאוש, אזא אין
 דעם פון כוח שאפנדיקן דעס אויך נעזען האבן מיד פאיראמען.

 נע" די דורבנעמאבט האבן מיד ;פראלעטאריאט רוסישץ אדנאניזירטן
 דעה אין האבן די ארבעטער״באוועמנג. יידישער דער פון שיכטע

 אין אפילו; פארשטעלן געקאנט ניט דך נעזען, ניט דאס יוגנט
 נעזעסן יאוש יידישער הער די ביי שוין איז יארץ עלטערע די אויף

אויפרייסן. איננאנצן קאנען איס מ׳זאל טיף, צו
 ווייניק. איך ווייס לעבץ זונדעלעוויטשעס פון יאדן לעצטע די וועגן

 איך האב "פרייהייט" ניו״יארקער אין ארטיקל אן ווינטשעווסקיס פון
 קעננער שאדפעד א געווען איז דנדעלעוויטש אז דערוואוסט, זיך
 אין מאבט קאמוניסטישעד הער ווענן האט ער און באלשעוויזם פון

 באראק" נאנצן טיטן שטימט דאב רווק. ריידן נעקאנט ניט רוסלאנד
דענקעץ. און לעבן זיין פין טער

לעצ" זיין ביז מינטער אין געזונט נעווען אין זונדעלעוויטש
איז אוונט אין שפעט 1923 אווניסט ״טן29 דעס לעבנס״שעה. טעד

 איז פלוצלונו. נערעדט. און נעזעסן ברודער, זי^ץ ביי נעווען ער
נעשטארבן. עד איז ארוס מינוט 5 אין און נעווארן מט ניט איס
זיין פון פארענדיקונג פאסיקע א נעוועץ איז טויט פלוצלוננעד דער

 רירעוודיקץ דעס פארצושטעלן זיך נעווען שווער אזוי איז עס לעבן.
 בעט. פון אראפ ניט נייט וואס חלוש, א זקן, א ווי זונדעלעוויטשן

 אין לינט אש דאס פארברענט. מען האט קערפער זונדעלעוויטשעס
 פוץ אש דעם מיט נישע איין אין אורנע, אץ אין קרעמאטאדיום

 קלערט מען לייבור״פארטיי. עננלישער הער פון פירער באוואוסטן א
 א אין צייטן בעסערע ביי אין ווילנע קיין אש דעס אריבערצופירן

רוסלאנד. פין פאנטעאן רעוואלוציאנערן
 און שבל פראקטישן נרויסן א פארמאנט האט זרנדעלעוויטש

 קאנספירא־־ דער אפנענעבן די האט ער טאלענט. א-נאניזאטארישן
 אדויס" פרוכטבאר און שטארק זיך האבן זיי וואו באוועמנג, טיווער
 ביי נאד נעקאנט זיך די וואלטן פונאנדערוויקלען איננאנצן געוויזן.

 79-1875 יארן די אין האבן וועלבע ,באדיננוננען לענאלע פרייע
 בעת שפעטער, יאד צוואנציק אין עטלעבע מיט נעפעלט. אינגאנצן

ארנאניזאטארישע פאר אין פרייער נעווארן זיינען באדינמננען די
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זיינעץ אהענע, לעגאלע איז ס וועלפע געשאפן זיך האט טאלענטן
 יפ* א די האט עם פאראדרהט. געווען ת

 סגעדיגן“א האט רעשטלעך זייערע ׳ןהגע
מ־רח־םיביר, פין העק פארווארפענעם א

****** ^*^*****^**^*^■)*** । .וח. ז.

אין יארן הי שלעפן האם
אטמאםפעהע. געזעהשאפטלעבער יעדעה אן
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שריט ערשטער מיין

פסח־־צייט. צודיק, יאר 30 העכער נעוועץ איז דאס
 א ישיבה־־בחור, האלבער א נעווען דעמאלט נאף בין איך

 איך בין דארף, א אין ווינטער דעם אפגעקנעלט אפיקורס. האלבער
 נעלט, ביסל דאס אויסברענגען ווילנע קיין נעקומעץ ניסן ראש־־חודש

 קולטרר דיך אנשעפן אוץ פארדינט, זמן דעם פאר האב איך וואס
שטאט. גרויסער דער אין

 פו* לאננ שוין דך דינען ישיבה פין ההר, פון חברים מיינע
 אין שוחט א איו זונדל וועגן. פארשיידענע אין נאנדערנענאננען

 האט בייסער מענדל נעהאט. חתונה שוין האט שטעטל, קליין א
 נע־־ איז אברהם־אליהו שרוכים. אין שטייט ער רבנות, אויף סמיכה
 געהערן ביידע סטאלער. א - איציק ,קאמאשףשטעפער א ווארן

 "באקאנטע", דך רופן און "ביכלעך לייענען וואם יעניקע, די צו זיי
 איוועד פסח נאך. ווי די, ווייס רוח הער און "פילאזאפן" "מענטשן",

 זיך לערנט אין עקזאמען אן עפעס צו זיך נרייט )דאמסקי( ניצער
 איינער איך נאד חברה, נייער הער פון אויך שיין איז שלאסעריי;

אהער. ניט אהין, ניט לופטן, הער אין העננען נעבליבן בין
 מיך, באגעגענען די וועץ יידן, עלטערע באקאנטע, טאטנס מיין

 מיינע איציק, אין אברהכ*אליה רב? א ווערסטו ווען די: פרענן
 קוועטשן צו אויפהערן ימוין וועסטו ווען פרענן: הברים, נאענטע

 בענהל א מיה ניבן די אונזעריקער... אן ווערן צו צייט באנק? די
 קאפ: אין איי; מיין ווי היטן, עס זאל איך אן, ואגן און פיסארעוו
 נאך איז ראם און איבערלייענעץ פארן בלויז רובל א צאלן אנדערע

 פיל איך איבערצלדרוקן... פארבאטן ס׳איז קרינן; צו שווער אויך
 מיד דך ווילט דאך און בוך. טייער אזא פאר יראת^הבביד נרויס א
וועלכנג "ביכלעך", קליינע יענע פון איינס געבן בעסער ■מיר זאלץ זיי
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רדילנע. אין פאליטישע פצר סורמע געוועזענע *(
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 אינגאנצן ער האט ישיבה. הער פרץ אדויהגעקומען איז איה דאה
 איבערגע* כהדר האט ער ארן קוק בףציונה ר׳ אונטער געציטערט

 מון איך אבער וארץ, מייגע פארזינדיק איך אז ווייס, איך חזרט:
עוולה. אן טוט איר זאנן: אייך

 ניט האט מהרש׳א דער אז באווייזן, צו ליב האט בן־־צייון ר׳
 זאיט ער און חוטפות פין ארעד גמרא פון פשט דעה פארשטאנען

 אויהקנייפן ארעד איה! איך וואלט אויהרייהן הנאה: בייזער א מיט
 פאר־־ באזונדער א עה. הייסט מהרש״א דעה - איה! איך וואלט
 צו חופפות, אין רש״י אין גרייזן געפינען צו איה ביי איז געניגן

 גרייז יענער ארעד הער אזוי ,וו השערות, און הברות מיט באווייזן
אדייננעפאלן. איז

 רויכערט אפיקורס, אן איז ער אז איה, 'אויף מורמלט מע
 אויפגעקומען ניט קיינמאל איז ימיר שבת. איה פאפיראהן שטילערהייט

 שטייט ער וואט דעה, אויסער דערפוין שפיר קיין באמערקן צו
 פון ווי מער לערנען פון בכלל האלט אין שמרנד^עשרה לאנג ניט

 ביטול מין א מוט ביבלעך אונזערע צו זיך באציט ער דאוונען.
 שטוב אין ברענגט זון זיין וואט בוך, העברעיש יעדעס ראך אין

 פא* קיין אריך. ביבלעך יידישע לייענט ער דורך. ער לייענט אדיין,
 מ׳דערלויבט ווען ליידן, ניט וויל ער אבער ניט, ער איז נאטיקער

 זעט ער רעליגיעז: ניט אפן זיין צו אוינן די אין איה פאר זיך
 יינגלעך, פאר אונז האלט ער זיך. פאר הכבוד העדר א דעם אין

 אבער דיסקוטירן. צו' אונז מיט ליב ער האט דאך און טראנטעס,
 באליידיקט; ווי זיך ער פילט מטכים, ניט איט מיט זיינען מיר ידען
 כעט אין זיך, דוכט ער, איז שטרייט מין אזא נאך מאל יעדעט אין

 אפשר אנגעהויבן. אונז מיט האט ער פארוואה ,אליין זיך אויף
 אין ;קעננערשאפט קיין איבער ניט בכלל טראגט ער וואט ,דערפאר

 ,פארשטאנעץ ניט איה מיר האבן סוף*כל-סוף אז ער, פילט אפשר
 מאמענטן אזעלכע אין שפדאכן. פארשיידענע אריף ריידן מור אז

 לעבן זיין אז פילט, וואט מענטשן, א פון איינדרוק אן עד מאכט
 אראפלייענען: מען קאן געזיכט זיין פון אין איינגעגעבן, ניט זיך האט
 איך וואלט וואט - איר וואט אלץ, דאה געלערנט וואלט איך וועץ

אויפיעטאן..; ניט דעמאלט
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פון ניט טודי*הוראהפ, ווילנער די פין ניט געהאלטן ניט האט ער

 ווילנעד העם טיט פאריונדן געווען ער איז דיףהירהס דאזיקע די
, ע^פטן ! א! נ! >1 פ^ע! ה ! עפ । א ן ! ט ט , ה^לייועי א. !!רא! !*ד•. > י ט

 האט טאשין א זאק. - נעווען ריעמאלט אי־ טלאפה א־א
 געבן נעדארפט נאד מיהאט ;אויסצוצאלן אייף גענימען טען

 צ׳ :פי ה !/! אן ^לןא^ט נ । טע !א ! । ארפ^ט !*• י א! >פ די*^ ד א
 אין זיף אויסלעדנען גענוג. און פענסטער יא צו טיאשין הי שרויפן
גע^ אים מעץ האט קאמיפיאניעד - באלעיאפ טיטן ליי:ט. געוועי

57



 פול־" בא א געווען רוב דאב איז ער וואם דערפאר, אפנים דופן,
 מען האם - טיף*ראםיי אין פידמע גרעפערער א פון מעכטיקטער

 פארטיקע אפגעבן ביים אוץ באוול נעמעץ ביים נאר באגעגנט זיך
 עטלעכע בלויז געארבעט האבן קאמיפיאנער ביים שטוב אין זאקן.

 דערנאך אין באוול די אפריער אפוועגן פלעגן וועלבע מיידלעך,
 ייינען די ציי זאקן, אפגעבראכטע די איבערקוקן טהורה, פארטיקע די

 ביפל א ארט אויפן גלייך די - מ׳דארף אויב און געארבעט, גוט
 אייפקץ־" ניט ארבעט דעד אין זאל טעכטער זיינע בדי צופארריכטן.

 בףציוץ ר׳ איי באלעבאטים, פרעמדע מיט טאן צו האבן צו מען
 נאר געא״בעט האבן ם א ביי קאמיפיאנער. קליינער א געווארן אליין
 האט גליקן קיין אוץ זייערע חברטעם 3-2 אוץ טעבטער דריי זיינע

 וואקפץ געקאנט ניט האט געשעפט דאפ געמאבט. ניט דערפון ער
 אינ- ווייניק עם האט ראש-ישיבה דעם וואם אליין, דעם צוליב שוין

 זאקן־־קאמי* איינציקער דעד געוועץ ניט איז בן־־ציוץ ר׳ טערעפירט.
 איז שניט •פן גרו פון קאמיסיאנער א לומדים. די צווישן פיאנער
 יאר צענדליק עטלעבע האט וואט ייד, א - אלפט בףציון ר׳ געווען

 גאטב* דיי א אנגעשריבן האט קלויזן, ווילנער די אין מופר געזאנט
 אויף דך פלעגן זאקנמאבערקעם די יידיש; אין מעשיות פארבטיקע

 האלז; שטיק א מיט קאפ דעם אראפ די דרייט ער אז ,קלאגן איס
 איך וויפל אויף געוואקפץ. נאבאנאנד טאקע איז געשעפט זיין אין

 אוץ אטלאם אליעזר "הברם" פון רעדאקטאר דעד האבן געדענק,
 גע" אייך קאוונע פון ליפשיץ יעקב שוואדץ־־מאהניק יידישער דעד

 דעם ביי געזעץ מאל פאר א איך האב ביידן זאקן. מיט האנדלט
 געוועץ ראש-ישיבה דעד איז אטלאטן ימיט שטוב. אין ראש-ישיבה
באפדיינדעט.

 באשעפ* פארשפרייטפטע די געווען דעמאלט איז זאקנמאבעריי
 פא^ גרויפע קיין געגנט. ווילנער אין מיידלעך יידישע פאר טיקונג
 הייז^אינדופטריע. א געווען איז עט געווען. ניט נאך זיינען בריקן

 זיצץ פלעגן דערפער אין אפילו אין קליינשטעטלעך שטעט, די אין
 קאמיפיאנערץ. ווילנער פאר ארבעטן און מאשינען איבער מיידלעך

 וועלכע מיידלעך, דארפישע און שטעטלשע די אז זיך, פארשטייט
בעלי־עגלות, דורך זאקן פארטיקע אפשיקן און באוול נעמען פלעגן
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 וועלכע שטאטישע, די וו• געווארן, עקשפלואטירט שטא״קער זיינען
 יאדערפענישץ, גדעשערע געהאט האין ארט, אץ אויף געוועץ דינעץ

 רו* אינערלעפץ אויפן געגאגגען זיינעץ זאקץ די מוט. מעד פאדמאגט
 שיהאבץ וועלפע אויף אונטערנעמער, ווילנע אין גערק מארק. סישץ

 אפקויפץ פלעגן נרוישע ד מאשינעץ. העדעדט פאר א נעא־יעט
 אלייך האיץ וועלפע קאמיסיאנערן, קלענעדע די פוץ אויך שחידד, די

 הא זאקן״פאך אינם געהאט. ניט פארבינדונג קייץ ..ראשיי" מיט
 הא נאט וואש דינשטץ, מיידלעך, פארגרעיטע טרעפץ געיקאנט איד

 האלי־־איג- און מאשין, א אויף זיך אתיפצישלאגן געהאלפן זיי
 פאר- זיינעץ וואש הייוער, יאלענאטישע פוץ מיידלעך טעליגענטע

 הער אט איז שאציאלישטן יידישע ערשטע די פאר געווארץ. ארעמט
 אייעד צעווארפץ דנש ארנעטעדגש, שך א נינשטיק. דיער געווען פאך

 :עיקר רעד אין ;עקשפלואטאציע שטארקע א ;ורנקעלעך פארשיידענע
 רושיש, ווייניקער אדער מער קאנען וואש מיידלעך, יישל הייש א

 אנטורקלוננ, יישל א פארמאין ייפל, א לייענעץ צו נעודינט דינען
 עלע* נוטער א - צוגייפריידן די מיט דך קאץ אינטעליכענט א אין

 איד דערייער פראפאגאנדע>ךייולעך. שאציאליפטישע די פא" מענם
 פ״אפעשיאנעלע" אימלענאלער מין א - קאשע עקאנאמישע ערשטע די

 ;זאקנמאפע״קעש די ייי נערא״ן געגהנדעט ווילנע אין - ן“פארא
 דינען די פון שטרייקץ; ערשטע די פין איינער נעדען איז זיי ייי

 אלטערש- ליזע למשל, ,אגיטאטארינש נוטע עטלעפע ארוי^עקימעץ
 צייא* צווייטץ אייפן נערען איי וועלפע קאיונע, פין זאקנמאפערין א

וכדומה. זאקנמאפעדין די העלענע יוגד, פון מענפאר
 קילטירעלע האלב־א־נטעליגענטע ווי טעכטער, ראש־־ישיבהש דעש
 שטידענטן, אין עקשטערנש יאקאנטע נעהאט האין וואש מיידלעך,

 אין נעווא״ן אדיגיעצויגץ דינען וואש ערשטע, די פון געווען דינען
 ,.*אש־־ישיפהש דעש פיינע - די פין איינע כךיזלעך. שטישע שאציאל די
 א״ויש* צייט איין אפילו דך האט - נאטיר לעבעדיקע אקטיווע אן

 דינעץ געאריעט, צוואמען די מיט האין לאש הברטעש, די גערוקט.
 לייע, נאראד", "ראיאטשי פיינע חנה, שאצאלישטקעש: געוועץ אייך
 דיערער ירודער דער ווי אזוי אין נעשא״ענע". די "פיייע צייט איין

הויד דאש-ישיפהש דעש איו שאציאלישט, א געלען אייך איז לשער
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 הינ- ,וו צערייצט, געווען ויינעץ אלע געשלאגן. ניט שיד ,נעשאלטן
 רעדל: דאט צוגעווארפן מיר מען האט וויילע אלע וועלף. געריקע

 וועלט די וואם אויף מצה, געשניטן האי אץ אין הנאה! האי נא,
 וויילע א געווען איו אנדערן העם אין ■מעל זאק איין צרישן שטייט.

 קעפ די צוגעשפארט דרעמל, א געבאפט האין וועלגערקעס ד• הי.
גערוי־ פאראימערטע האין רעדלער די ארבעטט״טיש. לאנגן צום

עא3 אלץ עש מיהאט איציקן: צ* אין !א. ,יא^ , י!

ביי פארשווא־צט ווערט אין דא דך מאטערט איר ווי אט -

 אבער שבל. א געורען עט וואלט איודאי זאגסטו? באשרייבן -
 באלעבאטישע און מלמדים פאר לשוףץדש, אויף "המליץ", אין

 ארעמע* פאר אריעטער, פאר - יידיש, אויף אט פעמפיקעם...
עט? מען מאבט ווי אבער לייט.

 אנקלעפן מ׳קען אנגערופן: מץ איך האי וואט? ווייסטו, -
לייענען. א^ע וועלץ שול-הויף, אויפן צעטלעך
 אמענטש, בין איך ווי דאגטטו? שול־־הויף, אויפן צעטלעך -

 אין בלייפעדער א נעט ,ררינקל אין דא דך זעץ אדרבה, שבל. א
צעטל. מין אזא ציזאמענשטעלן פרווו

 האי איך וואט פארטיק. גערען עט איו אדום שעה א אין
 נעדענק איך זאגן. ניט גענוי איצט אייך איך קאן געשריין, דא־טן
 אין שיקן וואט רבנים, די אויף געגוואלדעוועט האב איך אז נאר,

 גיבן זיי און בשרות, אויף געבץ אבטונג משגיחים בעקערייען די
 האי מצה, די ארבעטער. די פון געזונט דעט אייף אכטונג ניט
 בלוט, יידיש אויף געבאקט איז ו• טריף: איז געפילדערט, איך

 אנגעשריבן האי איך רעדלער. אוץ וועלגערקעט די פון בלוט אויפי
 געיאנט. מץ וואלט עמעצער ווי גץ, געשריבן מגילה; גאנצע א
 געקאנט ניט האט בלייפעדער דעד געברענט. מיר האבן הענט ־די

 דער" ניט ,האלבע אדייט דינען עט און ,געראנק דעם נאבהאלטן
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 איציקן לא:;. צי ט׳אין געדרטט, דך האט מיר ררע־טע־. ש־ייענע
בעפער. איז ער, זאגט לעמער, האט געפעלן: איז

 טשט מ־ט אייע־שח•; עט איך רעל איך, זא; ,איצט -
שייל^ה״ף. אריפן אזק־עפן אין

 קיץ קימט איילעניש פין - איצק, זא;ט - ניט, דך אייל -
 סידור* מיט איבערשרייין עט מען מוז ערשטנט אחייס. ניט גיטט

 צעטל, איין ניט אץ לייענען. ניט קיינער עט העט ניט, רען אישרת;
 ,ווייפט ערטער. עטלעטע אין אנציקלעפץ זיין זאל עט ,צען גאנצע נא־
 קלייזל קרימענקע־ערשץ פרן א־נטע־שמש דע־ מיטאלישקער, ע—טע

 ער וועט צעטל, א קאפיקעט דריי צי איט ניט כתיבה. נרט ש־״יט
 ניט קיינעט פא־ דך זאל ער אץ, איט זא; אבער איטע־שדייבן. עט

פא־שיטייטט? טאץ, צי מיד טיט האין ער אניט-וועט א״טריי־ן.
צעטלעך. דטן נא־ אייערצושרייבן זן בארי בעדקע האט טא; פארן
 האט איך ווי לייטט, אדי ניט אננעקרמען איז אנקלעפן -אט

 דע־ קילששייה, נאך טאץ נעמרזט עט האט מ פארנעשטעלט. ד־
 ,זען נעטא־ט ניט האט קיינע־ אין אראפרייטן. טארן ניט עט •אל שימש

 פרומע א דיער נערען דעמאלט נאך איז רילנע עט: טיט מע ווי
 באפן נעקאנט מען האט שיטת איט צעטלעך קלעפן פא־ ארן שטאט
קלע*.

 אריפן זמירות. אין פיש ביי שבת*טיש, בייט געזעטן זיינען ן—
 בעת נעזען, ניט נפשי לעבעדיק קיץ מיהאט שיטיל, נעווען איז נאט
 שול*הויף. ציט צרנעננבעט דך האין איציקן מיט איך ע,—י מי־

 נעזאנט- ע־ האט א־אפרייטן, פאפ. נרטן אננעט־ייט האט איציק
 איז שטילערהייט מעטער... א מיט אפשאבץ וועלן די סיירן, מיהי א

 קיינע־ צעטל. איין אננעקלעפט אין שרל קברנישער צי צינענאעען ע־
 שטיל. אלץ נאך שרל. נרייטער דע־ אריף דעדנאך נעזען. ניט האט

 קליין, אלטן צוט פירט ויאט טריער, ציט צרגענאנגען איז ע־ אז
 ,אנטקענן נעלאפן איט יין איך ייד. א דערזען ורייטן דע־ פין דך האט

 ערשטן דעט בין איך מעשה: לאנגע א דעדצ-לט אפנעשטעלט,
 האי ,שיטעטל קליין א פין נעקרמען היינט ערשט ,רוילנע אין מאל
 מיך האט ייד דער נעכטיקן. צי וראי ניט, האי ניט, שיה קק

 הפנטשאררחיט יראי פארשטק, צי גענעבן נעדפצט, אייטנעהערט,
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 זאגט - ,קום - איציק. צונעגאנגען איז דערווייל דך. געפיגט
 ניט לאננ זיך האי איך יאלד? דעם טיט דא טענהסטו עד,-וואס

בעטך געלאזט
 אוץ שיל שגיידערשער אין קצבים, די ביי שיל, זאוולם אין

 אוועק זיינען מיר אין גיך. נעמאבט עם מיר האבן בעלי־־עילית די ביי
שלאפן.

 טאנ. גרויסער שויין - אויפגעכאפט זיך איך האב ׳מארגן אויף
 שיל-הויף אויפן לויפן מוז מע שפעט. אזוי דערשראקך זיך איך האב
גע־־ דעמאלט איז שול־־הויף דער דך. העדט וואס ,זען

;צוזאמענקומען זיך פלעגן ארבעטער וואי ,ארט אן היען
 דאוו־־ געקומען זיינען אייגיקע ;יונגע אין אלטע ארבעטער, אלערליי

 אנדעדע-שוין גאך אין יאקאנטע מיט טרעפן זיך אנדערע נען,
אניטירן.

 איציק עולם. אן איז טיר ביים שול. קירנישעד דער צו צו ■לריף איך
 עולם העד צעטל. דעם הויך לייענט און טרעפלעך די אויף שטייט
 שדייבץ... פאסקורלן נאד שקצים! אייגע. זאנן אמת! אמת! איים. העדט

 אי* אין ,קומעץ אנדערע אוועק, נייען אייגע אגדערע. זיך בייזערן
 פלוצלונג מאל. דריטן א און נאכאמאל אין איינמאל לייענט ציק

 דעם אראפרייסן וויל נוי רער שבת^נוי. א מיט שמש דער לומט
 מעסער. א ימיט אפשאבן אננעהויבן ער האט גיט. נייט צעטל-עם

 דורך אפילו - שבת. מהלל מ־איז וואם זיך, בייזערט עולם דער
 פט רו—? דען וואם — אייגער. זאנט ניט... אויך ׳מוען טאר גוי א

 עילם דער אמת... פארן מורא האבן די אגדערער:-אז אן אן זיך
 איז וואם ,פרענן און מעגטשן גייע צו קומען עם גרעפער. ווערט

זיך. וואיגדערן אין איים העדן די די. ■מ׳דיערציילט נעשען. דא
 שטיק־־ אדאפגעריפן צעטל דעד שיין איז שויל נרויפער הער פין
 אזויגם עפעם איז דא אז נארגיט, אפנים וויים קייגער און לעכווייז,

 אברהם- שטייט קלויז, אלטן צום פירט וואם טויער, ביים געוועץ.
 דערציילט און זיך בייזערט עד צעטל; צעשאבענעם א לעבן אליה

 פך א צי ניט געשטאנען. איז צעטל אין וואם עולם, דעם איבער
שטיל: ■מיד זאנט און צינענאננעץ ער איז אוגז, דערזען אייגענע.
ארבעט! שטקל דיין -
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 עטוואם ^טעהרבן חגה האט בעטן, עפעם אייך ביי וויל איך -
 אונזע" א שוין ראך איר וייט איצט זיך. אתטקןקנדיק אוץ שטילער
 ווייפט, איד האבן. צו טורא וואם אייך, פאר ניטא דאך איז ריקער,

איו? קאפע א וואם
ניין! -
 זייער פון נויט, און ארבעט זייער פיון דערציילט טיר האט זי

 ויינען ארבעטערקעם אלע אז עשירות, באלעבאם רעם און אדעטקייט
בלרטזוייגער. א איז באלעבאם דער און שוועפטער,

 טיידלעך זיבעציק, אין עטלעכע אז דערוואופט, זיך האב איך
ארבעט די ווארפן צו זיך גדייטן זיי חודש. א קאפיקעם 20 צו צאלן

ניט- ווען גיט, איז העכערן, איר ווילט :קאטיסיאנערן די ואגן א־ן
 דאפ איו נו, געלט. האבן טען דארף דערצו זאקן!... אליין א-בעט

חול־־הטועד שבת ניט. קיינעם עפ טען טאר דערציילץ און קאפע. די
- גערופן עפ זי האט פאבראניע א - פארזאטלוט א זיין וועט

 נעם א זיי ואל עם רעדע, א טיידלעך די פאר האלטן טען דארף
אנשדייבן. רעדע אזא איר פאד ואל איך אז זי, וויל בכן טאן.

שרייבן? איך ואל וראם -
 צו אדיין קומט געהעדט. דא האט איר וואם ראם, אט -

 רווק קאנען איר וועט ניטא. היים דער אין איז טאמע ■טיין אינז.
אגשדייבן.
 א געשטאנען איז טיר ביים - חדר, טונקל קליין א אין

 א אויף זיצנדיק בעזים, לאנגן נרויפן א טיט עטער רינעוודיקער
 אג־־ האב איך געשריבץ. רעדע די איך האב שטול, צעבראבענעם

 ווידער - מאל צווייטן א נעפעלן. ניט איז טיר טאל. איין געשריבן
 דריטן העם שרייבץ נעענדיקט כמעט שויץ האב איך געפעלן. ניט

געטאן? פרע; א טיך האט חנה וועץ מאל,
גרויס? אזוי עפעם וראם -
טאל. דדיטן דעם איבער שוין שרייב איך -
 דא־טן האט איד וואם אקא״שט, לייענט מאל? דריטן דעם -

אטעשריבן.
 גע־־ בעפער איו איר דריי. אלע איבערגעלייענט איר האב איך

ערשטע. די געורארץ פעלן
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 זייער ,גוט ניט. מען טאר איבערמאכן - זי זאגט ,-זעט איד -
 ווארט דאם מאל פאר א אריינשטעלן געדארפט נאר האט איד גוט.

■עקספלואטאטאר.
דאם? איז וואט -
 האין ■מיידלעך די ווארט. שיין א בלוטזויגער, א איז האס -

 יק א, די ארויכנעשריען. זי !-האט עקס-פלי-א-טאטאד ליב. עש
 זיף הענט די און געקריצט ציין די געטאן. גלאנץ א איר ביי האבן

פויסטן. אין צונויפגעדריקט
 ווארט שיינע ראש אריינגעשטעלט און פארשטאנען, האי איך

פוגף. אמיאל רעדע מיין אין
 איז אינטעליגענט דער אז געזאגט, חנה מיד האט מארגן אויף

 "צוניץ וועל איך איינדרוק, אץ מאכן וועט עם זאגט, ער צופרידן.
גליקלעך. געווען בין איך קומעך.

 פרי דער אין איך בין חול־־המועד שבת יענעם נאך זונטאג
 נעכ* דער פון גערעדט האבן מיידלעך די ראש-ישיבה. צום געקומעץ

געהאט. ניט מורא קיין שוין מען האט ■מור פאר פאבראניע. טיקער
מ׳האט "באקאנטער". א בין איך אז געוואופט, שוין האבץ אלע

עם זאל רעדע. שיינע אזא הנהן צו קימט ווי געוואונדערט, זיך
 אינטעליגענטץ די דאך קענען אינטעליגענט, איר אנגעשריב; ד,אבן

גע* זיינען מיידלעך די ביי אז ,דערציילט מיהאט יידיש. שלעכט
אויגן. די אין טרערן שטאנען

 אבער ;געוועץ געפעלן ניט אפריער רעדע די אין אליין מיד
 מיט האב איך און ארבעט מיין מיט שטאלץ געווען איך בין אצט
הנהן. אויף געוואךט אומגעדולד גרעפטער דעד

 גע* האט געוויינלעך, ווי שפעטער, ביםל א געקומען איז זי
 איך מיד. מיט גערעדט ניט צייט גאנצע די און מיטאג ביז ארבעט

 אוועק חנה איז מיטאג צו געווארט. כ׳האב אוימרווק. געווען בין
געזאגט: מיר זי האט גאם אויפן איר. מיט איך און

 פאר וואם איר, ווייסט וואם גליקלעך. געווען נעכטן בין איך -
 אויפגעצייכנט. אייך, איך זאג גוט, געווען?... איז דאם פאבראניע א
 גאנצן א נעכטן האב איך געדענקען. צו האבן וועלן מיידלעך די
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 משוגע שין איך געזאגט, האט מאמע די שמחה. פאר געוויינט אוונט
געוואק.
איו? דעדע די וועמעש ניט, טאקע ווייש קיינער אין -
 קיינער ניט. קיינעד אינטעליגענט דעש אוישער ניט. אוודא* -

קאנשפיראציע. ש׳איז ודישן. ניט מאד
אישערלייענען. עש ורעל איך רעדע, די מיד ניט -
איך רועל אונז, צו קומט גאש?... אויפן איר? רעדט וואש -

ייייי^ _ גע-ף ן א
 ווארט דעדע מוין אישעדגעלייענט איך האש שטישל אין הנהן שיי

 אויב* געוויש מיר זי וואלט יאדן, אזייפיל נאך איצט, ויארט. “פא
 חנה שיי ח*ל*המועד־טא; לישטיקן יענעש אין אשעה קינדיש, געקומען

 הנאה שטארק איר פון איך האש חדר טונקעלן אין זאקנמאבערין דער
 זיך האשן אליין מיר שיי ווארט. יעדן פון נחת געקלישן געהאט,

 אייף מיידלעך די שיי נעשטן ווי געשטעלט, טרערן אויגן די אין
שאשראניע. דעי

שאהאלטן. עש וועל איך חנה, ווייסט, איד -
א־יינזעצן? אייך אין געפינען מ׳וועט אז אין שאהאלטן... -
 שטיק* אויף צערישן פאפיר, שויגן גרוישן דעש גענומעץ האט זי

 אנ* און שועשעלע א א^ערישן אייוועלע, אין אריינגעווארפן לעך,
 האש ראך ווייטאי. פאר צעדיינט ניט שיד זיך האש איך געצונדן.

 האש איך וואש ראש, אז שטאלץ, אינעווייניקשטן א געפילט איך
 עפעש מאבן אויך שוין קען איך אז פאדשרענען, מען ■מוז געשרישן,
שיכלעך. יענע ווי געפעדלעך, איז וואש אזעלכעש,

אין פריש אזוי נאך איז עש און ארישער זיינען יאק צענדליקעד
'ז
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קאמיטעטן" "זשארגאבישע די
 רוילגע קיץ געקומעץ איך יין (1893) תרנ״ד יטים*טרבים אדף

 קרייז, דער זוטער־זטן. דעם לערער א געווען יין איך ראי ישיב, פינם
 יערעזענע פרץ באשטאנעץ איז געדרייט, זיך האי איך וועלבץ •אין

 גערא״פץ האין וואט פרושים, איישישקער אין ישיבה*לייט וואלאזשינער
 עקזאמענט. פארשייידענע צר ,געגרייט" זיך האין אין תלמוד העב

 יאיראוו- עקסטעדץ אן :געירען דעמאלט זיינעץ יט“חב נאענטטטע מייגע
 למודים- אלע פון לערער א לוצין, אין באלעיאטיט רייבע פין זין א

 וואלד* ווילנער רייכן א פון זין א אין אסטדאליענקא פון לעווינטקי
 געארבעט בישל א האט וראם בתורל, אייטנעפוצט שיין א - סוחר

 י. לאטיין, נעזרירעוועט ביטל א אין געשעפט אין פאטער ביים
 עפעם זיך טוט ררילנע אץ אז געוואוטט, אלע האין טיר קלעצקץ.

 לייענט טען אינטעלעענטן: יונגע און א־יעטער צווישץ בט־-־-סידרת
 קלא־י, אבער ורעלט; די אייערקערן ודיל מען ביבלעך, סארבאטענע

 האט אלעטען ארנז געווארסט. ניט מיד האין אזרינט, איז האס וואט
 חושד האט איינער יעדער פא-יארנץ. איז ויאט דעם, צי געצריגץ
 ,״ארייננענומען״ שיין טען האט איט אז אנדעק דעט איינער נעררען

 נעמט רואו אץ י>יין נעמט רועה אריטזאגן. ניט עט •טאד ע.־־ נא-
 אץ סיד. נרילעבער אין זיטעה דעה גיררען א" דא: א-ייץ, טען
 קרובים אריעטעה, יאקאנטע עטלעבע נעהאט האין לעירינטקי אץ
 קליי* א זייעד טיט טענטשן, פשיטע גערוען זיינען דאט שבנים. אין
 ,“״כראטאטע נעלערנט זיך האין זיי פין פאר א איע״ ,אנטיריקליננ נער

 זייער פין זיך, האלטן זייער פרן אץ רוטיש, שרייבץ אין לייענען
 אן געטערקט, מיר האין איבער^יקעניש אין שמייבל טין באזינדע־

 צו ווי ארבעטער, די צו געצוען אונן סיד-האט פונט ווייטן זיי
נאענט. זיי טיט ווערן צי געזיבט האבן טיר אין ,אייט-עררויילטע
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 יידי־ פין ליבהאבער גרויסע געווען זיינען חברים פיר אלע כייר
 געהאט האב איך לעווינסקי. און איך איבערהויפט ביכלעך, ישע
 אוץ ספעקטאר מענדעלע, פון דערציילונגען צענדליק א אייגנס מייץ

 פאלקס-ביבליא־־ "יירישע די און "הרז-פריינד" זאמלביכער די אנדערע,
 יידיש א מיד ביי נעמען אמאל פלעגן ארבעטער באקאנטע טעה".
 יהל״לס זיי פאר פארצולייענעץ געהאט ליב האב איך שבת. אייף ביכל
 פלעגט זיי און פאלקס־ביבליאטעק( )יידישע עולס-הבא?" קויפט "וועד

 יידישע א עפענען צו איינגעפאלן מיר איז געפעלן. שטארק עם
ארבעטער. פאר ביבליאטעק

 ביבליא־־ העברעלשע עטלעכע געוועץ דעמאלט זיינעץ ווילנע אין
 ביי גאלאמב, ניסן שרייבער אין לערער העברעןשן דעם ביי טעקן:

 גע־־ איז לעצטער דער גרעקנזאן. ניסן זייגער־־מייסטער בלינדן העם
 מיץ א גערועץ איז דירה זיין צייטונגען. העברעןשע פון אגענט אן וועץ

 מענטשץ, לערער, העברעןשע צונויפקומעץ זיך פלעגץ עם וואו קלוב,
 אין קארעספאנדענץ א צי מאמר, א געדרוקט אמאל האבן וואס

 האבץ וואס יונגעלייט, זיידענע גלאט אין "הצפירה", אדער "המליץ"
 פאלע* ראטשילדס וועיץ איבערגעשמועסט זיך בלאט, א געלייענט

 ב צול גרעקנזאץ האט שפעטער ארגענטינע. הירשם יאראן רעם און פטינע
 אין געזעלשאפט די אין ,אויך ביכער יידישע האלטץ אנגעהויבן פרנסה

 וועלבער פון צייט, יענער צו וואבעדיקער. געוואק איז קלוב זיין
 דירה, זיין ווי ביבליאטעק, זיין נאך איז זכרונוית, מיינע אץ הריב איך

 ביבליא^ סטראשונם אין לשון>ךדשדיק. פארנעם דורכאוים געוועץ
 אבער צייטונגען. יידישע אלטע אין ביכער יידייטע געווען זיינען טעק
 אפן געווען ניט ביבליאטעק. די דעמאלט איז געדענק, איך וויפל אויף
 ביי דירה פריוואטיער א אויף געפונעץ זיך האט זי אלעמען, פאר

 אהיץ צולאזץ און סטראשון, מתתיהו־ פארשטארבענעם פונם קתב א
 אויף ווי לייענען, אויף אווי ניט סגולה, יחידי נאד מען פלעגט

 בער י ב העברעלשע להגן אריך פלעגן סגולה יחידי ארבעטץ.
 און חבר יינגע״ער א פינס שמואל־־יופף ׳מארקאן, חיים־־לייב ביי

"הברמל". אין מיטרעדאקטאר זיין אמאל
 פאקף די ביי פראקאט אויף נעמען מען פלעגט ביכער יידישע

קאצענעלנבויגץ פונק, יצחק פון בוכהאנדלונגען די אין און טרעגער
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 "זשאריאנישער" א אויף קלייבן מיר אז ,זאבן ;קראנקן" א פאר מאבן
 טאקע אונז וואלט מעץ און געשעמט, זיך מיר האבן ביבליאטעק,
אויך. אויפכעלאבט

 פריילין באקאנטער א ביי אוועקגעשטעלט מור האבן ביבליאטענן הי
 גתיס* אויף שפייז־קראם א געהאלטן האט פאטער איר לאנדאן.

 און לערער יונגעלייט, אריינקןמען פלעגן זיי צו און סטעפן>אס,
 דארטן איז ביבליאטעק הי חתנים. אויף קאנדידאטן עקסטערניקעס,

 צוויי ארויסגעבן ■מען פלעגט ביבער יאד. האלב א העכער געשטאנען
 פארנומען דך האט העם מיט פרייטאג. און דינסטאג וואך, א מאל

 אירער אין לאגראן פריילין די חברים, פיר אונזערע פין עמעצער
 עטלעבע געוועץ זיינען לעזער ד* טויבקין. באקאנטער נאענטער א

 ,זאקנשטריקערקעם און קאנווערטן־מאבערעקט פאר א פטאליארעס,
 זיי .15-1־2 מענטשן א פך־־היל שניצער, איין און שניידער איין

 ניט זיי -האבן וועמען ביי גראמאטע, געלערנט אלע במעט האבץ
 קוואל, א עפעם פון ביכער רוסישע באקימען פלעגץ זיי אויפגעזאגט.

 לייע־־ צר שוועד געוועץ איז זיי אבער אנרופן; ניט פלעגן זיי וועלבן
 אנטלייען אפט ביכער רופישע די זיי ביי מור פלעגן תפיש, נען

 ביכלעך יידישע דריי נעמען פלעגט סטאליער א איינער זיך. פאר
 עס איך דארף - געזאגט, ער האט - דך, ״פאר אמאל. מ-ט
 דואר* אין אונז ביי אבער רופיש. בתףהשם, שדין, קאן איך ניט,

 נעם ניט, גראמאטע קיין קאנען וואם אזעלבע, פאראן זיינען שטאט
 ,קאנווערטנמאכערקעס די פון איינע געבעטן האב איך די״. פאר עם איך

 זיי ביי מיידלעך אנדערע פאר ביבלעך עטלעבע נעמען אויך דאל זי
 פאר ניטא איז אונז "ביי געענטפערט: מיר זי האט פאבריק. אין

 קא- איבעריקע די רוסיש. לייענען מיידלעך בעםערע פאר א וועמען.
 ניט. צייט קיין זיי האבן דעם חוץ ניט. אייך זשאהגאץ קייץ נען
טאנצן"... דך לערנען זיי

 באשטאנד דער איז דערמאנען, איצט מיך קאן איך וויפיל אויף
אזוי: געווען ביבליאטעק דער פון

 ,מענטשעלע קליין מו״פ-דאם ע ל ע ד נ ע מ :ק י ט ס י ר ט ע ל ע ב
 פויילישע י-ראם צק נע י ל קליאטשע; די השלישי, בנימן מטעות
 מאניע בטף; אין לוח טיראדא, יעקב ארעד נקמה בלוטיקע די יינגל,
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 והנעימים הנאהבים - דינעזאן ;וועלט״מסורה הי - דלרגאטש
 אין שטיין דעה אדעה נגף אבן יונגערטאן, שווארצער הער אדעה
 חייציקל ביטער, טוב יום גוט דעה שמעיה - יק ד מ. א. רעב;

 “ביטשע פין )איבעתעמאבט שקלאפעריי די שאצמייסמע-, דעה אדיין,
 פאר" דעה ,מאלצייט שבעים דעה ,הייזל"( טאמם פעטער ״דעם טמאי

 הדיף- פראנצוידשן פון נעהיימניפע די אדער יעווגעניע טעפיאניפט;
 ראמאן; דייטשן א בארנס פוץ איבעתעז. טיילן פי." אין ראמאן א

 - יק נ ב טרו י. פסח; ערב יידישער דעה - )שאצקעס המרמ״ז
 פין איבע-געזעצט ראמאן היפטארישער א מרים" אומגלימלעכע ,.די

 גאלדעטשקע - פעגאל ע ב טדי הארזים״; ״עמק פרידבערגם
 "טשטא טשערנישיערסקים פין נאבמאכונג א טלוהטע, ריבע אדנזער

 מיט געווען איז שפראך די ודאי דאמאן, יליציבטישער פ >א דעלאט"
 דעמאלט פלענט מען ודי ווערטער רופישע פין צומיש שטארקן א

 אויפ" צדוייטע די ענינים. העבערע ודענן יידיש אין ריידן געודיינלעך
 עם בדי אפנים נייטעדין", שיינע "די נערופן שלין זיך האט לאגע
 ווערט נאמען דאדקן רעם אונטער עילם. רעם צוציען מער זאל
 וואם ארבעטער, פין געלייענט אמאל אריך היינט נאך -אמאן דער

 - ספעקטאר מרדכי ;"אנטוויקלונג" זובן צו אן ע-שט הייבן
 יידישער דער נאמעץ, א אן ראמאץ א ייד, גוטער שטימער דער

 פ" שלו ;טעבטער ידדישע די ,טרייטל רבי ,והאביונים העניים ,מיזשיק
 פענדער קינדער־שפיל, מעפערל, ראם ,ודעלט־־רייזע די - עליכם
 כטעמפע* העבער־נידעריקער, נאטאשע, בלומען, בינטל א בלאנק,

 די און .לייניק, געדוען איז ראם ווי אזוי פאלאדויי. יופעלע אין גיד
 ,אינטערעפאנטס״ ,לעבעדיקם עפעם ״ניט געפאדערט אפט האבן לעדעד
 ראטאנען צענדליק א ביי האלטץ צי נייטיק פאר געפינעץ מיד האבן

 נעהאט האבן וואם אזעלבע, - שמ״רם בלאשטיין. אין שמ״ד פין
 יהודה )ר׳ מיניסטער" יידישער "דער ווי פיוזשעט, היפטאריש; א

 געזעלשאפט- א טיט ראמאנען ילאשטיינס ,עזרא( אבן אברהם אין ד,לוי
 נעוועץ יעל^טובה". "דער ,גדואלד-שדוכים״ ״די ווי טענדענץ, לעבער

 פין צייט דער פין דאמאן פארפלאנטערטער א דאביעזשענכקים נאך
 ער־׳ נאך נעדוען איד ער צייטן". שווערע "די פאנראמען ערשטע די

גע" אים האבן פאנראמען די אבער שמאטעם, שמ״רס פין גער
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 שיחת - יארדאן ל. י. לידער; - גארדאן מיכל זיע: ע פא
 ד יודעלע - גאלדפאדען אברהם ;יודל - אבראמאוויטש י. ש. :חולין

 יא־הונדערט ניינצנטער דער סאכע, )די לידער 10 - צונזעד אליקום
וו.(. אז. אוץ

 הויז-פדיינד, ״טער2 אוץ <טער - פפעקטארם פער: י מלב א ז
 פאלקפ״י יידישע טע*2 און טע*1 שלופ^עליכמם ,פאמיליעףפריינד

 זאמל- חובבי^ציוניפטישע צוויי ביבליאטעק, יידישע פרצם ביבליאטעק,
 לילייענבלום ל. מ. פון רעדאגירט וועקער", יידישער "דעד ביכעד

 א פלעקפער בערטע פון ארויפגעגעבן לאגד", הייליקע ״דאה אין
 עטלעכע וואלינפקי; קריטיקער רופישן באקאנטן דעם פוץ שוועפטער

 פון עפלבעדג. אוץ לינעצקי ,מענדעלע-מוכד-פפרים פון קאלענדארן
 )פאלקפטיט* גרעין באגד איין נאד געהאט מיד האבץ געשיכטע יידישער

לינעצקי. י. פוץ איבערגעזעצט געשיכטע(, לעכע
 לע- פריזיוו. דעד טאקפע, מוכר״פפריפ-די מענדעלע דראמען:

 אידיאל - גוצקאוו לינעצקי. פון איבערגעזעצט החכם״, ״נתן פינים
 ליליענבלופ-״זרובבל׳/ ל. מ. לעדנעד, י. פון איבערגעזעצט אקאפטע,

 משפט" שמ״רס ארעד פריפיאזשניך ייכל-״פוד איין י־״טיק איבעד
 פוף דער - בוך איין נאטורוויפנשאפט איבער שלום־־עליבם. פון
 פרייע א וועבעד, מיכל פון "ק,אמעט" דער אדער וועלט דעד פון

 גע- איבעד אפטראנאמיע. פאפולעדע פלאמאריאנס פוץ באארבעטונג
 איינעם פון בראשורן 2 נאד איך געדענק פראגן זעלשאפטלעכע

 - לי״, מי לי, אני אין ״אם און "ארטעלן" אדעס: פון מינדלין
 אלץ, כמעט געוועץ איז דאב פראדוקטיוו־־קאאפעראטיווץ. אייעד ביידע
 אץ אויפקומעץ געוואלט האט וועלכע בייליאטעק, יידישע א וואם

 לאנגע נאך אוץ האבן. געקאנט דעמאלט האט בלאשטיין, אוץ שמ״ר
 צונויפצו־־ וואם פון מאטעריאל, קיין געוועץ ניט איז שפעטעד יארץ

ביבליאטעק. יידישע א שטעלץ
 געווא״ץ יאקאנט איך ייץ יאר זעלין דעם חול-המועד־־פויכות

 אדויפגע־ דעמאלט איז ווארשע אין לידע. פוץ גוידא, יצחק מיט
 קליי־ ,אגודה״ ״ספדי ביבליאטעק בעלעטריפטישע אביגדורם בץ גאנגען

 מיר האט גוידא ביכל. א קאפיקעס 5 צו פעטיט, אין ביכלעך נע
אביגדודם בן אין אז דערציילט, גלייך באגעגעניש ערשעטד דעד ביי
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 פארקויפן און קאפיקעש אנדערהאלבן ארעד אייגע צ־ צאלץ וועלבע
 שיין מענטש א שריפטזעצער, איצט וויל שטיק. א קאפיקעש דריי צו
 בעשערע ארויסגעבן אופן זעלביקן דעש אויף היינטיקער, א בישל א

 פאקנטדעגער, דורך פארשפדייטץ אריך וועט עד וועלכע ביבלעך,
 אין אין רובל 10 בישל׳ אזא פאר נעטען וועט פארפאסער דעד נאד

קאפיקעם. 5 קאשטן עש וועט איינצלפאדקייף
 *אנ באלר טאקע האט ־ דעדצ״לונגעץ "קליינע ביבליאטעק די
 דינען זומער אין ווינטעד פונש משך אין און אדוישצוגיין געהויבן

 מעשה א באר. אין זאיואד פון - גוידא (1 :נומערן פאלגנדיקע ארויש
 סאדע־־ פוץ מאשין א ביי האנט ,ר פארלירט וואש ארבעטער, אץ מיט

 אנדער קלן ער האט שפיטאל פון ארויש גייט ער אז אין וואשער,
 אלע באד. אין קליידער די פון היטער א ווערן צו ווי ניט, •ברירה

 פאר קאפיקע א באד, אין גייט ייאש ייד, יערער איש ניט פרייטא;
 ער וואו ,זעלצער־זאוואד פון באלעבאש דער און זאשן, די היטן
 *גוי <3-2 (.*קאפיקעס 2 גאנצע איש גיט ,פאדלארן האנט די האט

 פין פאד־פאלק היינטיקע א טיט מעשה א ליבע. נייע די - דא
 סך א יוגנט דער אין האבן וועלכע וועלט, באלעבאטישער דעד

 חתונה האבן זיי אז אין גיישט, נייעש און בילדינג וועגן גערעדט
 *גע באמעדקט, ניט אליין זיך פאר ,בישלעכיוייז זיי זיינען געהאט,

 טאטעם. זייערע ווי ,•פישטשעווקעם אלע טיט פראצענטניקעש דואנדן
 באקאנטע שטשעדרינש סאוויעשט. פארפאלענער דעד - גוידא (4

 דעד - פינסקי ד. <5 לעבן. יידישן רעש צי צוגעפאשט פאטירע,

 א אנשרייבן געבעטן גוידאן האבן אינטעליגענטן באקאנטע זיינע *(
 דעמאלט דך האט וועלכע ארבעטערין, אן זאקנמאכערקע, א וועגן ־דערציילונג

 פרא• יידישן געביירענעם אקארשט פונם פארשטייערין טיפישע א פאר גערעכנט
 גענוג ניט געווען א־ז ער :אפגעזאגם דערפץ זיך האט גיידא אבער לעשאריאט.

 רע׳ א איז באד" אין זאוואד "פון זאקנמאכערקעם. די פון לעבן מ־מן באקאנט
 פוגם ארבעכער דער אבער באאבאכטונג. זיך פילט עם דערציילונג. אליהמישע

 איז טאן דער—עיקר דער און טיפיש. ניט ארויסגעקומען איז ־זעלצער׳״־אוואד"
 רועלכן שוסטער, ארימען דעם באשרייבט ער בעת ספרים, מוכר פענדעלע פון

 רחמנות אלטע די איז עם שטארבן. הקדש אין וועגעלע א אווף אוועק מ׳פירט
 לוין• פרנס פראטעסט האפערד־קער נייער דער ניט און ארעמאן ליידנדיקן צום

■ארבעטעד.

76



 "הו?* באגר דריטן אין געררוקט פריעה מעגטשן־־פריינה, גרוישער
קראגקער "הער אוץ יהיה׳ ישיבה "יובל - פרין ל. י. 16 פריינד".

 אויפ* ל4ר שט א אנגעהויבן בגלל זיך האט 1891-1893 ודנטער
 הפשקה א נאך איו ווא־שע אין ליטעראטור. יידישעה רעה אין לעבונג

 אויסעד "הויז-פריינד". באנה דריטער הער אשיש יאר עטלעבע פון
 וועל- קדימער", הער "פישקע מענרעלעש פון מאפיטל ע,-שטן העב
 ליטעראטיה, שייגער יירישער הער פאר בשירה א געווען אי: בער
 - מענטשן־־פריינה" גרוישעד ״הער פינשקיש הוה געוועץ הארטן איי

 פע* א זיינע* אין בלל^טוער, ליבעראלע אינזעהע איי* שאטירע א
 א*דש* שא־פע א ,היגטער־פיבלעך־טאגיך מיט מלחמה ״איי* לעטאן

 ע.שער העב־ העי* אין רעאקציע הער קעגן אין חיבת״צק קעגן ט-עטוגג
 איד הא:רלב*קאלענרא* עפ^בערגב אין צייט. יענער פין ליטעראטור

 צום האט עב וואו ,יאך הער "א*אפ פיגבקיש געההיקט געווען
 האפעד* רע* געקלועען ליטעראטור יירישער הער אין מאל ערשטן
 1894 זומער א־בעטער. ייהישן פיגב קול פראטעישטירגהיקער ריבעה

 א - שילמה", ״רבי פיגשקיש ארויש פרין ל. י. פארלאי. אין אי:
 ראש יחשן, א אין למק א באלעבאב, ייהישן שייגעב א מיט מעשה

 קומט לערער א אייגיקלב זיין פין איינפלוב אונטערן עלטער הער אויף
 מיט הירבגעררוננעץ ווערט ער ;איבערקערעניש א ס^ר מוח זק אין

 ד:ט ארבעטער, פשוטע מיט גאעגט ווערט שטרעבוגגען, מארערנע
 פין פארפרעמהט פארשטאגען, גיט שטארבט ער אויפצוקלעדן. זיי

 קוקן יואב שטאט, פון פגי "ע* פין אין פאמיליע אייגעגער זיין
 מיטנעפיל הורבן אגגעווארעמט רערפאר ,משרגעגעב א איי* ווי ,איב אויף

 הערץ און זיין מבקר־חולה איב ^מען ,יועלבע אדבעטער, הי פין
 ארויב שטאמלט ער וואב ,לעבץ גייעב א וועגן רייה גליעגדיקע זייגע אויב
 ר׳ אלטן פוגם פיגור הי טויטן־־בעט. אויפן גיבבער א במעט שדן

 אפילו. אימילויבלעך ,איבע-צייגגדיק גיט ארויביעקןמעץ איז שלמה
 איר צוליב הערפאלי גרויבן א געהאט האט דערציילונג הי אבער

טאן. מוגטעק גייעב איר צוליב עירך הער און טעגהענץ
 גוידא נעהאט. גיט ביכלעך "קלייגע הי האבן יאר לאנגע קק

מיטארבעטער. אין מאגגל צוליב "ביבליאטעק" זיין אדפגעבן געמוזט האט
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 אפילו האט שלום־־עליכם צוגעשיקט. גארניט האט פפעקטאר מרדכי
 אייגענע אן געפלאנעוועט האין פינפקי און פרץ געענטפערט. ניט

 אייגענע זיינע טיט אויפגאבע גאנצע די אויפפילן און אויפגאבע.
געקאנט. ניט און געוואלט ניט גרידא האט שריפטן

 אריה בן איינעם פון ביכל א אתים ווילנע אין איז פפה פאר
 האט ביכל דאם תלטוד^תררה(. ווילנער אין לערער א - >קרייער,
 וועלטע- טיט וועלט "א געהייפן האט און דרוק-בויגן 5-4 געהאלטן

 פון פאפולאריזאציע האלב־בעלעטריפטישע א געווען אין דאם לעך.
 געאגרא־־ מאטעמאטישער און אפטראנאטיע אין באגריפן ערשטע די

 זעטליע א )ראפקאזי איוואנאוו פון ביכל רופישן א נאכגעמאכט פיע,
 משלים מיט מעשה יידישער א אין איינגעפאשט אבער נעבע<, אי

 און ערפאלג גרויפן א געהאט האט ביבל ראם לעין. יידישן פינם
 שטיקל א געקראק האט אריה בן יפגאבן. א 6-5 אויפגעהאלטן האט

 מ. פארלעגער און בובהענדלער דער אז איר, האט סימן א נאמען.
 דעם ביי באשטעלט אדום יאר האלב א אין האט קאצעגעלנבדגן

 מענטשעלעך. מיט מענטש "א הייפן זאל נואם ,פיצל א אריה בן זעלביקן
 נאמען דער אבי ווילט, איר וואט - געזאגט, ער האט - "שרייבט,

 איר, מיינט פארוואם, נאמען. דער איז עיקר דער פארכאפן. זאל
 א פענפטער אין זעט ייד א אז געגאנגעץ? ביכל ערשטער אייעד איז

 מוז ער און שלעפ א אים עם דערלאנגט וועלטעלעך ■מיט "וועלט
(.* קויפן״ אריינגיין

 ראמצנען בלאשטיינם צרויסגעגעכן האט קאצענעלנבויגן דאזיקער דער *(
 סמאלענסקים פרץ פון פארלעגער דער נעווען איז ער בריוו, גארדאנם ל. י. און

 אמע• די פון רוסלאנד גצנץ פאר אגענט א־ינציקער דער און ווערק געזאמלטע
 אויסטער" פון געהאלטן ער האט אלץ ווי מער אבער ראמאנען. גרויסע ריקא:ע־

 בן ביי באשטעלט מאל א האט ער טעמעם. פארפלאנטערטע ארן נעמען לישע
 ווייבער צוויי — זיין זאל סעמע די וואס דרוק-בויגן, איין אין ראטאן א א־י,־ן

 יידישע באנצע דאס — געטענהט, עד האט — זען״ וועט ״איר קארסעט. איין אין
 ווי מער, ביין וועט עם נעלעכטער. פאר זייטן די ביי האלטן זיך וועט פאלק

 אב• ניט בצשטעלונג די האט אריה בן צמעריקע"... אין פארט דרואשע "וויבנע
 אלע צווישן צעקלונגען ברייט דערווייל האט קאצענעלנבויגן אבער גענומען,

 דרוקער דער גענומען האט צאצקע". "אזא זיך שרייבט אים פאר אז באקאנטע,
 דווינסק, אין בלאשטיין עוזר צו בריוול א צוועקגעשריבן שטילערהייט און מ״ץ
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 דער אויף דרוק״בויגן א אין ראמאן א אנשרייבן גיכער וד<ןס אים זאל יענער
 שטארק נעווען דעמאלט איז שטיין בלא קארסעש". איין אין ווייבער ,צוויי :טעסע

 דער פאר שמרן. פון רוי מער נעהאלסן אים פון אפילו האבן אנדערע ;בארימש
 הא" גוואלדיקער א — רובל 25 גאנצע גענומען ער האט ארבעט שט־קל עקסטרע

 ארוים דרוק פון מ״צן ביי איז ארום חידש א אין — צייט, יענער פאי* נאראר
 "קארסעט" דער האט דוואשע" "תיכנע ווי רושם אזא "קאדסעט". פארסיקער א

 זשוליק א "אט :כעס אין מוראדיק געדוען איז קאצענעלנבויבן אבער געמאכט, ניט
 ניט מיר וואלט קעשענע, פון רובל מויזנט ארויסנעפען סיר זאל ער מ״ץ, דצר
אידעע".,. באלדענע אזא אוועקכעעבעש פארדראסן. .אזדי



 א באקומעץ צו זכית די געהאט האי איך וואש דך, ביי גרויש
שרייבער. אמתן אן פין פאסט*קארטל

 שויץ איז ל״ג*בעומר אייף ברגן" אוץ "פויל בלעטל צודיטן אין
 איד בלעטל דאב בולטער. געווען כאראקטער סאציאלישטישער דער

 באקאנטע נאענטע מיינע צווישץ שפעקטאדץ. אן אליין פדצן פון אדויש
 אין דערשראקן. דך האט שפעקטאר :אויפגעטייטשט עש מען האט

 נאכט* "די ליד, פרצעש אפגעדרוקט געוועץ איז ל״ג־בעומר־־בלעטל
 איבערזעצונג אן געווען איד דאש לידל". רבניש פרוש א וועבטער,

 דאפ אנגעוויזץ. ניט עש איז בלעטל אין נאד "יעדיטן", שאמישאש פון
 עש פלעגן די און ארבעטעד, די געווארץ געפעלן שטארק איז ליד
דעקלאמירן: חשק מיט

טייער, איז נעבטל האש מחיה, א נאבט "א
פייער! פאד אייך היט פייער, פאד אייך היט נאד
געזאטן! אין געקאבט נישט נאד

טוייערן! און טירן און פענשטעד די נאד פארשלישט
 אויעדן, די אייך פארטטאפט אתן, די אויך פאדמאבט

געבאטן! האט גאט ווי בראפעט, אין
גייט אוץ זיך ס׳רירט וועד וועדן, זאל פארשאלטץ

טראמפייט דעש דירט צי פייער, א אן צינדט אוץ
ביינאבט! וועקן צום בלאזן, ציש
דרעשן זיי 'לייבער די גיהנם איץ וועט מען
 לעשן, אין לעשן, אין לעשן מיד וועלן דא אוץ

נאבט!" דער דינען ■מיד וועלץ געטריי

 א אויף ווי געווא-ט, שוין מיד האבץ שבועות-בלעטל אויפן
 האבן באלעבעשל" קליינעש א פון הדברות "עשרת די נאשט. טייערן

 אין אונדערער"... אינגאנצן איד "ער רושם: א געמאבט אונו אויף
 גע* און געגריבלט דיך מיר האבן התהו" עולם "אין פעלעטאן דעם

 תענית". "דער ארויס איז בתמוז עשר שבעה אויף פשט. לערנט
 רא* אין תעניתים, וועגן אפאהזמען די געווארן געפעלן דינעץ אונז

 חשידישע ערשטע פרצעש געווען איז בלעטל זעלביקן אין גייפט. דיקאלן
אפילו עש האבן באקאנטע מיינע פון רוב ראש מקובלים". "די זאך
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 האט זי אבער געפעלן, שטארק ואך די איז מיד באטערקט. ניט
 איבעריקן? דעם טיט עט האט שייכות א פאר ויאט סא״היחשט: טין
 פאליטישער ווילנעיר אין זיך איך האב שפעטער יאר דריטהאלבן טיט

 פא־שטא-בענעט ס דע טיט צוזאמענגעטראפן נומער( )פערצנטער טורטע
 נעזען - ,צוזאמעננעטראפן אדי נא- זיך רעדט עם אטםטערדאם.

 שכנישע צורי אין פארשלאטן געזעסן זיינען מיד ניט. זיך טיר האבן
 אונטן אץ צעטיילט. אונו האט וואט וואנט, דעד אין נאד קאמערן;

 פארברייטעדט אין מייז פון געמאכט לעכל, א געווען דיל לענן
 אייפן אויטגעצויגן ליגן לדוגמן די אין טור פלעק - אונז בלן

 לעכל צום אייעד אין מויל צוגעשפאדט זייט, זיין פרן יעדעדער דיל,
 דודך איך האב טענטשן וויפל יאק... געווען איבערשטועטן. זיך אין

 נעפירט, וויכוחים הייסע וויפל געלערנט, קעכען לעכלעך אזעלבע
 אזעלכע פין איינעט אין איז אויכגעהערט... סירות אינטימע וויפל

 האט אמטטערדאט אין פרצן, וועגן דייר צו געקןמען לעכל״שטועסן
 צייט אזויפיל פאראנען איז עט וואי ,טורטע אין דא ,.נאד :געזאגט טיר

 "טבובלים׳׳. פרצעט פון זינען טיפן דעם געכאפט איך האב ,טראכטן אריף
 צו האלוצינאציעט, צו פעלקער אין טענטשן ברענגט הונגער דער

 ניטא איז עט אז מקובל. א מען ווערט יסורים פין נבואה. צו חזיונות,
וועלט. נע ע י שיינע א דך טען שאפסי רועלט, די

 קענן פעליעטאנען פרצעט נעוועץ זיינען זיטער״בלעטלעך די אין
;״שטריימל״ צום פארשפיל א - חליצה פון מנהג דעם אין רבנים די

 יערער פארציטערטע וועק .יואט חובבי־־ציון, און העברעלסמן די קעגן
 אין זאכן נוטע שדייבן אן חייבן מענטשן אינטעליגענטע וועץ מאל,

 האבן וואט אדיסטאקראטן, ידושליטער דאזיקע די קענן זשאחגאן;
 ווערן ניט דערוויסן, צופיל ניט דך זאל המון פשוטער דער מורא,
 אט: צוגעטראפן: אונז האבן פעליעטאנען די אריפנעקלערט. צופול

 נדעסטן העט אבער געווען... צייט לאנג שוין טאקעי טען דארף דאס
 ,רעלן״ איך זאל ,,וואט פעליעטאן דעד געטאכט אונו אייף האט רושם

 פון טאניר אין געשריבן שיין זייער געווען איז ער שוכות״בלעטל. אין
 טענ׳־■ רעוואלוציאנערע בולטע די און קאטפט־־שטיטוננ די און היינע,
איינדרוק. טיפסטן דעם געטאכט אינז אייף האבן דענץ

81(6) געווען ראם



 ,שלים וועגן אפזאץ דעם איבערגעלייענט און געלייענט האט טען
שורות: פאלגנדיקע די באטאנט באזונדערם האט מען און

 אימת* ך א ציטער שטילקייט פאר ,מורא איך האי שלום ״פאר
!מות

 פינגעת דעד צו זיך גרייטן זיי ווען גנבים, צרישן אין שלום
 קיין צינדן און נאכט פינסטערער הער מיט שלום מאכן זיי מלאכה...

 ראם וואלקן, יעדן מיט זיי שלום־מאבן אן... ניט שטרייכהעלצל
 אויפן בריטאן מיטן אפילו זיי מאכן שלום לבנה... הער איבער ציט

 פארשטאפן צו פלייש, יחרץ" "לא שטיק א צו׳ אים ווארפן און הויף
מויל... ראם

 אומגע* די פאריאגן בשלים אין שטילערהייט וויל אין פרור נאר
 קולות וזעקן׳ הוידלייט אנצינדן, ליכט מוזטו געפט? בעטענע
מאכן...

 פרעפן גערויש אן בית״הקבתת... אויפן איז שטיל און שלום
 אתם האלזט שטיל לייבער, מתימש די אין אריץ וועדים ת דך

 שטיל אדיין... ערר דעד אין ד ציט אוץ מצבה אלטע ת מעך דעד
 קברים* דעם דך אין אדיין ציט וואש ביימל, אדעמע דאס רדישט

 אויפן בלאזן פריער מוזטו המתים!... תחית גיב פרווו נאד זאפט...
משיח! של שופר

טויט"! און נאכט איז שטיל
 ווי מער מיד האבן שטימונג גאנצער אונזער מיט ך זי אבער

 ווי נאכדעם פעליעטאן. פון שותת לעצטע די אין געפונען אלץ
 געקאנט וואלט ער וועלכע טיט ,בקשית אלע איבערגעקליבן האט פתן

 הושענא פון נאכט האלבער אין רבונו*של*עולם צום ווענדן זיך
 אין דך, שפאלט היטל דעד ווען רגע, קורצער דעד אין - רבה,

 ווערט ארויס, דעמאלט זיך כאפט מענטש א וועלכן מיט ווארט, יעדעם
 איינ* קיץ אויף אפגעשטעלט ניט זיך און אלע איבערגעקליבן מקיים.

ער: ענדיקט ציקער,
 ,בקשות וויכטיקערע און בעפערע אפשר ,אנדערע נאך האב ״איך

 אין ווא־יט, איין אין איינפאשן געלאזט דווקא זיך וואלטן די אין
 דער ווי שטארק, בליץ, דער ווי שארף - וואדט, איינציק איין

 און הויך, שרייען מוז מען ווייט, איז הימל צום נאד דונער...
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 איך - איך אין צונגען לאנגע - אקשן אויערן, האבן שטיוול
מירא..." שטארק שטארק, דאג

 איך האב ארבעטער, פאר פארגעלייענט עש האב איך רען
 האבן אלעמען ביי פרץ. מיינט ראש פארטייטשן, געדארפט ניט די

 בא" א טיט האט איינער אין אייגן. די אין פריעדלעך באירזן דך
באמערקט: שטייכל גיישטערטן
 האט - שרייבן צי אדי דך דעררעקט ראש מענטש, א -

ניט... מורא קיק גאר שדן
 אין פ*ץ גערען זיינען בלעטלעך די אין הויפט״שרייבער די
 מיר האבן אייך, אנדערע אריינשאלן פלעגן עש אריב אוץ פינסקי.

 ע.הייילונגק, פעליעטאנען, געשהבן האט פרץ באטערקט. ניט די
 איו טאטער אדן ארטיקלעץ. פאפילער״רישנשאפטלעכע אפילו לידער,

 איבערועצונג אן אפנעדרוקט גערען בלעטלעיך די פרן איינעש אין
 אונזער אין ,אינטעליגענטן האלבע מיר, האין האמסון, קנוט שין

 פינשקי פשערדאנים. א פרצעש פאר אנגענומען אריך עש נאירקייט
 געאטעטט האבן וועל:ע ,א-בעטער״דערציילונגען זיינע געגעבץ האט
 ערשטע די - ברח, באהאלטענעש טיט געשפריצט לעבנפ״פרייד, טיט

 ערשטע דאש ליטעראטיר. יידישער דער אין ארבעטער׳־דערציילרנגען
 אלטן מענדעלעש פארביטן האט פראלעטאריער נייער דער רען טאל,
 אין ווילנע אין פארשפרייט זיך האבץ בלעטלעך דש״טוב די קבצן.

 מער. פך א ויי זיינען געורארן געלייענט אבער ,200 עקועטפלאק אי
 ארן געלייענט ויי האט טען האנט. צי האנט פון גענאנגען דינען די

 די ן ש צרי מער געלייענט ,ארבעטער״ק*ייזלעך אין פארטייטשט
 פאד טאטעריאל א גערארן דינען די ,שורות. די אין ווי ,שררות

אגיטאציע. אוץ פראפאנאנדע
 עלטערע, די געקיקט דעש אייף האבץ עש רי ניט, וריש איך

 פארבינחני איץ פרצץ טיט געשטאנען זיינען רעלכע ,אינטעליגענטן די
 איינש גערען מסתמא עש איו זיי ביי באאיינפלושט. איש האבן ארן
 נרוישן זייער פאי אייפגענוצט האבן זיי רעלכע מיטלק, די פרן

 יידיש* אין דורכנעוריקטע ,האלב״אינטעליגענטן ירנגע אונו ביי ציל.
 יוש״טויב- די הייליק; גערען פינשקי און פ-ץ נעטען די זיינען קייט,

 - 1 צעגליאנע בלעטלעך״, ״אונזערע גע,יועץ זיינעין בלעטלעך
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 געי איז בלעטלעך די פארשפתיטן צענטער... גייסמיקער אונזער
 אונזער - פדצן סרן נתר א נאקומען שמחה, אונזער רען
אלק. רילנע אין ניט געו,יען איז דאם אין

 טאי א פארברעגגען צי אויפגעקימען מיד איז 1894 אליל אין
 נע־ דארטן דך איך האי גיבערניע, ורלנער דערענישאק, אין ציים

 ,שרעפטער תערע טיט אין ישיבה דעד פין חבתם פאר א מיט טראפן
 פאדאנען איז ת ביי אז פארטתיט, מיד ת האבן "דתנטיקע". שרץ

 בלעטלעך. ת פארשפרייט אין איים שתיבט ראם קתיזל, קליינער א
 ותפט? .,איד מענטש. אידעאלער א לערער, יועער א איז פירער דעד
 שבת״נחמי" דעם נאך - אליין. פרצן טיט אייעד דך שתיבט ער

 דך סלעגט >פדץ יל״ס קאך, געשתבץ: אים ער האט בלעטל
 עם געפעלט רי קתיפטיקט! געקעכטם דיץ חתמענען(, אידי אמאל
אייך;

 נא־ געהאלטן אינגאנצן יאר ערשטן דעם האט בלעטל א אדן
 דאם פלענט אנדערן ביין בלעטל איין פון און דתה-בדגן, איין
מעד. און חודש א רארטץ אויפקומעץ תב

 ודל" דעם צו דערגאנגעץ אין נלעטלעך ת רענן קלאנג דעד
 דעטאלט פדנם דן א ראבינאריטש, הירש ר׳ שטאט״מגיד, נער

 דרשות תנע פין איינער אין אלחנן. יצחק ר׳ רב קארנער באתמטן
 גע־ די קעגן ארוייפגעטדאטן שארף עד איי שול טריפער דעד אין

 פונט יונגע״לייט ייתשע אראם פירן ראם טתיף״פפרלן, נייע פערדעכע
 אץ חיבת־־ציון, רעם אנגעתרט האט פרץ ראם דאם, רעג. גלייבן
 ת אויפגעבראכט שטא־ק האט זשארגאן דעם קעכלען זק בכלל

 סתש" געלאזט זי האט "אחיאשף". חברה פארלעגעתשע העברעישע
 אץ אפדרוקן געגנער, שארפעד א פרצעש דעמאלט שיין מאגען,

 אין ,,לאקשן" פאמפלעטן 2 פארלעגער און מחבר פדן .געמען ת
 א גערען זיינען פאמפלעטץ דאזיקע די באב". השעה אדיף "פלו•

 אפילו מיאושע, טיט פול פרצן, אויף אטאקע אימגעלזמפערטע נראבע
 פרישמא■ עסטעט דעד פלעגט יאר 20 העכער ;אויפדרוקן דרוקבארע ניט

 געהאנדלט זיך האט עם נאד רי געשמאק, פיינעם דעם פארלירן שטענתק
 פין אויפגערענט. געוואלתק פאמפלעטן די האבץ אונז פרצן. איש

 איז, מחבר תעד רער דערראוסט, דך מיד האבץ קלוב גיעקנזאנם
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 פון נאך אן דך הייבט "ציניזש־׳ פ־ישמאנש צ• שנאה אדנזעד אין
הייליקייט. אינזער באשפינן סאקטלאז איד האט ער רען ,יאק יעגע

 ,לענן" אין "ליטעדאטדר ואמלשיך דאש אהייש אין 1895 דינטעד
 "באנציע אץ שטריימל* ״ראש פרצעש געדדקט גערען דיגען עש א* יי

 גרדשע א נעהאט האבן רעלכע משרת", "דדים פינפקים אדן י׳ שריר
 געהאלפן שטארק האין אין אדבעטער *דישע נייע די אייף רירמיני

שמימועען. סאציאליסטישע פא־שפדייטן צי
 אין זאטלבדך קליינער א פדצעס ארויש איז פדיעד בישל א

 נע* אלע דינען אינטעלינענטן האליע אינזעדע .,"החץ׳ העברעיש,
 נעלייענט נאך מיד האין •אך העברעוש, פין קעגגעד שא-פע ישן

 ,.החץ" פ־צעש אויף מיש. אררש שפראך יענער אין פלעיט דאה ארץ,
 א־* שארפע• א דאדטן נעווען ;ארויפנערארפן כלייך דך מיד האבן
 ,תרהו׳ ״יוצרי נאמען אונטערן ,נעדאנק פאלעשטינישן רעש קעשן טקל

 דעד אז נעזאנט, מען האט קלוב נרעקנזאנש אין אמיתי. נעהתמעט
 דע* גאך איו רעלכעד סאקאלאר, נחוש פון נעשריבן איז אדטיקל

 אין אין "הצפירה" אין פלעגט און געדען ניט צידניסט קיין מאלט
 א־יף הנם שטאך, שטילץ א ת*צידן3חי רעש כעבץ אפט ,,האסיף"

 האט שפעטער נעהאט. ניט מוט קיין עד האט אטאקע אפענער ןק
אליין. פרצן פון נעשדיק אי: ארטיקל דעד אז נעזאיט, מיד מען

 איז שו>־ה, יעדער פין אדויש שפריצט ראש טעמפעדאמענט, פינס
 אדנז האט א-טיקל דעד איז, ראש ווי אדי. אין דאש אז קענטיק,

 זאמל^שיבל זעלביקץ אינה חיבת־צידן. קענן נערער שארף א נענעבן
 "המחשבה מעשהלעך רעראלוציאנערע שיינע צריי פ־יצעש גערען דינען

 אי* די לאנדאן פין פרומקין מ. האט שפעטער סך א והשטר".
 הארפע" די אץ געדאננן "דע• נאמען אינטעדן יידיש, אין בערנעזעצט

 אבטע "די פדצן: פון איגערועצדננען זאמלדנג א אין אפנעדדדקט אין
 יענעי אין גערען איז ראש אלץ, שמעט ניהנם". אין א־פטיילינג
 די יידיש. אין איבערנעשאפן אליין שפעטעד פרץ האט זאמלונג,

 אין נאד געבליבן אינז ביי ליידער זיינען מעשהלעך שייגע צריי
 ודער* איינענע מיט ויי פלעג איך איבעתעצוננ. הילצעדנע" פרדמקינש

נע* שטענדיק האיץ זיי איץ ארבעטעד>ךיזלעך אץ דעדציילן טע•
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 און ארבעטער־נךייזלעך די צו באצענג מיין דערמאנט האב איך
 "ארייג* איך בין 1894 פרילינג אין צוריק. בישל א אומקעק מיך מוז

 מאל איין און האציאלישטן די מון קךייז אין נעווארן גענומען"
 צעמא" אינטעלינענט האלבער באקאנטער א מרך האט פאתאכט א

 לני(. )גאזשאנסקי, "לערער" מיטן מאכן באקאנט געפירט כאודיטש
 נאוויגאראד ראי האלץ־מארק, אויפן געוואוינט דעמאלט האט ער
 ראג ביים סאלקע. א אויף הויז יאנאוושקים אין ווענגרעש, די אין
 איש בין איך פאראויט גיכער בישל א אוועק צעמאכאוויטש איז

 זאלבעצוויים. טויער אין אריינצויניין ניט כדי ווייטן, פון נאכגענאנגעץ
 צהאמענגע- ווידער זיך מיר האבן פאדער־־צימער אין "לערער" ביים

 אבער ריידן, שטיל געהערט מיר האבן צימער צווייטן א פון טראפן.
 אנגעקלאפט. האט צעמאכאוויטש ארייננעלאזן. ניט אהין מען האט אונז

 באוויזן דיך האט סע אז אזוי, אפגעעפנט עטוואש זיך האט טיר די
 ארייג- עפעש האט צעמאכאוויטש וואיהין שפעלטעלע, קליין א גאר

 און פארמאכט, ודרעד באלד זיך האט שפעלטעלע דאש גערערט.
 "לערער" ביים אז פור, א אריינגעדוימט מיר האט צעמאכאוויטש

 אין יענע, זען ניט מיר דארפן "קרוזשאק", א פאר איצט קימט
 ענדיקן, זיך וועט הךוזשאק דער ורען זען. ניט ארגז דארפץ יענע
 מען רועט ארנז אין קיך אין טיר אנדער אן דורך אתיש זיי וועלץ

 אפט שפעטער פלעג איך טיר. פאדערשטער דער דורך אריינלאזן
 אלע במעט געקענט איך האב פאקטיש "לערער". צום אריינקימען

 ביי אבער געקענט. מיך אלע כמעט האבן זיי אוץ באזוכער, זיינע
 אויבנבאשריבענע די אפגעהיט שטענדיק מען האט שטוב אין אים

 פנים געטראפן ניט קיינמאל זיך איך האב דארטן און פראצעהור,
 די, מיט ניט מיר, פאר געקימען זיינען וראש די, מרט ניט פנים אל

 נאך■ מינוט פאר א אין אוועקניין. מיק אויף געווארט האבץ יראם
 צעמאכאוויטש איז שהיעל, שודותדיקן רעם אריבערטרעטן ערשטן מריץ

 שטן אליין געבליבץ ביץ איך אוץ קיףטיר דער דורך פארשוואונדץ
 שט געטאן אטראכט איך האב זק? איצטער וועט וואש "לערער".

 גענומען נלייך האט "לערער" דער אבער הארצקלאפעניש. זישער א
 האט ער ארבעט. רועגץ רייק אנגעהויבץ האט אוץ טאן טהוקענעם א

 געשיכטע די באנעמען צו שאציאלשטיש כדי אז דערקלערט, שר
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 און עקאנאמישן דעט פארשטיק גוט מען מוו צייט, נייער דעד פון
 קא" היינטיקער דעד וועץ עפאבע דער פון אונטערשלאק סאציאלן

 יא־הונדערט.• ־טן16 דעם איבערהויפט געווארן, כעבוירן אץ פיטאליזם
 נייטיק, אזר פינקט עם אץ געזאגט, ער האט סאציאליסט, א פאר

 מיטיקער. נאך אפשר מענטשן, פארצייטיקן דעם פון געשיכטע ד ווי
 פונט ביכער דריי ,אלמער פון ארויסגענומען ער האט רייד די אין

 אנכע- דארטן מור האט און וועסטניק" "פיעווערני זשורנאל תשישן
 דך האי איך )ווי ארטיקל כרויסץ א קאוטסקיס קארל אויף וחוץ

 "טאמאט יברך זיין צו אריינפיר דער געווען עם איז ,דערוואוסט שפעטער
 הו* פון עפאבע )"די רעפארמאציאי" אי גומאניזמא "וויעק מאר"(:
 לוואוג פין רוטיש אין איבערגעזעצט ,רעפארמאציע"( און מאגיזם

 דאזיק דעם לייענען וויל ער אז געזאגט, מיר האט "לערער׳ דעד
 אז געהערט, האב "איך :ארבעטער^קרייזל אן זיינעם אין ארטיקל

 וואך אלע מיד פאר איבערזעצן עט איר וועט זשארגאן, קענט איר
 איבערזעצונג, די מיט ברענגט דינסטאג. אלע קומט זייטן: 5-4■

 וויפל אנווייזן, אייך וועל איך און ,איבערלייענען צוזאמען מיד וועלן
 דער מאל־׳. קומענדיקן דעט אויף קךייזל מיין פאר האבן דארף איך

 האב צי ארבעט, די מיד געפעלט צי געפרעגט, ניט האט "לערער"
 ניט אפילו איז מיר גענוג. און - געהייפן האט ער צייט, איך

 דארף איך וויפל אנגעורזן, מיר האט ער אפצוזאגן. זיך איינגעפאלץ
 גע- געווען איז אוידיענק די און מאל, ערשטן אויפן איבערזעצן

 אבער ; ריידן העק, פרעגן, געוואלט עפעם נאך האב איך ענדיקט.
 ,בלייבן ניט מינוט איין קיק מער דא טאר איך אז ,געפילט האב איך
 בין און האנט די "לערער" דעט געגעבן איך האב געטריבן, ווי ארן

 צופ-ידן; אינגאנצן ניט געווען בין איך קיףטיר דעד דורך ארוים
 אינגאנצן מיך זאל וואט סוד, א עפעט אויף געווארט האב איך

 אד* מיר גיט מען וואט שטאלץ, געווען בין איך אבער פארכאפן.
 אויסקומען געקאנט ניט אליין "לערער" דער וואלט מיר אן וואט ,בעט
"קרוזשאק". זיין אין

 טע- וויטנשאפטלעכע פאר שווערע. א געווען איז ארבעט די
 טערמינאלאגיע, קיין מט געווען ניט יירש אין דעמאלט נאך איז מעם
 צו נעמען אויסגעקומען איז מיד פראזע. אויסגעאדבעטע קיק ניט
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 זאגן, איך !מה אמת רעם ווערטער״בוך. ריסיש־דייטש־שן א הילף
 דעם שיואך: זייער געקאנט שפראבן ביידע דעמאלט נאך תאב איך

 נאד געוואיפט איך תאב ווערטער געוויינלעכע סך א פין טייטש
 אנ- אה עש ווי שוין מיך פלעג איך אבער נענוי, ניט אומו.עפער,

 געוואוסט. גוט ניט אייך איך תאב עפאכע לער פון געשיכטע ח שטרפן.
 איידע- ,נעשיכטע זייטן צענדליקעד דורכלייענען דארפן אפט פלעג איך
 זייטל׳ איין איבערזעצן אין פארשטיין געהעריכן ווי געקאנט האב איך
 האלב א בערך נעדויערט מיר ביי האט ארבעט די קאאיטסקי. פרן
 ווייס קריה, "לערערס" רעם געגעבן עפעפ זי האט צי צייט. יאר
 בין איך וואט דעס, אויפער געגענן. סך א זי תאט מיד ניט. איך
 האב עפאכע, דעד פון געשיכטע דער טיט געורארן באקאנט מער
 ענינים. העבערע וועגן יידיש שרייבן ביפל א אייסנעלערנט דיך איך
 וואס איבערועצונג, יערער האט נאבדעם, לאני אין צייט, יענער אין
 אייגענע מיין פארבעפערן צו געווירקט מאבן, אייסגעקומען איז מיר

 "לע* דער איו איבערזעצונג, די געענדיקט תאב איך איידער שפראך.
 קאפיטלעך פא* לעצטע די אין ודלנע פון אפיעפאק צייטיוייליק רעד"

 קרעמער, אלעקסאנדער פא* א־בערצולייענען אויפגעקןמען מיד אה
ק-ייול. .,לעדערפ" דעס איבערגענומען האט וועלבער

 וואלט עס געזאנט: "לערער" דעד מיד האט סיבות קענן אמאל
 בי* בעלעטריפטישע גרעפערע זיין זאלן זשאתאן אין נוט, געווען

 אניטאציע. שטיקל נוטע א איו ראמאן א א*בעטער־לעבן. פרן בער
 איבערזעצונג אן אבער זאך. אריגינעלע אן געווען גרט וואלט אוודאי
 אלטן אן אין אז דערמאנט, זיך תאב איך אייס. ניט אריך מאבט

 גרדיפע א געלייענט איך האב (1886 דיך, )הוכט ״וואסבאד״ יארגאנג
 "פפעוו־־ אונטערנעשריבן פאמיליע". א פון געשיבטע "די דעדציילינג

 נאר געיואיסט, ניט איך האב איו, פפעוודאנים דער וועד דאנים".
 אוי מאפע יידישער דעד פין לעבן פינה נערען איו דערציילונג די

 אפילו איו עס קאפיטאל. אין ארבעט ווענן פ״איע די בארירט האט
 גע- איו פאבולע די אבער סאנטימענטאל, שטארק געשריבן נעווען

 געפי^ג זיך תאט זאך גאנצער דער אין אין אינטערעסאנט ווען
 אויפנעזעץ נאך האט סאנטימענטאליטעט די גייסט. נייער א עפעס

 צויטריטלעכעד דערציילונג די געמאבט האט ראפ מעלת: א זיין צי
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 אי* האט "לערער" דער בלאשטק. און שמ״ר פרן לעזער ז* שאי
 זאל איך נעיוען, משכים האט ער אץ דעתדילינג די נעתעלייענט

 אייף לערער א נעודען איך נץ 1895-1894 ורנמער איבערזעצן. זי
 רעש טיט לערנען נאכן לאנגע״ודנטער׳יאוונק, די און ישוב, א

אישערזעצרגש. דעי אינער אפזיצן איך פלעג קינדער, ישישנ^ס
 נע־־ זובה פריער נא• איך האש רתק אין נאמען מיץ אבער

 טיט פונאנדעתעגאננען זיך איז פפעקטאר וד נאכדעם זעץ. צר רען
 וויפל ארף בלעטלעך. אשימתעשן אלק נעגימען“פא ער האט פרצן,

 צורי, נאר אירש נלעטלעך טפעקטארם פרן זיינען נעדענק, איך
 זעלניקע די גערען אי: זי "לאטמעק". געהייפן האט ערשטע דאם

 לידער דעיצילוננען, פון באשטאנען אייך איר אין פרצעש, רד נרדם.
 ניט דאדטן איז גייפט נייער שום קיין אשער אדטיקלען. קליינע אין

 מיטעלע פרן זאמלרנג א פשוט אידעע, צענטראלע קיץ גערען,
 זומער "לאמטעק" אץ נעגוג. אץ לייען״שטאף זאכן, שלעכטע אץ

 ורענן לענענדע א ואך, ערשטע מק געיואק אפנעדררקט אה 1834
 אררד משנים האט ער וועמען געצן״דינער, א אין אשיג• אברהם
 נענעבן גאמען א עש האש איך מ~דש. נא-שן נאארשעט - נעזדען,

 ,העדט אייף קעפל דאש אינעתעטאשט האט פפעקטאר ,,טאלעראנץ".
 ניט א־נערנעשיטן, נארניט ער האט נאמען אייסערן ודיפט". ^ין
 ציגענענן, נא• האט ע• אינהאלט. אינם ניט שפ-אך, דער אץ

 פטראפטשע, נאטם ניט "זיי פאלקש*רערטל: ראש מאטא, א פא־
נאשטיין". שטעטל זיין אליין קאן עד

 פ־צן? צי זאך ערשטע מיץ געשיקט ניט איך האש פארוואס
 פאר נלעטלעך פרצעם אוץ ,שזאך צר פאר געהאלטן זי האג איך דייל

 ניט אויש וואם. אשי מיט קומען קאנען אהין זאל מען יהכטיק, צו
 נעדענק הודוויטש, א. פרן געמאשט ,איבערזעצרנגען פאר א רעכענען

 עמעצץ פון נעדתקט עפעש זק זאל בלעמלעך די אין ניט, בכלל איך
 ווי מער, זיך האשן זיי ראי עחטער, די מינסק, ארעד ודמע פץ

 נע־ געווען איז דארטן רואם אלץ, כמעט פארשפתיט. *ממום,
 פון אישערהויפט יידן, פרילישע פין געשדיבן געוועץ איז ,ההקט

־יא~שעדער.
 פא־שפ־ייט. ניט כמעט ווילנע אן דך האם "יהאמטעק•* יעד
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 געווען מאל ערשטן צום דאך אין דארטן פארדראשן: עם האט מיד
 מיד עם האט צייט זעלבקער דער אין און נאמען. מק געדרורט

 רען צייט, א אין אז ורכן, ניט באקאנטע זאלן געטאן: הנאה
 פפעק* ביי גאר זיך איך הרוק בלעטלעך, פרצעם ארוים גייען עם

 איך האב ארנן, איינענע מוינע אין זיך רעאביליטירן צד כד טארן.
 ארעק" אעעשדבן, העם נאך כלייך האב איך ראם פעליעטאן, העם

 מעשהלעך" "דדי נאטען דעם געטראגן האט עש פרצן. געשיקט
 ברויט- קינדערלעך, איר, ווילט עשן אזר: אנכעהרבן דך האט אין

 איך שאן ווילט, איר אויב מעשיה, א אט ניט. אייך שאר איך האב
 א מיט רב א גערען איז אמאל אויש: הערט דערציילץ. יא אייך

 מיט פריץ א געורען איז אמאל כענאנגען: איו דערנאך רביצין...
 אנבירטע. מיט גביר א כערען איו אמאל פרף: צום און פריצטע, א

 דנען מעשהלעך דדי ד אז אן, שרן דך שטויפט לעזער דעד
 האט געענדיקט קאפיטאליזם. און פעאדאדזם רעליניע, קעגן גערען

 דיט איד קינדערלעך, .ראש, אזר: אומכעפער שעליעטאן דע" דך
 אינטערע־ שענערע, ורלט איר מעשהלעך? מיינע מיט צופריק ניט

 קינדער, נארישע דערמאנקע? דא ניט איין שדם פדן סאנטערע...
 קק בכלל רילט איר שדים... פדן דערציילט אייך דאך האב איך

 איר... ווילט ברויט ניט? "אש אין אייך ףכן5 די ניט? מעשהלעך
 ראך איר האט שדים ד אט צוליב קינדער, אדמגלקלעכע עשן...

ארויס... מדיל פון ביפן דעם אייך דאך דייסן די ניט... ברויט קק
 העברעןשן א פרצן פון באקימען איך האב אדום ראך א אין

 פעליעטאנק( )דכטקער מעשהלעך "אייערע שדיבטמיד:׳ ער ראו בדר,
 צענ־ איבער ווערן געדרוקט ניט עם קאן ליידער, גוט. זייער זיינען
 ווי מער שמחה, פאר הימל זיבעטן ארפן כערען ביז^ איך זור".
 אויב" ניט קאן פעליעטאן מיין ראש דאב, כעש״ייט מיך האט אלץ

 איז ער אז סימן, א דאך עם איז ערשטנם, צענזדר. ד האלטן
 שטיכ^ל א פאר געמאכט מיך עם האט ,צווייטנס רעוואלדציאנער. שארף

 אלע געוויזן בדר פרצעש האב איך קןבן... א פאר מארטירער,
 רי מער, ערך דער ניט שטאלצירט איש מוט האב און באקאנטע

 פסח פאר "לאמטערן". שפעקטארם אין נאמען געדרדקטן מק מיט
 ומצה", חמץ "וועגן אפעליעטאן ארעק^עשי^ט פרצץ איך האב 1895
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 פאר־ אינגאנצן שוין איך האב אינהאלט דעם אגיטאציע. שמיקל א
 רופיש, אין ברילל קורצן א באקימען איך האב דעם אויף נעפן.

 .לערן געדרוקט ניט קאץ פעליעטאן "דער פינפקי: דוד פרץ געהתמעט
 האב מער גערעכט. נעלען ער אין מפתמא, שלאבקייט". זיין אייעד

געשיקט. ניט זאך קק בלעטלעך ירפ׳־טוב די אין איך
 ארן ודלנע קיק ישוב פין געקרטען איך בין 1895 פפה אדף

 שדין האב איך לעלכער לענן איבערזעצרנג, מיין נלמגעבראבט האב
 האט ער און ..לערער", רעם געליזן ד האב איך דערמאנט. פריעוי

 צי איועק עם טראיט מבין. קנאפער א בין אליץ "איך געזאגט: מיד
 דאדף, מען אדב אין, איבערלייעגען עם ער זאל )בףאריה(. ריייעק

 איבערגע־ האט ער קייייעק. טיט געזען זיך האב איך פארריבטן".
 פאר־ אין אדפצובעפעק זי צוגעואגט האט אין איבערזעצונג די קקט
 תנאים: צירי געשטעלט ער האט דערביי - פארלעגעד א הדפן

 מיין - צלייטנם אים; קומט האנאויאר פרנס העלפט א - ערשמנם
 זאל עם לערן, דערטאנט ניט איבערזעצרנג דעד אריף זאל נאמעץ

 בן־אריה. פין רעדאקציע דעד אונטער איבערגעזעצט שטיין: נאד
 מיט פארבינדוננען קיינע געהאט ניט האב אגבאנגער, אץ געלען בין איך

 אנגענומען אין חשוב געלען דעמאלט איז לידער בן־אריה פארלעגעד.
 בדירה קיין איך האב לעלטעלעך". מיט "לעלט זיין צוליב זיי ביי
 דיניע טיט תנאים. זיינע אדף געווען מבבים האב ארץ געהאט ניט

 האט מיר ציפ-ידן. גערדעץ שטענדיק ניט איך בין אויפבעפעתננען
 האט ער אבער בעפער. ניט עתער, מאבט ער אז נעדוכט, אפם זיך

 "דישער דער פאר שרייבן דא-ף מען לי ,שדן ידיבט ער אז ,געטענהט
 זיך האט דערנאך לעלטעלעך". מיט "וועלט זק - והראיה מאפע,

 קליין א איו צייט יענער אין פארקייפן. טיטן סהרה א אנגעהדבן
 לי פארקויפן, צי לייבטער פך א געלען התק־ברנן איין פוץ ביכל

 פין געפארערט ניט האט ביבל קליין א בדגן. 0-5 פון ברך א
 נעווען אייך איו עם פארשפרייטן הרצאות. גרד-פע קק פארלעגער

 קאן עם אין קאפיטאל, שדן פאדערט בדגן 6-5 פרן ברך א ליי-בט.
 א שדן איז ראם פאליצעם. די אויף לאנג יאק אפליגן אמאל

 גע- ניט איז אים אדף לאם ראמאץ, גדעפעק א פאי* און ריזיקע.
 צד שרעד נעלען איז בלאשטיין, ארעד שמר נאטען דעד שטאנען
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 האט ברגן אק פרן מעשה-ביכל א פאר ארב פארלעיער. א קחגן
 פאר מען פלעגט רובל, 3 פון וריניקער מט געממען מחבר דער

 האבא- רובל 15-10 ווי מער ניט נעמען ברגן 10 פרן ראמאן א
 אומדסט, כוך זק אפצוגעבן צופרידן געווען איו מחבר דעד האר;

 אין גילדענבלאט, דוד באקאנטער, א מיינער דחק. אין עפ זען אבי
 קליינע פאק גאנצן א מיט ווילנע קק ליבאוויטש פון געקומען

 האנט". אין שטן דעם "ביי ראמאן גרויפן א מיט און דעדציילונגען
 אין ער האט אנדערע( און עגלה" בעל )"אברהמל דערציילינגען די
 האבן יענע דרוקער. ייחשע ווילנער פארקויפט צייט יאר האדב א
 אנטקץ. ברגנדיקע נייע מחבר ביים באשטעלט און אפגעדחקט זיי

 צום יאר. צורי גאנצע אפגעלעגן אים ביי איו אבער ראמאן דע־
רובל. 10 פאר ביק איי ארף פארקרפט אים ער האט פוף

 אויפנעהערט 1895 זומער שדיפטזעצער יופף האט גליק מיין צר
 ארויס־־ אנגעהרבן האט און ביכלעך "קלייגע גרדאם ארויפצמעבן

 נאמען אלגעמיינעם אונטעדן ראטאנען, איבע־געזעצטע גרעפערע געבן
 ביכער, 4 אחים זייגען פארלאג דאזיקן רעם אין חיים״. בן ,.פאדל^

 טראבטענבערג, פראנצאז-הודית עמיל קארל <1 דרוקברגן: 15-10 צו
 פאטערלאנד- פאק אין גלויבן פארן <2 מישאל. פרץ איבערגעזעצט

 *איבער בית-שני, חורבן פון צייט דעד פין טיילן דחי אין ."אמאן א
 ט. פון העלפט ערשטע >ח דוד בן חד (3 מישאל. פין געזעצט
 פערטער דעד (.*גוירא פין איבערזעצט קאפערפילד, חד דיקענם
 מלחמה "ייי נאמען אינטערן איבעתעצונג, מק געוועץ איו גומער
 קרייעק אפגעגעבן האב אין ווארט געהאלטן האב איך לעבן". פארן

 האט שחפטזעצער רובל. 25 גאנצע האנאראר, פוגם העלפט א
 איבעריקע די ווי טייערער, באצאלט אריך ואבן גרעפערע די פא־

 "מלחמה" דע־ פאר ודאלט קאצענעלנבויגץ אדער מ״ץ פארלעגער.
גענעבן. ניט צענערל א ווי מער

 אין רוסלענד. אין ארכזגט לזנצטע ם5גויד בעווען איז דוד בן דוד *(
 אונס?נרן ה$ס ער וואו אמעריקע, ק״ן אוועקנעפ^רן ער איז 1894 הארבסט

 טעאטער-רעגענזיעס. און דראפען דערציילונגען, נעשריבן ג$רין ב, פסע-ודאנים
 סער".8מע יידישן פון "נעשיכסע עווייבענדיקע די איז ווערק וויכטיקסטע זיין

.1924 הארבהט אין ניו׳י#רק אין געשטארבן איז גיידן;
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 .1895 רוינטער אנהייב אדרש איז לענן׳ פארן "מלחמה די
 גע* איז ארן געידאק אינערגעדריקט מאל עטלעכע ד איו שפעמער

 צייט. יענעד פרן ארבעטער*לעזער די ביי פאפולער שטארק רען
 נדלן האפל ישדאל^מינל האש רערציילג; דעד פין העלפט עדשטע די

 איבערגעמאכט פראראקאטאד< א געוואק דערנאך אין ראש )דער,
 אייניקע אין געוואק געשטעלט אימלעגאל אין וועלכע דראמע, א אין

 שפעשטאקל אומלעגאלער אזא אייגער פדלן. אין לישע פין שימעט
 אלע דררנגעפאלן. 1897 ששח איש אין ,תזעלע" פארשטאט זדלנער אין

 גליק, צרש גערואדן. א־עשטירט זיינען צרשויער אין אנטיילנעמער
 יירישן פשוטן א פאר אנגעגרמען זשאנדארמעריע רדלנער די עש האט

 דדי* אין זיינעץ ארעבטירטע אלע אין ערלדבעניש, אן אץ טעאמער
גערוארן. באפרייט אדרם מאג

 קיץ איך האנ יאק יענע אין אז געזאגט, שדן האב איך
 ראש ערציילונג, דער פין מהנר רעם ורעגץ געהאט ניט באגריף שרש
 זיך ארישגעקימען מיד איז 1909 ודנטער אינעתעזעצט. האי איך

 צערעדט זיך האנן מיד ריגע. אין ,אנ-שגן ש. מרט צוגדפצוטדעפן
 ארבעטעד, פאר ליטעראטרר יידישער דער פין טריט ערשטע די יועגן

 אנ-שקי ׳. לעין פאק "מלחמה דעד וועגן דערציילט איש האב איך ארן
 האב איך אייגנשי... מיין דאך אין דאש ,גזלן, צעלאכט: זיך האט

 האנ איך ודיל נאר יידיש, אין אנגעשרינן לכתחילה דערציילדנג די
 אין איבערגעזעצם זי איך האנ דררקן, צר רואר געהאט, ניט יי

 איצט יאד. 20 העכער פץ מעשה א שדן ״רואשנאד? פאק -ושיש
 מיחש "געשינטע" מיין אריף זיך האט איר אז זיך, איך דערוריש

 פרץ גלגול א מקרר. יידישן ציש אימגעקערט זי האט ארץ גערוען
דערציילונג"... יידישער א

 פין פלעגעד מיט אררמגעטדאגן קרייער זיך האט 1895 אין
 אין געוואק. גא-ניט איז פלענער אלע די פרן אבער בינלעך, נייע

 א פארלאג קאצענעלננדגנש פאר צרנריפגעשטעלט ער האט 1896
 ידיעות, נ-ייטיקע מ־ט קאלענדאר, א מיט נאטיץ־ניכל יידיש קליין
 איז נאטיץ־ניבל דאזיקע דאש אז דונט, מיד אפאריזמען. אין ורצן

 ער האט געדענק, איך רויפל אריף נאכאנאנד. יאר עטלעכע אתיש
אינם שטריך. :אדאקטע-ישטישעד א אררישגעגענן. ניט ראך קק מער
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 א-נטעק פרץ ל. י. האט "יום־־טוב־בלעטלעך׳ ד פרן יארגאנג צווייטץ
 "וועלט די אייף קריטיק שארפע א אנגעשריבן בץ״תמר פפעוודאנים

 צערייצטער א כעט. אין מוראדיק געווען איז קךיער וועלטעלעך". מיט
 קריטיק עט מען שרייבט ווי געשריעץ: מיר צו ער האט לעצט, ביז

 טאלסטאי א מור? פון ער פאדערט וואט ביכל? זשארגאניש א אויף
וואט?... איך, בין

 מעשה, אינטערעסאנטע א איבערגעבן דא איך ודל אגב דרך
 ערשטער דעד געווען איז דאט קרייערן. פין געהערט האב איך •ואס

 האבן באקאנט ווי ממשלה. צווייטנס דעם ניקאלאי פוץ האלכ-יאר
 האפענוג* גרויסע געלייגט אייך צייט ערשטע די ליבעראלץ רוטישע די

 איו פרינץ א זייענדיק אז דערציילט, טיהאט צאר. יונגן אויפן גען
 און פאליטיק רעאקציאנערער פאטערם טיטן צופריק ניט געוועץ ער

 די קורט. פאליטישץ דעם בייטן ער וועט צאר, א אלייץ איצט,
 דיערע פוץ אויפגעניבטערט גיך גאר זיך האבן ליבעראלץ ררסישע

 באקאנטעד זיין אין האט ניקאלאי ווי נאכדעם האפעטנגען, זיסע
 אומ* "קיין זעטצעט: ליבעראלע טווערער די אויף אנגעשריען דעדע
 פון וועג אינם גיין ורעל איך !דולדן ניט איך וועל חלומות זיניקע

 אויף געהאפט צייט לענגערע א האט פני יידישע ח טאטץ!" דעס
 אז מעשיות, דערציילט ט׳האט חטד. מלך נייעם רעם פוץ ישועות

 צו הארץ זיין איבער קערט זי אוץ געליכטע יידישע א האט ער
 צאר נייער דער אז דערציילט, האבץ פאליאקץ די יידן. אויף נרטן
 ווילנע אין כךיזן פוילישע די אין אין געליבטע פוילישע א האט
 ביירע אפשר זיינען געליבטעד דער בנוגע געהאפט. אייך מעץ האט

 יונגער דער איז פרט רעם אין אטת: פ־נט ווייט ניט געוועץ טפחאות
 אטאל איך בין 1895 פטה פאר אינטערנאציאנאל. געוועץ גיעווים צאר

 אויפגיערעגטץ. אן געפונען אים האב איך אוץ קרייעק צו׳ געקוטעץ
 איז אוונט אין נעכטן געקומעץ. זייט איר וואט ער, זאגט ג*ט,

 האט >ער שטאט*גבאים די פון אסיפה אץ געווען תלמוד^תורה איץ
 גע* מיהאט אנדעריע(. און גארדאן טאלץ, נעמעץ, ריי א אנגערופץ

 פאציאליפטץ. יידישע די וועגן און יידן פין מצב דעם וועגץ רעדט
 וועט ווי יידן. טובות טאן וועלן וואלט מלכות נייער דער ס׳הייפט:

 פאראן זיינען יידן ביי אז ,דערוויטן זיך וועט ער אז זיין, אבער
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 אין ניט ער וועט במלכות? מורדי ,בונטאיושטשיקעש ,שאציאליסטן
 ,פארגעלייגט איינער האט ? אינו פרן הארץ זיין אפקערן און ווערץ כעס

 פץ דערוויסן זיך וועט מלוכה די ביז ווארטן ניט זאלץ מיד אז
 איבערגעבן, אליין ויי זאלן מיד נאד עלעמענטן, שעדלעכע אדנוערע

 אג* בירגער. כשרע לאיאלע ויינק מיד אז זעץ, רעגירונג די רועם
 אויף אנווייזן אליין מיד דא־פן וואש געזאגט: האין ווידער דערע

 ניט נאד רעגירונג ד* אפשר זיך רועם אדנו אץ הטאים? אינזעדע
 עפענען איד וועלן מיד אז אוץ סאציאליפטן. אונזערע פרן דעחדפן

 ווייפט איר יידן. אלע אייף ודעתן כעש אין אפשר זי וועט אויגן, י'
 עש און גערעדט לאנג מ׳האט בזה... זה ערבים ישראל כל דאך:

 מיד האט האלט, איך אראל. נאך צינויפקלייבן זיך געבליבן איז
 ארוים■־ דערפון קאן לייט אייערע פאר אז אימררק, געזאגט רךייער
 דערציילט אין גאזשאנכקין צו אדיין גייט שכנה. גרויפע א קרמען

 אוועק נלייך בין איך גרייטי זיין ער זאל מעשה. גאנצע די איש
 אוישגעהערט מיך האט ע־ דערציילט. אלץ איש האב אין לערער צדם

 ניט זיך וועלן זיי גזלנים! יידישע גארנישט! "ס׳איז חדק: גאנץ
 דעד׳־ ניט טאקע זיך זיי האבן אויש ווייזט עס ווי אין דעחזעגך!...

 ניט גאר קיינמאל מעשה דאזיקער דער פון איך האב מער רעגט.
געהערם.

 באנעננט. ניט קיינמאל 1896 פרן זיך איך האב קרייעק מים
 ק-ייזן שאציאליפטישע די פרן דערווייטערם אינגאנצן זיך האט ער
 ער געשטאנען. ניט נאענט גאר קיינמאל אייגנטלעך איז ער רעלכע עי

 קרייער מער. ניט “תלמרד-הררה*לערע געוויינלעכער א געבליבן אין
 אין אקופאציע דייטשער דעד פין צייט דעד אין געשטארבן איז

מוישאגאלע. אין זיך, היבט ודלנע, לעבן שטעטל קליין א
 צידיטן דעם אררפגעבץ אנגעהויבץ פרץ האט 1895 פשח פא״

 אין גרעכער געוואק זיינען בלעטלעך ד עם*טרכ>לעטלעך. יאחנאנג
 גרע* ריי א ארוישגעבן געפלאנעוועט האט ער אינהאלט. אין רייכער
 קיין אבער איבערגעזעצטע. אין אריגינעלע יידיש, אין ביכער פערע
 דע* א גענעבן האבן עם*טרב*בלעטלעך די געווען; ניט איז געלם

 כדי מינסק, אין ווילנע קיץ פינשקין חוד געשיקט ער האט פיציט.
 איינ־־ סאציאליסטן, יירישע דארטיקע מיט עינרפצובינדן נעענטער זיך
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 דעד אץ. אויסגאבן הינע פץ פארשפרייטונג די פעסמער שטעלן
געלט. באקוטען עינך,

 אץ באב. תשעה אדום ווילנע אין געקוטען אין פינסקי הוד
 פאר- אומלעגאלע געטאכט ער ר,אט הייזער אינטעליגענטע פאר א

 ארבע- אינטעלגענטע אין אינטעלגענץ יונגער הער פרן זאמלדנגעץ
 איינקע אץ אלק פינפקי האט פארזאמלונגען דאזיקע די אויף טעד.

 דף זיין פין ציל רעם טבוח גערעדט סאציאליסטץ יידישע ארטיקע
 אין זיינע פארגעלייענט ער האט דעט, אויפעד ,ודילנע קיץ טען

 פיל, ניט געגעבן פארזאטלונגעץ די האבן געלט שריפטן. פרצעש
 אין דאש גרדסן. א געהאט די האבן ערפאלג טאראלישן א אבער
 געביירענער נאר-וואם דעד פאר דעטאבפטראציע ערשטע ח געווען
 איבערגעחזרט זיך האט זעלביקע דאס ליטעראטרר. יידישער נייער

 פיגטקין זיך האט נסיעה זיין פין ציל אייגנטלעכער דער טינסר^ אין
 ארס* פרצעם פאר באדן טאטעריעלץ פעפטץ קיין איינגעגעבן. ניט

 לפי- דעמאלט שדין איז באוועגונג די געשאפן. ניט ער האט גאבץ
 צענטעד, א געווארן פאקטיש אין ווילנע אויסגעוואקסץ. געווען ערך
 בונד, פון פיאנערץ די באוועגונג, דארטיקער דעד פץ פירער די און

 זייערע אין זאך גאנצע די געטען צו נייטיק פאר געפונען האבן
 גע- ניט פרצן א:יף זיי האבן שף-בל*סוף ווארעם הענט; איייענע

 פאר איז סאציאליזם זיין אייגענעם. אץ אינגאנצן ארף ווי קדקט
 לעצטער דער אויף בעלעטריסטיש. צו קלאר, גענוג ניט געווען זיי

 אין געווארן געמאבט קומען פינכקיש צוליב איז וואם פארזאטלונג,
 זק קאטיטעט". "זשאתאנישער א געווארן געגרינדעט איז ווילנע,

 יידישע צווישן ליטעראטור גוטע פארשפרייטן - געווען איז ציל
 פראווינץ דעד אין ארבעטער־־ביבליאטעקן יידישע גרינדן ארבעטער,

 ביכער בעלעטריסטישע אוץ פאפולעח־וויפנשאפטלעכע ארויסגעבן און
יידיש. אין

 רוב דאס דעטאלט נאך האבן וועלכע פירער, די פאר אויב
 ישיבה* ,אינטעליגענטן האלבע אויף ווי ,שרייבער יידישע אריף געקיקט
 ,ארבעט״ ״נייטיקע א געווען ווילנע אין אראפקיטען פינסקיס איז ,בשרים

 אבער יוב*טוב. א געוועץ ,אינטעליגענטן האלבע ,אונז פאר זי איז
שטארק ניט ארויסגערומעץ איז יוס׳־טוב אונזער :אמת דעם זאגן טז מען
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 יאר עטלעכע מוט סטאץ. פדוי )שפעטער בערטע שוועטטער זיין און
 ענגער אין געשטאנען זיינען די טיט ניו־־יארק(. אין געשטארבן צוחק

 ארבעטעחבא* יוינגעד דעמאלטיקער דעד פון פירער די פארבינדונג
 ליובע און )יררין( אייונשטאט ? )ארקאדי(, קרעטער אלבטדר וועגונג:

 א. אויפער פירעת די צו געהערט אויך האט טימאפוי לעווינזאן.
 אינטעליגענטן האלבע אזוי־יערויפענע אנדערע אייניקע און ראזנבערג

 גע- ,שול־־בילדוינג פיסטעמאטישע קיין באקימען ניט האיץ )וואט
 האין אטיטילירט, געווען טוער אלע זיינען ,ישיבה-בחורים( וועזענע
 אייניקע יידיש. אויף לייענען געקענט ניט כמעט און גערעדט שלעכט

 דאס אבער יידיש, אויפצולערנען געמיט שטארק זיף האבן די פון
 פראפאגאנדע- געשריבן האט לעוועזאן ליובע שוועד. אנגעקומען זיי איז

 געווען אץ שפראך איר אבער ,אדבעטעחקרייזלעך פאר בראשורץ
 וואט בראשורן, געשריבענע אירע פון איינע יידיש. ווי דייטש, טער
 דעד אנטשטעהוני "די געהייפן האט זכרון, אין געבליבן טיר איז

 משביל, א מלמד א פון זוץ א קיעמער, א. בורזשואד". מאדערנער
 יידיש, ריידן צו באטיט דך האט פאלקט-טענטש, א נאטור פון
 הייפט דאם אז געמיינט, האט ער אבער רעדט"; פאלק "דאס ווי

 ער- אונזער ביי קללות. און זידל-ווערטער טיט חיד די איבערשיטן
 בזה- רופיש אין געווען מקיל-פניט מוך ער האט באגעגעניש שטער

 זשאר- ריידן אויך שוין קען איך זשארגאניפט? א זייט "איר הלשון:
 פראזע". זשארגאנישע אמתע אן זאנן באלד אייך וועל איך גאן.
 ׳אין חזיר א טיט זאלפטו "פנק אויער: אויפן געזאיט טור האט ער און
 זשארנא־ נאטען דעם אין זשארגאן, ווארט דעט אין טאג"... איין

 פאר־־ באוואופטזיניקע קיין געלעין ניט דעטאלט איז קאטיטעט ר ע ש י נ
 אייננעפאלן, ניט דעטאלט נאך איז אונז פון קיינעט פשוט, אבטונג.

 יידיש שפראך. א איז רעדט, טאטע יידישע די וואט דאט, אז
 פארמאנט האט ס וועד פאלק. דאט נאד פן גערו דעמאלט עט האט

זשארגאן. גערויפן עט האט בילדונג, פון שיין א
 אייף געקויקט האבן קאמיטעט" "זשא-גאנישן פונט טוער די

 ;אגיטאציע פאר מוטל א אויף ווי נאר ליטעראטור יידישער נייער דעד
 עט און צוגעגעבן. ניט איר זיי האבן דך פאר אליין ווערט קיץ
 יוננע" אפיטילירטע האלב העבער דאזיקע די אויף ניט חידוש קייץ איז
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 יידיש ארף געקרקט האט אדר כמעט אז דאך, ווייפן טיר לייט.
 אדרי ביבליאטעק". "יידישער זיין פרן באנד ערשטן דעם אין פרץ
אליין. ארבעטער פראפאגאנדירטע יידישע די געקרקט האבן

 גע־ האבן חברים מיינע טיט איך וראם ביבליאטעק, יידישע די
 גע" ניט אנטוויקלט. שוואך זיך האט ,1893 הארבסט אין געגרינדעט

 ,1894 הארבפט אין שפעטער, יאר א טיט איך האב געלט. קיין ררעץ
 זיי ארבעטער״ביכליאטעק, רופישער דעד פרן פירער די פאהגעלייגט

 אפטיילונג. יידישע א זיך ביי גרינדן אין ביבער אונזערע צינעטען זאלן
 אוטלעגאל, עקפיפטירט אריך האט ארבעטער״ביבליאטעק רופישע די

 אינטעליגענטע די אינטערעפירט שטארק זיך האט איד טיט נאר
 געווען איז דאפ געלט־טרטלען. גענוג געהאט האט זי אין ירגנט,

 די בעת אפאזיציע, ריעזטשיק( )אברהם גארדאנפ אברהם פרן צייט די
 אנט" פין אנהענגער אריף געטיילט זיך האבן ארבעטער־־רייען ידנגע

 רו־־ אריף בעטער“א יידישע ארסדערוויילטע איינצלנע פאר וויקלונג
 טאפן יידישע ברייטערע די פאר אגיטאציע פין אנהענגער אריף ארן פיש
 דער פאר קאטף שארפן א געפירט האבן צדדים ביידע יידיש. אין

 געוועץ ביבליאטעק די איז אפאזיציע דעד פאר ארבעטער״ביבליאטעק.
 אנ־ די רופיש. אין אין אנטוויקלונג, ראך איז דאפ ווייל וויכטיק,
 ביבליאטעת, דעד נאך געיאגט זיך האבן ורדער אניטאציע פרן הענגער

 צוגעצויגן האט וואם אינסטיטוציע, פעפמע א געווען איז זי ודיל
 אויפצובילדן געהאפט האט מען וועמען פרן ארבעטער, בעפערע די

 בא־־ א טיט געקרקט אליין' נאך זיי האבן דעם, הרין אניטאטארן.
 אגיטאציע פרן אנהענגער די ברך. ריפישן א אריף דרך־־ארץ זרנדערץ

 אפאזיציע- די קאלט, גאנץ פארשלא: מיין צו באצריגן זיך האבן
 פארשלאג מיין אז זיכער, געווען שרין בין איך אין געגנעריש, שארף

 פון ,קאמאשףמאכער דער אלטער האט פלוצלוני דררבפאלן. וועט
 צו־־ ערשטע די פרן ארבעטער אינטעליגענטער אץ אפאזיציע, דער

 זיין טען קאן ווי ניט, פארשטיי "איך אנגערופן: זיך געצרגענע,
 זאל אנטוויקלונג. דאך איז דאפ ביבליאטעק... יידישער א קעגץ
 אין אנטוויקלרנג פין טעם דעם דערפילן ארבעטער יידישער דעד

 ווייניק דארטן קאן ער אז איינזען, באלד ער וועט זשאדגאן,
 אלטערם תפיש? פאדערן שטארקער נאך וועט ער אין געפינעץ,
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 געוואדן, אנגענומען אין פאדשלאג מיין און געווירקט, האט ווארט
 ביבליא" הער פין זיצונג יענער אויף אז באמעדקן, נאך דא מיז איך

תם,יש. גערעדט אנטיילנעמעד אלע האין טעק־קאמישיע
 ווארט האם וועלכע ביי ,ארבעטער״טוער געווען זיינען עש
 גע" אין אין צונג דעד אויף געבליבן אינעדציע לויט איז זשארגאן

 גע" שיין האט בינה רעד ייי נאנדעם, יאר עטלעכע אפילו דאגקעץ
 וועלכער מענטשן, א פדאנראם. נאציאנאלע זיין אנגענומען האט
 יאנואד" הי אין /,"השאדגאנישט געה,יפן זיי האבן ,ייהיש ישדייבן קען
 האב איך "אהיעטך. ווארשע קיין געלךטען איך בין 1903 פין טע;

 פארשטייעריץ הי ק,. צ. פ־נם בריוו פארחתמעטן א מיטנעבדאבט
 הורבגעלייענט ברעו, העם געעפנט האט קאטיטעט ווארשעווער פוגם

 מיד. משדייבט רוישיש: אין שמייבל קאלטץ א טיט געזאגט א,־ן
 איצט טאקע דאדפץ מיד גוט. היעד זשאתאנישט. א זייט איד אז

 פדאקלאמאציעס... לייכט שרייבן קאנען זאל וואם איינעם, אזא האבן
 ליטעראטור יידישעד לעגאלעד דעד אין האט וואש ערשטער, העד
 יידיש אז געדאנקען, דעם אדויפגעזאנט קלאד און אפן ררשלאנד אין
 רייזען אברהם געו,יען זיך, דובט איז, שפראך, נאציאנאלע אונזעד איז
.1899 ווארשע "פראגרעש", יארבוך אין

 לפי״עדך זיינען קאמיטעטן זשאדגאנישע ,ה פון געלט״מיטלען די
 אין מיטגליהש־־אפצאלונגעץ פון באשטאנען זיינען זיי קליין. געוועץ

 פדצן געלייענט האט מען וועלבע אויף אוונטן, פון הכנפת פין
 פאר" זיינע מאבן פלעגט קאמיטעט זשאדגאנישער הער פינשקין. אוץ

 זעלביקעד העי אין אבער יוגנט. אינטעליגענטעד הער פאר העזונגען
 פאר אויך וועדן פאתעלייענט זאבן פינפקיש און פדצעש פלעגן צייט

 זיי ווי הערקלעדן, הערביי הי פלעגט מען און אגיטאטארן״ארבעטעד
 לשם אדבעטער״קרייזן ברייטע פאר אוישטייטשן זאבן דאזיקע הי זאלן

 צייט איין איז אינטעליגעניץ יונגער רעד פין טייל א ביי אגיטאציע.
 אויף פארלעזוגנען. ייד־־שע אויף גיין צו טאדע שטיקל א נעווארן

 אפילו פארבלאנה־שען אמאל פלעגן קאמיטעט פונם פאדלעווננען הי
 צונויפשטעלן פלעגט קאמיטעט זשאדגאנישער העד ציון. חובבי ■ונגע

 ,אשמינע ווי ,שטעט קלענערע אזעלכע פאר ביבליאטעקץ יידישע קליינע
אגגע" ערשט האט ארבעטער״באוועגונג הי וואו לידע, שמאדגאן,
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 פאפו* א קאפיטאל, און ארבעט פווידערפקי, (1 ביכלעך: דיקע
 חית (2 פויליש. פון איבערנעזעצט עקאנאמיע, פאליטישע לערע

 איבעד שמועפן .פאפולער־־וויפנשאפטלעכע ,-ורנטער-אוונטן זעלדעם
 קודריאוופקי- <3 אוונט. ערשטער שטאף, פון צוזאמענשטעל דעם
 מענטשץ טון צייט פארהיסטארישע די אדער דורות הראשונם אדם
 נריכישער דעד פיפאוופקי-סאקראטעס <4 צייכענונגען(. 14 )מיט

 קוראטשקין-פלאנצףלעבן. <6 לופט. יאנושעוופקי-ווענן (5 פילאזאף.
 ,זעלדעפ-ווינטער-אוונטן חית (8 און צייט זיידע תבאקין-דער (7

 אינערגעזעצט זיינען 7-3 נומער )די אוונט דריטער און צווייטער
 קאמיטעט" "זשא״נאנישער דעד וואם ,איבערזעצונגען די רופיש(. פון

 די איידער בעפער, ערך אין ניט נעווען זיינען אפגעדרוקט, האט
 ארויפיע* פריער האבן ברעפלער און קאטיק וואם צורי, ערשטע

 זעל־־ חיה פפעוודאנים אונטער אחריות. איינענער זייער אויף געבן
 )חיה שורות. דאזיקע די פין שרייבער דער באהאלטץ זיך האט דעם
 נערופץ מען האט זעלדע און העלפאנר י. ח. מאכן געזאלט האט
 שטיק א נעלענן נאך א־ז פפעוודאנים ערשטן מיין אין מאמען. מיין

 פא* א זייער רופיש אין דעמאלט געווען בטלנות(. ישיבה^בחורישע
 ויענן שמועסץ נאוקע", מודריאנאי א סלאווא "פראפטאיע ביכל פולער
 פונם ביישפילן ט מ פארם בעלעטריפטישער האלב א אין כעמיע

 אנ* באשטימט, האט קאמיטעט זשארנאנישער דער לעבן. פויערשץ
 בעלע- האלי א אץ אייך און טעמע זעלביקער דער אויף שרייבן

 איך בין 1896-1895 ורנטער יידיש. אין ביכל א פארם טריפטישער
 איך מילנער. רייכץ א ביי ישוב א אויף לערער א נעוועץ ווידער

 צוזאמענשטעל דעם וועגן ביכער צענדליק א זיך מיט מיטנענומעץ האב
 ביכל ערשטע דאפ אנגעשריבץ מיל אויפן דארטץ האב און שטאף פין

 ״טע2 דאפ דרוק-בוינן. האלב א 2 אומגעפער אוונטך, ״,ווינטער
 אין נעווארן אנגעשריבן איז בוינן< האלב א 4 )אומגעפער ביכיל

 1896 יוני פון געזעפן בין איך וואו טורטע, פאליטישער ווילנער
 צייט, איין אין ארוים זיינעץ ביכלעך ביידע .1897 מאי פיף ביז

 אין אוונטך, "ווינטער די נעשריבן האב איך בעת .1897 •ומער
 ני־־ ניט שטיין זאל וואס זאך, א אנשרייבן נעווען: אמביציע מיין

 שפעטער, און וועלטעלעך". מיט וועלט "א בףאריהפ פוץ דעריקער
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 פארשאפט, שבוהה גרעפטע די טיר מעץ האט אדרם, איז מכל דאש בעת
 "וועלט צווייטע א זיינען "ווינטער-איונטך אייערע :געזאגט האט מעץ ודעץ
 געווען איז ביבל ערשטץ פינש מאעכיךפט דער בעת וועלטעלעך". טיט
 אץ פדצן, פון בריוו גרויסץ א באקומען איך האב קאטיקן, ביי

 איבער- געראטץ אבער מיר האט ער ,ביכל מיין געלויבט האט ער רוסיש.
 גורסקי לערער הער ראוי קאפיטל, ערשטן אינם ארט. איין צומאכץ
 זאגט וויסנשאפט, פין באדייטרנג גרוישע די צוהערער זיינע באוריזט

 זי קאץ נייעש א פאר "ראם שפאט: טיט קאראבייניק יידישער א
 לאנג שרץ ראך האט המלך שלמה ורפנשאפט? אייעד אויפטאן.
 דעד אויף ניים קיין ניטא - השמש״ תחת הדש בל ״אין געזאגט:
 ראש רעדע, לאנגער א מיט ענטפערט גורפקי לערער דעד וועלט".

 טיט עפעם אייך דעררייזט טעץ "בעת איז: אינהאלט קידצער איר
 פשוקים פין קשיות קיין פרענן ניט איר זאלט לאגיק, טיט שכל,

 איינע סותר אפט אויך זיינען גטרות און פשוקים די גמרות. און
 טיטן היינט פון שכל רעם אפפדעגן ניט ק$ן טען אוץ אנדערע. די

 פרץ צוריק". יארן טויזנטער טיט געהאט האבן טענטשן וראם שכל,
 תחת חדש כל אין "פשוק דעם דערקלערץ זאל איך געפאדערט, האט

 הייפט, דאש ורפנשאפט. מאדערנער דעד פון זינעץ אין השמש"
 צו אכטונג מיין גרויש ווי ענערגיע. און שטאף פוץ אייביקייט די

 ,ערשטגם אפגעזאגט. דערפין דאך זיך איך האב ,געוועץ ניט איז פרצן
 געבץ קאפיטל ערשטן אין שריין ניט קאן איך אז געפינען, איך האב
 קאנעץ אפשר איש וועט עד וראש באגריף, הארבץ אזא לעזער דעם

 גאנצץ דעש דורכלייענען וועט עד ווי דעם, נאך עדשט באנעטען
 אריינצולייגן אוטטעגלעך פאר געהאלטן איך האב צווייטנש, ביכל.
 אלטער דעד וואם אינהאלט, מאדערנעם אזא קהלת פין פשוק אינש

 האב איך מיינעץ. געקאנט ניט אופן בשרם האט מחבר פארצייטיקער
 אז איינדרוק, פאלשער דעד בלייבן זאל לעזער ביים געראלט, ניט

 טויזנטעד פון משך א אין דערגרייכט האט ווישנשאפט די וואש אלץ,
 פיל אזוי אויף תורה. אלטער אונזער אין פארבארגן שרין ליגט יארץ,

ארויש. וויקעלעך טשכילישע די פין דעטאלט שרין איך בין
 לייט־־ארטיקל א אין דערטאנט געווען איז ווינטער־אוונטן די וועגן

 דאבינאריטשי( )לעאן יהודי איש רעדאקטאר פינם געשריבן ,״המליץ״ אין
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 זשארגאנישע נייע די צו טענות שטארקיע געהאט האט ער אליין.
דינשט* די גיבן מיר פארוואש בפרט, מור צו' און בכלל שרייבער
יידיש א קןמען צוניץ מען וויל ניט. דארפן זיי ייאש יאסי׳ מיידלעך

 אויב אן לערנען, איר מען דארף געשריבן, ער האט דינפט-מיידל,
זום, פליישיקע קרעפטיקע נוטע א האבן וויל זי אין מיטאג קאשט זי

איש שטעלט זי ווי גלייך טאם, אין פלייש דאש אריינלייגן זי דא-ף
 זיף פלייש דאש וועט ק,אלט, נאך איז וואשער דאש בעת פייער, צום

 זיינע אלע ארוישגעין וועט און צוזאמען וואשער מרטן קאכן בישלעשווייז
 נאד זום, קרעפטיקע קיין ניט איישן איז זי .ווידער אויב זאפטן.

 ן א וואשער האש אויפזידן אפריער זי ■דארף פלייש, זאפטיקע געשמאקע
 ווערט וואשער זודיק דעם פון פלייש. דאש אריינלייין נאשדעם ערשט

 די נאד כמעט אין שאלאשץ, שטייפער מין א פלייש דעם אתיש
 צוניץ דינשט-מוידל דעד וועט דאש אט אינעווייניק. בלייבן זאפטן

 מאלעקולן? אין אטאמען וועגן ווישן זי דארף וואש צו אבער קימען;
שעמיע? און פיזיקע איר טויגן וואש צי

 "ווינטעד מייגע אייף לאנג אזוי אפגעשטעלט זיך האב איך
 הושט, מור ווייל נאר ,ווערט עש איז בישל דאש ווייל ניט אוונטך,

 יע* פא־ שאראקטעריסטיש איז דערציילט, האב איך וראם ראש, אז
צייט. נער

 אלע בעת שפעטער, רובל. 60 באקומען איך האב האנאראר
 "פראגרעש", לידשקיש פין אייגנש דאש געוואדן זיינען אויפגאבן קאטיקש

 זיך, )דושט בישל מיין. איבערגעדרוקט ■מאל עטלעשע לידפרך האט
 ניט נייטיק פאר געהאלטן ניט קיינמאל האט ער אבער מאל(, 6

 ראש באנייען און איבערמאשן ווענן מיר מיט זיך זיין צו מישב זיך
 אוישגאבן. שפעטערריקע די פאר האנאראר מור באצאלן צו ניט בישל,

 לשתחילה איז עש פארעלטעדט; שטארק איצט שוין איז בישל דאש
 אנדעד קיין ווייל נאד איבערגעחזרט, און צעקויט צופול געווען אויך
 ווינ*" די מען פלעגט גערוען, ניט יידיש אין איו מון דעש פון בישל

 אנ־־ ביזן נאך ארבעטער פאר אוונט^שולן אין באנוצן טער־אוונטן"
וועלט־־קןיג. פונש הייב

 געווען צייט ערשטע די ארבעט ־די איז קאמוטעט זשארגאנישן אין
 ארגאניזאטארישער אין פאדלעגערישער דער מוט אזוי: אייננעטיילט
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 פאר* מיט ראזנטאל, פ. עינך דעד פארנוטען געוועץ איז ארכעט
 ווילנע קייץ דינעץ 18:6 ״מער ראזנבע־־ג. א. אין קליפ צילע—שפרייטץ
 אופישקץ. חאצקיל אץ אמפטערדאט ראובן ורטעבפק פץ געקומען

 ווי* פון יוגנט דעד ביי פאפילער דיער געוועץ איז אמסטערדאט
 משביל, אלט אנגעהויבן האט ער גובערניע. מאהילעיוער אין טעבטקער

 אין אחד־העמיפט; א דערנאך ציון, חיבב א געוואק שפעטער איז
 וועלט* זיין פאציאליפט. א געווארן ער איז יאק ניינציקער די מיטן

 סא* אין ציון חיבת השכלה, פין געמיש א געוועץ אי: אנשדונג
 ניט אפגעשטאנעץ, ניט נאך דך האט וואט געמיש, א ציאליזם,

 האבץ נאענט, געקענט אמפטערדאמען האבן וואט די, טינטעזירט.
 אייפריכטיקער אן פא- .אידעאליטט, גרויטן א פאר געהאלטן איט

 ארידין. ,״אנטוויקלער״ אן געוועץ ער איז א^ץ, ווי מער נשכה.
 גע* עפעט ע־ האט ,געשטאנען איז ער ראי אין געגאנגען איז ע- וואו

 די ציוישץ ער האט ווילנע אין אגיטירט. עפעט פאר פריידיקט,
 גע* ניט ראלע ג״ויטע קיין צייט ערשטע די פאציאליפטץ יידישע
 אלכפגדר ווי מענטשן, אזעלכע שוקגעווען דינען דארטן שפילן: קאנט

 קימען אמטטעדדאמט איז דאך אין קאפאווסקי. וולאדימיר ק-עמער,
 אפילו פראיראם, נאציאנאלע קלארע קיין געהאט ניט קענטיק. געוועץ

 אריינגעט־אץ אמבטערראט דאך האט אזעלכע, פא־געפילט ניט
 שטי* יידישע טך א ק-ייזן טאציאליטטישע יידישע ווילנער די אין

 דעט אפגעגעבן זיך ער האט ענערגיע באזונדער א מיט מונגען.
 אין ווי געפילט, זיך ער האט דא ווייל קאמיטעט, זשארגאנישן

 אידעישע, א מעד געווען אייך דא אבער איז האלע זיין הייפ. דעד
 איז דאט אופישקין. געווען איז אנדערש אקטיר*פ-אקטישע. אץ ווי

 ציון, חיבב א געווא-ן איז ער בעת נאטור. ענערגישע אן געווען
 זיך כדי פאלעפטינע. ריין ציפיט גיין גענימעץ דך אויף ע.- האט

 גיין צייט איין ער פלעגט נטיעה, לאנגעד דעד צו צוצוגעוויינען
 עט האט ער און שטעטלעך, נאענטע די אין וויטעבפק פין ציפוט

 טאג. א ווערטט 40 גיין געקאנט האט ער אז ווייט, אזיי געבראכט
 א לערנען אנגעהויבן דך באלה ער האט טאציאליפט, א געווארן

 ער ווערט ווילנע אין בעטער".“א פ־נט פעל אין "אריץ מלאכה,
 צו דך א־יף נעמט אין קאמיטעט זשארגאנישן פונט מיטגליד א
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 א ווערט עד שטייגער. אלטן אויפן ביכלעך נייע די פארשפרייטן
 אויפן ביכלעך יידישע נייע די פארקויפן, אדום טראגט ,פאקףטרעגער

 א טיט גיין ער פרוווט שפעטער רוארשטאטן. די איבער און שול־־הויף
 זיין ווילנע. אדרם וואש שטעטלעך, קליינע די איבער ביכער הארב

 יוגנט, אינטעליגענטער דעד פון פאנטאדע די פארכאפט האט אויפטר
לעגענדע. טין א געווארן זיי ביי אין "קניגא^נאשא" דעד אין

 גאנץ א געווען פלוג אין אין ביכלעך יידישע פאדשפרייטן
 עם האט ,פאציאליפטן געטאן האבץ דאש ווי אזוי אבער ;זאך לעגאלע

 כאראקטעד. אוטלעגאלן אן באקןמען טטילא צייט יענער אין שויץ
 אוטלעגאלע- דעד פרן אפגעגרענעצט צעווען ניט ז אי ארבעט די

 דעד פין ווען געטאן. האבן טענטשן זעלביקע די וואט טעטקייט,
 ליטע* אוטלעגאלער נאך ווילנע קיין געקימעץ עטעצער איז פראוויגץ

 פאר שוין עד פלעגט צענטער, פון אנווייזונגעץ נאך אדער ראטור
 ביכלעך. לעגאלע נאך קאמיטעט זשארגאנישן אין אריינגיין גאנג איין

 צונויפכעטישט יענער האט שפיאן, א נאכגעגאנגען איז אים נאך אויב
 סארטן ביידע טען פלעגט אפט חשד. איין אין טענטשן די אוץ דירות די

 אפילו האט עש אדרעשץ. זעלביקע די אויף אפשיקן ליטעראטור
 דעם, חיץ פעקל. איין אין אפגעשיקט זיי האט טען אז געטראפן,

 הוייז-זוכוגגעץ אפטערע אנגעהויבן שוין צייט יענעד אין זיך האבן
 אויף אויג אן געוואדפן האט זשאנדארטעריע די און אדעשטן, און

 במעט טען געפינט ארבעטער פארדעבטיקע יידישע די ביי וואם דעם,
 אלץ ראש טין. געוויפן א פרן ביבלעך יידישע לעגאלע שטענדיק

דורכפאל. א צו ברעגנעץ געטוזט שיף־־בל^פיף האט
 ווילנע קייץ וויטעבפק פוץ געקוטעץ איו 1896 דעצעטבעד איץ

 איץ פארפאין איי ער טענדעלעוויטש. איינער ביכלעך יידישע נאך
 צי־־ אין אים ביי וועץ פארנאכט, ווינטער אייץ איץ און האטעל. א

 אין אמשטערדאש הבדים און לאנדפלייט זיינע געזעשן זיינען טער
 האט אוץ זשאנדארמעריע די אנגעקוטען פלוצלונב איז אושישקרץ,

 האטעל איץ איז מאמענט יענעש אין גראד ארעסטירט. אלעטען זיי
 איד ראזנבערג, א. וויטעבפק פאר ביבלעך פעקל א טיט געקרטעץ

 געווארץ ארעשטירט איז נאכט זעלביקע די אריינגעפאלן. אריך ער
• געפרנעץ טען האט איר ביי און ,קלים צילע וואוינונג אין זיך ביי
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 ,אנגעשטעלטן געצאלטן א געהאט ש,״ץ קאמיטעט זשאחאנישער
 אין איצט גיילדענבלאט. חד אויבנדערמאנטער דער געווען איז האש

ידוסלאנד(. ליבאוויטש אין ארעד חבראוונע אין דאנטישט א עד
 יידישע קחיז א געווען בערלין אין איז 1898-1895 יארן ,ד אין
 וואט ,ציוניםטףדעשאקךאטן זיי צדוישן געווען רוסלאגד. פרן שטרדעגטץ

 שפעטעדחתער )דער עליאשעוו אי. למשל, יידיש, פין דאבןגעהאלטן
 *אייני אוייף כאציאליסטן. אריך זיי צווישן געווען ;בעלמחשבות(

 אין געשייבן ק. ק, א־ן "יעווריי" פסעוודאנימען די אונטער *(
 בונד. פון פראגרצם נצציאנצלער דער קעבן א-טיקלען "זאריא" און "איסקרא"

 גערופן קרייזן בונדישע די אין אים מען האט "יעווריי" פסעוודאנים זיין ציליב
 אין טרעפן אים מיט זיך איך פלעג 20 — 1919 א־ן איסקרא״. פון ייר ר7״ד

 און אסימילאטא־ אן געבליבן איז ער יזן. קר מענשעוויסטישע די אין קיעוו
 וואס ארבעטער״באווענוגג, יידישער דער פון אנהייב דעם וועגן זכרונות די אין
 פון לאקאל אץ געלייענט יידיש נעבראבענעם א אין 1920 פ־יליננ האט ער

 ארנזער קעגן בפירוש ארויסגע־אבט זיך ער האט קולטור״ליגע, קיעווער דער
.1923 אין קיעוו אין געשטארבן איז ער קולטור״באוועגונג, נייער

 אייזנשטאט, י. איינפלוט אן געהאט האט קרייז דאדיקן. דעם פרן רע
 1895 פרף בערלין. אין גערוארינט יאר 1895 אין האט עד בעת
 נין־־ געווען איו ער אין פינפקי דרד באזעצט בערלין אין זיך האט
 סטודענטישאפט. יידישעד*חישיש דארטיקער דעד מיט פארבינדן ענט
 איסקראוועץ, אץ שפעטער דאווידשאן, י. אחין איז קחיז העם אין
 זיך האט וואט סאציאליסט, א צייט יענער צו , (* אשימילאטאר אן

 גע־ איז ער חיבת־ציק־שטימריגען. פון באפחיט איניאנצן ניט גאך
 מיט און בכלל סאציאלישטן יידישע ווילנער ח מיט פארבונדן ווען
 דאוויר־־ האבן 1898 יא- אין בפרט. ■קאמיטעט זשארגאנישן דעם
 קחין בערלנער דעם פין סטודענטן אייניקע נאך און פינשקן כאן,

"צייט>ייפט". גררפע פארלעגערישע יידישע א געגחנדעט
 גע־־ ניט גיישט" "צייט גרופע דער מיט איך בין פערזענלעך

 קיין ארוישגעשיקט געווען דעמאלט שוין בין איך פארבונדן. ווען
 ווילנע קיין קומען פלעג אין פאליציי^אייפזיבט אונטער דאטעחנאפלאוו

 געהאט "צייט־־גייפט" גחפע די האט וויים, איך ,וויפיל אריף זעלטן.
פארמעל ליטע. אין קאמיטעטן זשארגאנישע די מיט קאנפערענץ א
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 ער איז יאר 16 צו חיה. קליינע א ווי צערייצט, נראב, די מיט
 אר־־ צווישן דרייעץ דך אננעהויבן האט עד פאציאליפט. א נעווארץ
 איז דערנאך ישוב, א אויף לערער א געוועץ אויך אין - בעטעד

 פארלאזן נעמוזט האט ער אבער פאפיראפףמאכער. א געווארץ ער
 ער קורצויכטיק. שטארק זייער בערועץ איז ער ודיל פאבריק, די

 דעד נערופץ אים האבץ א-בעטער די און ,לידער יידישע נעשריבץ האט
 זיי נעווארץ. נעדרוקט ניט מאל קיין זיינעץ לידער זיינע פאעטיק.

 ווערט נרויפן קיין האנט. צו' האנט פון געשריבענע אומנייץ פלענן
 אפנעשטעלט דך האבן זכחון אין מיר ביי נעהאט. ניט די האבן
שוחות: 4 פאלננדקע נאר

השלום, מלאכי אין נאט, אין ניט גלויב איך
וועלט. דעד אויף קיינעם אין ניט נלויב איך ניט, גלויב איך
טייוואלים, אין בלריב איך שדים, אין נאר גלויב איך
נעלט. אין נאר נלויב איך רוחות, אין נאר בלריב איך

 חובבי״ציון, די בעלי״טובהניקעם, אמאליקע זיינע צו שנאה די
 ער העברעןש. צו האם שטארקן א אייננעפלאנצט קלמנען אין האט

 צו ענעחניש זיי אן הייבט און בלעטלעך פרצעס פין חפיר א ווערט
פאדשפרייטץ.

 טעמפע" הייפער א נאטור, אקטיווע אן זייער געורען אין קלמן
 ניט נעווען איז ענערניע דין נוינוננען. דעפפאטישע מיט ראמענט

 שפריננענדיקע. א טומלדיקע, א נאר ,נלייכמעפיקע און רוקע קיין
 ער אוממענלעך. כמעט נעווען אים פאר איז קאלעניאל ארבעטץ

 ,נענומעץ זיך האט ער וואם צי ,אלץ אין ;עטאן אויפי פילע א האט
 צע פך א אויך אבער איניציאטיוו, פך א אריינגעטראנץ ער האט

 שטארק א־פ פון האבן חברים די דעזאתאניזאציע. אוץ ווארפקייט
 פאר יעהאלטן אין נעהאט ליב ניט אים האבץ די אבער ,געהאלטץ

 נאמען א ווילנע אין מעץ האט ארבעטן ארט זיין און משונענעם, א
 שטארק אים האט חברים די פון באצ?ננ, די קלמניזם. נענעבן

נע" האט ער ווען גליקלעך, נעפילט דך האט ער און געקרענקט,
איז ער אז זען,

בין 1899 סוכות
פינאנדערנערעדט

 אויפקוימען. ניט אים אץ קאנעץ זיי אז נ-ייטק, די
 מיר מיט דך האט קלמץ ווילנע. איץ נעווען איך

ווייפט, ,,איר באווענוננ; דער אין ראלע זיין ווענץ
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אגגע*ע*עגע• א* נערע* 1 א נאם>לג*ק נא->למק. 2! **2א ן*2 גאמען
 מעגטשץ, לייטישן כיצרן א פ,*ץ רעפוטאציע א מיט כרכהאלטי׳גר,

 מיטגעפילט האט און ברנדיטט, א נערען ער איז אמתן דער א*ץ הגם
צענ" א נערא־ן אי: קראם גאטעלניקט קאמיטעט. זשארגאנישן רעם
אלץ פא-שפרייט דך האט דארטן פרן ירך. יידישן נרעם פוגם מער

גענרינדעט צייאטען מיר מט האט ר>ל^>• .>^קן,• ,^א! נעהאט
 שפע* ודלנע. אין אריעטע^בייליאטעקל יידישע איייג־ערמאגטע רי

 אין אריין מיר מיט צייט איין אין ימעט ער איז ביטל א טער
 פאראינטערעסירט שטארק דך האט ע* קרייזץ. שאציאליפמישע די

 געיצטיצט ענערניש אים האט א־ן קאטיטעט" ":שאחגאמשן רעם מיט
 געשעפטן פאטערם זיין צוליב געקאגט. נא• האט ער האט מיט

 ווילנער פין שטעטלעך הי אייער ארוטציפארן אויטקומעץ אים פלענט
 זרכץ ביכלעך, גייע די פא־שפרייטן דארטן ער פלעגט גיבעדניע;

 אי* שפעטער אין 1819-1895 יארן ד• אין אדטירן. אנהענגער,
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 זייער ,יואב ,אונטערנעמונגען אלע טיט פארבונדן ענג געווען קלעצקין
 ליטע* יידישע לעגאלע פארשפרייטץ אין ארדטגעבן. געווען איז צוועק

 לעגאלידק, געדארפט ענין רעם האט ט בעת ארבעטעד. פאר ראטור
 וואט דעד, געווען קלעצקין איו ,בובהאנדלונג אייגענע אן עפענען

 אנטייל גרויסן א גענוטען האט אין פלאן העט אויטגעארבעט האט
דורכפירונג. פראקטישעד דעד אין

 די אבער יליט. גע ביכער־־געשעפט גאטעלניקט האט צייט איין
 אדעכטן אפטע די אייעד געוואקטן. שטאדק איו אדבעטעד-באוועגוגג

 די און שיטער. געווארן טועד אינטעליגענטע פרן רייעץ די זיינען
 אינטערערדישעד דעד אין אוועק אינגאגצן זיינען געבליבן, זיינען וואט

 או־ף ליטעראבור, אוטלעגאלע פארשפרייטן און שאפץ אויף ארבעט,
 אר־ האט גופא קלמן גל. ד. א. קאטף עקאנאטישן רעם ארגאניזירן

 האנדלט־־ שע ייד פון פאראיין אוטלעגאלן אן ווילנע אין גאניזידט
 דעט אפגעגעבן עד האט ארבעט דאזיקער דעד אוץ ,אגגעשטעלטע

 פאר־ דער האט 1901-1900 ווינטער ענערגיע. זיין פון טייל גדעסטץ
 געעפנט איניציאטיוו, קלטנט לויט ,האנדלט־אנגעשטעלטע פין איין
 איו וועלכע גאר־קיך, אייגענע אן גאם תדניצקעד אויף ווילנע אין

 קלוב. טאציאליטטישן א אין געווארן פארוואנדלט גלייך פאקטיש
 דארטן גרינדן צו ליטע פוץ שטעט אנדערע אין אדן פ פלעגט הלק
 צוינויפ* געהאלפץ האט עד האנדלט-אנגעשטעלטע. פון פאדאיינעץ אייך
 אויף פאראיינען. דאזיקע די פון ק$נפערענץ א דווינטק אין דופן
 פאר^ א פאר גתנדשטייץ א געווארן געלייגט איז קאנפערעגץ דעד

 פון טוסטער דעם לויט ,האנדלס-אנגעשטעלטע יידישע פון באגד
 לעין און לייב קאפ, טיט אוועק איז קלטץ בערשטער-בונד. דעם
 א אנטדעקט זיף האט איט אין באוועגונג. אוטלעיאלעד דעד אין

 1901-1900 ווינטעד האט עד אין רעדנער־טאלאנט באדייטנדיקער
 דעם פון פיאנערן דעמאלטיקע די טיט דיטפוטץ עטלעבע אדגאניזירט

 אין ארבעט די פ״אלאוו. אין בערגעד האלפעריץ, :פועל^ציוניזט
 איו קאטיטעט ושאדגאנישער קיין פאדלאזן. ער האט בוך>עשעפט

 צע־־ זיך זיינען זיינע טיטגלידעד אלטע די געווען. ניט לאנג ין ש/
 נייע קיין פארשיהט. און ארעפטירט זיי האט טען אדער פארן,
 אויף געהאלטץ זיך האט געשעפט גאטעלניקש צוגעקוטעץ. ניט זיינען
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 'לעורן ד. פערסאן, שמואל געארנעט האין ניפלעך צד אלייץ. דך
 נרויסע קייץ האבן די אבער בררדער. יינגערער גאבעלניהם א. און

 אפ* צירי ערשטע די האבץ העם, מיץ ארדיבגעוויזן. ניט אסטירקייט
 דריטער דער אין באוועגוע, איטלענאלער הער צייט כך א נעגעק

 ער נעלעבט, ניט האט געשעפט הער ירע. צר גערען נאך ז אי
 א־ץ זובאטאוו גערךטען איי 1901 פרילינג אין געשלעפט. דך האט
נבובה. לאנגער זיין צו פוף א געטאבט האט

 שפעטער איז אזוי קאמיטעט, זשארגאנישעד הער אטאל ווי
 אין גרינדער זיינע פין ווילן דעם קענץ בוך*געשעפט גאבעלנקש

 ראך איז דאש ארבעט. איטלענאלער פאר צענטער א געודארן פי-ער
 צראמענ* אפשטעלץ דא-טן טען פלעגט ארט, כשרער א גערען

 אהין טען פלענט אדרעש, כשרער א גערען איד דאב פרעפענישן.
 חברים קיטען ©לענן אהין אתאניזאציע־עניניב. וועגן נריוו צישיקן

 דעם זעץ קאץ טען דועץ אין ראי דערוויכן, דך פראודנץ דער ©ין
 אראפניין ראקיאל פין אפט פלענן די טענטשן. נייטיקן יענעב ארעד

 נערארץ. טריף איז ארט נשרער דער אין ק־אב. אין נאבעלניקץ צו
 האט 1901 פריליננ אין שפיאנאיש. פון צענטער א גערארן איו ער

 אוץ בונד, פוץ ראיאן נאנצן איץ ארעבטן גרייסע נעטאבט זובאטאוו
 נעראיץ ארעשטירט זיינעץ דעטאלט ווילנע. אין אימעטים ווי מער

 נע* ארעשטירט פריעד נאך איז לעווין פערשאץ. אין קראפירניקאר
 בוך*;ע* נאבעלניקם גובערניע. טינבקע" דאיוידד^דאק, אין ווארן

נערארן. פארטאבט איז שעפט
 טור* מאבקוזער אין נעווארן אפנעשיקט איו קראפירניקאר קלטן

 ווערט ער רי דעב נאך יאר. א איטנעפער געזעפץ איו ער וואי טע,
 אין ווארשע אין איטלענאל צייט קורצע א ער ארבעט באפרייט,

 רערט מאל דאב ארעשטירט. רידיער רערט ער אוץ זשיטאטיר אין
 נאטור לעבעדיקע זיין נובערניע. ארבאנגעלפקער אין פארשקט ער

 אדיין פאלט נעררעי, וועדט ער זיצן. ליידק דאב איים ניט האלט
 ציען אן אים הייבט עב זיך. אין נלויבץ רעם פארלירט יאוש, איי
 באדאק* אינטימען פון פינות טיט נאך רירקן דערצו זעלנבטטארד. צי

 אנטלויפץ, צו טענלעבקייט א דך נאווייזט 1904 הארנסט אין מער.
 מו* געווארן רידעד איז קלטן "ארנעט". רעד צו איטצי-ערן דך
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 דאש איעד ט,־ט. וועץ טדאכטן צו אריפגעהערט לעבעדיק, טיק,
 מענלע:" קיין געווען ניט געקןמען, צרשטאנד ניט איז אנטלייפן

 א אויפגעהאנגען. קלמן זיך האט 1904 דעצעמבער אין און קיש.
 איש, טיט דארף איין אין געוואוינט האט רואם חברטע, פארשיקטע

 סקיצע א אין טעג לעצטע קלמנש באשריבן שפעטער האט ש., מ.
 "פאלק< בינדישער הער אין אפריער אפגעדרוקט צפון", רוייטן "אויפן

 אייפנאבע באזונדערער א אין דערנאך אדרים , 1906 יאר אין צייטונג"
רופיש. און יידיש אין

 אננעהריבן, האין קאמיטעטן זשארגאנישע די רואם ארבעט, .די
 רואם ביכלעך, פאפרלער*רויפנשאפטלעכע ידי געווארן. איבערגעריפן איי

 יאדן ערשטע די אין ארויסגענעבן האט "פראגרעם" פאדלאג לידשקים
 קאטיקש פון איבערנעדרויקט געווען זיינען יארהוינדערט, נייעם פ־נם

 "פרא* פארלאג דעד איז ,דעש חריץ אויסגאנן. אטעריקאנער פרץ אדער
 אידעןשן א אן ,אונטערנעמוינג קאמערציעלע ריין א נעוועץ נדעם״

 אויפ* מאכן נעפרוווט קאטיק א. האט .1903 יאר אין אונטעדשלאג.
 געוואיינט. דעמאלט האט ער רואו ביאליפטאק, אין פארלאג זיין לעין
 פון פראבעם קייץ מער אדריסגער^ען. נארניט איז דערפרן אבער

 נע* ניט יארן יענע אין פאציאליסטן די האבן אויסגאבן לעגאלע
 דא* דער פאר רךעפטן פדייע קיין דופלאנד אין געורעץ ניט מאבט,

 א געווען דעמאלט שויין זיינען אויסלאנד אין און ארבעט. זיקער
 דער עמינראנטץ. פאליטישע און סטרדענטן ברנדיפטץ, ביפל היפש

 לי* גרויפע א אנטוויקלט האט ברנד פרן קאמרטעט אוישלענדישער
 אץ צייטשריפטן מיט צוזאמען טעטיקייט. טעראריש־פארלענערישע

 ארוייס* ער האט באווענונג, די באדינט ■דירעקןט האין וראם בראשררן,
 וואלטן וראש טעמעם, נעזעלשאפטלעבע אריף ביבלעך פך א נעגעבן

 צו אין וועלבע צענזוד, דער דודך הורכגענאננען ניט ררפלאנד אין
 האט ער ררפישן. א צו ווי שטרעננער, נאך געוועץ ביבל יידישן א

 באוואיפטע פינסקים ווי ,זאכן בעלעטריפטישע אייניקע אררייפנענעבץ אייך
 דעמאלט רופלאנד אין האט רועלכע צבי", פאמיליע "די דראמע

 זשענעווער און לאנדאנער די ווערן. געדרוקט געקאנט ניט אופן בשרם
 לעגאלע ווי ררסלאנד, אין פארשפרייט מער אפט זיך האבן אויפנאבן
 אדבעטער־בא" די ווארשע. $דער רוילנע אין נעדרוקטע ביכלעך,
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 בא* אץ אייך נאד צאל, אין בלויז ניט אייפגעוואקסן איז וועגונג
 האלבן טיטן פראגע געזעלשאפטלעכער יא רענן ריידן אין ,ווארפטזייץ

געקאנט. ניט שלין טען האט בליל
 קאטיטעטן זשאדגאנישע די פון טעטיקייט אייעחנעריפענע די

 אונטערן .1905 זומעד אין עדשט געווארן אריפיענוטען ווידעד איז
 געווארן צייט יענער צו צענזור די איז רעוואלוציע דעד פין דתה

רייכער. סך א
 "בונד" פין קאטיטעט ארטיקן ביים ראדשע אין איז 1905 פוף
 ,״א־בעטער־שטיטע״ נאטען אונטעק פאדלאג א גערארן געגרינדעט

 בדא" פאפולער־ורסנשאפטלענע ריי א לעגאל אתיפגעגענץ האט ראם
 קאוטבקיט ווי זשענעווע. אין גערען געדתקט פריער דינען רעלנע ,שיק

 רעווא־־ פאציאלעד דעד נאך טא-גץ "אויף פדאגדאם", "עדפידטעד
 פין בראשויר באיואופטע די אז אינטעדעפאנט, פ׳איז אנד. א. ליציע",

 אייף געוואק פארקויפט איז ©ליגען" ארן ליבקנעכמ-״שפינען וו.
 א קאפיקע 1 צי עקועטפלאק, 10,000 אין ווארשע פין גאפץ די

שטיק.
 פקלאד דעם באפאלן פאליציי איו 1905 דעצעטבער ״טן12 רעם

 וואס אלץ, קאנפיפקירט האט אין (17 )נאוואליפיע פארלאג פין
 בעת־־טעשה זיינען ראם ביכער, די ארט. אייפן געטראפן תאט זי

 איבערצו־־ אייננענעין ק. צ. דעם זיך האט געווען, ניט סקלאד אין
 געגרינ* 1906 אנהויב אין איז עם וואי ווילנע, קיץ מראנפפארטיק

 גע" ח צו וועלט". "די פארלאג באוואופטעד דעד געוואק דעט
 טיט שעד״בלאט ניי א צוגעקלעפט טען האט ביבעד ראטעוועטע

 פאד גדונדשטיין דעם געלייגט האבן זיי אין רעלט" "די פידטע דעד
 טאם גרעסעדער א פך א אין האט ראפ פארלאג, דאזקן דעם

 אנגע" האבן קאטיטעטך "זשארגאנישע די וועלכע ארבעט, די געטאן
פריעד. יאד 11 טיט הויבן

 איו וועלט" "די פא״לאג פרנס אייגנטימעד פאדטעלעד דעד
 צייט גאנצעד דעד פאר האט וועלכער גאפעלניק, א. געווען זדדעד

 אנטייל אקטיוון קיין האט עד ווייל נאטען, נשק זיין איינגעהאלטץ
גענוטען. ניט אדבעטעד״באוועגונג דעד אץ
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כאראקטער-שטריכן
ארבעטער־-באוועגרבג יידישער דער פרן

1

 ארבעטער" יידישער דער פון זייט שטארקסטע די
 פון פרט אין ארגאניזאציע. - געוועזן שטענדיק איז באוועגונג

 אנדערע פאר מוסטער א געווען בונד דער איז ארגאניזאציע
 עם זיך האט וואנען פון רוסלאנד. אין ארבעטער׳פארטייען

 קעפ 10 אויף וואו יידן, צו זאך אזא קומט ווי ? גענומען
מיינונגען? 11 פאראן זייבען

 די וואס פאקט, דעם צו עם מען שרייבט געוואוינלעך
 געהאט יארן הונדערטער לאנגע דורך האבן מאסן יידישע
 זעלבסט. און צדקה ענינים, רעליגיעזע פאר חברות זייערע

 צווישן געוואוינט אומעטום האט וואס פאלק, א ביי הילף.
 ווערן און אויסוואקסן געמוזט חברות אזעלכע האבן פרעמדע,

 עס האבן חברות די אט און ן פעסטונג מין א אנשפאר, אן
 און אנגרייטיקייט אן מאסן יידישע די אין איינגעווארצלט
 חברות, די אויסער אבער ארגאניזאציע. צו געוואוינשאפט

 פון ניט שוין פאקטאר, וויכטיקער א נאך געווירקט דא האט
 וועלכן פון חסרון, א - געגנווארט דער פון נאר געשיכטע, דער

 געבראכט האט וואס נויט, א מעלה, א ארויסגעוואקסן ס׳איז
טוגנד. א צו

 אימפעט. בלינדן ווייניק פארמאגן ארבעטער יידישע די
 גרעסערע אין אנטשטייט סטיכייאישקייט, מ׳רופט וואס דאס,

 אין אויס וואקסט דאס צוזאמען. זיך געפינען זיי ווען מאסן,
 טויזנטער און הונדערטער וואו אינדוסטריע, גרויסער דער

 דארטן פאבריק. דער דורך פאראייניקט זיינען ארבעטער
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 פאר• וועלכע מאסףשטימונג, מעכטיקע יענע אויף פלאקערט
 יעדן פון ווילן דעם און באוואוסטזיין דעם שלינגט

 ?ם דער ווי זיך, נאך יחיד דעם אוועק שלעפט איינצלנעם,
 מעכטיקער, אין גרעסער סך א איז וואס סטיכייע, די ;טראפן א

 וועלכע כוחות, איינצלנע די פון הכל סך דער איידער
 און אויף זיך הויבט וועלכע סטיכייע, די 5 צובריף זי שט>לן

 נאר קאמאנדע, א לויט ניט צונויפגערעדט, ניט אראפ פאלט
 איין אין אמאל קאן און פלוצלינג, אליין, זיך פון ווי ^זוי
 ארגאניזאציע אן וועלכע אויף רעזולטאטן, אזעלכע געבן טאג

 יידישע די יארן. און חדשים ארבעטן געדארפט וואלט
 פארנומען געווען אלץ ווי מער זיינען וועלכע ארבעטער,

 ניט איז פראדוקציע די וואו הויז־אינדוסטריע, און מלאכה אין
 אטמאספערע, אן אין געלעבט ווען זעלטן האבן קאנצענטרירט,

 יידישער דער איז דעס חוץ אויספלאצן. קאן סטיכייע די •דואר
 האט געשיכטע די :דארפסמאן נעכטיקער קיין ניט ארבעטער

 זיך לאזט פרימיטיוו, ווייניק איז ער אז אזוי, געפורעמט אים
 ניט וויל סטיכייע די אינסטינקטן. פון בלויז פירן ווען זעלטן
 האלט ארבעטער יידישער דער און חשבון, קיין פון וויסן

 קרעפטן די אוו קרעפטן זיינע אויסרעכענען אין נאכאנאנד
קעגנער. פוגם

 ארבעטער, יידישע פון שטרייקן ווייניק זייער ווייס איך
 ניט אינגאנצן אליין, זיך פון אויסברעכן זאלן וואט

 צווישן שטרייקן ערשטע די אז שרייבט, מען ווען ארגאגיזירט.
 יאר דרייסיק און עטלעכע מיט ווילנע אין שניידער יידישע די

 בלויז, עס הייסט - אליין זיך פון אנגעהויבן זיך האבן צוריק
 קרייזל-באוועגונג, דער פון פירער די אינטעליגענטן, די אז

 שגיידער׳פאך אין אבער געוואוסט. ניט פריער דערפון האבן
 וואס ארבעטער, פראפאגאנדירטע עטלעכע געווען שוין זיינען
 שטרייק ערשטן דעם האט אזוי צוגעגרייט. שטרייקן די האבן

 אנגעפירט און ארגאניזירט ווילנע אין שניידער יידישע פון
 ער ניט. איך געדענק פאמיליע )זיין דאמסקער דער מענדל

 סטיכייאישע לאנדאף. אין געשטארבן וועלט׳קריג פארן איז
 דערפארונג מיין פון איך ווייס ארבעטער יידישע פון שטרייקן

117



 פאר- דעמאלט האט ווארשע אבער .1905 אין ווארשע אין נאר
 פון ביסל היבש א און ארבעטער יידישע צאל גרויסע א מאגט

 מיטעלע און ווארשטאטן גרויסע אין געארבעט האבן זיי
 טאבריקן געווען זיינען שוסטער מעכאנישע די ביי סאבריקן.

 געווען דאך איז דאס און ארבעטער. הונדערט פאר א מיט
 און אנגעגליט, געווען איז אטמאספערע די ווען ,*1905 אין

 ארומגעכאפט זייבען ארבעטער אפגעשטאנענסטע די אפילו
 האב איך נערוועזיטעט. רעוואלוציאנערער א פון געווארן
 אזוי ווי :קאפאטע לאנגער א אין יידן א געפרעגט דעמאלט

 גע־ מיר ער האט ? שטרייקן צו זינען אויפן ארויף אייך איז
 באלד וועלן בהמות אפילו אלע. שטרייקן היינט :ענטפערט

 יענע פון סטיכייאישקייט דער וועגן און שטרייק... א דערקלערן
 שטרייק אזא נאר ווי :זאגן עפעס נאך זיך לאזט שטרייקן

 דער צו געקומען באלד מען איז אויסגעבראכן, האט
 אפגעשטאנענסטע די !העלפט אן, פירט קומט, :^רגאניזאציע

 פאראן איז עם אז געוואוסט, דעמאלט שוין האבן ארבעטער
 זיי האבן שטרייק, זייער אנהויבנדיק און, ארגאניזאציע, אן

הילף. איר אויף אויסגערעכנט לכתחילה
 ביי שטרייק סטיכייאישן א פארשטעלן זיך איר קאנט

 צו צעשפרייט, און צעזייט ארבעטן וועלכע זאקנמאכערקעס,
 פארקומען געקאנט האט ווי ? איינעם אין 3—2 צו זעלטן אייגע,

 שוסטער יידישע ביי אקציע איז ניט וועלכע אליין זיך פון
 קליינע אין געארבעט האבן וועלכע ווילנע, אין שניידער אדער

 זיי ביי איז ארבעטער 10 פון אונטערנעמונג אן און ווארשטאטן,
 די ווען אנהויב, אין בפרט ? אויסנאם זעלטענער א געווען

 טויזנט פון 999 פאר זיינען וכדומה קאמף שטרייק, באגריפן
 פאראייניקט, ניט האט גופא פראדוקציע די לשון. תרגום געווען

 מען האט ארגאניזאציע אן ,אנגעצונדן ניט האט סטיכייע די
 האט טריט קלענסטער דער רירן. געקאנט ניט ארט פון זיך

 פלאנמעסיק, צונויפגערעדט, נאר ווערן געשטעלט געקאנט
 געמוזט דא מען האט ארגאניזאציע דער אויף ארגאניזירט.

 כוח סך א געקאסט האט אירער שטיין יעדער ארבעטן; שווער
 נאכ* מען האט געווארן, געשאפן זי איז קוים און מוח. און
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 באוואוסט• יעדער פארלירן. ניט זי מ׳זאל געציטערט, אנאנד
 ארגאניזאציע דער מיט :געוואוסט האט ארבעטער זיניקער

 אקטאבער אין נישט. גאר ער איז איר אן קראפט, א ער איז
 גרינדונגס׳ דער ערשטער, דער צונויף זיך קלייבט 1897

 ? פראגראם וועגן ? מען רעדט וואס בוגד-וועגן פון צוזאמענפאר
 פון פראגן די מ׳באהאנדלט און באריכטן מ׳לייענט ניין,

 צווייטן אויפן מען האט ווייס, איך וויפיל אויף ארגאניזאציע.
 ארגאניזאציע, אויסער זאך, אנדער קיין וועגן אויך צוזאמענפאר

? כאראקטעריכטיש ניט עס איז גערעדט. ניט
 בונדישע די אז אכט, אין נעמען נאך מוז מע און

 אומלעגאלע ביי געווארן אויסגעשמידט איז ארגאניזאציע
 און קאנספיראציע פון אטמאספערע דער אין באדינגונגען,

 איר אין אריינגעטראגן מאסן יידישע די האבן מארטירערטום.
 דער אין אויסגעוואקסן איז וואס פארזיכטיקייט, אייגנטימלעכע די

 און רדיפות יארן הונדערטער פון משך אין פסיכיק יידישער
 שטראלן׳ א אין איינגעהילט זי זיי האבן ;רעכטלאזיקייט

 סענטימענ׳ ספעציפיש-יידישער דער מיט פארוועבט קראנץ,
 בפרט בונד ביים בכלל, סאציאל-דעמאקראטן די ביי טאליטעט.

 יידישע די 5 פערזאנען פון קולט דער אנטוויקלט ווייניק איז
 אזוינס, עפעס אין באדערפעניש א געהאט אבער האט מאסע
 קולט א אויסגעארבעט זיך האט פארהייליקן. קאנען ז^ל זי וואס
 געווארן איז קאמיטעט צענטראל דער ארגאגיזאציע. דער פון

 דאס - באשלאסך האט ארגאניזאציע ,די קודש-קדשים. מין א
 אלטע די ווי הייליק, ווייניקער ניט אגעבאט, געווען איז

מצוות. תרי״ג
 זייער וואס טוער, עווען1בוגד אין זיינען 1902-1906 אין

 פון פארמען די מיט פארנומען געווען נאכאנאנד איז מוח
 פון צייט דער אין איינצלהייטן. אירע מיט ארגאניזאציע,

 געווען אמתן דער אין עס איז ארבעט ,אונטערערדישער׳
 באדינגונגען די בעת ,1906 אין תורה. פארוויקלטע שווערע א

 גוטמוטיק אונז ביי מען פלעגט געביטן, אביסל זיך האבן
 וועגן דיסערטאציע א אנשרייבן קען יונה חבר ,דער :אפלאכן

 אבער גריכנלאנד"... אלטן אין ,סכאדקע" דער פון רעכט די
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 צו אכטונג גרעסטע די געפילט האבן אפלאכער די אפילו
 געווען זיינען וועלכע ארגאניזאציע-רעכט/ פון "פראפעסארן די

נויטווענדיקייט אביעקטיווער דער פון שלוחים סוביעקטיווע
 יידישער דער פארוואס אונז, דערקלערט אלץ דאם
 פרינציפיעלע גרעסטע די אויף גיין צו גרייט איז ארבעטער

 ארגאניזאציע, זיין פון גאנצקייט די איינצוהאלטן אבי פשרות,
 פון היפערטראפיע דאזיקע די שפאלטונג. א אויסצומיידן אבי
 זייטן. שוואכע אויך געהאט האט ארגאניזאציע־געפיל דעם
 די געמאכט האט איר איבער ציטערן שטענדיקע דאס

 קאמף פארן ענג צו ארבעטער יידישע די פון ארגאניזאציע
 צו געפילט איר אין זיך האט מינדערהייט די ;מייבונגען פון

 שטרעבונג די דיסציפלין, שטריינגע צו די געבונדן. שטארק
 די געפענטעט אפט האט אויבן פון רעגולירן צו אלץ

 פאר- בונד אין מען האט מאמענטן שווערע אין איניציאטיוו.
 פעסט, בלויז ניט זיין דארף ארגאניזאציע די אז שטאנען,

 ווייניקער ניט שאדן אמאל קאן ענג צו אז עלאסטיש, אויך נאר
 אזא אום געהאנדלט זיך האט עם בעת ,1906 אין לויז, צו ווי

 ד. ס. רוסלענדער דער אין צוריק אריין :ווי פראגע, וויכטיקע
 עס בעת ,1909-11 אין ;פארשטייער״ ״איינציקן דעם אן פארטיי
 וועגן פראגן די איבער דעות חלוקי שארפע געווען זיינען

 נייטראליזם, נאציאנאלן וועגן ארבעט, אומלעגאלע און לעגאלע
 קהילות, אויטאנאמיע, נאציאנאלער דער פון קאמפעטענץ

 געווארן געגעבן איז — שבת׳רו אויף רעכט פון פארמול
 איז ארגאניזאציע די און ;דיסקוסיע פון פרייהייט גרויסע א

 אלע ניט געווארן. פארשטארקט נאר אפגעשוואכט, ניט דערפון
 אין געהאט מען האט מאל אלע ניט ;געווען אזוי איז מאל

 חסרונות, פארצייכנענדיק אבער עלאסטישקייט. נויטיקע די זינען
 צו• טיפע די :מעלה גרויסע די פארגעסן ניט מען טאר

 ארגאניזאציע, זייער צו ארבעטער יידישע די פון געבונדנקייט
 יידישע די געמאכט האט איר איבער ציטערן שטענדיקע דאס

 געגעבן איר האט צונויפגעשמידט, פעסט אדבעטער-באוועגונג
 ארויסצוגיין צייטן, ערגסטע די אויסצוהאלטן מעגלעכקייט א

קריזיסן. שווערסטע די פון גאנץ
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 דער וואט וועג, דעם אויף צוריק קוק א ווארף איך רוען
 ארוים מיר ביי רופן דורכגעגאנגען, איז ארבעטער יידישער

 עקאנאמישן אויפן געווינסן זיינע באוואונדערונג גרעסטע די
 איך אפהאנדלונג. קיין געבן צו ניט זיך קלייב איך געביט.

שטוייכן. גראבע פאר א אנווארפן נאר וויל
 זיך האט וואט קאנווערטן-מאכערקע, א האט 1894 זומער

 רוסיש( שרייבן און ולייענען "גראמאטע" געלערנט מיר ביי
 טאג. א גראשן 9 אויס גיב איך :לעבט זי ווי דערציילט, מיר
 צוויי קאפיקעס( )אנדערט-האלבן פייס א פאר פרי דער אין

 טאג ביי טיי. אויף צושטייער גראשן א און קוכנס שווארצע
 גראשן א ווידער און הערינג גראשן א פאר ברויט, פייס א פאר

 דערהיים אין איך זו© ביינאכט און טיי. אויף צושטייער
 פאר די שבוז שוין מ׳עסט אז און כ׳ווייס, - ז פלייש און - גרויפן.
 אן אבער - ? דערפון מען האט וואט ,גאוויאדינע/ לאקשן
 ? איר רעדט וואט - ? גרויפן די האבן טעם א פאר וואט פלייש,

 צוגעפרעגלט שמאלץ, טוקעווע שטיקל א אריין טוט מאמע די
 פיסלעך און קעפלעך מיט אז און מאכל. א - ציבעלקע א מיט
 גענזלארנע אין :דערמאנט זיך האב איך מחיה... א גאר איז

 זיי מען גיט דערפאר גענז, די אפ ווייבער ארעמע די פליקן
 דריי צו עט פארקויפן זיי און פיסלעך מיט קעפל דאס אוועק

 קויפן, אמאל אויך עס פלעגט מאמע מיין גאנג. א קאפיקעס
 יויך, גענזענע די פון אזוי ניט געהאט הנאה האבן מיר און
 קאפיקעס 10 פאר מיטאג עסן ביינדלעך. דיי" גריזען פון ווי

 פון ווי מער ברויט פון באשטאנען איז וואט קניידל, א סיט
 "גרויסער א גאר דערלויבן געקאנט זיך האט דאס - פלייש

פארדינער".
 זיך פאר געוואוינט האט ארבעטער־פאמיליע אן ווען

 מיין לוקסוס. א פאר גערעכנט עס זיך האט קאמער, א אין
 האבן מיר און פארדינט, שלעכט ניט האט פורמאן, א טאטע,

 צוויי מיט קעלער־שטוב איין אין פאמיליעס צוויי געוואוינט
 טראטואר. אויפן ארויסגעקדקט האבן וואס פענסטערלעך, קליינע
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 טאכטער, א געמאכט חתונה האט טרעגער, א שכן, אונזער אז און
 אינם געוואוינט יאר ערשטן דעם פארל יונגע דאס האט

 בעט, א נאך צוגעשטעלט מ׳האט קעלער׳שטוב. זעלביקן
 ווייניק מ׳האט וועלכן דורך פאראוואן, א מיט פארשטעלט

 חופה• דער פון גלייך גענוג. און - געהערט אלץ אבער געזען,
 קעלערג אין אונז צו געקומען פארל דאס איז וועטשערע

 געווארן. געבארן קינד ערשטע דאס אויך זיי ביי איז דארטן
 צוז געגאנגען מען איז געווארן, קראנק עמעצער איז

 בעטן רעסטאראציע גביריש־רבנישער דער אין מיכאליעווסקין
 פאר גערעכנט ניט זיך האט דאם יויך. הינערשע ביסל א
 אויס• הייסט דאס אז געזאגט, עמעצן וואלט איר ווען נדבה. א

 ? טייטש וואס :פארחדושט זיך ער וואלט האנט, א שטרעקן
 לאבונג א - מאלינעם קאפ א ווי אזוי רפואה, א דאך איז דאס
היץ״קראנקען... א פאר

 איז זומער געהאט. ניט מאס קיין האט ארבעטסטאג דער
 מען האט ווינטער זון׳פארגאנג. דער - גרענעץ א געווען

 איבעררייס- א אשעה מיט ביינאכט, 11-10 ביז געארבעט
 ווילנע אין עם מען האט גאדזינע שארע למעריב. מנחה בין

 דאנערשטיק שבת״צו-נאכט. געארבעט מען האט ווינטער גערופן.
 מאלט נאכט. גאנצע א געארבעט מען האט טוב יום א פאר און

 מ׳האט איגטענסיוו. זייער ניט געווען איז ארבעט די אז אייך,
 מינוט פרייע קיין אבער געדרעמלט. האבן הענט די גענודזיעט.

געפטרט מען האט געזונט דעם און געהאט, ניט מען האט
 אמאל זלזולים, , גראב געווען איז באהאנדלונג די

אויך. קלאפ א
 דער זיך פלעגט - אויסקומען, ניט מען קאן דעם אן

 וועסט העלפן, דיר וועט גאט אז פארענטפערן. באלעבאס
 קליינעם א טאן... אזוי אויך וועסטו באלעבאס, א ווערן אליין

 זיך האבן עס און צוריק, געבן מאל א מען פלעגט באלעבאס
 באלעבאס דער איז זייטן. ביידע פון גראבקייטן געשאטן

 ער האט יידן", "שיינע די פון בפרט גרעסערער, א געווען
 ער וואס משרתים, אויף ווי ארבעטער, זיינע אויף געקוקט
 אויף האבן גופא ארבעטער די און ;ברויט מיט זיי שפייזט
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 די אנגעהויבן זיך האבן עם בעת געקוקט. אזוי אויך זיך
 פארטראגן געקאנט ניט באלעבאם מין אזא האט שטרייקן,

 ווי געליטן, האט ער וואס היזק, עקאנאמישן דעם אזוי ניט
 פונקט אים, ביי מאנען זיי יונגען/ ,גראבע די פון העזה די
 אט פון סוחרל א איינער חלק... א איינגעלייגט וואלטן זיי ווי

 אנגע" זיינע העכערן געמוזט שטרייק א נאך האט * מין דעם
 צייט לאנגע א ער האט .5 אויף וואך א רובל 4 פון שטעלטע
 ;שכירות רובל 4 :בוך אין פארשריבן וואך אלע נאכדעם

בגאזלאוואי... רובל פינפטער א
 איז דאס !אוועק אלעם דעם פון זיינען מיר ווייט ווי

 גלויבט עס און צוריק, דרייסיק יאר א מיט אינגאבצן געווען
חלום. בייזער א ווי אויס, זעט עס קוים. זיך

111

 עקא- זיין געפירט האט פראלעטאריאט יידישער דער
 5 קליינבורזשואזיע דער קעגן אלץ ווי מער קאמף נאמישן

 גרוים• יידישע די 5מיטעלער דער קעגן אויך טיילווייז
 אן בלויז געווען אים פאר עקאנאמיש איז בורזשואזיע

 כמעט ארבעטער יידישע קיין האט זי באגריף. אבסטראקטער
 אל פנים באגעגנט איר מיט זיך האט ער און באשעפטיקט, ניט

 אוגזער געמאכט האט דאס קאמף. פאליטישן אין נאר פנים
 די געשאפן האט דאס ;פארנעם אין קליין קאמף עקאנאמישן
 דער וועלכע דערשיינונג, אומפארמיידלעכע אבער טרויעריקע,

 קעגן שטרייקט ,קבצן אנגערופן אמאל האט לעסין דיכטער
גאכווירקונגען. פאליטישע ריי א געהאט אויך האש דאס דלפון/

 גייט ווארשטאטל, א זיך פאר מאכט ארבעטער יידישער א ווען
 אויך נאר פאראיין, פראפעסיאנעלן זיין פון בלויז ניט אוועק ער
 איר טריי געבליבן נאך איז ער ווען אפילו פארטיי, זיין פון

 אין האלטן צו אוממעגלעך איז עס ווייל פראגראם. פאליטישע
 וועמען ביי באלעבאס, מיטן ארבעטער די ארגאניזאציע איין
 אוממעגלעך. פסיכאלאגיש אלץ פאר פריער איז דאס שטרייקן. זיי
 דער אין זיין יא בעלי״מלאכות קליינע קאנען דייטשן די פניי
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 קאמוניסטישער דער איין אפילו סאציאל׳דעמאקראטישער,
 עיקר דער זיך פירט קאמף עקאנאמישער דער ווייל פארטיי,

 מען קאן אעז ביי גרויס״קאפיטאל. קעגן נאר זיי, קעגן ביט
 סוחר, גרויסן א צולאזן גיכער פארטיי פראלעטארישער א אין

 קיין אין ניט קומען אינטערעסן עקאנאמישע זיינע רואם
 העכערן א אדער ארבעטער, יידישע מיט קאנפליקט דירעקטן

 פסיכאלאגיע און לעבן ארט זיין לויט וואס אנגעשטעלטן, באנק
 יידישן א איידער בורזשואזיע, דער צו נענטער ער שטייט

 ער איז פילן און לעבן זיין לויט וואס מלאכה, בעל קליינעם
פראלעטאריאט. צום נאענט גאנץ

 די אין שוין טראגעדיע. א עס איז מענטשן איינצלנע פאר
 אז געטראפן, אפט האט באוועגונג דער פון יארן ערשטע

 פאר פלאץ קיין געפונען ניט האבן ארבעטער פראפאגאנדירטע
 אונזער פון ראמען ענגע די אין ענערגיע און פעהיקייטן זייערע
 ;לעבן ארעם אן אויף פארמשפט געווען זיינען זיי וואו מלאכה,

 דאנטיסטיק לערנען זיך עמיגרירן, :ברירה די געהאט האבן זיי
 לערניינגלעך, פאר א מיט ווארשטאטל א פארלייגן - אדער
 ווייטיק א מיט אופן אזא אויף און לוין־ארבעטער, א מיט אמאל

 און יוגנט-אידעאלן. זייערע מיט געזעגענען זיך הארצן אין
 מאכן צו געצוואונגען איז ארבעטער אן אז זיך, מאכט מאל וויפיל

 ניט ארבעט קיין ערגעץ אין קאן ער ווייל ווארשטאל, א זיך פאר
 אנומלטן, באוועגונג. דער אין אנטייל זיין צוליב דווקא קריגן

 וועלכן חבר, אלטן אן איך טרעף לעקציע, א פון אראפגייענדיק
 געארבעט יאר עטלעכע האט ער סיביר. פון נאך קען איך
 זעט פארוואס :אים איך פרעג דרוקעריי. אומלעגאלער אן אין
 ? בונד פון ארויס זייט איר ? ניט ערגעץ אין אייך עס מען
 האלט איך :שמייכל פארשעמטן א מיט מיר ענטפערט ער און

 שווייגנדיק. טריט פאר א גייען מיר שפייז׳קרעמל... א איצט
 איך :ציטערט קול זיין און שטיל מיר ער זאגט דערגאך

 ווייסט, איר פארגעסן. לאנג שוין מיך האט איר געמיינט, האב
 און "מאסן׳העלדן פראקלאמאציע אייער געזעצט דאך האב איך

 ווארשע... אין געווען, עס איז 1905 מערץ אין מאסף. העלדישע
 געזעגנט איילנדיק, אוועק גייט ער געווען..." צייט טייערע צ
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 ער מורא, האט ער זיכער, בין איך מיר. מיט ניט אפילו זיך
 נאך לאנג ניט דא ב. מ. איז אט און צעוויינען... ניט זיך זאל
 מיטגליד א פאראיין, זיין פון פארזיצער דער געווען ער איז
 געמוזט ער האט שטרייק א צוליב נאר פארטיי-קאמיטעט. פון
 גייט ווי :פרעג אים, באגעגן איך זיך. פאר נייען זעצן זיך
 היינט בין איך ? ניט ווייסט איר :ענטפערט ער און ? עם
 האב פאראיין פון קבצן. גרויסער א און בורזשוי קליינער א

 געבליבן'- איך בין פארטיי דער אין ארויס. געמוזט איך
 לאנג וועט באלעבאטישקייט מיין אז ניט, גלויבט קיינער
 אליין זיך איך האב ארבעט אקטיווער פון אבער - האלטן

 קאמיטעט דער :זאגן מ׳וועט ניט. ראך פאסט עם אפגערוקט.
קליינבירגער... פון באשטייט בונד פון

 כאראק• קלייףמלאכהישן דעם ביי גערעדט. צוריק און
 דער אז אפט, אזוי דאך טרעפט פראדוקציע אונזער פון טער

 טרעפט דאס און באלעבאס, א היינט ווערט ארבעטער נעכטיקער
 ארבעטער. פעהיקערע ענערגישערע, די מיט אלץ ווי גיכער

 ביי איז פארטיי, דער אין איבערלאזן אזעלכע מ׳זאל ווען
 איינע אין זיי וואלטן ענערגיע, און פעהיקייטן צאל, זייער

 פראלעטארישע א פון פארטיי די פארוואנדלט יאר צען
 זאל דאס טראגיש ווי דעריבער און קליק-בירגערלעכע. א אין
 דורך זאלן עס כוחות וויפיל מענטשן, איינצלנע פאר זיין ניט

 פארטיי די - באוועגונג דער פון ווערן אפגעצאפט ניט דעם
 אבער אויסנאם, אן מאכן ווען זעלטן קאן זי ניט. אנדערש קאן

 בעלי- קליינע פאר פארשלאסן בלייבן טירן אירע מוזן בכלל
מלאבות־באלעבאטים.

 גרעסערע, א סך א נאכווירקונג, פאליטישע א נאך האט דאס
 יידישער דער פארצייכנט. אקארשט האב איך וואס די, ווי

 יידישע די מיטלויפער. פאליטישע ווייניק צו האט פראלעטאריאט
 אפילו פראלעטאריאט יידישן מיטן ניט גייען קליינבירגער

 זיי געלוינט. זיי פאר עס וואלט פאליטיש ווען דעמאלט,
 אלטעג- אין געשאפן ווערט וואס פיינטשאפט, די אפ שטויסט

 אלץ ווי שטארקער, זיך לאזט דאס קאמף. עקאנאמישן לעכן
יידישער דער איז 1917 אין 1905 אין וואלן. כלערליי ביי פילן
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 איד רעוואלוציע די :מוטיקער אביסל געווארן קליינבירגער
 שטענדיק ציט קליינמענטשעלע דעם און פאקט. א געווען דאך
 פראלעטאריאט, צום נעענטער געווארן איז ער ;שטארקן צום

 אויסקעמפן וועלן ארבעטער די אז געהאפט, האט ער ווייל
 דאס זיינען דעמאלט אפילו און גלייכבארעכטיקונג. אים פאר
 פראלעטאריאט, מיטן ניט געגאנגען קליינבירגער יידישע רוב
כלל׳ישראל פון פארטייען די מיט נאר

 אלטעגלעכן אינם געשאפן ווערט וואס פיינטשאפט, די
 פאליטישע די פארטונקלען צו אפט ווירקט קאמף, עקאנאמישן

 אינטערע* ער פראלעטאריאט. יידישן ביים אויך פערספעקטיוו
 שטרעבט ער קליינבירגער. יידישן מיטן ווייניק צו זיך סירט

 וואל׳ וועגן ניט זיך. נאך אים פירן צו שטארק גענוג ניט
 דער מעשים. פאליטישע וועגן נאר דא, זיך האנדלט מיטינגען

 פארטיידיקט פראלעטאריאט דער אז פילן, דארף קליינבירגער
 פראגרע• דער מיט שטימען וואס אינטערעסן, גערעכטע זיינע

 ווען ווייניק. צו דאס ער פילט אונז ביי אנטוויקלונג. סיווער
 יידישן פונם אינטערעסן די וואו אפונקט, זיך מאכט עם

 יידישן פונם אינטערעסן די מיט צונויף זיך גייען ארבעטער
דער אז קלאר, זיך דוכט איז מלאכה, בעל קליינעם

 פונקט, דאזיקן דעם אויף קלאפן שטארקער מוז פראלעטאריאט
 מאסע קליינבירגערלעכע די אפרייסן אנהויבן ארום אזוי און
 ניט עס ווערט ליידער זיך. נאך זי פירן און פני דער פון

געטאן. מאל אלע
 אויף אנווייזן איך וויל אבסטראקט, זיין צו ניט כדי
 ביים איצט*( מען האלט פוילן אין ביישפיל. אנאענטן
 ; צעכן איבערנייעס איינפירן וועגן געזעץ א דורכפירן

 אזא נור האלטן מעגן וועט לוין-ארבעטער מיט ווארשטאט א
 שוין פאך. זיין אין עקזאמען אויסגעהאלטן האט וואס איינער,

 עקאנאמישע די אפ האלטן צעכן די וואס דערפון, ריידן ניט
 שטיץ• א פאליטיש זיינען זיי וואס לאנד, פונם אנטוויקלונג

דא מ׳איז אז קלאר, דאך איז — רעאקציע דער פאר פונקט

 1925 אקטאבער אין געשריבן ♦(
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 וועט עקזאמען דער אז ;מלאכה״ די ,פארפוילישן צו אויסן
 שטיין, א ווי שווער, און ,אייגענע" פאר פוך, ווי לייכט, זיין
 מלאכה• יידישע טויזנטער גרויסע אז ;,פרעמדע" פאר

 מלאכה-ארבעטער יידישע טויזנטער צענדליקער און באלעבאטים
 אין ווייל גאס, אויפן ווערן ארויסגעווארפן דעם דורך וועלן

 ארבעטער יידישע קיין דאך מען נעמט ווארשסאטן פוילישע די
 באוואוסטזיניקער דער דאך האט צו. ניט אינגאנצן במעט

 מאסע גרויסע די פירן געדארפט פראלעטאריאט יידישער
 זיינע פאר קאמף צום פראטעסט, צום בעלי׳מלאכות יידישע

 דא און צונויף. דא פאלן וועלכע אינטערעסן, זייערע און
 פראלעטארישן איז ניט וועלכן פארלייקענען אום ניט זיך האנדלט

 קליינבירגער. די פיט זיך אויסמישן וועגן ניט אויך פרינציפ,
 מערער ערך אין ניט איז פראלעטאריאט אונזער ווי אזוי

 בעלי-מלאכות, קליינע די ווי באוואוסטזיניק, און ארגאניזירט
 העגעמאניע. די און איניציאטיוו די האבן ספק אן דא ער וועט

 בריינגען געקאנט מען האט בשר, הדעות לכל איז דאס אז
 דא וואס אליין, דאס שוין דאך... און מארקסן. פון ציטאטן

 בעלי• קליינע פון אינטערעסן די אויך באטראכט אין קימען
 האלב אפילו און פארדעכטיק ענין גאנצען דעם מאכט מלאכות,

 געווען זיינען יארן צענדליק עטלעכע לעצטע די פאר שריף.
 לאזט קאמף עקאנאמישער דער ביישפילן. ענלעכע ווייגיק ניט

 איז מלאכה קליין-בעל דער אז פארגעסן, ניט מינוט איין אויף
 בלייבט פראלעטאריאט יידישער דער און ;באלעבאס' ,דער

 בא• יידישער דער פון סטרוקטור סאציאלער דער ביי איזאלירט.
 גרויסע קיין ניט אויס מאכט פראלעטאריאט דער וואו פעלקערונג,

 געוויס קורצזיכטיקייט בשרער אזא פון אים קומט מינדערהייט,
צו. ניט געזוגט קיין

 נאכן ניט גייען קליינבירגער יידישע די וואס די, לא
ווייט אפ זיי שטויסט באוועגונג זיין פראלעטאריאט. יידישן

לויט זיין געדארפט האבן זיי ווי רעכטער, רעכטס, אייף
סיבות, די פון איינע אפשר איז דאס און אינטערעסן. זייערע

בילדן צו איינגעגעבן ניט נאך זיך האט יידן ביי פארוואס
פארטיי. בירגערלעך־דעמאקראטישע באדייטנדיקע ניטאיז זועלכע
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 3שטא א איז דאס :חשבון אין ניט דאך קומט פאלקיזם דער
 ווילט, איר וואס אין זיין חושד אים מ׳קאן און ארמיי, אן אן

דעמאקראטיזם. אין ניט נאר

17

 שטארק גערוען אן תמיד פון איז מאסע יידישע די
 אריינגעצויגן זיינען וואס ארבעטער, די אבער רעליגיעז.

 זיך פון אויסגעטאן באלד האבן באוועגונג, דער אין געווארן
 עם זיך האט וואנען פון גאטספארכטיקייט. און פרומקייט יעדע

 פראפאגאנדע פון נאר רעזולטאט א געווען איז עם איז ? גענומען
 ניט פראפאגאנדע אנטירעליגיעזע די האט וואס פאר ? אליין

? דייטשן די ביי שטארק אזוי און גיך אזוי געווירקט
 ווירקונג. גרויסע א געהאט פראפאגאנדע די האט אוודאי

 שטארקערע א נויטיק געווען איז מאסע יידישער דער ביי
 פסיכיק גאנצע די פארכאפן טיפער זאל וואס פראפאגאנדע,

 דאס וועלכע אין קליין׳אינדוסטריע, די וואס דערפאר, ערשטנס
 אליין איז באשעפטיקט, געווען זיינען ארבעטער יידישע רוב
 צווייטנס, באוועגונג, דער אין אריינצוציען מסוגל געווען ניט

 צו לעבן פון פארמען אלטע די און גלויבונגען אלטע די האבן
 רירן צו זיך אוממעגלעך געווען איז עם און געבונדן שטארק

 יידישע ערשטע די אונטערגעגראבן. זיי מ׳האט איידער ארט, פון
 טאן צו אויסגעקומען מאס געוויסער א אין איז סאציאליסטן

 געטאן פריער האבן משכילים די וואס דאס, מאסן די צווישן
יוגנט. באלעבאטישער דער צווישן

 געפירט האבן איז עם ווען מ׳זאל ניט, געדענק איך
 פילאזאפישע די אטעאיזם. פאר פראפאגאנדע אספעציעלע

 אלע פון סיבה די באשעפער, א גאט א פאראן איז צי פראגע,
 וויפיל אויף בארירט. ניט כמעט מען האט - ניט צי סיבות,

 ערשטן אינם נאר געווארן באהאנדלט זי איז ווייס, איך
 און מאראל "גאט, ארטיקל גרויסן קראנצס פילים פון קאפיטל

 דער מיט אויבערפלעכלעך. גענוג אויך דאס און רעליגיאן".
 צוויי־ געשטעלט זיך מען האט פראפאגאנדע אנטי-רעליגיעזער
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 ארעמקייט און רייכקייט אז גלויבן, דעם אויסווארצלען (1 :צילן
 גאר צי זינה און מעשים גוטע פאר עונש און שכר א זיינען

 קלאפ א ניט טוט מענטש א און גאט, פון איז אלץ אז מזל-זאך. א
 אנגעחתמעט פריער איז דאס סיידן אונטן, פינגער מיטן

 אין מענטשן, אין גלויבן דעם איינפלאנצן אויבן, פון געווארן
 באנוצט דערצו מען האט אלץ ווי מער ווילן. אקטיוון זיין
 פונט זיך, דוכט געשריבן, - מזל" איבערן ויכוח א" בראשור די

 פלי" און רפנים די באקעמפן (2 גאזשאנסקי(. )לגו ,לערער״
 מען האט דערצו פאלק. איבערן שליטה זייער און קודש

 האבן ווירקונג גרויסע א ,שטריימל". פרצעס אויסגענוצט
 דער ווען נאטור״וויסנשאפט. פון ידיעות ערשטע די געהאט

 עלטער, סך א איז וועלט די אז דערוואוסט, זיך האט ארבעטער
 צענטער דער ניט איז ערד די יאר, טויזנט זעקס קנאפע ווי
 פארקערט, ניט זוך דער ארוס זיך דרייט זי און וועלט דער פון
 געזעצמעסיקייט, אפעסטע הערשט נאטור גאנצער דער אין אז

 ער האט - מעגלעך ניט זיינען נסים קיינע צופאלן, קיינע און
 געווארן באשאפן איז וועלט די אז גלויבן, געקאנט ניט שוין
 האט יהושע און ים דעם געשפאלטן האט משה טעג, 6 אין

 שוין האט ;גאנג זייער אין לבנה די און זון די אפגעשטעלט
 עלעמעג׳ די אויטאריטעט. זיין פארלארן חומש דער אים ביי

 דערקלערט אים האבן פיזיאלאגיע פון ידיעות טארסטע
 ס׳איז ן ארגאניזם לעבעדיקן פונם פונקציעס די גאטירלעך

 אונטערגעגראבן בהמה, און מענטש צווישן וואנט די געפאלן
 געקענט האב איך המתים. תחית אין אמונת די געווארן

 געווארן איז נאטור״וויסנשאפט די וועלכע ביי ארבעטער,
 האבן פראגן אלע אויף מאמין. אני נייער א רעליגיע, מין א

 דער• איין דערשיינונגען אלע אויף ענטפער, איין געהאט זיי
 עלעקטריע די אז ; נשמה קיין ביטא ס׳איז : עלעקטריע - קלערונג

 געהאט אויך האבן ווירקונג אגרויסע מען... שטארבט אויס נייט
 יידישער דער קולטור-געשיכטע. פון ידיעות ערשטע די

 קולטור• איצטיקער דער אז געווארן, געוואויר איז ארבעטער
 ווילדן, אוראלטן פוגם אנטוויקלט ביסלעכווייז זיך האט מענטש

 זיינען וואס אינסטיטוציעס, אייביקע קיין ניטא זייגען עס אז
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 זיי ררי אזוי, בלייבן מאל אלע ורעלן און געווען מאל אלע
 פון פראדוקט א אויך איז גופא רעליגיע די אז איצט, זיינען

 ביסל היבש א דורכגעמאכט שוין האט זי און געשיכטע דער
 נאר באקומען קרייזלעך די אין האבן ארבעטער די עטאפן.

 אבער ; געשיכטע און נאטור״וויסנשאפט פון שפיץ־מעסער אויפן
 זיי האבן געזעצמעסיגקייט און עוואלוציע פון באגריפן די

 אונטערצוגראבן גענוג געווען איז דאס און איבערגענומען. באלד
וועלטיבאנעם. רעליגיעזן זייער

 געגאנגען איז אמונה דער פון זיך אויסטאן דאם אבער
 ס׳איז פראפאגאנדע. דער פון ווירקונג די ווי גיכער, סך א

 טריפה פונט פערטל א אויפעסן זאל ארבעטער אן געווען, גענוג
 מעג מע אז פועלן, גלייך זיך ביי זאל ער און וואורשט,
 אייגנטימלעכער דער אין געלעגן איז דאס גאט. אין לייקענען

 האט רעליגיע קריסטלעכע די אמונה. יידישער דער פון נאטור
 האט זי ן התחיבותן געוויסע גלויביקע אירע אויף ארויפגעלייגט

 לעבן, טאג-טעגלעכן זייער אין טריט יעדן געבונדן ניט אבער
 פאר וכדומה. קליידונג טרינקען, עסן, זייער רעגולירט ניט

 זייטן אלע פון פארצאמט זיין געהייסן האט פרום זיין יידן א
 געשטעלט האט ער וואס טריט, יעדן מיט נ ראגאטקעס מיט

 ווילנדיק ניט ער האט המדרש, בית פון איילן פיר די אויסער
 יידישע די ווי אזוי און געבאטן. ריי א אויף געווען עובר

 מעשים, די אויף ווי כונה, דער אויף אזוי ניט זיך האלט אמונה
 איין צעברעכן זיך דערלויבט עס ווער :קייט א ווי זי איז

 אז בפרט, צעריסן. קייט גאנצע די שוין איז דעם פאר רינג,
 נאר געמוזט ייד א האט טראדיציע רעליגיעזער דער לויט

 ניט "מ׳דארף איבערקלערן. טראכטן, געטארט ניט גלויבן,
 און ווערף. משוגע דערפון מ׳קאן קלערן, ניט מ׳טאר קלערן,

 נייע ם2 א מיט געווארן פול פלוצלינג קאפ זיין איז דא
 נאכאנאנד אים האט באוועגונג די ספקות: און געדאנקען

 ווערטן. אלע איבערצושאצן פארטראכטן, צו זיך געצוואונגען
 די טראדיציע. רעליגיעזע די געבראכן אליין דאס שוין האט

 רעליגיעזע גרעסערע א באקומען האבן וועלכע בחורים,
 אכטונב שטארקער אן קינדהייט פון מ׳האט און דערציהונג
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 איבער• אמאל נאך האבן די - פרומקייט זייער אויף געגעבן
 עם איז מיידלעך די ביי קריזיס. רעליגיעזן שטיקל א געלעבט

לייכטער. סך א צוגעגאנגען
 1902 אדער 1901 אין איז באריסאוו אין אז מ׳דערציילט,

 און ? ניט אדער גאט א פאראנען : דיסקוסיע א פארגעקומען
 האט פינסק אין !גאט דאלאי :רעזאלוציע א אנגענומען מ׳האט

 פאר ארעדע געהאלטן אגיטאטאר אן אייגער צייט יענער ארום
 ווילט איר :געזאגט אנדערן צווישן ער האט מאסע, רויע א
 איז היינט :זעט טא ? ניטא גאט קיין איז עס אז באווייז, א

 אויגן די אין אלעמען פאר דא איך וועל אט איז ? יא שבת,
 ער זאל - גאט א דא ס׳איז אויב פאפיראס. א פאררויכערן
 מוח... דעם פלעטן מיר און היטל פון שטיין א אראפווארפן

 ווי גוט, נאך געדענק איך אבער אנעטדאטיש. קלינגט דאס
 פאר• גאט ווארט דאם מען פלעגט שמועס געוויינלעכן א אין

 עמעצער זיך פלעגט טאמער און נאטור. ווארס דאס אויף בייטן
 :פארכאפן באלד זיך ער פלעגט גאט, ווארט מיטן ארויסכאפן

 דעמאלט דאס געזונגען מ׳האט ווען און איך... מיין נאטור די
:אפשיידס־לידל פאפולערע
 גאט, אלמעכטיקן דעם ביי שווער "איך

 טריי. זיין דיר איך וועל אייביק אז
 אימשטאנד, ניט קיינער איז צעשיידן אונז
האגם". זיינער מיט אליין גאט נאר

 "איך :אזוי זינגען שורה ערשטע די מען פלעגט
 :שורת לעצטע די און נאסור״, אלמעכטיקער דער ביי ■שוועו־
האנט". אירער מיט נאטור די ,נאר

 אום רויכערן אנגעהויבן מ׳האט ווען צייט, ערשטע די
 האט ערשטנס, :באהאלטענערהייט געטאן עס מען האט שבת,
 עס וואלס צווייטנם, ;עלטערע די פאר געהאט מורא נאך מען

 וואלטן ארומיקע די :קאנספיראציע די ברעכן געקאנט
 מסתמא ער איז פרום, ניט איז ארבעטער אן :געדרונגען

 אראפ, ביסל א איז מורא די ווען שפעטער, סאציאליסט. א
 ;זען זאלן עלטערע די אז דווקא, גערויכערט אפט מען האט

 דער אויף רעאקציע א להכעיס, צו מין א געווען איז עס
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 אויך־ איז עס ;דור אלטן דעם פון שטרענגקייט פאנאטישער
 כפור יום אנשויאונגען. נייע די פאר דעמאנסטראציע א געווען

 עסן. פון טוב יום רעוואלוציאנערער מין א געווען אונז ביי איז
 מיר וואס דערפון, שטאלץ א און שמחה א געפילט האבן מיר

 יידן אלע בעת פריילעך, זיך מאכן און עסן מיר :נייע זיינען
 האט דעמאנסטראציע אפענע קיין אבער וויינען... און פאסטן

 יוס-כפור באוואוסטע די געמאכט. ניט דערפון אובז ביי מען
 אמעריקאנער אויפן אויסגעוואקסן זיינען אנארכיסטן די פון באלן

 געווארי כפור יום אום עסן דאס אונז ביי איז שפעטער באדן.
בכלל. ניט׳פרומקייט די ווי ענין, וואכעדיקער א

 אראפגעטרייסלט זיך פון האבן וואס ארבעטער, געווען
 פארבליבן זיי ביי איז הארצן אין אויבן. פון נאר רעליגיע די

 און עלטער געווארן זיינען זיי ווען און ציטער, אלטער דער
 צר אומגעקערט זיך זיי האבן באוועגונג, דער פון אוועק זיינען

 און קעלטער סך א שוין אבער טראדיציע, רעליגיעזער דער
 רעצידיוו אזא פלעגט פרויען ביי פריער. ווי פארמעל, מער

 זיינען זיי לייכט ווי :מענער ביי ווי אפטער, סך א טרעפן
 אומגעקערט. אים צו זיך זיי האבן לייכט אזוי אוועק, גאט פון
 פון זיינען וואם ארבעטער, אזעלכע געווען אויך זיינען עס

 אויפפירונג ניט־רעליגיעזע די אבער אוועק, באוועגונג דער
 וואס די, פון סך א ביי אפילו און אייבגעהאלטן. זיי האבן

 און באלעבעסלעך פיינע געווארן חתונה דער נאך זיינען
 עם איז - אריין שול אין שווער מיטן שבת גיין אנגעהויבן

 דעד אין הארצן. פון ווי וועגן, סטאטעק פון מערער געווען
 ניט. דורכאוס געבליבן אטמאספערע די איז גופא באוועגונג
 ביסל א נאך ציט ארבעטער די פון עמעצן אויב און רעליגיעז,

 דערשטיקך צו באהאלטן, צו עס זיך ער באמיט גאט, צו
דך. אין

 רעליגיע,. דער צו רוקן מיטן זיך אפקערנדיק אבער
 אירע,. זייטן יענע איינגעהאלטן ארבעטער יידישע די האבן
 צערעמאניעב די :לעבנסשטייגער מיטן פארבונדן זיינען וואס
 קינדער.. זיין מל מאכלים, טובדיקע יום די גט, און חתונה פון

גאנצער דער מיט קרובים, מיט ברעכן געקאנט ניט מ׳האט
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 געזעסן איז לעבנסשטייגער דער - עיקר דער און ;?זביבה
 פאר- שטארק צו געווען איז ער נשמה, דער אין טיף צו

 מען האט שבת אום געוואוינשאפט. דער מיט פלאפטן
 טיש, שבתדיקן פוגם אנטלאפן מ׳איז געשריבן. גערויכערט,

 די בפרט שטוב, צום צוגעבונדן געפענטעט, האט דאס ווייל
 פארנומען. באזונדערס געווען שבת זיינען וועלכע אקטיוו\סוער,

 קיין געווען ניט איז עם וואו - שבת אום איבעטן אבער
 ניט דאס מען האט דרוק, עקאנאמישער שטארקער באזונדערס

 ער האט שבת, אום געארבעט האט עמעצער אויב און געטאן.
 דער איז דאס סביבה. דער פון אפגעריסן עלנם, געפילט זיך

ל^בנסשטייגער. טיף־אייגגעווארצלטן דעם ביח־פון

¥
 ארבעטער- יידישער דער פון צייט גאנצע די רייד איך
 ניט איז דאס בונד. אויפן נאר זיך פאררוף און באוועגונג

 פארטיי׳פאטריאטיזם, דער רעדט מיר אין וואט דערפאר, בלויז
 אלץ, ווי מער איז דערפארונג פערזעגלעכע מיין וואס און

 געווען איז בונד דער וואס דערפאר, ניט אויך ;בונדישע א
 גאס יידישער דער אויף ארגאניזאציע פראלעטארישע ערשטע די

 ארבעטער-באוועגינג, יידישער דער אין ער פארנעמט היום עד און
 רעשטלעך די מיט פועלי-ציון כלערליי ווי ארט גרעסערן א סך א

 ווי וואס דערפאר, עיקר דער איז דאס גענוסען. צוזאמען ס. ס. פין
 פאנאנדער• ניט זיך זיינען ס. ס. די און פועלי־ציון די דוייט

 פון פארסען די אין — פראגראם אין בונד טיטן געגאנגען
 ארבעט פראקטישער פון מעטאדן די אין און ארגאניזאציע

 ניט ווארט אייגן קיין בונד, דעם קאפירט דורכאוים זיי האבן
 מ׳איז אז געטראפן, טיילמאל אפילו האט עס צוגעטראבט.

 פע• באקאנטן א אויף קאטיזם. ביז דערגאנגען נאכמאבן אין
 מען דערציילט למשל, ס., ס. די פון ארגאגיזאסאר דאנטישן

 געבליבן איז ער ווען צייטן, געווען זיינען עם :כעשה אזא
 זיינען איבעריקע די ק., צ. פון מיטגליד איינציקער דער

 טורמע. אין געזעסן זיינען זיי אדער ארבעט, דער פון אוועק
געוואלט עס האט ער גאר געוואוסט, דערפון האבן אלע
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 איד ער אז אנשטעל, אץ געמאכט האט ער און באהאלטן
 צו פלעגט מע ווען ק. צ. געהיימען א פון באפולמעכטיקטער א

 און אויסהערן ער פלעגט פארטיי-ענין, א וועגן קומען אים
 וועל איך און אויפווארטן, וויילע א וועט איר :טאן זאג א

 אין אריינגעגאנגען ק. צ. מיטן זיין מישב זיך אריינגיין
 זיך מיט צען מינוט א געווען מישב זיך און צימער צווייטן
 :מעלדן פייערלעך און רעזאלוטיוו און ארויסגיין ער פלעגט אלייך

 מיט און באטראכט אלזייטיק ענין דעם האט ק. צ. דער
באשלאסן... שטימען מערהייט א

 יענער אדער דער אן זיך אנשליסן ביים אז איז, אמת
 "דער ראלע א מאל אלע ניט מענטשן א ביי שפילט פארטיי,

 ערשטער דער :צופאל א דא ווירקט אפט זייער באוואוסטזיין.
 וואס פריינט, און קרובים ביכל, ערשטע דאס באקאנטער,

 פארטיי. יענער אדער דער צו פריער פון שוין געערן
 איז ער אזוי ווי דערציילט, מאל א מיר האט באקאנטער א

 וועלכן אן ,17 איאר פון גימנאזיסט רויער א ר. אס. געווארן
 ער איז סאציאליזם, און רעוואלוציע וועגן באגריף איז ניט

 ר. ם. פון פארזאמלונג געהיימע א אויף אריינגעפאלן צופעליק
 זיך האבן 25 מאן א מערץ. ערשטן דעם געפייערט מ׳האט

 אויס< שטאט, הינטערן בוידעס-שטיבל א אויף צונויפגעקליבן
 זשעליאבאוו, ,וועגן לידער. געזונגען רעדעס, געהערט

 דעם האבן וואס טעראריסטן, די וועגן בכלל פעראווסקא,
 דעם אלעקסאנדער צאר דעם געהרגעט 1881 מערץ ערשטן
 דער אויף ווי פריער, ניט דערוואוסט זיך איך האב צווייטן

 אלץ ניט איך האב רעדעס די אין פארזאמלונג. דאזיקער
 און אנטציקט, אנגעצונדן, געווען בין איך אבער ;פארשטאנען

 האב איך וואס ריידן. פארוואלט אמאל מיט זיך האט מיר
 געדויערט האט רעדע מיין נאר ניט, איך געדענק געזאגט,
 ווייס איך געווארן. געפעלן איז זי און אהאלב-שעה העכער

 זיך אבער אנדערש, עמעצן אויף געווירקט האב איך צי ניט,
 געמאכט מיך האט רעדע מיין ן איבערצייגט איך האב אליין
ר." ס. א פאר

 האבן וואס טוער, פאראן זיינען בונד אין אז ווייס, איך
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 ס. ס. די צווישן ווי פינקט ס., ס. אויסגעצייכנטע זיין געקאנט
 אן אויף מערער געוועזן וואלטן וואט מענטשן, געווען זיינען

 בונדישער ספעציפישער א פאראגען איז דאך און בונד. אין ארט
 אדער ציוניסטישער פיעל א פאראנען איז עם ווי פונקט טיפ,

 פארטיי די וואס אליין, דאס ניט און טיפ. ס.-ישער ס. א
 אין מיטגלידער אירע אויף שטעמפל באזונדערן א ארויף לייגט
 צו- אלע אויף קוקנדיק ניט וואט דאס, אייך נאר סוער,

 עט פארטיי-אויסוואל. מין א פאראגען דאך איז פעליגקייטן,
 דערציהונג, און מהות זייער לויט וואט, סענטשן, פאראן זיינען
 אצווייטער. צו ווי פארטיי, איין צו צוגעפאכט מער זיי זיינען

פארצייכענען. איך וויל עטוואס איבערגעבן. זיך לאזט אלץ ניט
 געקומען זיינען בונדיסטן די טוער. די פון אן מיר הויצן

 יידישע בנוגע סאציאליזם. מיטן נאר ארבעטער יידישן צום
 אויפן געשטאגעץ פיס ביידע מיט זיי זיינען פראבלעמען,

 געפיגען און ווערן געלייטערט דארף וועלכער גלות, פון באדן
 האבן אייגנטלעך סאציאליזם. און דעמאקראטיע אין תקון זיין
 ניט פראבלעמען יידישע זעלבכטשטענדיקע קיין זיי פאר

 די פון איינצלהייטן בלויז געווען זיינען דאם ן עקזיסטירט
 גראדליניק, מאגיסטיש, געווען איז דאס פראבלעמען. אלגעמיינע

 נאציאנאלער א אן מענטשן געווען זיינען בונדיסטן די סתירות. אן
 קרייזן, אסימילירטע פון געקומען זיינען וואס די ;ראמאנטיק

 ישיבה-בחורים געוועזענע די ;געהאט ניט * קיינמאל זי האבן
 נשמה, זייער פון שפורן אירע ארויסצערייסן געמיט זיך האבן

 איז קולטור יידישע די צולהכעיסגיקעס. אירע געווארן זיינען
 ארבעט, נויטווענדיקער פון זאך א געווען בינדיסטן די פאר
 דער אויף אויסגעוואקסן איז בונד דער סענטימענטן. פון ניט

 און בוהות אלע געפאדערט האט וועלכע ארבעט, פראקטישער
 דער מיט געריסן זיד האט אנהענגער יעדער וועלכער צו

נשמה. גאנצער
 מענטש א ווילנסמענטש. א אלץ פאר פריער איז בונדיכט א

 זיין הגם אילוזיעס, צו גענויגט ניט ניכטערער. א מעשים, פין
 העראיזם ביז דערגיין צו געשטערט ניט אים האט ניכטערקייט

 טעארעטיזירן, צו חשק איבעריקס ניט האט ער נפש. מסירת אין
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 גערויסע א ליגט דעם אין דרכים. ווייטע אין פארקריכן צו
 נעמט ער :כוח זיין אויך ליגט דעם אין זיינענ שוואכקייט

 צייטיק, שוין איז זי ווען דעמאלט, נאר פראגע א צו זיך
 זי מען קאן אפלייגן און לעבן פון טיר אין אקטועל קלאפט

 אויף פיל, אזוי אויף נאר טעאריע די אויף נעמט ער און ן ניט
פראקטיק. דער פאר נויטיק איז זי וויפיל

 דער צו געקומען זיינען ציון פועלי די אין ס. ס. די
 זייער פון צייט גאנצע די און ציוניזם, פון ארבעטער-באוועגונג

 שוועלן, צוויי אויף שפרינגען געמוזט זיי האבן עקזיסטענץ
 גלותיזם הערצעלן, און פינסקערן מיט מארקסן פאראייניקן

 טעארעטיזירן, נאכאנאנד געמוזט זיי האבן טעריטאריאליזם. מיט
 אמאל האט בארוכאוו פארשטארבענער דער פלפולן. זיך

 אן איינפאך, ס׳איז - לייכט איז זיין צו בונדיסט א :געשריבן
 אבער ; פארוויקלטער - ס. ס. א זיין צו איז שווערער סתירות.

 דער ווייל ;פועל־ציון א זיין צו איז קונץ גרעסטער דער
 שווער ס׳איז און סתירות ראדיקאלע מיט פול איז פועל-ציוניזם

סינטעז. דעם געפינען צו
 נאציאנאלע געווען זיינען ס. ס. די מיט ציון פועלי די

 געפאדערט האבן ציון פועלי די ווי אזוי אבער ראמאנטיקער.
 לא:ד, היסטארישע אלטע דאס נאר בכלל, לאנד א בלויז ניט
 ס., ס. די ביי ווי שטארקער, געווען ראמאנטיק די זיי ביי איז

 אגעאגראפישן אן "טעריטאריאליסטן געווען זיינען וועלכע
 די ווייל און חובבן. ניט בענקען, געקאנט האבן און פונקט"
 סענטימענטן אלטע די אויף געבויט שטארק האבן ציוניסטן פועלי

 דער אויף ראמאנטיק זייער געטראגן זיי האבן פאלק, פונם
 זיסלעך• אי שרייעדיק, אי געווארן זיי ביי איז זי און גאס

 געקומען זיינען ס. ס. די און ציון פועלי די בעת מליצהדיק.
 דער אין ארבעט פראקטישע די איז מאסע, יידישער דער צו

 האבן זיי און בונד, פונם געווארן געטאן לאנג שוין באוועגונג
 קלענערן א סך א אין נאכטאן געקאנט נאר פרט דעם אין אים

 שטארקער געמוזט זיי האבן אים, באקעמפן וועלנדיק מאסשטאב.
 אנאליז אויפן פראבלעמען, נאציאנאלע אונזערע אויף שלאגן

 טעארעטישע די זיי ביי איז ,ווירקלעכקייט יידישער דער פון
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 דעם אין איז דאך אקטיווקייט. די ווי גרעסער, געירען נייגונג
 פועלי די צווישן אונטערשייד באדייטנדיקער א געווען פרט
 פונקט באשטימטן א האבן ציון פועלי די ס. ס. די מיט ציון
 זיי ציוך — באשטרעבונגען טעריטאריאליסטישע זייערע פאר

 ;ענערגיע ראמאנטישע זייער אויסצוגיסן וואו ארט, אן האבן
 וועלכע ס., ס. די איידער אקטיווער, דעריבער זיי זיינען
 "אנשטאט האבן און לענדער, זוכן אין געהאלטן ערשט האבן

 זעלביקער דער צוליב אבער טעאריע". א געהאט טעריטאריע א
 דער ווי שטארקער, געווען ס. ס דער פרט איין אין איז סבה
 ער נייעס; קיין ניט זוכט ציוניסט פועל דער ציוניסט. פיעל
 וואס דאם, בארעכטיקן און פארענטפערן צו ראיות נאר זיכט
 זיין פון איז דעריבער ;געפונען לאנג פון שוין האט ער

 געווען איז ס. ס. דער ארויסגעקומען. גארנישט טעארעטיזירן
 אנאליז דעם אין פארטיפט זיך האט ער זוכער. בענקנדיקער א

 פון פארדינסט דעם האט ער ווירקלעכקייטנ יידישער דער פון
 אבער איז אים ;פראגן שטעלן פון ערטער, קראנקע אנווייזן

 ענטפער. ריכטיקן א זיי אויף געבן צו געווען באשערט ניט
 פארטיקע די דעם אין געשטערט אים האבן אלץ ווי מער

 געשטערט ציוניזם. פוגם מיטגעבראכט האט ער וואס מיינובגען,
 האבן ציון, פועלי די ווי ס" ס. די הגם וואס דאס, אויך האט

 געווען פונדעסטוועגן זיי זיינען מארקסן, ציטירט נאכאנאנד
 דואליסטיש• זייער : מעטאד מארקסיסטישן אין פעסט ניט זייער

 פעהיק ניט געמאכט זיי האט דענקען ארט צעשפאלטענער
 אזעלבסט- פאר זוכעניש די געמאכט ס. ס. דער דערצו..האט

 געדרייט געגריבלט, אפט צו שוין זיך האט ער און צוועק
 יידיש, זיין אויף געווירקט אויך האט דאם פינגער. גראבן מיטן

 העברעאישע שווערע מיט פול הארט, קלאר, ניט געווען איז וועלכע
 פרענקישן אלט אין דערמאנט און ווענדונגען און ווערטער

 עד נאך איר קאנט ם. ס. געוועזענע רוב דאס חקירה-ספר.
שפראך. פארפ"אנטערטער זייער נאך דערקענען מיום

 פונם תחום דעם אפגעצאמט זיך פאר האט בונד דער
 אויפן געקוקט ער האט ווינקל דאזיקן פונם און פראלעטאריאט

 געווען זיינען ם. ס. און ציון פועלי די פאלק. יידישן גאנצן
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 אז געהאלטן, דאך האבן זיי ן פלל-פאלק מיטן קרובים מער
 דארפן קלאסףקאמף עכטער אן און פראלעטאריאט אמתער אן

 אייגענעם אן אין ווערן געבוירן ערשט נאך פאלק יידישן ביים
 פאר" ניט סוף פל סוף דאך קאן טעריטאריע א און לאנד.

 אזוי איז דערצו אליין. פראלעטאריאט פונם ווערן ווירקלעכט
פאלק. גאנצע דאס נויטיק אנדערש צו

 זיי ווייל ניט. דא איך רייד )סיימיסטן( ס. י. די וועגן
 קיינמאל אינטעליגענטן, אהייפל בלויז געווען תמיד זיינען

פארטיי. קיין ניט
 פועלי" די צו אז פלל, א פמעט איז מאסן, די שייך איז וואס

 עלעמענטן באלעבאטישע האלב די געצויגן מערער האט ציון
 האנדלס־אנגעשטעלטע, ווי פראלעטאריאט, יידישן דעם צווישן

 אראפצולאזן זיך אן ניט שטייט זיי וואס וכדומה, פריזירער
 !יינען וועלכע עלעמענטן, אזעלכע אויך המון", "פשוטן צום

 עקא" סיסטעמאטיש־ארגאניזירטן א אויף פעהיק ניט דערוויילע
 אי "יחסנים", אי געווען זיינען קעלנער די קאמף. נאמישן

 ציון פועלי די ווען ,1906 אין און ארגאניזאציע-פעהיק. קנאפ
 צוגעצויגן זיי האבן טעראר, עקאנאמישן אנגעווענדט האבן

קעלנער. יידישע די פון טייל גרויסן א
 געווען בונדיסטן די צווישן זיינען טאקע דעם צוליב

 אטמאספערע גאנצע די און פאלקס-מענטשן, עכטע מער סך א
 פועלי די ביי ווי פאלקסטימלעכער, סך א געווען זיי ביי איז

 מיר האט פאלקס־מענטש, א דורכאויס אליין רייזען, אברהם ציון.
 צו ליב מער קראקע אין האט ער פארוואס דערקלערט, אמאל

 בונדיסטן( )גאליציאנער ס. פ. זש. די צווישן פארברענגען
 אומגעטער געזאגט האט ער ציון. פועלי די צווישן איידער

 ליב האבן זיי יינגען, וואוילע זיינען ציון פועלי די :אזוי
 און ווערטער הויכע אזעלכע מען רעדט זיי ביי אבער פאעזיע,

 אויף קאלט דארטן איז מיר אז אנשטענדיק, אזוי איז אלץ
 אריין קום איך אז קלוב, אין בוגדיסטן די ביי נשמה. דער
 מיר און אויוון הייסן אין קארטאפל מיר באקן אוונט, אין

היימיש". און פשוט ברעטער, ווי ווערטער, ריידן
 דער אויף זיך האט קאמף צווישנפארטייאישער דעד
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 פארכיסנ- גרעסטער דער מיט געפירט שטענדיק גאס יידישער
 דער- ניט קיינמאל יארן לעצטע די ביז ער איז דאך ;קייט

 קעגנער א באשולדיקן מ׳זאל אז שארפקייט, אזא צו גאנגען
 ס. פ. פ. די געטאן אמאל האבן דאס ווי פראוואקאציע, אין

 לוקסעמבורגס ראזא פון ד. ס. פ. די און ד. ס. פ. די קעגן
 איז ליידער אפאזיציע. דער פון ד. ס. פ. די קעגן ריכטונג

 אנשטאט ערגער. סך א געווארן פרט דעם אין יארן לעצטע די
 פויסטן. פון קאמף א געקומען איז - פרינציפן פון קאמף א

 מיט מ׳קעמפט אינסינואציעס, און רכילות מיט מ׳קעמפט
שונאים. בלוטיקע ווי נאר קעגנער, ברידער ווי ניט ;שטעקנס

 נאציאנאליס־ ווערן און מאס די איבערצוכאפן מורא אויס
 ווי לינקער, שטענדיק פראגן יידישע אין בונדיסט א איז טיש,
 :געווארן געזאגט לאנג שוין איז עס אלגעמיין-פאליטישע. אין

 און פראגן אלגעמיינע אין מענשעוויקעס זיינען בונדיסטן
 פלעגט טוער אייניקע ביי פראגן. יידישע אין באלשעוויקעס

 אסתר, חברטע די כאראקטער. אריגינעלן אן אננעמען אמאל עם
 זי געשטימט. נאציאנאליסטיש געווען צייטנווייז איז למשל,

 און > אליין זיך פאר געהאט מורא און געוואוסט עם האט
 באהאנדלען צו אויסגעקומען שטימונג אזא אין איז איר אויב

 דעם איבערבויגן זי פלעגט פראגע, יידישע איז ניט וועלכע
 כמעט אנשפארן זיך און זייט צווייטער דער אין שטעקן

אסימילאציע. אין
 רוף דעם געהארכזאם שטענדיק איז בונדיסט דער אבער

 באדינגונגען אביעקטיווע די נאר עם זאלן און לעבן, פונם
 טריט, אזעלכע אויף איינגיין דרייסט בונדיסט א וועט פאדערן,

 געגנ׳ א געווען איז דאם בעת נעכטן, האט ער וועלכע פאר
 איז פארקערט געהאט. מורא שטארק דיסקוסיעס, פון שטאנד

 למשל, ציון, פועלי רעכטע די :ס. ט. און ציון פועלי די מיט
 און פליגל לינקן צום אינטערנאציאנאל לאנדאנער אין געערן

 מיר און קאנגרעסן ציוניסטישע די אין אנטייל זיי נעמען דאך
 די מיט קאאליציעס פארשיידנסטע די אין אפט זיי זעען

 געווארן כמעט שוין איז אונז כיי ציוניסטן. בירגערלעכע
 ארבעטער׳פארטיי יידישע א גאציאנאליסטישער וואם ; כלל א
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 אלגעמיינע אין זי באנוצט פראזעאלאגיע לינקערע א אלץ איז,
 פאליטישע אלגעמיינע אין ס. ס. די האבן אן 1905 פון פראגן.
 העכער, טענער אפאר מיט גענרמען שטענדיק כמעט פראגן

 געריסן פשוט זיך האבן ציון פועלי די און בונד, דער איידער
 צווישן פראפארציע פארקערטע דאזיקע די בייקול. אויפן

 אין זיך ביי אפארטוניזם און לייטן פאר רעוואלוציאנערישקייט
טאג. היינטיקן ביז איינגעהאלטן זיך האט - היים דער

דע

 אינטער" מער געוואוינלעך איז ארבעטער יידישער דער
 נאציעסן אידערע פון א״בעטער די איידער נאציאנאליסטיש,

 ער ווייל אים, באשולדיקן ציוניסטן די ווי ניט, איז דאס און
 דוקא נאר נאציע, אייגענער זיין פון אינטערעסן די פארגעסט

 פאראדאקס; א ווי קלינגט, עם אויסגעצייכנט. זי געדענקט ער דוייל
 נאציא• א איז אינטערנאציאנאליזם אז פאקט, א אבער איז עם

ארבעטער-באוועגונג. יידישער דער פון שטריק באלער
 אוקראיגער די ווי ניט מינדערהייט; א אומעטום זיינען יידן

 מינדערהייט א זיינען וועלכע למשל, פוילן, אין ווייס״רוסן און
 יידן געגנט. אין זיך ביי מערהייט א אבער לאנד גאנצן אינם

 ארבעטער יידישע די מינדערהייט. עקסטעריטאריעלע א זיינען
 זיי ;פראלעטאריאט גאנצ-ן פוגם טייל א נאר אומעטום זיינען

 גאנצן; מיטן פארבונדן זיין אנדערש צי אזוי אומעטום מוזן
 פון געביט אויפן אפילו אנמעכטיק. זיי זיינען ניט ווען

 אפ• איז ארבעטער יידישער דער וואו קאמף, פראפעסיאנעלן
 דער ביי און געטא ווירטשאפטלעכער מין א אין געצאמט
 - חברים ניט-יידישע מיט ווען זעלטן זיך ער באגעגנט ארבעט
 די ווען ממשות, גרויסע קיין האבן ניט געווינסן זיינע קאנען

 זיינע ברעכן וועלן מערהייטס-נאציע דער פון ארבעטער
 עס ווען נאך, רעדט ווער לוין. זיין אראפדריקן שטרייקן,

 ווען :ארבעט אויף רעכט פאר קאמף א פירן צו אויס קומט
 גייען וואס פאבריקן, פון ארויסצושטויסן זיך לאזן ניט מ׳דארף
 די און קראפט מעכאנישער צו האנט־ארבעט פון איבער
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 ינ•יא די אויף פרעטענדירן ארבעטער פוילישע אפגעשטאנענע
 אלטער דעד מיט ארבעטער יידישע די פון שטעלעס געזעסענע

 געהערט פאבריק די ווארשטאטן, אין ארבעטן יידן :טענה
 אריע- און וואנט די ברענן מ׳וויל ווען אדער פאליאק; דעם

 אונטערנעמונגען די אין פאבריקן, די^גרעסערע אין דרינגען
 קאן דא - זעלבסט־פארוואלטונג דער פון און מלוכה דער פון
 ארגאניזירטן פונם הילף דער אן באגיין ניט געוויס זיך מען

 יידישע די לאנד. זעלביקן אינם וואס פראלעטאריאט, ניט׳יידישן
 צוריק צוואנציק און עטלעכע יאר א מיט נאך האבן ארבעטער

 זיינען זיי פארבאנד. גארבער פעדעראטיוון דעם געגרינדעט
 פאראיינען. פראפעסיאנעלע סעפאראטע קעגן געווען מאל אלע

 ארויסגעזאנט זיך 1907 אין ב-סקי חבר דער האט טאמער
 האט פאראיינען, פראפעסיאנעלע נאציאנאלע יידישע ריין פאר
 שטענדיק האט בונד דער געפונען. ניט אפקלאנג שום קיין ער

 קאמף עקאנאמישן גאנצן דעם קאנצענטרירן צו געשטרעבט
 ארבעטער אלע ארומנעמען זאלן וואט פאראיעען, גרויסע אין
 נאציאנאלע אויטאנאמע ;נאציע פון אונטערשייד אן פאך, פון

 פאר נאר געפאדערט ער האט פאראיינען די אין סעקציעס
קולטור-ארבעט. דער

 קלערעו/ נאך איז קאמף פאליטישן פונם געביט אויפן
 אלם טייל, אלם אליין, ארבעטער״קלאס יידישער דער אז

 די פאר בלויז ניט און אויפטאן. ווייניק קאן מינדערהייט,
 פונקטן, די פאר אפילו - רעכט און פרייהייטן אלגעמיינע

 גלייכבאדעכטיקונג, :זיינע אלץ ווי מער זיינען וועלכע
 קעמפן אויך ער קאן דעם פאר אפילו - רעכט נאציאנאלע

 לאנדס׳פראלעטאריאט. פונם הילף דער מיט נאר ערפאלג מיט
 געשטרעבט שטענדיק פראלעטאריאט יידישער דער האט דערום

 לענדער, די און לאנדס׳פארטיי. אגרויסער אן אנגעשלאסן זיין צו
 באוואוינט זיינען מאסן-קאמף, זיין פירט און ארבעט ער וואו
 קיין ניט _ נאציעס עטלעכע פון נאר איינער, פון ניט

 דאם ווי - נאציאנאליטעטףשטאטן נאר שטאטן, נאציאנאלע
 דער איז פוילן. היינטיקע די רוסלאנד, עסטרייך, אמאליקע
אין אז פאראינטערעסירט, געווען פראלעטאריאט יידישער
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 ארבעטער-פארטיי, גרויסע איין עקזיסטירן זאל לענדער ■יענע
 לאנד. יענעם פאר אינטערנאציאנאל פראלעטארישער מין א

 דער האט געווען, שוין איז פארטיי אזא וואו עסטרייך, אין
 אים אן זיך געשטרעבט כוחות אלע מיט בונד גאליציאנער
 מיטגעהאלפן סך א בונד דער האט רוסלאנד אין אנצושליסן.

 ארבעטער סאציאל-דעמאקראטישע רוסלענדער די באשאפן צו
 האבן וואס שפאלטונגען, אומאויפהערלעכע ביי און פארטיי,

 דער געווען כסדר בונד דער איז .1917 ביז געהערשט איר אין
 געשטרעבט תמיד ער האט אויסגלייכער, דער פשרה-מאכער,

 דער פאראייניקן. צו פעדעם, איבערגעריסענע די פארקניפן צו
 שלעכט, געפילט זיך האט ארבעטער באוואוסטזיניקער יידישער

 איז זי ווען געווען, ניט גאר איז לאנדס׳פארטיי קיין ווען
 ער ווען אדער געווען, ניט ווי גלייך און צעברעקלט געווען

ראמען. אירע אויסער געפונען זיך .האט
 און ס. פ. פ. דער אין געארבעט האבן וואס יידן, די

 געפירט עס האט היינט, "רויטע" די ביי אמאל, ,איסקרא"
 פון נויטיקייט די געלייקנט אינגאנצן האבן זיי אז דערצו,

 ארבעטערי יידישע זעלבסטשטענדיקע איז עס וועלכע א
 יידן-סאציאליםטן, געווען אבער זיינען דאס (.* ארגאניזאציע

 אז געוואוסט, האבן לעצטע די סאציאליסטן. יידישע קיין יט2
 וועט ארבעטער-ארגאניזאציע יידישער זעלבסטשטענדיקער א אן

 אביסל זאך די איז ם. פ. פ. און איסקראווצעם יידישע די מיט *(
 מאסע, יידישער דער פון לאגע אויסשליסלעכער דער צוליב עארוויקלטער.

 שאוויניס• אויך שטימונגען נאציאנאלע געזונטע מיט צוזאמען איר ציי הערשן
 מאמענט אן זיך ווענדט עם טענדענצן. אסימילאטאריש־קאסמאפאליטישע און טישע

 גרויסע די געהערט. ארבעטער יענער אדער דער וועלכן צו שיכט, אן און
 גלאנציקע אדער צרות גרויסע פון איינפלוס אונטערן אראל קאן מאסע

 אסימילאמאריש ן שאוויניזם פון זומפ אין פארקריכן צייטווייליק אילוזיעם
 יידישע די אוועק. ניט זיך פון קאן מאסע קיין ווייל ווערן, ניט זי קאן

 קאס• אין סאי שאוויניזם, אין סאי פארלויפן קאן ארצעטער׳אריסטאקראטיע
 דערפון, אפהענגיק סביבה, און דערציאונג איר פון אפהענגיק מאפ^ליטיזם,

 די און לאנדסשפראך די פראפעסיאנעל אויסצונוצן האפנונג א האט זי :צי
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 באזונדער צווישן און ארבעטער-באוועגונג, יידישע קיין זיין ניט
 יידישע א : סינטעז א געפונען זיי האבן צונויפגעגאסן און

 לאנדס׳פארטיי. אלגעמיינער אן אין ארגאניזאציע אויטאנאמע
 ד. ס. רוסלענדער דער פון צוזאמענפאר צווייטן אויפן 1903 אין

 בונד דער איז אפגעווארפן, סינטעז דאזיקן דעם מען האט
 ווען ;לאנדס-פארטיי דער פון ארויסצוגיין געצוואונגען געווען

 יידישע א־גאניזירטע די געווארן. פארשלונגען ער וואלט ניט,
 די באשטעטיקט. און פארשטאנען עם האט ארבעטערשאפט

 אויסער געפונען זיך האס בונד דער וואס יאר, דריי גאנצע
 דערוויילע נאר איז דאס אז גערעכנט, ער האט פארטיי, דעי
 אפמאכן. ארטיקע אדער צייטווייליקע לפחות געזוכט האט און
 דעם געשאפן לעטלאנד אין ער האט צייט יענער אין

 די מיט ארבעטער לעטישע די פון קאמיטעט פעדעראטיוון
יידישע.

 פון דראנג אונטערן ד. ס. רוסישע די האבן 1906 אין
 פון אויטאנאמיע דער אויף איינגיין געמוזט רעוואלוציע דער
 צו מעגלעכקייט א געעפנט זיך האט עם נאר ווי און ;בונד

 מאסע יידישער דער ביי באלד זיך האט צוזאמען, ארבעטען
 אלץ אין ניט פאראייניקונג. צו תשוקה גרעסטע די באוויזן

 ניט אופן בשום האט זי נאבגעגעבן. ד. ס. רוסישע די האט
 זיין זאל בונד דער פאדערונג, דער אויף איינגיין געוואלט

 פונם פארשטייער איינציקער דער פארטיי רוסלענדער דער אין
 קעגנער ה^בן פונקט דאזיקן דעם פון פראלעטאריאט. יידישן

 פארטונקלט איז אינהאלט זיין געמאכט, חוזק שונאים און
 האט דאס דערקלערונג. קורצע א פאדערט ער און געווארן
 איין נאך זיין ניט קאן לאנדס-פארטיי דער אין אז געהייסן,

 צווישן ארבעט סאציאליסטישע די טוט וואס ארגאניזאציע,
 רוסלענדער די אז בונד, דעם חוץ א פראלעטאריאט יידישן דעם

 געהאט דעמאלט האט זי — ד. ס. ס. די און גופא פארטיי
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 פון און "איסקרא" דער פון יידן די באזיצט. זי רואם בילדונג, אלגעמיינע
 דער פון טענדענין קאסמןןפאליטישע די אויסגעדריקט האבן ס. פ. פ. די

ארבעטעריאריסטאקראטיזג. יידישער



 טאן. ניט ארבעט דאזיקע די דארפן — דעם אויף פרעטענזיעס
 גערוק- זיי מען האט "הארטע" - טוער געווען זיינען עס

 פארשטייער" "איינציקן דעם אן אז געהאלטן, האבן וועלכע
 - פונקט דאזיקן דעט אין ;פאראייניקן ניט זיך מען טאר

 5 אויטאנאמיע פון פרינציפ גאנצער דער ליגט - געזאגט זיי האבן
 פאראלעלע עטלעכע זיין וועלן פארטיי איין אין אויב און

 יידישן צווישן ארבעט זעלביקע די טוען וואס ארגאניזאציעס,
 ן צאנקעריי שטענדיקע א זיין זיי צווישן וועט פראלעטאריאט,

 יידישער דער שאדן גרעסטן דעם ברענגען וועט דאם
 אזעלכע ביי וועט פאראייניקונג^ די און ארבעטער-באוועגונג

זיין. ווערט ניט גאר באדינגונגען
 פון לאגיק דער מיט ניט "ווייכע". די האבן געזיגט

 ארבעטער יידישע די פון דראנג מיטן נאר ארגומענטן, זייערע
 שטארק זיך אויף האבן דראנג דאזיקן דעם פאראייניקונג. צו

 ;הארטע די פוץ געווען בין איך טוער. און פירער אלע געפילט
 אנדערע אויף איינגיין מעגן מיר אז געהאלטן, האב איך

 אויטאנאמיע: פולע א דערשלאגן זיך אבי פשרות, פארמעלע
 - זעלבסטשטענדיגקייט נויטיקע די געבן נאר אונז מען זאל
 האבן אנהויב פון קומען. אליין שוין וועט איבעריקע ד$ם
 זיינען טאג א וואס אבער מערהייט, א כמעט געהאט מיר

 באגעגענען "פלעג איך געווארן. שיטערער רייען אונזערע
 מיר פון הארטער געווען נעכטן נאך זיינען וועלכע חברים,

 פרעג ?״ ,סטייטש געווארן. "ווייך" זיי זיינען נאכט איבער און
 מעדעם, מיר. מען ענטפערט אנדערש"... ניט "מ׳קאן איך.

 ער האט דאך און "הארטער" א געווען גרונד אין איז וועלכער
 מיר עם האט "ווייכע", די פון רייען די אין געשטעלט זיך

 די דורכפירן גיכער וואט מוזן "מיר אזוי: דערקלערט
 טאן מאסע די עם וועט ניט, ווען ;אויבן פון פאראייניקונג

 שפילט מאסע דער פון שטימונג דער מיט קעפ. אונזערע איבער
 פון צוזאמענפאר זיבעטן אויפן לעמבערג אין ניט"... זיך מען
 עם ווען אבער ווייכע. מערהייט גרויסע א געווען איז בונד

 די פון שטימען פאר א אן ווען געווען, אזוי ניט וואלט
 אדער פאראייניקונג די אננעמען :געווענט זיך וואלט ,הארטע״
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 די פון ביסל היפשע א ביי אז זיכער, איך בין — אפווארפן
 קעגן. שטימען צו אויפגעהויבן ניט האנט די זיך וואלס הארטע

 דורכפירן געדארפט מ׳האט בעת צוזאמענפאר, גאכן גלייך און
 ,ווייכע" נעכטיקע רוב דאס זיינען לעבן, אין פאראייגיקונג די

 דערצו, געשטרעבט פחזות אלע מיס האבן און געווארן הארס
 מ׳האט וואט דאס אז פולער, וואט זיין זאל אויטאנאמיע די אז

 מען זאל אונטערהאגדלונגען, דורך געווינען געקאנט ניט
פאקטן. דורך געווינען

 פונם ארגאניזאציע אלוועלטלעכער דער שייך איז וואט
 יידישע די זיינען אינטערנאציאנאל, דעם פראלעטאריאט,

 ווידער און חסידים. הייסע זיינע געווען שטעגדיק ארבעטער
 אויך נאר אלגעמיין-סאציאליסטישע, צוליב בלויז ניט אמאל
 וואט דעם, צוליב ערשטנס, טעמים. יידיש׳גאציאנאלע צוליב
 דעם, צוליב מלוכה, אייגענע קיין ניט לאנג שוין האבן יידן
 אינסטינקטן, סך א זיי פעלט וואנדער-פאלק, א זיינען זיי וואט

 איינגעפלאנצט טיף יארן הונדערטער לאנגע דורך זיינען וועלכע
 דער פעלט זיי נאציעס. אנדערע פון מאסן די ביי געווארן

 זיי לאנד. מיין - אומגערעכט אדער גערעכט - פון אינסטינקט
 האבן מינסק אין יידן די פרעסטיזש. פאר נעפיל דאס פעלט

 ניט אקופאציע דייטשער דער פון צרות די געפילט געוויס
 באליידיקונג די אבער ;ליעזש פון בעלגיער די ווי ווייניקער,

 - לאגד״ אין אונז ביי הערשעוועט פרעמדער ,א וואט דערפון,
 טיפער סך א געפילט געוויס ליעזש פון בעלגיער דער האט דאס
 דעם מאכט דאם מינסק. פון ייד דער ווי פיינלעכער, און

 עם אינסערנאציאנאליזם. צו מסוגל מער סאציאליסט יידישן
 ווי סאציאל-פאטריאטן, יידן דייטשלאנד אין געווען זיינען
 האבן וועלכע סאציאליסטן, יידישע די אבער וכדומה. פראנק

 געצויגן האט זיי שטימונגען, יידישע לעבעדיקע געהאט נאך
 ראדיקאלן די בלויז ניט אויב און אינטערנאציאנאליזם. צום

רעפארמיסט דער אפילו גאר קאן, אסקאר און האאזע
מיט באוואוסט זיינעץ דריי אלע - בערנשטיין עדוארד
געווען וועלט־קריג בעתן איז - שטימונגען יידישע זייערע

 געוויסע א ספק שום אן דא האט בורג׳פרידן, פונם קעגנער א
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אינטערנאציאנאליזם. גאציאנאלער אונזער געשפילט ראלע
 צוליב און נאציאנאליטעטן׳מלוכות די צוליב צווייטנס.

 מלחמות גרויסע איצטיקע ביי קומט מאסן׳איבערוואנדערונגען די
 צו מלחמה נאציע דערזעלביקער און איינער פון מענטשן אוים

 דעד אין ארמייען. פארשיידענע אין קעגנאנאנדער האלטן
 דייטשן "רוסישע" די אויסגעקומען איז וועלט-מלחמה לעצטער

 געמוזט האבן זעלבע דאס דייטשן, "דייטשע" די שעכטן צו
 די מיט פאליאקן, "עסטרייכישע" און "דייטשע" די טאן

 יעדער ביי קאן אמעריקע פון בירגער די פאליאקן. "רוסישע"
 אויפצוהויבן אויסקומען מלוכה אייראפייאישער אן מיט מלחמה

 קיין אבער נאציע. איין פון ברידער זייערע קעגן שווערד דעם
 דעם פילן ניט שטארק אזוי און אפט אזוי קאן נאציע אנדער
 צעשפרייט זיינען וועלכע יידן, די ווי פיין, ספעציפישן דאזיקן
 יידישער דער ביי וועלט. דער פון לענדער אלע איבער

 מלחמה- גרויסע מיט קאמפענסירט עם ווערט בורזשואזיע
 זייער פון מארד-פאטריאטן זיין קאנען זיי און פראפיטן,

 צרות, נאר מלחמה א פון האבן מאסן יידישע די פאטערלאנד.
 פארשטארקט מלחמה יעדע :ספעציפיש׳יידישע און אלגעמיינע

 אנטיסעמיטיזם. דעכו אויך ממילא און שאוויניזם דעם דאך
 מאסן יידישע די טרייבט דאם אז חידוש, דער איז וואס

 שלום אין ?... אינטערנאציאנאליזם צום אנדערע ווי שטארקער
 פאראנען איז אקט לעצטן אין פערל" שנירל "א דראמע אשם

 מלך, ר׳ אלטן פונם זין צוויי די ווי סצענע, סימבאלישע א
 דער ארמיי, עסטרייכישער דער פון איינער זעלנער, ביידע

 איינער פארביטערט זיך ווארפן רוסישער, דער פון צווייטער
 פאטער דער ן שונא דער :אויסגעשריי מיטן אנדערן אויפן
 ער און ן ברודער דער נאר שונא, דער ניט :אפ זיי האלט

 דארף וואס תרצח/ "לא געבאט אלטן דעם אן זיי דערמאנט
 און ;פאטערלאנד' ״דאס אפגאט נייעם דעם פאר העכער שטיין

 ן שעה גרויסע א "ס׳איז :געזאנג א שאלט זייטן אלע פון
הללויה!" געפונען! אברודער האט אברודער

 פאראינטערעסירט איז ארבעטער יידישער דער דריטנס,
 וואס נאציעס, אנדערע פון ארבעטער די און ער אז דעם, אין
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 אין פארבונדן זיין זאלן לאבד, איין אין אים מיט זואוינען
 קאבען זאלן זיי וועמען צו אינטערנאציאנאל, העכערן איין

 זאל וועלכער קאנפליקט, אנאציאנאלן פון פאל אין אפעלירן
 עס שטארקער וואס און קאנפליקטן. אזעלכע אויסגלייכן קאנען

 אלץ לאנד, און לאנד צווישן אינטערנאציאנאל דער איז
 פרא• נאציאנאלע די צווישן צוזאמענבונד דער איז זיכערער

 זיינען פעסטער אלץ ,לאנד איינצלנעם יעדן אין לעטאריאטן
 ;פאראן שוין זיינען זיי וואו לאנדס-פארטייען, אלגעמיינע די

 ניטא. נאך זיינען זיי וואו ווערן, זאלן זיי האפענונג, מער אלץ
 זיין אויפהויבן קאן אינטערנאציאנאל מעכטיקער א פערטנס.

 אין יידן אויף רדיפות און גזרות קעגן שטים אויטא^יטעטע
 פאר קאמף אין שטיצפונקט א ווערן קאן לענדער, איינצלנע

גלייכבארעכטיקונג.
 מאסף יידישע די אויף בלויז ניט ווירקט אלץ דאס
 אויף אויך מאס געוויסער א אין ווירקט דאס > פארטייען
 סאציאליס• ניט-יידישע אין זיך געפינען וואס יידן, איינצלנע

 די פון יעדן אין איר געפינט דעריבער פארטייען. טישע
 יידן. איינפלוסרייכע פיל אזוי אינטערנאציאנאלן עקזיסטירנדיקע

 זיינען יידן-סאציאליםטן די און סאציאליזם יידישער .דער
 יידישע די איז דאם מ׳זאגט, אינטערנאציאנאליזם. פון הויררן

 יידישע דאס אום ניט עס זיך האנדלט ערשטנס אבער מיסיע.
 קליינע א זיינען סאציאליסטן יידישע די : גאנצע א אלם פאלק,

 דאס איז צווייטנס, און פאלק. יידישן אינם מינדערהייט
 נעבל אויסער און מעטאפיזיש אדער מיסטיש מיסיע ווארט

 קלארע א וועגן זיך האנדלט דא און > ניט גאר עס גיט
 צוליב איז סאציאליזם יידישער דער דערשיינונג. היסטארישע
 פון הויוון די זיין צו געצוואונגען באדיגגונגען אביעקטיווע

 ווערט נויטווענדיקייט אפיעקטיווע די אט און אינטערנאציאנאליזם.
 איבער• האט עמעצער וואס אמשא, ווי ניט סוביעקטיוו, אויפגענומען

 וויליק נאר אנשיקעניש, פיינלעכע א ווי ניט אנגעווארפן, געוואלד
 דעם מיט שטימט וואס אויפגאבע, אן ווי באגייסטערונג, מיט און

 מיסטיש• די ווי שיין, אזוי ניט אפשר איז דאס דראנג. אינערלעכן
זיכערער. און קלערער עם איז דערפאר מיסיע, מעטאפיזישע
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קולטרר פון פעלד אויפן
! *

 אפט האבן וייכטונגען אלע פון סאציאליסטן יידישע די
 אין קולטור-טרעגער'. קיין ניט זיינען "מיר :איבערצוחזרן ליב

 גענויגט צייטגווייז מען איז פארטייען פראלעטארישע אונזערע
 פאר" אין מינדערווערטיק פאר קולטור-ארבעט די רעכענען צו

 טעטיקייט. פראפעסיאנעלער און פאליטישער דער מיט גלייך
 מין אזא לויבן וואכעדיק. קולטור-ארבעט די מאכט דאס

 זי. איז פארשטענדלעך אבער ניט, געוויס מען קאן באציהונג
 שטיין ארט ערשטן אויפן מוז פארטייען פאליטישע ביי

 קולטור• די טאן אזוי ניט איז אויפגאבע זייער ;סאליטיק
 פאר באדינגונגען פאליטישע די צוגרייטן ווי גופא, ארבעט

 פראפעסי׳ אין און פארטייען, קעמפערישע זיינען דאם איר.
 פון עלעמענט דער איז ארבעט פאליטישער אין און אנעלער

 מאסן די 5 קולטור פון פעלד אויפן איידער בולטער, קאמף
 סך א נויטן פאליטישע און עקאנאמישע זייערע מאנען

 וועלכע קילטור-באדערפענישן, די איידער דרינגענדיקער,
 מאמענטן הייסע אין ;ארויסרופן זיי ביי ערשט נאך מ׳דארף

 ווייניקער זיך קאמף פאליטישער און פראפעסיאנעלער דער לאזט
 לאזט אינגאנצץ, פארכאפט ער ;קולטור-ארבעט די ווי אפלייגן,

 ווען סאציאליסטן, פארדיינקען ניט מ׳קאן און אפאטעמען. ניט
 וועלכע ביי קולטור-טרעגער, ריינע פון אפ זיך צאמען זיי

 גאנצע די און פראגראם פון ת׳ דער און א' דער איו קולטור
 ארעמער דער צוווארפן - פילאיטראפיע מין א בלויז איז זאך

קולטור״טיש. רייכן פונם ברעקלעך פאר א נעבעך מאסע
 אין טאן, וואכעדיקן דעם אויף געקוקט ניט אבער
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 האבן ארבעט, קולטור דער פון גערעדט אפט מ׳האט זועלכן
 דאזיקע די נאכאנאנד פארטייען פראלעטארישע יידישע אלע

 געורען זי איז שטילשטאנד פון מאמענט אין 5 געטאן ארבעט
 סאן, געמוזט עס האבן זיי ארבעט. איינציקע זייער כמעט
 איז אויפקלערונג אלגעמיינע אן אז געוואוסט, האבן זיי יוייל
 אז פראפאגאנדע, סאציאליסטישע טיפערע קיין מעגלעך ניט
 אויסנוצן, געהעריק ווי נישט קאן מאסע אומקולטפרעלע אן

 אפילו זאל זי ווען און נצחונות, אירע באפעסטיקן נישט קאן
 זעלבסט־ אימשטאנד זיין ניט זי וועט מאכט, די פארכאפן
 דעם ניט לאנד, פון ווירטשאפט די ניט אנצופירן שטענדיק

 געחזרט כסדר זיי האבן אומזיסט ניט פלוכת-אפאראט. גאנצן
 אויפי אלגעמיינע די מאכט". איז ,יויסן אז ארבעטער, די מיט

 אנטרויען געוואלט ניט סאציאליסטן די האבן ווידער קלערונג
 באפארבן ניט זי זאלן יענע כדי טוער, ניט-סאציאליסטישע

 השפעה קיין קריגן ניט דערווייל זאלן גייסט, בורזשראזן א מיט
 געווען, ניט פשוט איז עס :עיקר דער און ארבעטער. די אויף

אנצוטרויען. ארבעט דאזיקע די דרעמען
 אומ• השם ברוך פארמאגן מיר ווען היינט, אפילו
 קולטור, און ליטעראטור פאר ארגאניזאציעס פארטייאישע

 פלייצעס די אויף ארבעט טייל גרעסטער דער אויך נאך ליגט
 קרייזן בירגערלעכע די ;פארטייען פראלעטארישע די פון

 אויסגענוצט רוב דאס ווערן וועלכע טוער, איינצלנע נאר גיבן
 פאר• וועגן אונז ביי מ׳רעדט בעת און ;סאציאליסטן די פון

 אריינציען און קולטור-באוועגונג דער פון באזע די ברייטערן
 אום מערער זיך עס האנדלט דעמאקראטיע, בירגערלעכע די
 עטלעכע מיט בפרט כוחות, פאקטישע ארם איידער טענדענץ, א

 האבן בונד פון פארגייער די בעת צוריק. יאר דרייסיק און
 ניט גאס יידישער דער אויף איז ארבעט, זייער אנגעהויבן

 ניט וויפיל א סאן קאגען און וועלן זאל וואס כח, אזא געווען
 אנהויבער, די זיי, מאסן. די צווישן קולטור-ארבעט ברייטע איז

 די פאר קולטור קיין וועט הימל פון אז געוואוסט, האבן
 צולייגן ניט זאלן זיי וועץ און אראפפאלן, ניט מאסן יידישע

 עס וועט ווער טא שטויס, גויטיקן דעם געבן נישט האנט, די
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 גביריש" א געווען דעמאלט נאך איז מפיצי-השכלה די טאן?
 געכראגן האט וועלכע חברה, פילאנטראפיש-אסימילאטארישע

 די קינדער. באלעבאטישע פאר בילדונג פארמעלע רוסישע
 מיט געזעלשאפט אין געווארן פארוואנדלט איז חברה

 אייניקע אין נאר אויך דאס און - מיטגלידערשאפט ברייטערע א
 זיך האבן ערשט דעמאלט און ,1905 נאך — שטעט גרעסערע

 ווירקונג דער אונטער - טענדענצן יידישיסטישע באוויזן איר אין
פארטייען. סאציאליסטישע די פון

 זיין צו יארן לאנגע געווען באשערט איז אום
 ארבעטער- גרעסטע די דערנאך יחיד, בן דער אפריער
 ניט וועט עס און ;גאס יידישער דער אויף פארטיי

 וואס דאס אז זאגן, וועל איך ווען גוזמא, קיין זיין
 קולטור, פון געביט אויפן אויפגעטאן און געטאן האט בונד דער

 יידישזג $נדערע אלע פון ארבעט די אריבער ווייט שטייגט
גענומען. צוזאמען פארטייען

11

 פיאנערן די האבן קולטור פון פעלד אויפן אז זאגן, מ׳קאן
 גראד געוויסן א צו ביז ארבעטער-באוועגונג יידישער דער פון

 משכילים,. די פון ארבעט איבערגעריסענע די געפירט ווייטער
 קינדעד, באלעבאטישע די פאר געטאן האט השכלה די וואס
 ד^ פאר געטאן סאציאליסטן יידישע ערשטע די האבן דאס

 יידן, גוטן און רב פונם ממשלה די געבראכן :ארבעטער-מאסן
 פארשימלטע אויסגעווארצלט ספר, אלטן און המדרש בית פון

 די אומגעווארפן טראדיציעס, אפגעלעבטע און פאראורטיילן
 נייער דער נון יידן דעם אפגעטיילט האבן וואם ווענט,

 ארויס. געטא דער פון געריסן ציוויליזאציע, אייראפייאישער
 און אימפעט גרעסערץ א מיט מיטלען, און וועגן אנדערע מיט

 די ען גער איז ארבעט די אבער ראדיקאלער, און טיפער סך א
 מליצה- זייער אויף האבן משכילים די וואס דאם, - זעלביקע
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 ליכט. שפרייטן און פינסטערניש פארטרייבן :גערופן לשון
 ניט מען האט דעם אן ;אנהויבן געמוזט מען האט דערפון
 בראשורן ערשטע די איבער לייענט ווייטער. גיין געקאנט

 רוייט ווי חידושן, זיך איר וועט פארגייער, זיינע און בונד פון
 השכלת• דער צו ענלעך אפט טאן זייער לויט זיינען זיי

ליטעראטור.
 געביט, דעם אויף בונד פון פארדינסט גרעסטער דער

 דערהויבן האט ער וואס דאם, איז ריידן, מיר וועלכן וועגן
 קולטור-מענטש, א פון מדרגת דער צו ארבעטער יידישן דעם
 דער פון טרעגער לעבעדיקן א פאר געמאכט אים האט ער וואס

קולטור. יידישער נייער
 כמעט ארבעטער יידישער דער האט צוריק 55 יאר א מים

 :שפייז גייסטיקע זיין קולסור-באדערפענישן. קיינע געהאט ניט
 הארצרייסעדיקן א שמרם מעשה־ביכל, א - יוגנט דער אין

 קאפיטל פארשלאפענער א שבת צו שבת פון - שפעטער ;ראמאן
 זיינע פארשטענדעניש. אן אדם, חיי שטיקל א אדער תהילים

 אויך דאס און קארטל, א און גלעזל א - בחורווייז :פארגעניגנס
 - פארשייטערע די ביי ; סטאטעק א ווי געוואויגן, און געמאסטען

 אין געגאנגען מען איז לעבן אין מאל פאר א ;טאנץ־קלאס א
 דער איז געווארן, עלטער חתנווייז. י געוואוינלעך צירק,

 יום• און שבתים די אפשלאפן - געווען פארגעניגן גרעסטער
 בית-המדרש, אין אדער עסן נאכן היים דער אין טובים,

 חזנס דעם מיט געקוויקט זיך מ׳האט מגיד. א הערנדיק
 אן אויף צעך אין געשלעג הייסן א מיט און "ממקומך׳ א

 אין שמוץ "שמוץ, - קינדער זיינע פון דערציהונג די אסיפה.
 טעמפ, געווען איז ארבעטער יידישער דער הארצות". עם

 ;נאז זיין פון ווייטער געזען נישט האט ער ;אבערגלויביק
 געציטערט נאך מצוה, א פון הנאה קיין געהאט גישט שוין

 די פאלקס-בלאט", ,יידישע דאס עבירה. אן פאר אימת׳מות
 געווען, דעמאלט שוין זיינען וואס ביכער, בעסערע געציילטע

 באלעבאטישע און משכילים פון געווארן געלייענט זיינען
 דערגיין ניט כמעט זיי פלעגן ארבעטער דעם צו > ווייבלעך

 און שמרס אפילו ,נודנע", צו אים פאר געווען זיינען זיי און
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 מינדער• אקלייגע נאר געלייענט האט ראמאנען בלאשטיינס
 געווען נישט ס׳איז געלייענט. גארנישט האבן רוב דאם הייט.

 איז עברי דער אויף און אינטערעס, קיין ניט צייט, קיין ניט
שווער. געווען אויך מען

 ביים געוועקט אן טריט ערשטן זיין פון האט בונד דער
 צו דורשט א קולטור, צו אינטערעס א ארבעטער יידישן

 לייענען, צום געוואוינשאפט די אים ביי געפלאנצט וויסנשאפט,
 געלערנט האט ער נויטווענדיקייט. א פאר לייענען דאס געמאכט

 נישט ;דרך׳ארץ מיט בוך א אויף קוקן ארבעטער יידישן דעם
 פארטרייפן, צו צייט די קינדער-שפיל א נארישקייט, א אויף ווי

 דערציען, לערנען, דארף וואס זאך, טיף-ערנסטע א אויף ווי נאר
 עם וועלכע פאר אזאך, אויף ווי לעבן, אין אוועג ווייזן
 בונד דער און זיין. צו מקריב זיך אפילו ליידן, צו לוינט
 זאל ארבעטער יידישער דער אז דערפאר, געזארגט אויך האט

 ארבעטס• אקורצערן פאר קאמף דער לייענען. צו צייט האבן
 פאר קאמף א אויך געווען ד$ך אנדערע צווישן איז טאג

 דאס ארבעט. גייסטיקער פון מעגלעכקייט א פאר שעהן, פרייע
 גאר געווען דעמאלט ארבעטער יידישן פארן איז גופא לייענען

 ווי נאך פלעגן בחורים רוב ד^ס מלאכה. גרינגע קיין נישט
 געגאנגען דאך זיינען זיי :ביכל יידיש א דורכקריכן איז עם
 געווען זיינען מיידלעך די צווישן דאוונען. געקאנט חדר, אין
 אויס׳ געקענט. ניט עברי קיין אפילו האבן וואס סך, א גאר

באוועגונג. דער אין שוין זיך זיי האבן לייענען געלערנט
 דעם חוץ א אלץ. ניט נאך איז לייענען קענען אבער

 באגריפן, פון פית אלף אן פאראן נאך איז אותיות, פון בית אלף
 וכדומה, נאטור געשיכטע, פון ידיעות עלעמענטארע ערשטע די
 ערנסטע אן פארשטיין צו אוממעגלעך איז עס וועלכע אן

 ראשי די אט מען באקומט לייטן ביי ביכל. אדער רעדע
 האט ארפעטער יידישער דער פאלקס-שול. דער אין פרקים

 וועלט• קיין ער האט חדר פון ;געהאט ניט שול פאלקס קיין
 געהיימע און קרייזלעך די מיטגעבראכט. ניט ידיעות לעכע

 קלוב דער אינטעליגענטן, מיט באגעגענישן די פארזאמלונגען,
נאמען דעם געטראגן האט וואס הימל, פרייען אונטערן
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 ליטערארישע אין אוונט׳קורסן די שפעטער ^ארבעטער׳בערזע",
 נייע מיט מוח דעם בארייכערט האט אלץ דאס - פאראיינען

 דענקען, צו צוגעוואוינט ידיעות, 'פארשיידענע מיט באגריפן,
 און אים אין וואט אלץ, אין וחשבון דין א אפצוגעבן זיך

 אגפאנגס• די פארביטז מאס געוויסער א אין האם דאם ארוס^אים.
שול. פאלקס א אין בילדונג
 אפילו איז לייענען דאס ווען מאסע, דער פון מענטש א

 ; ביכער זיפן צו ליב ער האט געוואוינשאפט, א געווארן אים ביי
 היפט געשפרעבן, די שורות, קורצע די נאר ער לייענט אפט

 סוף דעם דערוויסן צו זיך יאגט באשרייבונגען, די איבער
 באזונדער שורה יעדע ער פארשטייט אמאל מעשה. דער פון
 איין אין שורות עטלעכע צונויפצובינדן בפח ניט איז און

 וואט אנהויב. דעם ער פארגעסט זייטל סוף ביים געדאנק.
 דארף ער, זאגט בוך, "א "נודנע". ער רופט טיפער עפעס

 פארטיפן, אנשטרענגען, אריינטאן, זיך אליין.." לייענען זיך
 פון האבן הנאה פארגלייכן, און צוריק אביטל זיך אומקערן

 ;קולטור פון מדרגה העכערער א צו געהערט דאס - שפראך דער
 דערגרייכט ער איידער זיך, איבער ארבעטן מוז מענטש א

 די מיט בלויז ניט הערן קענען מיט איז זעלביקע דאס דערצו.
 איבערארבעטן אריינטראכטן, זיך קאפ, מיטן אויך נאר אויערן,

 - אקטיוו הערן און לייענען שכל. אייגענעם מיטן געהערטע דאס
 מיטגעבראכט. ניט חדר פון ארבעטער יידישער דער האט דאס

 פארן גימנאסטיק איז ניט וועלכע געגעבן נאך האט ישיבה די
 געהאט עט האבן מאסע דער פון קינדער וויפיל אבער ;מוח
 פונם אוואנגארד דער ? ישיבה א אין לערנען צו דעם

 גייסטיקע נויטיקע די באקומען האט פיאלעמאריאט יידישן
 די געלייגט האט וועלכע קלאסן־באוועגונג, זיין אין דיסציפלין

 דער אויף ווארט, געהערטן און געדרוקטן אויפן וואג גרעסטע
 ארבעטער׳ייד נייער דער וואט דאס, באוואוסטזיין. פון ארבעט

 פאר׳ אלע ברעכן ווערטן, אלע איבערשאצן גענומען האט
 געמאכט, האט אליין דאס שוין - טראדיציעס און אורטיילן

 לעבעדיקער, און געשוויגטער באוועגן זיך זאל מוח זיין אז
קולטיווירט. געשליפן, אים האט
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 דעד איז דאס - קולטור-מענטש אלם ארבעטער, דער
 יידישער נייער דער פאר סאציאליזם פונם פארדינסט גרעסטער

 וואלט זי געווען, מעגלעך ניט זי וואלט דעם אן קולטור.
 בעסער אונזער האלטן. צו זיך וועמען אויף געהאט ניט פשוט
 יידישן א פון התחלות די לעקציעס, ערנסטערע אונזערע בוך,

 אלץ דאס - קונכט פלאסטישער יידישער א פון קונסט-טעאטער,
 ארבעטער• יידישע די וואס דעם, דאנק א נאר ימעגלעך איז

 געשאפן יאר דרייסיק און עטלעכע פון משך אין האט באוועגונג
 שיכטן, קולטורעלע באדייטנדיקע מאסע יידישער דער אין

 נייע די וועלכע פאר אלעס, דעם אין זיך נויטיקן ואס ו
 איז בכלל קולטור גייע די - קונכט נייע די ליטעראטור,

נויטבאדערפטיקייט. בלוטיקע לעבעדיקע א
 געווען איז ארבעטער יידישן פונם אומגאנגס-שפראך די

 האט ער וועלט. זיין געווען ס׳איז ארעם ווי ארעם, אזוי
 פארמאגט. ווערטער ווייניק האט און געדארפט ווערטער ווייניק

 שבתדיקן מיטן "ריידן אויספיינען, געוואלט עמעצער זיך האט
 ארייג• ער פלעגט פאלק, פון אויסדרוק זאפטיקן לויטן לשון/
 האלבע פאר א דייטש, סמארגאנער ווערטער עטלעכע בראקן
 דער אין געווען זיינען צייט איין > רוסיש ווילנער פראזן
 רעספעקט מיט זאגן, צו פאסט עס :ווי ווערטלעך, אזעלכע מאדע

 פאר• אמאל ימיט האט באוועגונג די פאלאזשים. מעלדן, צו
 האט ער ארבעטער, יידישן פונם האריזאנט דעם ברייטערט

 זיי מען האט אפריער ווערטער. נייע סך א אין נויט א געקריגן
 די פאריידישט. כיסל קליין א נאר רוסיש, פון גענומען

 אויף געפירט יארץ ערשטע די דאך זיך האט פראפאגאנדע
 די און רוסיש, אין געטראכט האבן אינטעליגענטן די ;רוסיש

 ארבעטער, די מיט גערעדט האבן זיי וואס ווערטער, יידישע
 יאר 12-10 ערשטע די איבערגעזעצטע. געווען זיי ביי זיינען

 באוואוסטזיניקן א פון שפראך די איז באוועגונג דער פון
 :אויסדריקן און ווערטער אזעלכע מיט פול געווען ארבעטער

 קרוזשאק, א גיט אינטעליגענט דער סאזנאטעלנער, א איז ער
 אין נעמען זיך, ראזוויווייעט ער גראמאטע, קענען מ׳דארף

 אויף גיין סטאטשקע, א מאכן פאניאטיע, א האבן וונימאניע,
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 בונד פון ,שבועה" אלטע די סכאדקע... א אויף סאבראניע, א
 דער זיינען מיר :שורות זעלכע א געהאט זיך אין האט

 :)וואריאנט באראד פראסטער דער מ׳רופט וואס פראלעטאריאט,
 נאראד, :ברידער זשע, שרייט טא נאראד(... טשארנער
 ארויס• ווערטער רוסישע די זיינען ביסלעכווייז !״ וופעריאד
 געקומען זייגען ארט זייער אויף און געווארן געשטויסן

 שניט, יידישן צום נאענט געוועץ זיינען וואט דייטשע, אזעלכע
 ארבעטער אן ווען היינט, ווערטער. יידישע אינגאנצן אדער
 פון מען מאכט ווערטער, דייטשע אדער סלאווישע פיט רעדט

חוזק. אים
 ס׳האט ארבעטער״ליטעראטור, די געווירקס האט דא
 יידן לאדזער און ווארשעווער די וואס פאקט, דער געווירקט

 האט עס ;ווערטער רוסישע די פארדייען געקאנט ניט האבן
 ארבעטער. די פון חוש עסטעטישער דער גערוירקט אויך

 בערשטער, די האבן ווערטער נייע די פאר פארדינסט גרויסן א
 די און גרענעץ, פרייסישער דער ביי געוואוינט האבן וועלכע
 ניט רוסי-שע. די ווי נעענטער, געווען זיי איז שפראך דייטשע

 איז ווארט יעדעס זיך. רעדט עס ווי זיך, טוט גיך אזוי
 אויסגע׳ זיך האט עם ביז גלגולים, עטלעכע דורכגעגאנגען

 קרוזשאק. ווארט פונם גלגולים די נאך געדענק איך סטאלירט.
 טערמין רוסישער דער אט שוין האט יארהונדערט פאריקן סוף

 מ׳האט און ארבעטער יידישן בעסערן דעם פרעמד געקלונגען
 געגנט איין אין פארבייטן. צו אים וואס מיט זוכן, גענומען

 ,אצירקל/ געגנטן אנדערע אין ,ארעדל/ באנוצט מען האט
 בערשטער" פונם פירער דער איז 1900 הארבסט אין רינג;/ ,א

 און דווינסק קיין וואלקאווישק פון געקומען אורציק בונד
 געווארן, געפעלן איז עס ,קרייזל". ווארט דאס מיטגעבראכט

צוגענומען. זיך האט
 ארבעטער- יידישן א שאפן צו קנאפ געווען איז עס

 לעזער דאזיקער דער דערפאר, זארגן געדארפט ס׳האט > לעזער
 צוזאמען דאך וואקסט לעזער דער :לייענען צו וואס האבן זאל

 קאסעס עקאנאמישע ערשטע די מיט צוזאמען בוך. פיטן
 יידישע די גייען פאראיינען( פראפעסיאנעלע )אומלעגאלע
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 יעדער פון איינריכטוגגען נעץ דער אין ארבעטער-ביבליאטעקן.
 די ארט חשובן א פארנומען מאל אלע האט ארגאניזאציע

 ביכער, צענדליק אפאר פון אנגעהריבן ביבליאטעק-קאמיסיע.
 בוידעס-שטיבל א אויף ערגעץ באהאלטן געלעגן זיינען וואס
 אדער קרייזל א פון ביבליאטעקל דאס געבילדעט האבן און

 ביבליא• רייכע פארהעלטניסמעסיק די מיט געענדיקט פאך, א
 באראכאוויקלובן, אדער גראסער היינטיקע אייניקע פון טעקן
 זיינען וואס כוחות, אין זארגן ליניע לאנגע א זיך ציט

 געבן פון ארבעט שווערער דער אויף געווארן אוועקגעלייגט
האנט. אין בוך א ארבעטער דעם

 מיט אנצופילן. וואם מיט האבן מען דארף אביבליאטעק
 קיין כמעט ביבליאטעק יידישע א פאר איז צוריק 35 יאר א

 באקומען האט ארבעטער רוסישער דער געווען. ניט ביכער
 ליטעראטור. ארייכע קלאסן הערשנדיקע זיינע פון בירושה

 באקומען ארבעטער יידישער דער האט ירושה א פאר וואס
 ליטעראטור וועלטלעכער דער פון געביט אויפן ? ?ני זיינע פון

 35 מיט מיר האבן בעלעטריסטיק פון נישט. גאר ווי כמעט
 פון טריט ערשטע די און מענדעלין נאר פארמאגט צוריק יאר

 מיר וואס ליטעראטור, שיינע די פרץ. און עליכם שלום
 יידישער דער מיט צוזאמען אויסגעוואקסן איז היינט, פארמאגן

 ארעמער, ערך אן ניט געווען וואלט זי און ארבעטער׳באוועגונג
 קליין• אונזער אויף נאר שטיצן דארפן זיך זאל זי ווען

 - מאסע קליינבירגערלעכע אונזער וועלטל. באלעבאטיש
 און פרענקיש אלט און פרום איז אירער טייל גרויסער א

 טייל גרויסער אנדער אן ;נישט ליטעראטור קיין בכלל דארף
 כמעט גייען וואס סענטימענטן, העברעאיסטישע שטארקע האט

 אן ניט תכלית־אסימילאציע. מיט האנט און האנט דורכאוים
 פילן וואס שיכטן, קליינבירגערלעכע די זיינען קלענער ערך

 אזעלכע, סך א דא איז זיי צווישן און בוך יידישץ א אין נויט א
 האבן און ארבעטער געווען יוגנט דער אין זיינען וואט

באוועגונג. דער פון שול די דורכגעמאכט
 מיט דורכגעדרונגען איז ליטעראטור יידישע נייע די

 זיך דערמאנט ארבעטער-באוועגונג. יידישער דער פון זאפטן
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 זיך דערמאנט פינסקי, דוד רייזען, אברהם ראזענפעלד, מאריס
 בעלעטריסטן אונזערע .1897-1894 פון שאפונגען פרצעס ל. י.

 קעמפנדיקע די פון געווארן באאיינפלוסט שטארק זיינע
 אויב און שטימונגען. טעמעס, זיי פון גענומען ארבעטער-מאסן,

 רעכנט נישט, אדער עם ער וויל צי שריפטשטעלער, יעדער
 אויפגעמען, ווערק זיין וועט וועלכע אוידימאריע, דער מיט זיך
 לעזער יידישן פארן איז שאפן, זיין אין ווירקט׳מיט זי און
 פארגעשריטענע די אלץ ווי מער געווען אוידיטאריע אזא

 האט ארבעטער יידישער נייער דער ארבעטערשאפט. יידישע
 אויסגעטיילט אויך האט ער ; אוידיטאריע די בלויז נישט געגעבן

 די אנצורופן גענוג איז עס שעפער. טאלענטירטע זיך פון
 לייב, מאניע ראזענפעלד, יוגה ווייסנבערג, מ. י. :נעמען
קלענערע. אנדערע סך א און לייוויק

 דירעקט, געווירקט אויך דא האט ארבעטער-באוועגונג די
 אונזערע פון אויפמערקזאמקייט די צוצוציען געמיט זיך האט זי

 פון פיאנערן די ארבעטער־יידן. נייעם דעם צו קינכטלער
 פרצען, מיט פארבינדונג ענגער אין געשטאנען זיינען בונד

 די געווירקט. זיי אויף האבן און רייזענען גוידאן, פינסקין,
 ארויסצוגעבן נויטיק פאר געהאלטן אויך האבן סאציאליסטן

 קאנספיראציע, פון צייט דער אין ארבעטער. פאר בעלעטריסטיק
 געקאסט האט ליטעראטור טראנספארטירן און דרוקן ווען

 קליינע זשענעוו אין געדרוקט "בונד" דער האט קרבגות,
 צבי/ ,פאמיליע פינסקיס דוד זאמלביכער, בעלעטריסטישע

 פארשפרייט. דארטן און רוסלאנד קיק טראנספארטירט עס האט
 וועלט" "די פארלאג בונדישער דער גיט ,1900 נאכן שפעטער,

 זיי פון איינעם )אין זאמלביכער ליטערארישע גרויסע ארויס
 קייט/( "גאלדענע פרצעס אפגעדרוקט מאל ערשטן צום איז
 דוד ,פארטאג/ ווייטערס דראמעם, הירשבייג© ארויס גיט

 די פון פארלאג דער דרוקט > געזאגגעף ״שטילע איינהארנס
נקמה". פון ,גאט אשם שלום ס. ס.

 35 מיט מיר האבן בעלעטריסטיק פון געביט אויפן אויב
 פאפולער. די נאך איז מענדעלען, פארמאגט שוין צוריק יאר

מדבר. א געווען דעמאלט יידיש אין ליטעראטור וויסגשאפטלעכע
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 די בראשית. פון אנהויבן געדארפט אלץ נאך מען האט דא
 זיך האבן ארבעטער-באוועגונג יידישער דער פון פיאנערן
 איבערגעזעצט, מ׳האט ארבעט. דאזיקער דער פאר גענומען

 פאר- ארויסגעגעבן, געשריבן, ;פאפולאריזירט קאמפילירט,
 זיך מ׳קאן ווי שווערער, סך א געווען איז ארבעט די שפרייט.
 דעמאלט נאך איז שפראך יידישע די :פארשטעלן איצטער

 נישט > באגריפן וויסנשאפטלעכע אויסצודריקן מסוגל געווען ביט
 דאס פראזע. דער פון בו-י קיין טערמינאלאגיע, קיין געווען

 ליטעראטור שיינער דער פאר אויב שאפן. געמוזט מען האט אלץ
 שפעטערדיקע די אין מענדעלי, פראזע יידישע די געבויט האט

 פארפיינערט, און פארפולקומט זי האבן אונזערע קינסטלער
 בלויז ניט - שפראך פאפולער״וויסנשאפטלעכע יידישע די איז
 נאטור• פאר אויך מאס אגרויסער אין נאר, געזעלשאפטלעכער, פאר

 באוועגונג, ארבעטער דער אין געווארן געשאפן - וויסנשאפט
 אבער האבן אמעריקאנער די רוסלאנד. אין און אמעריקע אין

 געמיט זיך מען האט רוסלאנד אין בעת דייטשמעריש, געשריבן
 וואס פאפולאריזאציעס, די איבער לייענט יידיש. שרייבן צו

 פאלקס׳בלאט" ,יידישן אין געדרוקט ווען זעלטן זיך האבן
 דער וואס פאפולאריזאציעס, די מיט זי פארגלייכט און וכדומה,

 אין שפראך די פארגלייכט נאכמער, ;ארויסגעגעבן האט בונד
 ,1905 ביז 1897 פון גופא בונד פון פאפולאריזאציעס פארשיידענע

 אויף געווארן אויפגעטאן איז עס וואס אפשאצן, איר וועט
געביט. דעם

 פאפולער- דער וועגן געווארן געזאגט איז וואס דאס, און
 זאגן קאטעגארישער נאך מען קאן ליטעראטור, וויסנשאפטלעכער

 האבן ארבעטער-באוועגונג דער ביז פובליציסטיק, אונזער וועגן
 די אין געהאט. ניט גאר פובליציסטיק יידישע קיין מיר

 טעם אן מאמרים, בטלנישע דרוקן זיך פלעגן וואכנבלעטער
 האלב-דייטש, אדער תחינה-לשון א אין געשריבן ריח, אן און

 ניט האבן מאמרים יענע פון שרייבער די פאלאווינא-רייסיש.
 פאר זאגן. צו ווי געוואוסט ניט און זאגן צו וואס געהאט

 ניט יידיש אין דעמאלט נאך איז געדאנק וועלטלעכן נייעם א
פראזע. געבויטע קיין ניט ווערטער, קיין ניט געווען
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 ארגעטער יידישן צום געקומען זיינען סאציאליסטן די
 זאגן צו סך א געהאט האגן זיי אינהאלט. גרויסן נייעם א מיט
 אייב• וואס לייכטער, וואס עס זאגן צו באמיט זיך האגן און

 איינגעגעגן. נישט אונז עס זיך האט אנהויג אין דרוקספולער.
 נישט בויגעוודיק, נישט הילצערנע, א געווען איז שפראך די

 לשון "דער לאכן: גוטמוטיק אפט פלעגן ארגעטער די שיין.
 ציין די תרגום-מ׳קאן ווי איז ,ארגעטער׳שטימע" דער פון

 אומלעגאלע אונזערע פון מיטארגעטער די אויף צעברעכן".
 אין פארשרייגן זיך דארפן זיי אז זאגן, מען פלעגט ארגאנען,

 זיך מיר האגן גיסלעכווייז פאראיין... האלץ־ארגעטער
 די רייכער, געווארן איז שפראך די שרייגן. אויסגעלערנט

 :קאטעגאריש זאגן מ׳קאן און ענערגישער. עלאסטישער, פראזע
 היבש א און געווארן געגורן איז פוגליציסטיק יידישע די

 ארבעטער• יידישער דער פון שוים אויפן אויסגעוואקסן גיסל
 געפונען שוין האגן פוגליציסטן גירגערלעכע די באוועגונג.

פארטיק. מאס געוויסער א אין שפראך די
 אינהאלט. דעם צו שפראך דער פון איגער מיר גייען

 חברים די אפילו נאר פובליציסטן, גירגערלעכע די גלויז נישט
 זיך האגן פארטייען סאציאליסטישע יידישע אנדערע פץ

 און פראגן יידישע ריין מיט נאר דורכאויס כמעט אפגעגעגן
 אן אן געזויגן און געקייט האגן זיי וועלכע פראגלעמען,

 אפגעגעגן אלץ ווי מער שטענדיק זיך האט בונד דער אויפהער.
 פראגן יידישע ריין די אפילו און פראגן, אלגעמיינע מיט
 אלגעמיינע גרויסע די פון פערספעקטיוו אין געשטעלט ער האט

 געגעבן ער האט אינטערעסן נאציאנאלע אונזערע ;פראגלעמען
 אלגעמיינע אין וועלט-האריזאנטן. ווייטע די אין אויסגליק אן

 און פארטייען אלע פון ארגעטער יידישע די האגן פראגן
 פון אויסגאגן די מיט געשפייזט זיך אלץ ווי מער ריכטונגען

 גאליציען אין אפילו נאר אליין, רוסלאנד אין בלויז נישט בונד.
 האט אמעריקע אין אויך גראד געוויסן א גיז רומעניען, און

 פון יניקה קולטורעלע זיין געצויגן ארגעטער יידישער דער
 גיגליאטעק. יידישע היינטיקע א סיר נעמען וועלט". ,די פארלאג

 דירעקט געווארן באשאפן איז אירער טייל גאדייטנדיקער א

159



 איד טייל גרעסערער א נאך ן באוועגונג ארבעטער דער אין
 געווארן איז אדער איינפלוס איר אונטער געווארן געשאפן
ארבעט. איר אדאנק נאר מעגלעך

 אויף געוואקסן זיינען ליטעראטור און שפראך יידישע די
 האט צייט איר אין יעדערע וואם באוועגונגען, גרויסע אריי

 די פריער א געווען איז דאס שטוים. שטארקן א געגעבן זיי
 העכערע סך א מיט שפראך די בארייכערט האט וועלכע חסידות,

 לעבעדיקע נייע אריינגעגאסן האט ווערטער, נשמה״יתירהדיקע
 איבערגעלאזן אוגז האט און פאלקלאר אונזער אין שטראמען

 איז דערנאך מעשיות. בראסלאווערס נחמן ר׳ ווי פערל אזא
 דרייסיק און עטלעכע לעצטע די אין השכלה. די געקומען

 ציוניזם דער :באוועגונבען גרויסע צוויי געווירקט האבן יאר
 אויף השפעה א געהאט האבן ביידע סאציאליזם. דער און

 ציוניסטישער דער ליטעראטור. און שפראך אונזער פון וואוקם דעם
 יידישער נייער דער אין עטאפ אן געווען געווים איז ,יוד׳"

 העברעאיסטיש געווען תוך אין איז ציוניזם דער אבער ליטעראסור.
 געווען עס איז יידיש, פאר געטאן עפעם האט ער אויב און

 סאציאליסמן. די קעגנער, זיינע פון געטריבן נאר ווילן, זיין קעגן
 ♦ ציוניסט איינצלנעם יענעם אדער דעם וועגן ניט רייד איך
 באוועגונג. און ריכטונג אלם ציוניזם דעם וועגן רייד איך
 די אין ניט מאסן, די איבער געשטאנען איז ציוניזם דער און

 פארגלייך אין קליין אומגעהויער געווען ווירקונג זיין איז מאסן.
 שאפונגס-קוואלן נייע געעפנט האט וועלכער סאציאליזם, מיטן
פאלק. פון טיפענישן די אין

 ארבעטער פאר אוונט׳קורסן די פארצייכעגען דא לאמיר
 אין געזעלשאפטן ליטערארישע די האמעל, מינסק, ווילנע, אין

 די לאדז, אין ,הארפע" די וויטעבסק, דווינסק, ווארשע, ווילנע,
 סטאליפינס פון יארן פינסטערע די אין פאראיינען. דראמאטישע

 צענטרן לעגאלע אייגציקע די כמעט געווען זיי זיינען ממשלה
 זיינען תחום יידישן ין82 - ארבעטערשאפט יידישער דער פון

 צייט יענער אין פאראייגען פראפעסיאנעלע לעגאלע קיין דאך
 קולטור• די איז אנטוויקלונג ברייטע קיין געווען. ניט ווי כמעט

 יענע אין געווען: באשערט ניט צייט יענער פון געזעלשאפטן
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 באוועגונג, דער פון אנטלאפן אינטעליגענץ די דאך איז יארן
 די זיינען דעם חוץ קולטור-טוער. אין מאנגל א געווען איז

 די און קליין זייער געווען דעמאלט מעגלעכקייטן לעגאלע
 אוממעגלעכקייטן. לעגאלע :רופן רעכט מיט זיי פלעגן אדבעטער

 כסדר ווי געלעבט, אזוי ניט האבן קולטור׳געזעלשאפטן די
 האבן טעאטער פון געביט אויפן פראבעס טויט. פארן געציטערט

 ,אומלעגאלע" די אין נאך מאכן אנגעהויבן סאציאליסטן יידישע די
 סוף מען פלעגט איינשטעלעניש גרעסטער דער מיט יארן.

 אומלעגאל, שטעלן יארהונדערט היינטיקן אנהויב און פאריקן
 פארן ,מלחמה די שטאט דער הינטער שטאל א אין ערגעץ
 פאמיליע"( א פון "געשיכטע אנ-סקיס ש. פון ואיבערגעמאכט לעבן'

 מאדלענא/ און ,זשאן מירבאס אקטאוו ,וועבער". הויפטמאנם
 דראמאטישע און ליטערארישע די ביי זיך האבן 1905 נאכן

 האבן וועלכע קרייזן, דראמאטישע געגרינדעט פאראיינען
 דערציען געהאלפן האבן און דראמעס ,ליטערארישע" געשטעלט

 ארטיסטן. אריי אויך נאר טעאטער-עולם, יידישן דעם בלויז ניט
 געשטעלט צייט לעננערע א פריער א זייגען דראמעס הירשביינס

 און ארבעטער פון קרייזן דראמאטישע די דורך גאר געווארן
 פראפעסיאנעלער דער אויף אריבער זיי זייגען דארטן פון ערשט
 איז פארמאציע ערשטער איר אין טרופע" ,ווילנער די בינע.

 ווילנער דער ביי קרייז דראמאטישן דעם פון אויסגעוואקסן
בונד. פון געזעלשאפט ליטעראריש-דראמאטישער

 1 געשאפן זי האט ווער - פאלקסשול יידיש׳וועלטלעכע די און
 פאליטישע די פאר געקעמפט האבן סאציאליסטן יידישע די

 ; אוממעגלעך געווען וואלט שול אזא וועלכע אן פארבאדינגונגען,
 צו ווילן דעם ארבעטער יידישע די ביי געוועקט האבן זיי
 שאפן צו געטאן סך א אויך האבן זיי שול. יידישער נייער א

 לאדז, ביאלאסטאק, ווארשע, קיעוו, אין גופא. שול יידישע די
 די האבן גל. ד. און ריגע קאוונע, מינסק, דווינסק, ווילנע,
 פאלקס• יידישע די געשאפן דירעקט ארבעטער־פארטייען יידישע

 ווייסן, אלע קיגדער״היים. און קינדער-גארטן יידישן דעם שול,
 אין שפילן עלעמענטן בונדישע די ראלע גרויסע א פאר וואס
 פוילן גאנץ פון שול-ארגאגיזאציע יידישער אלגעמיינער דער
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 פון ק.( ב. )צ. בילדונגס־קאמיטעט צענטראלן דעם אין אדער
 קאנאדע אין און שטאטן פאראייניקטע די אין ווייט ווי ווילנע.

 פארדינסט גרויסן א דעם אין האבן שול יידישע א עקזיסטירט
 אמעריקע אין זיי מען האט ט. )ס. ס. ס. די און ציון פועלי די

 זיינען שפעטער סאציאליסטן״טעריטאריאליסטן.( ס׳הייסט גערופן,
 דער בונדיסטן, די צוגעשטאנען שול־ארבעט דער צו דארטן

ארבעטער-רינג.
 פראלעטאריאט קולטורעלן א פון סימנים די פון איינער

 אינטע• אייגענע זיין זיך פון אויס טיילט ער וואס דאס, איז
 קאן פרט דעם אין באוועגונג. זיין אן פירט וועלכע ליגענץ,

 קול" דעם פאר רעכענען פראלעטאריאט דייטשער דער זיך
 משפחה, פראלעטארישער אלוועלטלעכער דער פון זון טורעלסטן

 פאליטישע, רייען זיינע פון אויסגעטיילט ער האט פיל אזוי
 פיל אזוי פירער, און טוער קאאפעראטיווע און פראפעסיאנעלע

 יידישער דער וכדומה. לעקטארן פובליציסטן, רעדאקטארן,
 טוער אינטעליגענטע גענוג ניט אויס טיילט פראלעטאריאט

 נאך איז קולטור יידישע די באוועגונג. זיין פאר פירער און
 אויסהאדעווען קאנען זיך זאל אליין איר אויף אז ארעם, צו
 די ביז אז בפרט, אינטעליגענט. מאדערן־אויסגעבילדעטער א

 פאלקסשול יידישע קיין אפילו נאך מיר האבן יאר 10 לעצטע
 לאנדס• די באהערשט ארבעטער אן אויב און געהאט. ניט

 מעגלעב׳ די גיט וואס קאפיטאל, א אים ביי זי ווערט שפראך
 ווערן לייטער, סאציאלן אויפן העכער אויפצוהויבן זיך קייט

 געטא, ווירטשאפטלעכער דער אין דאקטאר. א גאר צי דאנטיסט א
 יעדער וועלכער פון פרנסות, יידישע די פון ענגשאפט דער ביי

 אנטלויפן, צו זוכט מענטש ענערגישער און פעאיקער מער עטוואס
 פאראן ארבעטער יידישן אינטעליגענטערן ביים זיך איז

 דערוואקסענעם א ;עקסטערנעווען צו שטרעבונג גרויסע א
 קיין באקומען ניט קינדהייט דער אין האט וואס מענטשן,

 גיט שווער, אן שטודירן דאס קומט בילדונג, סיסטעמאטישע
 ארבעטער-באוועגונג די און ענערגיע, גאנצע זיין אפ דערויף ער

 אונז ביי ווייט ווי אבער גאנצן. אין כמעט אים פארלירט
 סאציאליסטישע די האבן ארבעטעריאינטעליגענץ, אן עקזיסטירט
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 דער דערציען. און ארויסצורופן זי פדי געטאן, סך א פארטייען
 דער מיט טאן צו געהאט אלץ ווי מער האט וועלכער עונד,

 דערביי האט קינדער, באלעבאטישע מיט ניט מאסע, פשוטער
 פרט דעט אין ער האט דאך און ארבעט, שווערע א געהאט

 דיסקוסיעס, אוונט-קורסן, קרייזלעך, זיינע אויפגעטאן. סך א
 ארבעטער• ריי א דערצויגן האבן פרעסע און ליטעראשור זיין

 ראלע אבפירנדיקע גרויסע א געשפילט האבן וואס אינטעליגענטן,
יאר. 25 לעצטע די פאר ארבעטער-באוועגוגג יידישער דער אין

111

בילד. דאס פול מאכן וואט שטריכן, צוויי נאך
 מיר: דערציילט פארלעגער און בוכהענדלער איידישער

 עיקר דער פארקויפן און ארויסגעבן מיר פלעגן 1906 פיז
 קיין זיינען ביכלעך נייע די לידער. דערציילונגען, ראמאנען,
 סכנה. שטיקל א געווען איז ערשטנס געווען. ניט געשעפט

 דאך און דערלויבט, האט צענזאר דער כשר, אלץ טאקע ס׳איז
 געלויגט. ניט ס׳האט :עיקר דער אבער הויט. די ציטערט

 האט וואס און ביכלעך דאזיקע די געדארפט זיי האט ווער
 אין מען האט 1906 אין ערשט ? זיי פון האבן געקאנט מען
 מיט ביכלעך אויף נאכפרעגן זיך אנגעהויבן בוך׳קראמען די

 נער קאנסוס-פאראיינען עפעס נעמען, משונהדיקע
 אזעלכע נאך און ,קאנסוס-פאראיינען"( קאוטסקיס מיינט

 ביכלעך נייע די פון אז דערוואוסט, זיך האבן מיר שאלאמויזן.
 פאר- אנגעהויבן עס מיר האבן רובל, א מאכן אויך מען קאן

 אונזערע האבן מיר :דרוקן אליין אפילו שפעטער ;קויפן
 אנשרייבן, קענען און אלץ צו טויגן וואס שרייבער, אייגענע

 באשטעלט זיי ביי מיר האבן גיך, און ביליק מ׳הייסט, באר וואס
 סהורה מין נייער דער נעמען. משונהדיקע מיט ביכלעך אזעלכע

 גערופן אזוי טאקע ספרים מוכרי אונזערע ביי זיך האט
ך. ע נ י י א ר א פ • ס ו ס נ א ,ק

 קיין ניט בין איך :געזאגט אמאל מיר האש אש שלום
 ארץ, דרך גרויס איך האב ,בונד" פארן אבער טאציאליסט,
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 דער שרייבער. יידישער א בין איך וואס דערפאר, דווקא און
 וועגן נאר שרייב :מיר פון פאדערט אינטעליגענט יידישער

 די פראבלעמען, אלגעמיין-מענטשלעכע יידישקייט. און יידן
 געפין דאס - נשמה מיין פון שטריכן אלגעמיין-מענטשלעכע

 מיין צו ריידן דארפסט דו דייטשן. די ביי רוסן, די ביי איך
 פליגלען, די אפ מיר ער האקט אופן אזא אויף ייד... פינטעלע
 פאר בית-המדרש. אלטן פונט אויוון אונטערן מיך ער פאררוקט

 פאדערט ער אינגאנצן, וויכטיק און ליב איך בין ארבעטער דעם
 דעם זוכט ער נשמה. יידישע זיין קיצלען בסדר זאל איך ניט,

 פון פאדערט ער מיר. אין וועלט גאנצע די מיר, אין מבנטשן
 האב איך פארוואס אט ברייט. מיך מאכט און ברייטקייט מיר
ארבעטער. יידישן דעם ליב

 די פון אנטוויקלונג קולטורעלע די געדענקען: מוז מען
 יארן, און יארן נעמען דארף עם לאנגזאם. זייער גייט מאסן

 מדרגת אהעכערע עטוואם אויף אמאסע אויף מ׳הויבט איידער
 באגעגנט האט קולטור-ארבעט יידישע די און קולטור. פון

 רדיפות, און באגרענצונגען :מניעות סך א גאר וועג איר אויף
 ארעמקייט די שפראכן, צוויי פון קללה די דלות, עקאנאמישע

 יארן די און קולטור׳כוחות. אונזערע פון צעברעקלטקייט און
 הונגער פון גירושים, און פאגראמען פון וועלט׳קריג, פון
 אונזער פאר שווער באזונדערס געווען זיינען נויט בלוטיקער און

קולטור-ארבעט.
 גאר סך, א נאך האבן מיר ארען. אפ ניט זיך מ׳טאר און

 אין האבן יארן לעצטע די באקעמפן. צו פינסטערניש סך א
 פון אנטוויקלונג קולטורעלע די אפגעשטויסן פרטים אייניקע

 נאך איז וועג אונזער צוריק. אויף ביסל א מאסן ברייטע די
 קול׳ דעם מ׳פארגלייכט ווען אבער שווער. און לאנג גענוג

 מיט צוריק 35 יאר א פאר מאסן יידישע די פון מצב טורעלן
 וואס באוואונדערן, צו אוים קומט איצט, זעען מיר וואס דעם,
 איז עס ^פגעגאנגען. שוין זיינען מיר מהלך ווייטן א פאר

 פינסטערניש, געדיכטע די פארצושטעלן שווער גאר זיך איצט
 געלעבט. דעמאלט האט ארבעטער יידישער דער וועלכער אין

 זאך קיין מיר האבן דעמאלט סךנ א נאך אונז פעלט איצט
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 פעלט, אובז וואס לפחות, מיר ווייסן איצט פארמאגט. גישט
 געווען מיר זיינען דעמאלט קולטור. נאך דורשט א מיר פילן

 געוואלט נישט זאך קיין און געוואוסט נישט זאך קיין טעמפ,
 דערגרייכונגען, קולטורעלע ציילן שוין מיר קאנען איצט וויסן.
 מיר האבן דעמאלט וועגן. אויסגעטראטענע שוין מיר האבן

אונז. אין און אונז ארום מדבר א מדבר, א אין געלעבט
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 קאמבינאטארן און גנבים לאבהעם,
 מיט צוזאמענשטויסן און באגעגעני־שן זייעדע

ארבעטער־באוועגונג יידישער דער

זכרונות קאפיטל א

1

 איך פלעגט מען ווען צוריק, 40 - 30 יאר א מיט
 צווייערליי געהאט עם האט "חברה/ ווארט דאס זאגן ווילנע

 פועלים, חברה תורה, חברה הייסן געקאנט האט עם טייטשן.
 חברה" :הייסן געקאנט אויך האט עם און ;קדישא חברה

 פון יונג, וואוילער א געהייסן האט חברה׳מאן א סתם פאטש.
 געווארן ייד פרומער א איז שלעגער. און טרינקער די
 הירשם צבי ר׳ פון צי "גמילת-חסד/ דבורה-אסתרם פון מיטגליד א

 זיך האט ער :געזאגט אים אויף מען האט - אדם״ ״חיי
 איד רואם יונג, וואוילן א אויף חברה. אין פארשריבן

 האט יחיאל-אייזקען, אדער יחיאלקען פון חבר א געווארן
 אפשר חברה. אין איינגעקויפט זיך ה$ט ער :געזאגט מען

 האט יחיאל־אייזקען אדער יחיאלקען ביי וואס דערפאר,
 אריינגיין ביים נאר געמעקט, נישט און געשריבן נישט מען

חברה. פאר בראנפן שטעלן דארפן מען פלעגט
 פורמאנעס, פון באשטאנען איז פאטש חברה די

 וואם ריזיקאנטן, שטארקע, - קוימנקערער שמידן, קצבים,
 ארט דעם אויף אן פלפם, א געבן אריינגיסן, גוט קאנען

 מיט ווייניק זיך רעכענען און וואקסן, נישט גראז קיין זאל
 קייך סטאטעק. און דרך-ארץ פון מנהגים אנגענומענע די
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 זיי זענען פרויען-הענדלער אדער גנבים פראפעסיאנעלע
 אויף ווי יענע, אויף קוקן אפילו פלעגן זיי געווען. נישט

 איז יונג וואוילער א ווען 5 נפשות נידעריקע געפאלענע,
 פאליציי אין געווען רוב דאם עם איז געווארן, ארעסטירם

 אינ• אבער גנבה. א פאר טורמע אין נישט סקאנדאל, א פאר
 וואו געהאט. ווער זעלטן חברה אין האט הצנט ריינע גאנצן

 נעמען ,צוציען', עפעס פארבייגייענדיק געלאזן זיך האט עס
 "פארדינען" אדער געגנבעטן( אינם חלק )א ,מאטע" א
 נישט דערמיט מען האט סחורה, טריפה ביי קערבל א

 פארברעכער, קיין נישט געווען דאס זענען בכלל געבראקירט.
 די וועמען ביי בלוט, הייס מיט מענטשן פרימיטיווע נאר

פענטעס. די פון זיך רייסט און ברויזט ענערגיע
 מענטשן יונגע געווען רוב דאס זענען חברה-לייט די

 זיי צווישן מען האט פערציקער א .30 - 20 יאר א פון
 געווארן איז חברה-מאן א ווען זעלטן. נאר טרעפן געקאנט
 חברה* מענטש". א "ווערן צו געסטארעט זיך ער האט עלטער,

 שטעקנס, מיט הענט, הוילע די מים שלאגן זיך פלעגן לייט
 אייזערנע געהאט האבן אייניקע געכאפט. מ׳האט וואס מיט

 און זעלטן, זייער דערגיין פלעגט מעסערס ביו הענטשקעס.
 - ואגן מען פלעגט - קיילער א : קצבים ביי אלץ ווי מער
 נאך האבן )רעוואלווער( ,שפייער" א צו ;מערדער א איו

שרעק. אינערלפכן אן געפילט לאבוזעס יידישע די דעמאלט
 ארגאניזאציע. עסטע5 קיין געווען נישט איז הברה די

 צונויף זיך נעמען פארבאנד. לויזער א געווען גיכער איו דאס
 ארום 10 מענטשן א יחיאלקען, ארום מענטשן 6 - 5 א

 האבן גראבאטש. משהקע ארום עטלעכע נאך ;בלוז די ראובקע
 צוזאמען, טרינקט צוזאמען, גייט חברה יעדע חברות. דריי מיר

 יעדע קלאפ. א כאפטמען צוזאמען און קלאפ א מען צוזאמעןגיט
 נישט אים קלויבט קיינער עלטסטן. איר זיך האט הברה
 איו ער ווייל פירער, דער אליין זיך פון ווערט ער אויס.
ריזיקאנט. גרעסטער דער אדער שטארקסטער דער

גיסן שלום, מאכן אנאנדער, כיט זיך שלאגן הברות
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 גייען יונגען וואוילע איינצלנע ;זיך שפאלטן און צונויף זיך
 אן אין איין זיך קויפן און חברה איין פון ארוים אפט

 אפילו פאפולער, געווען צייט יענער אין איז חברה חברה. אנדער
 האט זי ;שטראלן-גלאנץ אייגנארטיקן אן מיט ארומגערינגלט

 לויט גאוה. פוסטער דער אויף פאנטאזיע, דער אויף געווירקט
 חברות געבילדעט זיך האבן דערוואקסענע, פון מוסטער דעם
 חדר׳ ׳יעריקע12 - 10 אפילו בחורימלעך. ׳יעריקע16 - 15 פון

 דעם פלעגן זיי און חברות אין שפילן זיך פלצגן יינגלעך
 זענען חדר׳יינגלעך די ביי ערנסט. גאנץ אננעמען שפיל

 געווען חברה־לייט דערוואקסענע מער־באוואוסטע די
 מען האט זיי פון יעדן אויף לצגענדן. אין איינגעהילט

 )קיילעכדיקע רייפן צטלצכצ זיך ארוס ה$ט צר אז געזאגט,
 אים גיבן און גוף גאנצן דצם ארוס גארטלצן וואס ביינער,

 דצרציילן צו געהאט האט מען און כוח( באזונדערן א צו
גבורה. זייער פון מעשיות סך א

 לעבנס• אין איינגעגלידצרט געווען איז פאטש חברה
 געוויסע אויסגעפילט זאגן, צו אזוי האט, זי שטייגער.

 געקאנט נישט זיך אויף האט אנדערצר קיין וואס פונקציעם,
 אין אייזנבאן פון סחורה ברענגען סוחר א דארף נעמען.
 פורמאנעס די אדצר גנבים אז מורא, האט און אריין שטאט
 ער דינגט - אראפנעמען נישט עפעם וועג אויפן זאלן אליין

 ווען און :פורן די מיט מיטגיין זאל יענער חברה׳מאן, א
 סחורה די שוין וועט מיטגיין, וועט בלוז" "די ראובקע א

 חברה-מאן דער נויטיק, נישט אפילו איז אפט גאנץ. זיין
 ראובקע אז וויסן, מ׳זאל גענוג, איז עם ;מיטגיין זאל
 ביי אז דעם, אין איז גראבאטש משהקע אדער בלוז" "די
 אפרעכענען זיך איר ווילט הויט. די ציטערן זאל פורמאנעס די

 נישט עם קאנט איר צי נישט, ווילט איר און שונא א מיט
 קווארט א יחיאלקען איר גיט — הענט אייגענע מיט אליין טאן

 שונא אייער אנפאטשן וועט ער און קערבל, א מיט בראנפן
 האבן זאל יענער אז אזוי, אויגן, די אין אלעמען פאר גאס, אויפן

 אוועקגעווארפן מאסע דצר פון מיידל א האט געדענקען. צו
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 דארף - אנדערן אן מיט ארומגיין אנגעד״ויבן און בחור איר
 און האלז אין קליינמגאטיק אבקע געבן אוועקגעווארפענער דער
 חברה׳ דעם זאלט איר גענוג, איז אכאל אריין; האנט אין
 אראפפירן בזיונות מיט מיידל דאס ער בעטן-וועט גוט כאן
 בחורים מיט מיידלעך וואו טראטואר, )א לאווע שורס פון

 שבתים אום און פארנאכטן די אין שפאצירן דעמאלט פלעגן
 באלעבאטישע יונגע געווען זענען עס ימיס׳טובים(. און

 צאלן פלעגן וואס טאטעס, שייגע פון קינדער הולטאיעס,
 פאר זיך זאל ער וואכער׳געלט, חברה׳מאן יענעם אדער דעם
 יאטצם" ,וויטישע אזעלכע אפילו געווען ,אננצמען". זיי

 - חברה אין איינקויפן אליין זיך פלעגן וואט )אנשטענדיקע(,
!...זענען די ווער וויסן, לייט זאלן

 זאכן קהלשע אין מישן אמאל זיך פלעגט פאטש הברה
 פלעגן מגיד, א אדער חזן א צוליב מחלוקת א בעת אויך.
 פלעגט חברה אדער חילף, צו הברה רופן צדדים ביידע
 גראדנער וואלקאוויסק, אין האנט. א אריינשטעקן אליין

 יושר• חברה א געווען צייטן יענע אין איז גובערניע,
 אין גערעכסיקייט אויף געבן אכטונג פלעגן וואס שלעגער,

 גביר דער אז דאכטן, זיי זיך פלעגט טאמער און ן שטאט
 זיי פלעגן עוולה, אן געטאן צמיצן האט רב דער אדער
 די אט פעטש. געבן לייענען", "לאזן נישט טומל, א מאכן

 מידות. גוטע אויף געבן אכטונג אויך פלעגן יונגען וואוילע
 מיט אדער אשת-איש אן מיט אפרעכענען זיך פלעגן זיי
לייטיש. נישט אויף זיך פירט וואס מיידל, באלעבאטיש א

 מיר איז יינגל, יונג א געווען בין איך בעת
 חברה׳ סך א מיט ב^געגענען צו נאענט זיך אויסגעקומען

 מיין ביי האבן קליינמאנטיק אבקע און יחיאלקע לייט.
 היימישע געווען אונז ביי זענען זיי און געארבעט סאטן

 געווען אויך חברים זייערע זענען זיי צוליב מענטשן.
 סך א זיך האב איך שטוב. אין אונז ביי איינגייער
 אליין איך בין איינמאל נישט און חברה וועגן אנגעהערט

 טיר אונזער נעבן גאס אויפן געשלעגן ביי געווען דערביי
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 וויל איך הויז. זעלביקן דעם אין וואס שענק, אין אדער
 שוין האב איך וואס דריי, די אויף אפשטעלן דא זיך

 אבקע און יחיאל׳אייזקע יחיאלקע, :אנגערופן מאל עטל-כע
 זייערע פון סך א פאר כאראקטעריסטיש זענען קליינמאנטיק

חברים.
 אים אויף האט מען אפורמאן. געווען איז יחיאלקע

 קאסטן א עטאזש דריטן אויפן ארויפטראגן קאן ער אז געזאגט,
 איז אים ארבעט. זיין פון געלעבט האט ער פוד. 18-15 פון

 חברהמאנשאפט זיין מאכן צו איינגעפאלן נישט אפילו קיינמאל
 יא אים זי האט עפעס הגם פרנסה, שטענדיקער א §אר

 שטילער, א געווען ער איז ניכטערער א אריינגעבראכט.
 אויף פליג א אנגערירט נישט האט רואם מענטש, ווייכער א

 ווי ווילד, געווען ער איז שכורער א אבער וואנט. דער
 שלאגן. צו זיך וועמען מיט געזוכט, נאר האט און חיה, א

 אמאל הענט, הוילע די מיט שלאגן זיך פלעגט יחיאלקע
 פלעגט און ברעט אשווערע בענקל, א כאפן ער פלעגט

 נישט, געדענק איך שטעקעלע. א מיט ווי פאכן, דערמיט
 הענטשקע אייזערנער אן פון מעסער. א נעמען ווען זאל ער

 ברויען ער פלעגט אזוי און געהאלטן. נישט גלאט ער האט
 אויפגעשטאנען, שלאפן. געפאלן איז ער ביז ווילדעווען, און
 זיך פלעגט און מענטש אזיידענער געווארן ווידער ער איז

 שכורערהייט אפגעטאן. נעכטן האט ער וואם דערמיט, שעמען
 קיינעם פאר זיך כוחות, זיינע אויסגצרעכנט נישט ער האט

 דריי, קעגן איינער גיין צו גרייט געווען געשראקן, נישט
 אגאראדאוואי. אחלק איינצוטיילן הנאה אבאזונדערע געפילט

 די ווען )פאליציי(, צירקל אין נעכטיקן אפט פלעגט ער
 אטויט׳שכורן, שוין אריינכאפן אים פלעגן גאראדאוואיעס

 צו זיי האבן דאך ביינער; די אנברעכן גוט אים זיי פלעגן
 און פחד. מיט געמישט ווייכקייט, אמין עפעם געפילט אים
 נישט מורא קיין קיינעם פאר האט וואס יחיאלקע, דער אט

 אן אר5 דרך׳ארץ האבן אשיכורער אפילו פלעגט געהאט,
 אין ער בעת אמאל, געדענק, איך איידענע. פאר ייד, אלטן
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 די געבראכן שטיין א מיט האט און ווילד זייער געווען
 באיארנטע א שכנה, די ארוים איז שכן, א אונזצרן ביי שויבן

 זיך האט יחיאלקע פאטש. א געגעבן אים האט און יידענע,
 אויפגעהויבן ?״... מומינקע גאר, ״אזוי :צעלאכט גוטמוטיק

 אשרייענדיקע, און אהינדעלע, ווי הענט די אויף זי
 איז ער ווען שטוב. אין איר צו אריינגעטראגן צאפלדיקע א

 מיט ווי בויאן, זעלביקער דער געווען ער איז צוריק, ארויס
 געשען. נישט וואלט זאך קיין ווי ־ פריער, מינוט פינף

 יארן עלטערע די אויף געשטארבן. לאנג שוין איז יחיאלקע
 זיין אין האט ער אצעבראכענער. אשוואכער, געווען ער איז

 געטרונקען. פיל און געגעסן ווייניק געארבעט, שווער לעבן
 קלעפ ווייניק נישט אבער אנדערע, געגעבן קלעפ סך א

 ארט גאנצן קיין גוף זיין אין האט ער און באקומען אליין
געהאט. נישט

 נאענטסטער יחיאלקעם געווען איז אנדערער אן גאר
 באשטימטע קיין האט יחיאל׳אייזקע יחיאל׳אייזקע. חבר

 ארבעטן יובל א אין אמאל פלעגט ער געהאט. נישט מלאכה
 פראפעסיע. זיין געווען חברה די איז בכלל אבער אויך.

 "ארויס- געמיט זיך האט און געלט נאך להוט געווען איז ער
 קיינמאל זיך פלעגט יחיאל־אייזקע פרנסה. מער וואם שלאגף

 מורא ער האט פאליציי אר5 שטארקערן. א מיט אנהויבן נישט
 געווען ער איז אשוואכערן צו דערפאר אימת-מות. געהאט

 בעלן א געווען ער איז שטענדיק — ניכטער צי שכור, גרויזאם.
 עיקר דער געהאט הנאה האט יחיאלקע פייניקן. צו שלאגן, צו

 אויסגעגאסן האט ער וואם דערפון, שלאגן, פון פראצעם פונט
 וועגן — נישט צי געטאן וויי יענעם האט עם צי גבורה; זיין
 איז יחיאל-אייזקען ביי געקימערט; נישט זיך ער האט דעם

 וואם זאל יענעם מאכן, צו פארגעניגן גרעסטער דער געווען
 יענעמס אויף קוקן צו געהאט ליב האט ער טאן. וויי שטארקער

 דידאזיקע האבן אמאל געדענק, איך בלוט. יענעמס אויף ביילן,
 נעבן וואס שענק, אין געטרונקען צוזאמען חברים נאענטע

 אייזקע יחיאל שכור. טויט געפאלן שוין איז יחיאלקע אונז.
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 ארויסגענומען ער האט פיס, די אויף געהאלטן נאך זיך האט
 אויפן הויט די יחיאלקען ביי שניידן אנגעהויבן און אמעסער
 אגעשריי איינגעפאלן איז שענקערין דער וואס אנס, שטעין.

 אייזקע יחיאל זיך האט גייט!" אקאלאדאטשניק "דער טאן: צו
לויפן. געלאזט

 איאר מיט נאך, לעבט יחיאל-אייזקע צי נישט, ווייס איך
 קיין אוועקגעפארן איז ער אז געהערט, איך האב צוריק 15

 חברהשע די אוועקגעווארפן ער האט דארטן און אמעריקע
 יחיאל־אייזקען פאר ארבעט. צו גענומען זיך האט און נענג
 גאראדאוואי היימישן דעם פאר נאטירלעך, גאנץ עם איז

 מען האט יענעם מיט אבער ;געהאט מורא אויך ער האט
 האט מען :ברודער גוטער מעשה פילן געקאנט דאך זיך

 טיילן אמאל זיך פלעגט מען אויסגעטרונקען, צוזאמען ט5א
 פאליסמאן אמעריקאנער פרעמדן פארן הכנסות". "כשרע מיט
 מלאך פארן ווי האבן מורא געמוזט יחיאל-אייזקע א האט

 און צוגעוואוינט געווען ער איז ארעסט היימישן צום המות.
 תפיסה, א איז עם וועמען אר5" :בארימען זיך פלעגט ער

 ארעסט׳הויז פרעמדן פארן היים". א עם איז מיר פאר
 פארן ווי פחד, א פילן געמוזט איינער אזא האט ים איבערן
גיהנום.

 איז דריי, די פון יינגערער דער קליינמאנטיק, אבקע
 מיט קורבעס, א ווי קיילעכדיקער, א נידעריקער, א געווען

 קינדער, געהאט ליב האט ער אויגן. מילדע לאכענדיקע
 הגם פייגען, זיין צו לעבן און לייב מיט צוגעבונדן געווען

 איז חברה אין אויך. קלאפ א געבן אמאל איר פלעגט ער
 ליב האט ער .17 יאר א צו יונגער, א גאר נאך אריין ער

 ווערן, שכור דאס ווי בראנפן, דעם אזוי נישט געהאט
 חברה, פון ברייטקייט די ווי זיך, שלאגן דאס אזוי גישט
 ער האט אלץ ווי מער און "כוואטעס". איז מען וואס דאם
 וועגן מ׳זאל פילן, אים מ׳זאל ארויסצעווייזן, זיך געהאט ליב
 חברים, זיינע פאר אנטוויקלטער געווען איז ער רעדן. אים

איין אין קעץ "צוויי שמ״רם לייענען צו האבן ליב פלעגט
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 דך האב איך שדובים". ,געוואלט — בלאשטיינם און זאק"
 אים האב איך און לצבן אין מאל סך א באגעגנט אים מיט
 ,חברה" א פון אפירער געווען ער איז יאר 18 גו געהאט. ליב

 געווען ער איז יאר 25 צו בחורים. אונטערגעוואקסענע
 האט קינדערלעך, אפאר פון טאטע א זיך. פאר אפורמאן

 בעל• אין גבאי א געווען און קהלן צו דך געהאט ליב
 לוין• א געווען ווידער ער איז 1906 יאר אין קלויז. עגלהשן

 פון מיטגליד א געווען און יענעם ביי געפארן ארבצטער,
 זיינע אלע אין פורמאנעם. די פון פאריין אין פארוואלטונג

 חשק דער געווען אלץ, ווי שטארקער אים, אין איז גלגולים
 יארן לעצטע די וועגן געשטארבן. שוין איז ער גבאות. צו
גארנישט. איך לעבן-ווייס זיין פון

11

 אונזערע זענען באוועגונג דער פון אנהויב אין
 אין צופעליקע. נאר געווען לאבוזעס די מיט באגעגענישן

 אונטערן וואלד אין גיין מיר פלעגן שבתים זומערדיקע די
 די פארזאמלונג. קליינע א אדער קרייזל א אפהאלטן שטאט

 דיערע מיט שפאצירן וואלד זעלבן אין פלעגן לאבוזעס
 געסטארעט דך האבן מיר אז זיך, פארשטייט מיידלעך.

 דאך אמאל דך מ׳פלעגט וועגן. זייערע אויסצומיידן
 אין טוען מיר וואס פארשטאנען, נישט און !צוזאמענטרעפן

 אריינווארפן יאלדן, די פון חוזק מאכן זיי פלעגן וואלד,
 זיך און שווייג א מאכן פלעגן אונזערע שטורך. א קלאפ, א

 באגעגענישן אונזערע נעלמים... געווען זענעןדאך מיר אפטראגן.
 פיינדלעכער, און אפטער געווארן זענען לאבוזעם די מיט
 די שטרייקן. ערשטע די אנגעהויבן זיך האבן עס בעת

 שלעגער, דינגען צו נויטיק פאר געפונען האבן באלעבאטים
 אפשלאגן איז, עלטער ווער ארבעטער, די ווייזן זאלן זיי

 עם זאל און סטאטשקעלעך". אין דך ,שפילן צו חשק דעם
 זייערע און באלעבאטים יידישע די ;ווערן פארשריבן דא
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 דעם אויף געקלאגט שטארק אזוי שפעטער האבן בובליציסטן
 אמתן דער אין בעת ארבעטער, די מצד טעראר צקאנאמישן

 ד^זיקן דעם האבן וואס ערשטע, די געווען זיי וענען
אנגעהויבן. טעראר

 אויפן ארבעטער איינצלנע באפן פלעגן שלעגער די
 דער אין ארבעטער אן צו אריינרייסן זיך פלעגן זיי גאס,
 "מאכן און שויבן" די "קנייטשן ביינער, די ברעכן : חיים

 זאמל• די אנפאלן געפרוווט אפילו זיי האבן אנהויב פון רושם". א
 שפעטער שול-הויף, אויפן פריער - ארבעטער די פון ערטער

 באלד אבער זיך האבן זיי 5 )ווילנע( גאס זאוואלנע אויף
 ארבעטער די בעת :געפערלעך איז דאם אז ארומגעזען,

 זיי — אנצוהויבן זיך מורא א זיי מיט איז צוזאמען, זענען
 דער פון כוח דער איז דאס צוריק. געשמאק גאנץ גיבן

 פילן, צו געגעבן דעמאלט שוין זיך האט וועלכער מאסע,
 האבן צייט דער מיט געווען. נישט איז מאסע די קליין ווי

 זיך האט באוועגונג די ווען שלעגער. אייגענע באקומען מיר
 אזעלכע אויך געווארן אריינגעצויגן איר אין זענען פארברייטערט,

 ווי כוח, פיזישן מער פארמאגן ארבעטער די וואו פאכן,
 שמידן, - זאקנמאכערס און שניידער אויסגעווייקטע אונזערע

 לאבוזעס די פון קצבים. אפילו קוימענקערער, סטאליארעס,
 אונזערע־ אין געווארן אריינגעצויגן איינצלנע זענען גופא

 חברים, אייגענע געהאט שוין מיר האבן שטרייק א ביי רייען.
 קעגן שטעלן זיך פלעגן זיי און קלאפ, א געבן קענען וואס

 געווען זעלטן נישט זענען וועלכע לאבוזעס, געדונגענע די
 לאבוזעם די זענען פאל אזא אין חברים. נעכטיקע זייערע
 נישט געשלאגן האבן זיי און פארביסן באזונדערס געווען

 אביסל, געזען :באליידיקונג אויס ווי געצאלט, צוליב אזוי
 ער איז היינט און געשכורט, צוזאמען נעכטן בראט, נאש א
 "ברידער די פאר שטייט דאם"... טיעביע "יא גאנצער א

 לאבוזעס געוועזענע די פון איינער אז און שוועסטער"... און
 מ׳האט און ווערן ארעסטירט פלעגט חברים היינטיקע און
 פריסטאוו דער פ*עגט פאליציי-צירקל, אין געבראכט אים
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 זאג ? סאציאליסט א אויך דו :הלופעווען זיך אים איבער
 דעו־ ?... געענדיקט האסטו אוניווצרסיטעט וועלכן נאר,

 פלצגט ווילנע אין צירקל ערשטן פון סניטקא באוואוסטצר
 שמייכעלע זיסינקן א מיט און טאן דרך־ארץ גצמאכטן א מיט

 אייער איר האט וואו אייך, בעט איך זאגט, :טאן פרעג א
 קוימענקערער ווילנצר אגרופע ווצן ארן ?... באקומצן דצרציהונג

 פאר סיביר קיין גצווארן פארשיקט און ארצסטירט זצנען
 באלצבאטישצ די האט שטרייק, א בעת טצראר עקאנאמישן

 האבן מסתמא פאליטיקע... און קוימענקערער געלאכט: ווצלט
 גובערנאטאר, ביים קוימצן דעם אויסגצקערט גוט גישט זיי

פארשיקט... דצרפאר זיי ער האט
 פארגעקומצן זענען לאבוזעס די מיט צוזאמצנשטויסן

 ארבצטער׳ יידישע א געווצזן אין עם וואו אומעטום, כמעט
 לאנג• פארפצלע, געווען עס זצנען ערמערווייז באוועגונג,

 ,וואפן׳ און אונטערהאנדלונגען מיט ,מלחמות' דויצרנדיקע
 שוואכער ווערן צוזאמענשטויסן דאזיקע די שטילשטאנדך.

 באוועגונג. דצר פון וואוקם מיטן אויף אינגאנצן הצרן און
 פארגעקומען באך צוזאמענשטויסן אזעלכע זענען פוילן אין

 קצן דערפון שילדערונג אקינסטלצרישע .1905 אין אפילו
 אין בין איך בעת ,"שטעטל". ווייסנבערגס אין געפונען כצן

 בונד, פון קאמיטעט ווארשצווער אין געווצן 1905 פרילינג
 זיך קומצן אפט פראווינץ פוילישצר דצר פון חברים פלעגן

 זיך מישן שטצטלצך זייערע פון בעלי-עגלות די אז קלאגן,
 די אז גצדצנק, איך מסרן. שלאגן, שטרייקן, אין אריין

 אזא דצם קעגן אננעמצן פלצגט ארגאניזאציע ווארשעווער
 האבן ווארשע, קיין גצקומצן זענען שלצגער די ווען מיטל:

 דעם אין קאמיטצט. פון שטצמפל מימן בריוו א באקומען זיי
 ווארט, הארבן מיטן אנגצזאגט זיי מען האט בריוו דאזיקן

 ווילדע זייערע איבצרחזרן היים דער אין וועלן זיי אריב אז
 צו דצרוועגן נישט זיך זיי זאלן ארבצטער, די קעגן מעשים
 שלעכט... זיין ווצט עס ווארשע, קיין אמאל נאך קומען

ווירקונג. געהעריקע די האבן בריוו אזא פלצגט 1905 אין
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 שלעגער זעלכע א ביי מ׳האט ווען פאלן, געווען זענען עם און
 סחורה די מיט וואגן און פערד דעם ווארשע אין צוגענומען

 צוגעזאגט האבן זיי ווי נאכדעם, אפגעגעבן זיי עם מ׳האט און
פרום... און גוט היים דער אין זיין צו

 דער צו אריבער זענען וואס לאבוזעס, די צווישן
 מיט האבן וואס אזעלכע, געווען זענען ארבעטער-באוועגונג,

 נאענטע זייער פארגעסן מאכן צו געמיט זיך כוחות אלע
 שלאגן שיקן אמאל זיי פלעגט מען ווען פארגאנגענהייט.

 שטרייקברעכער, פארביסענעם א אדער מסור א באלעבאס, א
 ארבעט אנדערע קיין אויף :קרים א מיט געגאנגען זיי זענען
 גראבקייט די האבן אזעלכע וואס?... נישט, שוין מיר טויגן

 דער אין איבערגעלאזן לאבוזעם די פון פארשייטקייט און
 מיטגענומען זיי האבן סביבה נייער דער אין > חברה אלטער

 וואס אנדערע, אבער געווען איינשטעלעניש. און מוט זייער נאר
 לאבוזעס זעלביקע די פארבליבן באוועגונג דער אין זענען

 איז טיפיש חברה׳לייט. די פון חפצות און מידות אלע מיט
 געהאט צייט איין האט וועלכער זיי, פון איינער געווען

 ליטע, פון ארבעטער יידישע די צווישן נאמען גרויסן א
 בויגער". דער "יאשקע - וואלין פון אפילו און ווייס־רוסלאנד

 עם מ׳רופט ווי פשישווע-בויגער, א געווען, ער איז וואלקער א
 קיילעכדיק א פלייצעס, ברייטע מיט נידעריקער א פוילן. אין

 כמעט און באק־ביינער גרויסע אויגעלעך, קליינע מיט פנים
 גראבע, אויסגעדריקט האט אנבליק גאנצער זיין אשטערן. אן

 ד/ פון געווען ער איז באוועגונג דער אין גבורה. טעמפע
 און אלץ אויף גערעכטיקייט. אבסאלוטע שטענדיק זוכן וואס
 אויסצוזעצן. פעלערן געפונען כסדר ער האט אלעמען אויף

 האט יאשקע און אפאזיציעס, פון אצייט געווען איז עס
 "ארגאניזאציע" דער פון אריבערגיין אין געהאלטן נאכאנאנד

 אין צוריק "אפאזיציע" דער פון און "אפאזיציע", דער אין
 געקאנט נישט אים מען האט ערגעץ אין "ארגאניזאציע". דער

 געדארפט האט אזוי נישט דאס... נישט ס׳איז :שטעלן צופרידן
 באציהונגען אייגענע זיינע אין הגם ?... יושר איז דואר זיין... צו
געקימערט- שטארק נישט יושר וועגן זיך ער האט חברים צר
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 אין ארייננעמען אים מ׳זאל פאדערן, פלעגט יאשקע
 :,אינטעליגענט ,גרעסטער דער לערנט עס רואו קרייזל, העכסטן

 אין אבער געבן". סך א מען דארף איך, ווי מענטשן, ,אזא
 געדרעמלט, מער ער האט געווען, איז ער וואו קרייזל, דעם
 די אין צעכראפעט אמאל זיך האט ער ווען געהערט. ווי

 חברים די און עקאנאמיע, פאליטישער פון געדיכטע רעכטע
 איבערן געטאן קלאפ א ער האט צעלאבט, שטארק זיך האבן
 מער פאראן איז פויסט מיין אין ? איר הירזשעט ,וואס :טיש

 איז דערפאר עקאנאמיעס"". אייערע אלע אין ווי רעויאלוציע,
 שלאג־פעהיק. שטענדיק און אומדערשראקן שטארק, געווען ער
 תמיד יאשקע איז קלאפ, א געבן עמעצן געדארפט מ׳האט אז

 שטרייק-ברעכער, א שפיאן, א שלאגן פארגעגיגן. מיט געגאנגען
 ארבעטער די געקראכן צופיל שוין איז וואס באלעבאס, א אסאל

 גרעסטער דער געווען יאשקע איז דארויף - ביינער, די אין
 אז געטראפן, האט עס אבער בריה. גרעסטער דער און בעלן
 אויך האנט די אויפגעהויבן ער האט כעס, פון מעוט א אין

 ער אז געסטראשעט, איינמאל נישט האט ער און ן חבר א אויף
 קאמיטעט' פון אעטעליגענטן ,די צו דערקלייבן נאך זיך וועט

 מ׳האט שכורן. א געזען איינמאל נישט אים מ׳האט אויך...
 ריין גאר נישט אויסגעלאסן, איז ער אז מעשיות, דערציילט

 אויסגעשלאסן לאנג שוין מען וואלט אנדערן אן געלטיזאכן. אין
 יונגער דער אין ווען דעמאלט, בפרט ארגאניזאציע, דער פון

 מאראלישע באזונדערע א געהערשט האט ארבעטער-בא־ועגונג
 איבערגעטראגן, געדולדיק מען האט יאשקען אבער ריעקייט.

 נאמען דער שוין :מענטש נויטיקער א געווען איז ער ווייל
 שטרייק• אויף פחד א ווארפן פלעגט בויגער׳ דער ,יאשקע
 אין אנטיילגענומען האט יאשקע אז באלעבאטים. און ברעכער

מוטיקער. געפילט חברים די זיך האבן געשלעג, א
 גאנצן אין שס-דבר. א געווארן יאשקע איז ביסלעכווייז

 גבורה. זיין וועגן נסים דערציילט מען ה^ט בונד פון ראיאן
 אין ערגעץ-וואו ווען אז ווייט, אזוי דערגאנגען איז עס און

 מען האט שטרייק, גרעסערער א אויסברעכן פלעגט שטאט א
 צולייגן דארפן מען וועט טאמער :יאשקען אויסגעשריבן
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 גאסטראלן אויף ארומפארן אנגעהויבן האט יאשקע האנט... א
 קומענדיק איבערגענומען. שטארק דערמיט זיך האט ער און
 ברעקלען, זיך ער פלעגט ארבעט, שטיקל א אויף שטאט א אין

 אים מ׳האט אז מ׳דערציילט, פאדערונגען. שטעלן בעטן, לאזן
 שטרייק א געווען איז עס ביאליסטאק. קיין אויסגעשריבן אמאל

 געדארפט מ׳האט און טאבאק׳פאבריק דער אויף יאנאווסקין ביי
 געהאלטן זיך האט וועלכער מנובל, א מייסטער א אנלערנען
 פון פירער די געמסרט ארבעטערקעס, די מיט שענדלעך
 דירה קאנספיראטיווער א אויף געזעסן איז יאשקע שטרייק.

 מיטן געדונגען זיך האט ער און כאנאיקעס אויף ערגעץ
 אייך ביי ? נישט ווייס איך מיעט, ,,איר : קאמיטעט שטרייק

 די מ׳גיט דיסקוסיעס, קיין נישטא קרייזלעך, קיין נישטא איז
 איע" אים מיט האבן ארטיקע די גארנישט"... ארבעטער
 געוויס ס׳וועט און שלעכט, אזוי נישט גאר איז עם :געטענהט

 האט יאשקע שטרייק... דער אריבער נאר זאל בעסער. ווערן
 ׳ גיי איך :אויף שטעל א געטאן זיך איבעררעדן, געלאזט דך

 די חייקע - חברטע א אריין האסטיק איז מעוט דער אין אבער
 צעפלאמטע, א גבר. א מיידל א גערופן, זי מען האט שווארצע

 מעג ער :געטאן זאג א זי האט אטעם, דעם אפכאפנדיק קוים
 אליין הונט דעם שוין האבן מיר יחסן... דער דא זיצן שוין

 "איר :אנגעצונדענער אן געווארן איז יאשקע אנגעבויקערט...
 גענוג האבן "מיר — ?״ רגע א ווארטן געקאנט נישט האט

 האבן אויך קלעפ אונזערע וועט ער נישקשה, געווארט...
 אוועק איז יאשקע לעבט..." ער לאנג ווי צוגעדענקען,

באליידיקטער. א פארבייזערטער, א
 אוממעג• געווארן בונד אין לאגע יאשקעס איז 1901 ארום

 זיין אריבערטראגן געקאנט נישט מער האבן חברים די :לעך
 אוועק איז ער זיי. צווישן ענג געווארן איז אים און ווילדקייט,

 ארעסטירט ער איז 1903 אדער 1902 אין אנארכיסטן. די צו
 קיין אריבער געלאפן, סיביר, אין זיך, דאכט געווען, געווארן,

 נייער דער אין ער האט ווייס, איך וויפיל אויף אמעריקע.
 ארבעטער-באוועגונג דער מיט באציהונגען נאענטע קיין מדעה
 איז און דאך-בלעכער א געווארן דארטן איז ער געהאט. בישט
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 גע• און דאך א פרן אראפגעפאלן ארבעט דער ביי איינמאל
 באוועגונג ארבעטער דער אין אריין איז יאשקע געווארן. הרגעט

 געווארן ארעסטירט בונד. פארן נאך ,1894 ארוס ווילנע אין
 וואסער סך א איז צייט יענער פון .1903 ארוס ער איז

 און ליטע אין ארבעטער עלטערע אבער ;אריבערגעלאפן
 בויגער" דער ,יאשקע נאמען דעם נאך געדענקען זוייס-רוסלאנד

דערציילן. צו סך א אים פון האבן און
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 געקענם. משט גנבים קיין איך האב פריי דער אויף
 טורמע, אין באגעגנט זיי מיט זיך איך האב מאל ערשטן העם
 אונז, מען פלעגט ענגשאפט צוליב אדער שסראף א פאר

 קאמער אלגעמיינעם אן אין אריינזעצן אמאל פאליטישע,
 דעם אט צו צוכאפן זיך פלעגן מיר קרימינעלע. מיט צוזאמען

 יוגנט. פון נייגיריקייט דורשטיקער דער מיט מענטשן מין נייעם
 ווי פארגעשטעלט, זיי זיך מיר האבן פאנטאזיע אונזער אין

 רייכע און ווילן אייזערנעם אן מיט אוואנטוריסטן העלדן,
 אלע אויספרעגן איינעם אזא ביי פלעגן מיר איבערלעבונגען.

 געקומען איז ער אזוי ווי ביאגראפיע, זיין פון אייגצלהייטן
 ליב בכלל האבן זיי דערציילט. אונז האבן זיי לעבן. אזא צו
 אנגע• אונז האבן זיי אז זיך, פארשטייט דערציילן. צו סך א

 נישט געשטויגן נישט וואט מעשיות, בבא סך א פלוידערט
 און פראפעסיע. זייער פון נאטור די שוין איז אזוי געפלויגן.

 פון זאלן זיי פארלאנגען, צו שווער געווען בכלל איז דעם וקוץ
 שפעטער, ווילד-פרעמדע. פאר הארץ דאס עפענען הויט העלער

 מיר האבן געווארן, באקאנט נעענטער זיי מיט זענען מיר ווען
 דעם דערציילונגען זייערע אין אויהצעשיילן אויסגעלערנט זיך

 גנב א מער וואט און גוזמא. דער פון פאקט דעם ליגן, פון אמת
 נישט דיך קאן ער אז געפילט, ווערטער ערשטע די פון האט

 ווייניקער אלץ דורך, און דורך אויף אים זעכט דו אז בארן,
 זייט זייער פון קרימינעלע די געזאגט. דיר ער האט ליגן

 מין נייעם דעם מיט פאראינטערעסירט שטארק אויך זיך האבן
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 זענען רוער :אויספרעגן גענומען ארנז האבן און ארעסטאנטן
 זיך פלעגט געשפרעך יעדער כמעט און ? מיר ווילן וואס ? מיר

 ? דערפאר אייך זיי צאלן וואם ״אבער :פראגע דער מיט ענדיקן
 מ׳קאן אז געדונגען אייך האבן וואס מיר, מיינען יענע, אט

 דאס - אידעע, אן צוליב נאר געצאלט, פאר נישט טאן עפעם
 דאך זענען ,מיר גלויבן. געוואלט נישט אופן בשום זיי האבן
 גלאט אז איינרעדן, נישט אונז וועט איר קינדער, קיין נישט
טורמע..." אין גיין מענטשן זאלץ וועגן מצוה פון אזוי

 אפט זיי מיט אונז צווישן פלעגן צייט ערשטע די
 געווען דאך זענען מיר "מיספארשטענדענישן". ארויסקומען

 אראם׳ אונז ביי געפרוווט מען האט ; ״בלאטע* - ז*י און יאלדן
 פארנייטע דארטן זוכן און קישן די צעטרענען שטיוול, די ציען

 די געטאן האבן דאס אבער אויך. אקלאפ געבן אמאל געלט,
 גנבים עלטערע גרעסערע, די ;מארעוויכער די קלענערע,

 מיט גוטברודערשאפט. אין אונז מיט לעבן צו באמיט זיך האבן
 איינצל-קאמערן. אונזערע אין אויך טרעפן זיך מיר פלעגן גנבים

 ביים געהאלטן געזעסן, לאנג שוין זענען וואס קרימינעלע,
 ;קארידאר-באדינער פאר ווערן באשטימט פלעגן ארויסגיין,

 אויפראמען, וכדומה, געקעכץ, ברויט, פונאנדערטראגן פלעגן זיי
 דאס עפענען צו אויסקומען זיי פלעגט דילן. די וואשן

 דערלאנגען, צו עפעס בדי טיר, אונזער פון פענסטערל קליינע
 אביסל דארטן און קאמער אין אינעווייניק אריינגיין אמאל

 : טובות מיט געביטן זיך מיר האבן פאלן אזעלכע אין פארבלייבן.
 זיי ברויט. איבעריק אמאל צוקער, פאפיראס, א - זיי מיר
 איבער- קאמער, אין קאמער פון צעטעלע א איבערגעבן - אונז

 בריוועלע א זעהונג, א אויף קומט וואס געליבטע, א דורך שיקן
 אדער פענסטערל נעבן שטייענדיק און פריי. דער אויף

 דערי רעדן, מען פלעגט קאמער, אין אונז צו אריינגייענדיק
 באגייסטערונג יונגער אונזער אין זיי. מיר און אונז זיי ציילן,
 מיר און אגיטאציע פאר אביעקט אן געזוכט אומעטום מיר האבן
 דער אין אגיטירן; צו אנגעהויבן אויך גנבים די האבן

 מ׳האט וואו באד, אין איינצל׳קאמער, אין און אלגעמיינער
 מיר־ האבן אומעטום - צוזאמען, געפירט פרייטיק א איבער אונז
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 אריף געוואקסן איז באוועגונג די מער וואס און אגיטירט. זיי
 טורמע, אין געווארן מיר זענען יחסנים מער אלץ פריי, דער
 קרימינעלע די פאר געווארן ווארט אונזער איז אנציענדער אלץ

 איצט מאדע. דער אין אריין אנגעהויבן האבן מיר ארעסטאנטן.
 אונזער צו צוגעהערט אויפמערקזאמער זיך קרימינעלע די האבן

 גערעכט. געגעבן קאפ, מיטן צוגעשאקלט אפטער אגיסאציע,
 וואס דערפאר, נישט געווען עם איז 10 פון פאלן 9 אין אבער

 זיי ווייל נאר דורכגענומען, באמת זיי האט ווארט אונזער
 אמאל פאזירן. אביסעלע אדער חנפנען געוואלט אונז האבן

 ווערטער האלבע מיט און פנים סודות״פולן א מאכן גנב א פלעגט
 ער איז אייגנטלעך אז פארטרויען, אונז אנצוהערענישן און

 מיט באקאנטשאפט געהאט האט ער ; אונזעריקער א לאנג שוין
 איין נישט שוין האט באהאלטענע, סאמע די מיט לייט, יענע

 וועלכע פאר גנבה, דער אין אפגעטאן... אזעלכע ארבעט שטיקל
 פאר נאר איז עס פאליטיק; שטיק א אויך שטעקט זיצט, ער

 לייט אונזערע אבער... אמתן דער אין גנבה... א נאטשאלסטווא
 אומ• אזוי מאבן עם ער פלעגט דערביי דאך... פארשטייען

 צו אים נאאיוו צו זיין געדארפט שוין מ׳האט אז געלומפערט,
גלויבן.

 ביי פלעגן לייענען, געקענט האבן וואס קרימינעלע, די
 צופרידן זיי שווער געווען איז אונז אבער ביכער. בעטן אונז

 געגעבן זיי האבן מיר וואס בעלעטריסטיק, די אפילו שטעלן. צו
 ואס ו אזוינס, עפעס ,גיט נודנע". ,צו זיי פאר געווען איז
 אריינפאלן אמאל פלעגט טורמע אין אז פארכאפן"... זאל

 גרוים מיט לייענען קרימינעלע די זי פלעגן פראקלאמאציע, א
 טאן. דעם צוליב ווי אינהאלט, דעם צוליב אזוי נישט השק,
 פון נשמה די !געגעבן גוט !חלק א אריינגעלייגט אזו, ,אט
 ווייניק, אמת אזעלכע, אויך קרימינעלע די צווישן געווען !״ זיי

 פלעגן זיי קענטענישן, צו באגער גרויסן א געהאט האבן וואס
 דערגאך ביכלעך, פאפולער-וויסנשאפטלעכע נעמען אונז ביי

 מיינע פאר איבערגעלייענטן. דעם וועגן רעדן פראגן, שטעלן
 דארער, א ,19 יאר א פון בחור א — זלאטקין בער שטייט אויגן

 געווען יאר, 8 צו גנב א געווארן איז ער קרענקלעכער. א
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 זיך ער האט שפעטער גנב(, קעשענע )א מארעוויכער א פריער
 האט ער קאסע-ברעכער. א פון מדרגה דער צו אויפגעהויבן

 פלינקן א פארמאגט האט טורמעם, די אין געוואלגערט לאנג זיך
 אים פון האבן ארעסטאנטן די כאראקטער. פעסטן א און שכל

 האט טורמע פון אדמיניסטראציע די אפילו - געהאלטן שטארק
 וועלכער זלאטקין, דאזיקער דער געהאט. ארץ דרך אים פאר
 די אין זיך האט און יידיש קיין לייענען געקענט נישט האט

 איז רוסיש, שרייבן און לייענען גוט אויסגעלערנט טורמעם
 איז געזאגט, ער האט פוך, א אן לעזער. פלייסיקער א געווען

 ליב האט ער פאפיראס. א אן ווי אויסצוקומען, שווערער אים
 ;געזעצן קרימינעלע רוסישע די אין זיך גריבלען צו געהאט

 "סוואד אייגענעם אן געהאט קאמער אין זיך ביי אפילו האט ער
 וויסן, יינגל א אונזערער מוז געזאגט, ער האט דאס, — זאקאנאוו״

 שטאלץ, מיט זאגן ער פלעגט "איך, חברים. פאר און זיך פאר
 נאך און אנשרייבן". זיך פאר אליין פראשעניע א אפילו קען
 דער צוליב נאר נוצן, צוליב נישט שוין געהאט, ליב ער האט
 ביכלעך בעטן מיר ביי פלעגט ער נאטור-וויסנשאפט. גופא, זאך

 וועלט". דער וועגן "בכלל און מאשינען וועגן עלעקטריע, וועגן
 גרעסטע די עפעס דאך איז לאכנדיק, זאגן ער פלעגט וועלט, די

 פראגן. מיט פארשיטן מיך ער פלעגט ביכל יעדן נאך מאשין...
 פענסטערל נעבן צייט שעה א ביי געשטאנען ער איז איינמאל

 ער :געשוויגן האט וועכטער אלטער דער - טיר מיין פון
 געווען איז וואם אזוינס, עפעם געפילט זלאטקינען צו האט

 זלאטקין האט מאל דעם מורא. און ארץ דרך ליבע, פון געמישט
 פאנאנדער׳ מיך האט ער נאטור׳וויסנשאפט. וועגן נישט גערעדט

 וואט און סאציאליזם איז וואם זיץ, איך וואם פאר געפרעגט,
 טיפער א געפילט זיך האט פראגן זיינע אין רעוואלוציע.
 מיר וואס דערקלערט, אים גערעדט, לאנג האב איך אינטערעם.

 היינט, פינסטערן דעם געשילדערט פארבן שווארצע מיט ווילן,
 יונגער א ווי — מארגן ליכטיקן דעם - קאלירן העלע מיט

 מיך ווען זעלטן געהערט, אויפמערקזאם האט ער אגיטאטאר.
 האט לסוף געהערט. ווידער און אפראגע מיט איבערגעריסן

 פאר זיין וועט וואס אבער, גוט. "אלץ :געטון זאג א ער
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 "יא, פארחדושט. אנגעקוקט אים האי איך ?״ יינגלעך אונזערע
 וועלן דערציילט, איר וואס גליקן, אלע איבערגעחזרט, ער האט
 אונזערן פאר אבער פויערים. פאר און ארבעטער פאר זיין

 ?״ סאציאליזם אייער האט וואס איך, ווי גנב, א פאר ייגגל, א
 סאציאליס- דער אין אז דערווייזן, צו אים באמיט זיך האי איך

 איר, "זעט - זיין. נישט גנבים קיין וועלן ארדנונג טישער
 אוממעג• שוין איז דאס האנט, דער מיט געטון מאך א ער האט
גנבים". זיין וועלן מענטשן, זיין וועלן עם זמן כל לעך.

 די צווישן אגיטאציע אונזער פון אז זיך, פארשטייט
 טורמע אין געווען ארויסגעקומען. ווייניק גאר איז קרימינעלע

 אונזערע. געווען אינגאנצן זיך, דאכט שוין, זענען וואס אזעלכע,
 ווערן צו צוגעזאגט זיי האבן פריי דער אויף ארויסגיין פארן

 צו בריוו מיטגענומען האבן ;קעמפער ארבעטער, ערלעכע
 זיין באהילפיק זיי זאלן וואס באקאנטע, און חברים אונזערע

 צערייכץ איינער אזא פלעגט רוב דאס וועג. נייעם זייער אויף
 טורמע. פון שוועל דעם אריבער איז ער ווי גלייך בריוו, דעם

 און געלט אביסל אויסנארן בריוו, די אפטראגן פלעגן אנדערע
 באמת האט עם ווער זעלטן ווערן. פארשוואונדן דערגאך

 וואס דער, און ארבעט. ערלעכער צו נעמען זיך געפרוווט
 זיין אויף געהאלטן לאנג נישט אויך זיך האט געטון, עם האט

 אין ווידער שוין איז ער ארום, 4-3 הדשים א אין וועג. נייעם
 האט ער ווייל נישט און גנבה. א פאר איבערנייעס טורמע,

 ווערן געקאנט נישט האט ער ווייל נאר געוואלט, נישט
 ווילן, אן מענטשן געווען רוב דאס דאך זענען דאס אנדערש.

 דאס און געוואוינשאפטן, פארברעכערישע אין איינגעוואקסן
 זים. אזוי נישט גאר איז ארבעטער ערלעכן אן פון לעבן

 אונזערע, באמת ארבעטער, געווארן באמת זענען וואס גנבים,
 פינגער. די אויף אנציילן זיי קאן איך ווייניק. זייער איך ווייס

 דער אין ראלע א געשפילט שפעטער האבן זיי פון פאר א
קאמיטעט. אין אפילו געווען באוועגונג,
 אין אנטייל געוויסן א גענומען אויך האבן קרימינעלע די
 הוגגער• א ביי "נאטשאלסטווא". מיט צוזאמענשטויסן אונזערע
 געוואלט מיט פאליטישע די פון עמעצן מ׳האט בעת שטרייק,
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 טומל, א געמאכט האבן חברים די און קארצער, אין געשלעפט
 אויף געווארפן זיך שויבן, געבראכן טירן, די אין געקלאפט

 קרימינעלע, געווען זענען אנטלויפן, צו פרווו א ביי וועכטער, די
 גאר האבן זיי וואס מיט געהאלפן געדינט, אונז האבן וואס

 איינגעשטעלט. אויך זיי פאר זיך האבן ווידער מיר געקאנט.
 באליידיקט. שטארק צו זיי מ׳האט ווען פראטעסטירן, פלעגן מיר

 קאמף א אין געווארן פארוויקלט אפט מיר זענען דעם צוליב
 רעווא׳ די בעת ,1906-1905 יארן די אין "נאטשאלסטווא", מיט

 האט עס און הויך אויפגעהויבן זיך האט כוואליע לוציאנערע
 די זענען זיגן, אינגאנצן מיר וועלן אט אט אז געדאכט, זיך

 ווען "נאטשאלסטווא". קעגן אונז מיט געווען טורמע אין גנבים
 צו זיי פון עמעצן אנהעצן פרווון פלעגט נאטשאלניק דער

 אין אפזאגן. זיך כעם מיט יענער פלעגט פאליטישן, א שלאגן
 פראטעסטן די אונטערהאלטן קרימינעלע די פלעגן יארן יענע

 די ווען מאמענטן, געווען זענען עס און פאליטישע, די פון
 די קבוץ. חברישער איין ווי געהאלטן, זיך האט טורמע גאנצע
 האט רעזשים סטאליפינם ווען ,1907 אין געביטן זיך האט לאגע

 פון באוואוינער די נאכמער און רוסלאנד גאנץ צוגעדריקט
 זיי אויף ;הפקר געווארן ווידער זענען פאליטישע די טורמע.

 קלעפ. אפילו אוץ באליידיקונגען רעפרעסיעס, געשאטן זיך האבן
 אויגן די אין אויטאריטעט אונזער אראפגעווארפן האט דאס
 אונז צו באציען אנגעהויבן זיך האבן זיי קרימינעלע. די פון

 פלעגן זיי פון אייניקע געפאלענע. צו ווי גרינגשעצונג, מיט
 רעדן מיר וואס "נאטשאלסטווא/ דער איבערגעבן און שפיאנירן.

 קרימינעלע די אז געטראפן, האט איינמאל נישט און טוען און
 איבערהויפט פאליטישע, די שלאגן צו אנרעדן לאזן זיך פלעגן

 דער מיט צוזאמענשטויסן אנדערע און הונגער-שטרייקן בעת
אדמיניסטראציע.

 אין איז טורמע, פון ווענט די אויסער פריי, דער אויף
 צוזאמענ• האבן צו אויסגעקומען אויך אונז 1907 - 1905 יארן די

 און ווילנע אין איז 1906 און 1905 אין גנבים. די מיט שטויסן
 זיין און פאפולער אזוי געווען בונד דער למשל, ווארשע,

 קומען פלעגט באפעלקערונג די אז גרוים, אזוי אויטאריטעט
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 אריף קלאגן זיך נישפט, העכסטן צום ווי ארגאניזאציע, דער צו
 געטאן איר איז וואס באליידיקונג, יעדער אויף עולה, יעדער

 אנגענומען האט זי וואס די, צו געקומען איז יידענע א געווארן.
 און אשכור איז ער אז מאן, איר אנקלאגן קאמיטעט, פארן

 מיט אים דריקט באלעבאס דער אז - שכן, א ;־ זי שלאגט ער
 שלעכט איר מיט זיך איז חתן דער אז - פיידל א > דירה-געלט

 בייז א נאר וואו הכלל, אוועקגעווארפן. זי האט און באגאנגען
 צייט יענער אין בוגד. ביים הילף זוכן געקומען איז הארץ,
 גנבה. פון ענינים צוליב אויך אונז צו קופען מען פלעגט

 קאמיטעט דער פלעגט ארבעטער, אן באגנבעט למשל, מ׳האט,
 געגנבעטע די פאדערן און גנבים די פון "טאטע' צום שיקן
 נישט האט דאס ווערן. אפגעגעבן אנדערש נישט זאלן זאכן
 איינרייסן געוואלט נישט האבן סאטעס"" די געהאלפן. מאל איין
 זיך זיי האבן געקאנט, נאר האבן זיי אויב און בונד מיטן

 געווען עס וואלט ווערן. אומגעקערט זאל גנבה די געפטארעט,
 האט אומגליק צום זעלטן. נאר געשען זאל זאך אזא ווען גוט,
 שטאט אין איינער יעדער אפט. צו מאכן אנגעהויבן עם זיך

 מ׳האט וועמען און ארבעטער די צווישן באקאנטע געהאט האט
 א״פראטעקציע" זוכן געלאפן גלייך ער איז באגנבעט, נאר
 אנגערירט געפילט זיך האבן גנבים די ארגאגיזאציע. דער ביי
 שוועסטער" און "ברידער די - אינטערעסן. בלוטיקע זייערע אין

 זיך האט עס און געשריגן, זיי האבן י... לעבן נישט אונז לאזן
 נאכשפירן פאליציי העלפן פלעגן גנבים די קאפף. א אנגעהויבן

 ארבעטער-טוער איינצלנע באפאלן פלעגן זיי בונדיסטן, די
 ארבעטער• אויף געווארפן אפילו זיך האבן זיי זיי. מביתן און

 ביאליסטאק לאדז, ווארשע, ווילנע, אין וואלד. אין פארזאמלונגען
 ארויסגעקומען מאל איין נישט באדן דעם אויף זענען

 מיט ארגאניזאציע דער צווישן צוזאמענשטויסן לאנגדויערנדיקע
 קאנפליקט מין אזא צוליב ווילנע אין איז 1907 אין גנבים. די

 סעקרעטאר דער מעסער א מיט געווארן פארוואונדעט שווער
 געשטארבן )לאזער, באסעוויטש חנה ח׳ מעטאליסטן-פאריין פון
וועלט-קריג(. פוגם צייט דער אין פאריז אין
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 רעוואלוציאנערע די בעת ,1905 - 1902 יארן די אין
 זענען ארבעטער יידישע די און גרוים, געווען איז אויפלעבונג

 קאמפס• פון יארן די אין געשטימט, קעמפעריש זייער געווען
 פון זעלבסטשוץ, און אטריאדי( באיעוויע :א. )ב. גרופעס

 די האבן — טעראריסטישע׳אקטן און גאסףצוזאמענשטויסן
 זייער ארויסצעווייזן פלאץ מער געפונען לאבוזעם געוועזענע

נאטור. איינשטעלערישע מוטיקע
 ארבעטער יידישע מאסע אגרויסע בעת ,1901 פרילינג אין

 צעטראגן ווילנע( פון פארשטאט )א נאוועגאראד, ארויף האט
 בונדיסטן ארעסטירטע די באפרייט און אוריאדניק פון הויז דאס
 געווען אנפירער די זענען ,מעשה-פאנבוק"( באוואוסטע )די

 געוועזענע ביידע - עלטשיק און הירשקע שוסטער, יידישע צוויי
 לעקערט, הירש בארימטער דער געווען איז ערשטער דער לאבוזעס.
 ווילנער דעם אין געשאסן שפעטער יאר א מיט האט וועלכער

 געהייסן האט יענער וואס" דערפאר, וואל, פאן גובערנאטאר
 איז לעקערט ;מאי-דעמאנסטראנטן ארעסטירטע די שמייסן

 זיין מיט און אקט העלדישן זיין מיט געווארן. געהאנגען
 שאנד-פלעק, דעם אפגעווישט ער האט מארטירער׳טויט

 אויפן ארויפלייגן געוואלט האט הענקער צארישער דער וועלכן
 רייטשוק, אליהו געווען איז צווייטער דער פראלעטאריאט. יידישן

 1912 אין 5 בונד אין געארבעט יארנלאנג דערנאך האט וועלכער
 "לעבנם וואכנבלאט בונדישן פונם זיץ-רעדאקטאר געווען ער איז

 פארמאבט זענען "לעבנס-פראגן" די ווי דעם, נאך פראגן",
 אים מ׳האט געווארן, ארעסטירט רייטשוק איז געווארן,

 איצט מעדעמען. מיט צוזאמען באפרייט דערנאך און פארמשפט
 שוסטערישן א פון פארוואלטער א קאמוניסט, א ער איז

מינסק-רוסלאנד. אין פראדוציר׳קאאפעראטיוו
 געהרגעט האבן פינסק אין ארנאטסקי פראוואקאטאר דעם
 אין גנב. אגעוועזענער אפילו איינער לאפוזעס, געוועזענע

 פאליציי■ א צעטראגן מאסע יידישע די האט פינסק זעלביקן
 )דעמאלט טעפער קאליע ארעסטירטן דעם באפרייט און צירקל
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 אויפטו דאזיקן פונם פירער און איגיציאטארן די אבונדיסט(.
לאבוזעס. געוועזענע געווען אמאל ווידער זעבען

 ארגאניזאציע, סאציאל-דעמאקראטישע א ווי בונד, דער
 דעמאלט איז בונד אין דיהציפלין די טעראר. קעגן געווען איז

 ראיאן אין 1905 אין זענען דאך און שטארקע. גאנץ א געורען
 אריסגעפירט אקטן, טעראריסטישע ריי א פארגעקומען בונד פון
 געווען זענען עם וראם איז, דערפון מעשת די בונדיסטן. פון

 געפאדערט האט מאסע דער פון געוויסן דער ווען פאלן,
 גרויזאמקייטן, אזעלכע פאר נקמת-נעמען :אקט טעראריסטישן א

 ;געוואוינלעך נישט געווען צאריזם פארן אפילו זענען וואס
 יענער פאר אפילו איז וועלכער הענקער, א וועג פון אפרוימען

 דער געווען איז למשל, לעקערט, הענקעריש. צר געווען צייט
 ;ארבעטערשאפט יידישער גאנצער דער פון שליח נישט-געשיקטער

 וואלן פאן מיט זיך מוז מע אז איבערצייגט, געווען זענען אלע
 מיט זיך מ׳וועט אז זיכער, געווען זענען אלע אפרעכענען.

 אן געטאן עם וואלט לעקערט, נישט ווען און ;אפרעכענען אים
 פאל אזא אין האט ארגאניזאציע די דריטער. א אנדערער,

 אליין און מאסע דער פון שטימונג דער נאכגעבן געקאנט נישט
 אז געהאט, מורא האט זי אקט. טעראריסטישן א ארגאניזירן

 און סיסטעם, א ווערן טעראר דער וועט אקטן איינצלנע פון
 ארגאייזאציע די היגטערגרוגט אין ווערן אפגעשטויסן וועט דעמאלט

 די ביי געווען פאקטיש איז דאס ווי ארבעטער-פאסן, די פון
 אין ווערן פארוואנדלט וועט מאטן די פון באוועגונג די ר. ם.
 ווערן. אויסגעשעפט גיך וועט וועלכע הייפלעך, פון באוועגונג א

 אין טאקטיק. פון וויסן מאל אלע נישט וויל מאסע די אבער
 שטימונג. איר פון מערער פירן זיך זי לאזט מינוטן הייסע

 נעמען זיך אויף געקאנט נישט האט ארגאניזאציע די אז און
 באזונדערע געבילדעט זיך האבן אקטן, טעראריסטישע ארגאניזירן

 זייער אויף אקטן די ארגאניזירט האבן וועלכע גרופעס, קלייגע
 וויסן דעם אן אפילו און סאנקציע דער אן אחריות, אייגענע

 זאכן אזעלכע פאר זיך האבן אמאל ארגאניזאציע. דער פון
 זייער פון געטריבן ;מענטשן איינצלנע אפילו גענומען

 דעם אויסגעקליבן זיי האבן טעמפעראמענט, רעוואלוציאנערן
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 מאמענט, דעם אויסצופירן, אקט דעם וועמען אויף אביעקט,
 אייגענער זייער לויט - אויסצופירן אים ווי מיטלען, די און ווען

 זענען באדינגונגען אזעלכע ביי אז זיך, פארשטייט איינזעעניש.
 דער ווי מאסע, דער פון געבאט דרינגענדן אזא מיט צוזאמען

 רעוואלוציאנערע פון אקטן אויך געווען לעקערט, הערש פון שאס
מנחס׳מענדלס.

 יארן יענע אין זענען וואס אקטן, טעראריסטישע די אין
 אנטייל אפט האבן בונד, פון ראיאן אין געווארן אויסגעפירט

 פריסטע זייערע פארבראכט האבן וועלכע מענטשן, גענומען
 - געווען איז איינער אזא גאסן׳יונגען. און לאבוזעס צווישן יארן

 1905 אין האט וואס בונדיסט, א ארבעטער, יונגער א ש., - ל. -
 אויף געשאסן שטעט ווייס-רוסישע די פון איינער אין

 טויט• די ;טויט צום געווארן פארמשפט איז ער פריסטאוו. א
 פון קאטארגע. אייביקע אויף געווארן פארביטן איז שטראף

 אמעריקע, ביז דערקליבן דך האט אנטלאפן, ער איז קאטארגע
 דערזעלביקער אין און געשעפטס׳מענטש א געווען ער איז דארטן

 אלס פארטיי. סאציאליסטישער דער פון מיטגליד א צייט
 געלט געגעבן האנט ברייטער א מיט ער האט סאציאליסט,

 אונטערנעמער אלם באוועגונג. דער פון באדערפענישן אלע אויף
 צו רייך אבי אפגעשטעלט, נישט זאך קיין פאר זיך ער האט

 זיינע קעגן פאליציי גערופן ער האט שטרייק א בעת און רוערן,
 אויפריכטיקע אן פארייניקט געווען איז אים אין אנגעשטעלטע.

 פאזע, צו ליבע אגרויסער מיט שטימונג רעוואלוציאנערע
 באלעבאטישן צו שטרעבט וואם געשעפטס׳מענטש, אפיפיקער
 מינוט הייסע א אין איז וואס העלד, א און פוץ, און וואוילטאג

 מיט הארציקייט סענטימענטאלע א ; מעשים גרויסע אויף פעהיק
 זיך שטרענגט וואס הארץ, עם אן 5 גרויזאמקייט סאדיסטישער א

 איבער" אן געווען ער איז דעם חוץ געשליפן. אויסצוזען אן
 צו ליב גישט האט און נישט קאן וואם מענטש, געאיילטער

 ער איז היינט :געשפרונגען זענען געשעפטן זיינע טראכטן.
 ווידער ער גייט איבערמארגן אביון, אן מארגן פעדערן, די אין

 פארפלאנטערט אזוי זיך ער האט 1917 פרילינג אין בארג־ארויף.
 אט-אט געמיינט, האבן חברים די אז געשעפטן, זיינע אין
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 פארייניקטע די ווי נאכדעם, אבער קרימינאל. אין אריין ער פאלט
 ארעסטירט ש. - ל. - איז וועלט־קריג, אין אריין זענען שטאטן

 איז 1918 אין אגיטאציע. אנטי״פיליטאריסטישע פאר געווארן
 אין ארט זיין געפונען באלד און רוסלאנד קיין געקומען ער

 אוקראינע. אין נאכהער גרויס״רוסלאנד, אין פריער טשעקא.
 האט ער — בונדיסטן די חברים, געוועזענע זיינע באגעגענדיק

 גדולה, דער מיט פאזירן צו פדי באגעגענעץ, צו געזוכט זיי
 אז פארזיכערן, ער פלעגט - דערגרייכט האט ער וועלכער צי
 טויט-שטראף. אויסצומיידן כוחות אלע מיט זיך באמיט ער

 שטאט, גרויסער א אין :פארקערט געווען אבער איז אמת דער
 טויט-אורטיילן אויסגעפירטע צאל די איז אוקראינע, אין

 דארטן איז ש. - ל. - ווי נאכדעם, דרייען אין אויסגעוואקסן
 האט שטאט יענער אין טשעקא. פון פארוואלטער געווארן

 הויז״זוכוגג א בעת האבן טשעקא פון אגענטן אז געטראפן,
 כתבים. מיט טעקע א בעלעטריסט יידישן א ביי צוגענומען

 פרעגן, געקומען בעלעטריסט דער איז ארום חודש א אין
 האבן וועלכע כתבים, זיינע אפ נישט אים מ׳גיט פארוואס
 ר געענטפערט ש. - ל. - האט פאליטיק. מיט טאן צו גארנישט

 איך וואס זעט, אט ? שרייבן אייער פון ארויס קומט וואס
 אים ה$ט ער און וועלט... די ראטעווען וועט דאס שרייב.
 האט ש. ל. טויט-אורטיילן... אונטערגעשריבענע ריי א געוויזן

 בונדישן באוואוסטן א טויט-שטראף פון ראטעווען צו געמיט זיך
 געבורטס• זיין אין געקענט נאך האט ער וועלכן פראוואקאטאר,

 זיינע פאר ער פלעגט צייט זעלבער דער אין .1905 אין שטאט
 אונז צו וועט ליבער אויב :הארצן אין קלאפן זיך חברים

 מיין מיט אים שיסן צו כבוד דעם האבן איך וויל אריינפאלן,
בונדיסט... א געווען בין איך פארשטייט, איר :האנס אייגענער
 ערגעץ אין טעראר דער איז 1906 און 1905 יארן די אין

 פוילן, אין ווי דערשיינונג, פארשפרייטע אזא געווען נישט
 )מלוכהשע מאנאפאלקע א אויף אנפאלן ווארשע. אין באזונדערס

 געלט• א עקספראפריאירן קאסע, די צונעמען און בראנפן־קראם(
 איז אקאלדאטשנעם אן אדער פריסטאוו א דערשיסן פאטט,

דערשיינונג, אלטעגלעכע 'אן כמעט געוויינלעכע, א געווארן
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 די אויף אטענטאטן :אויך אקטן גרעסערע געורען זעבען עם
 באפרייען צוג, א אויף אנפאלן צאריזם, פון פארשטייער העכערע
 גרעסערע רוב דאס וכדומה. טורמע פון ארעסטירטע וויכטיקע

 די דורך געווארן אויסגעפירט זענען אקטן קלענערע און
 באיוווקעס דאזיקע די ס. פ. פ. די פון )קאמפס-גרופעס( באיוווקעס

 רעוואלוציאנערן; פוןאידעאישע דורכאויס באשטאנעןנישט זענען
 יידישע און פוילישע ווייניק נישט אויך זיי צווישן געווען

 וואס איצטיקע/ טאקע באר געוועזענע, קיין )נישט לאבוזעס
 אבער אוואנטורעס. צו ליבע אוים געלט, צוליב געארבעט האבן

 העלדן, אייניקע ארויסגערוקט זיך האבן לאבוזעס די אט פון
 דעם דערווארבן ארבעט טעראריסטישער דער אין האבן וועלכע

 נישט פריער האבן זיי וואס באוואוסטזיין, און אידעאליזם
 שולמאן, ברוך באוואוסטער דער געווען איז איינער אזא געהאט.

 פארהאסטן דעם ווארשע אין געהרגעט 1906 אין האט וועלכער
 מיט נאך איז שולמאן ברוך קאנסטאנטינאוו. פאליציי-קאמיסאר

 אפילו גאסן־יונג, א געווען טויט זיין פאר הדשים עטלעכע
 געלייטערט. אים האט באיוווקע די אבער טיפ, קרימינעלער א

 דערהויבן זיך ער האט לעבן זיין פון חדשים לעצטע די אין
 טויט זיין און אויפטו זיין וואס אהעלד, פון מדרגה דער צו

 דער אין פאלקס׳לידער. אין באזונגען ארבעטער-מאסן די האבן
 פון )להבדיל יארן יענע פון "פראלעטאריאט" ארגאניזאציע

 וועמעגס יארן, ׳ער80 די אין וואס "פראלעטאריאט", דעם
 האט וועלכע סאציאליסט/ יעדן פאר הייליק איז עס גאמען

 שטרייקן בעת האט און קצבים די ארגאניזירט ווארשע אין
 וואוילע סך א געווען זענען טעראר, עקאנאמישן אנגעווענדט

 וואס זאגן, צו שווער געווען אפט איז" עם וועלכע אויף יונגען,
 שפעטער, לאבוזעס. איצטיקע נאך אדער געוועזענע זיי, זענען

 און עקספראפריאציעס פריוואטע די פון צייט דער אין
 געשפילט לאבוזעס "פראלעטארישע" די אט האבן קאמבינאציעס,

ראלע. טרויעריקע א
 פארשריבן זיך האבן בונד פון זעלבסטשוץ׳גרופעס די אין

 און גבורה ארויסגעוויזן דארטן האבן זיי און לאבוזעס סך א
 אין געקומען זענען יונגען יואוילע די פון סך א מסירת־נפש.
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 ?ס און פאגראם, פון מאמענט אין ערשט זעלבסטשוץ

 אן געקומען זעבען מענטשן אז געטראפן, איינפאל נישס האט
 נ געפיל נאציאנאלן פונם בלויז געטריבן כוונות, רעוואלוציאנערע

 רעוואלוציאניזירט זיי זענען זעלבסטשוץ-גרופעס די אין אבער
בונד. צום וועג א געפונען דארטן פון האבן זיי און געווארן

 זעבען וואס לאבוזעס, געוועזענע וועגן איך רעד און
 ארויסגעוויזן זיך האבן און ארבעטער-באוועגונג דער אין אריבער

 אויפן מיר קומט זעלבסטשוץ, און אקטן טעראריסטישע אין
 פעסטער הויכער זיין מיט האפעל, פון סטראדאל לייבע זינען

 פגים. מילדן דאך און פאראומערטן שטעבדיק זיין פיט פיגור,
 מיט בין איך בעת אבער ;פאך פון בויער א געווען איז ער

 געווען לאנג שוין ער איז ,1905 זומער געווארן, באקאנס אים
 טאן געקאנט נישט און אויסבאהאלטן געמוזט זיך האט נעלם, א

 זיין מיט נאמען א געמאכט זיך האט לייבע בוי-ארבעט. קיין
 אויך פאגראם, האמלער ערשטן בעתן זעלבסטשוץ אין אנסייל

 אויף האט ער וואס אטענטאט, נישט־געלועענעם דעש ביט
 פאליציימייסטער, האמלער אויפן געמאכט אחריות אייגעגער

 לייבן האט האמעל אין כליעבניקאוו. באקאנטן דעמאלט דעם
 איז ער ווער געוואוסט, האבן אלע ;וויג אין קינד א געקעגט

 די מיט אים אויף האבן גאראדאוואיעס די איז. ער וואס און
 כמעט אטענטאט נאכן ער האט דאך און ,געטייטלט פינגער

 אפן שוין ער איז ארום וואך א אין באהאלטן. נישט זיך
 קיין ווי פונקט האמעל, פון גאסן די איבער ארומגעגאנגען

 דורכפאל, א פון פארהיטן צו אים כדי געשען. נישט וואלט זאך
 געהיימער א אין ארבעטן געשיקט קאפיטעט דער אים האט

 לייבע, ווי מענטשן, באוועגלעכן לעבעדיקן אזא פאר דרוקעריי.
 אונטערערדישער אן אין פארגראבן צו דך שווער געווען איז

 געצויגן האט אים אלעמען. פון און אלץ פון אפגעריסן דרוקעריי,
 דא און חברים, צו פארזאמלונגען, אויף בערזע, דער אויף
 אין זיצן וואכן און טעג געמוזט קאנספיראציע צוליב ער האט

 וועלכער "פארמיטלער", מיטן נאר באגעגענען זיך און שטוב
 און פאפיר און פראקלאמאציעס געשריבענע געבראכט האט
 גרויסער, א זאך. א נאך און געדרוקטע. ^פגענומען זיי האט
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 האט ער ;לייבע דער אט גערוען ער איז בחור געזונטער א
 סטראדאליעץ, אדער סטראדאל נאמען דעם עסן. סך א געדארפט

 צוליב געקראגן אויך ער האט רופן, אים פלעגן אנדערע ווי
 אין אריינגעפאלן צופעליק אמאל איז ער :אפעטיט גרויסן זיין

 מען האט ארויס, איז ער אז און וואכן, עטלעכע אויף טורמע
 האט ? געפילט דארטן זיך האסטו ווי :געטאן פרעג א אים ביי
 דריטהאלבן ווי מער :סטראדאיעט האב איך :געענטפערט ער

 דער אט און געגעבן... נישט מען האט טאג א ברויט פונט
 אין ארבעטן געדארפט האט אפעטיט גרויסן מיטן מענטש

 באדיגגונגען. האלב״הונגעריקע ביי דרוקעריי, געהיימער האמלער
 אז געפונען, האבן חברים די ווייל געטאן, עם האט ער אבער

 דיס־ א פארמאגט האט לייבע היציקער דער נויטיק, איז דאס
נאטור. ציפלינירטע

 אנטוויקלט, שטארק נישט געווען לייבען ביי איז קאפ דער
 איידער ,1905 זומער אנהויב אין אז דערציילט, מיר מ׳האט

 געווען לייבע איז דרוקעריי, דער אין ארבעטן אוועק איז ער
 אפאנירט "איסקרא/ און "בונד" וועגן רעפעראט א ליבערס אויף
 גערעדט האט וועלכער סטאלפנער, ברוך באקאנטער דער האט

 שפיצלעך. דעמאגאגישע מיט שטעך-ווערטלעך, מיט בייסנדיק,
 געווען זענען אוידיטאריע, דער פון מערהייט די אונזערע,
 איז ליבער טאן. סטאלפנערם פון אויפגעבראכט שרעקלעך

 בלייפעדער זיין און אנאטיץ־ביכל, איבער אנגעבויגן געזעסן
 ליבערן, צו צו לייבע גייט פאפיר. איבערן געפלויגן איז
 נ שטילערהייט אים זאגט און ארבל ביים צי א אים טוט

 אים וועל איך !חבר בלייפעדער, מיטן אזוי נישט ״הארוועט
 הונט"". דער ווערן, פארשטומט ער וועט כמאל, איין געבן

 צו נוהג זיך בין ,איך :שמייכל א מיט געענטפערט האט ליבער
 לייבע הענט"... די מיט נישט מויל, מיטן אפאנענט אן ענטפערן

 איז אויגוסט סוף צופריין. אינגאנצן נישט אפגעטראטן האט
 צונעמען אים מ׳זאל געבעטן, און קאמיטעט צום געקומען לייבע

 וועל נישט, תירוץ קיין איז מ׳מוז, אויב :דרוקעריי דער פון
 פאר" צו וועמען מיט מיך האט איר אויב אבער בלייבן. איך

 אים האט קאמיטעט דער ארבעט... אנדער אן מיר גיט בייטן,
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 שיקן אנגעהויבן אים מ׳האט דרוקעריי. דער פון צוגענומען
 א.(, וב. קאמפס׳גרופעס ארגאניזירן צו שטעט נאענטע די אין
 מען האט פאגראם־געפאר, א געווען שטאט נאענטע א אין איז

 פארן פלעגט ער זעלבסטשוץ. א ארגאגיזירן לייבען געשיקט
 ידיעה, בלויזע די און חברים. פאר א מיט אמאל אליין, אמאל

 די מוט צוגעגעבן שוין האט געקומען, איז סטראדאל לייבע אז
ארבעטער. ארטיקע

 אלגעפיינעם פונם צייט דער אין אקטאבער-טעג, די אין
 געווען האמעל אין בונד פון הויפט״קווארטיר די איז שטרייק,

 זיין וואס דאקטאר, בורזשואזן א איינעם פון דירה דער אין
 אנארכיסטן, די סימפאטיקערין. א אונזערע געווען איז ווייב

 געלט, סומע אגרויסע דאקטאר ביים געפאדערט האבן וועלכע
 די מיט צוזאמען הויז דאס אויפצערייסן געסטראשעט האבן

 קאמיטעט דער האט געפונען. דארט זיך האבן וואס בוגדיסטן,
 אז און קווארטיר. צענטראלע אונזער היטן לייבען אוועגעזעצט

 נישט אנארכיסט קיין זיך האט געזעסן, דארטן איז לייבע
 שמירת די וואס דערפאר, - הויז צום נאענט צוגיין דערוועגט

 דעם צוליב נאכמער אפשר און ארגאניזירט, גוט געווען איז
לייבען. צו געהאט האבן אנארכיסטן די רואם דרך-ארץ, גרויסן

 רעטשיצע אין זעלבסטשוץ פון קרבן א געפאלן איז לייבע
 דער בעת ,1906 נאוועמבער אין געווען איז דאס האמעל. נעבן

 - כוואליע רעוואלוציאנערער רויטער דער אויף האט צאריזם
 די פאגראמען. פון כוואליע שווארצער א מיט גצענטפערט
 שווארץ-מאהניקעס, פארביסענע סטאראווערצעס, רעטשיצער

 אין דעפעשירט האבן זיי פראוואקאציע. א געמאכט האבן
 פאגראם, א איז רעטשיצע אין אז בונד, פון קאמיטעט האמלער

 אפגעפארן באלד האמעל פון איז זעלבסטשוץ. ארויסשיקן מ׳זאל
 וואקזאל צווישן בראש. סטראדאל לייבע מיט חברים גרופע א

 פאר א פון וועג שטיק א רעטשיצע אין ליגט שטאט דער און
 פאר• וואס פארקאנעם, סך א און הייזער ווייניק מיט וויארסט,

 פון חברים די בעת גערטנער. און פעלדער פויערישע צוימען
 אריין, שטאט אין סטאציע פון געגאנגען זענען זעלבסטשוץ

 היגטער פון זיי אויף שיסן גענומען סטאראווערצעס די האבן
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 קוילן די וואנען פון וויסנדיק, נישט צעטומלטע, פארקאנעם. די
 זייטן. אלע אין לויפן געלאזט חברים די זיך האבן קומען,

 פארקאן היבטערן פון ארוים סטאראווערצעס די זענען דעמאלט
 און מעסערס מיט חברים די אויף געווארפן זיך האבן און

 זיך באדנדיק טויטע, געפאלן אלע זענען חברים די אייזנס.
 מינע איין נאר איז לעבן געבליבן בלוט, אייגענעם זייער אין

 מערדער די אפארחלשטער, געפאלן איז וועלכער פייגענבערג,
 געלאזן. צורו אים האבן און טויט איז ער אז געמיינט, האבן
 סטאראווערצעס די שוין זענען זיך, צו געקומען איז ער בעת
 ביז דערשלעפט פיר אלע אויף זיך ער האט געווען. נישט
 אין אוועקגעפירט אים מ׳האט וואנען פון סטאציע, דער

 מ׳האט אז צעשעדיקט, אזוי געווען איז פייגענבערג שפיטאל.
 מען ווייסט אים פון פים. ביידע אראפנעמען געמוזט אים
 געשיכטע. טרויעריקער דאזיקער דער פון איינצלהייטן אלע
 שאסן, פלוצלינגע די פון צעטומלטער א אז דערציילט, האט ער
 האט שווער-פארוואונדעטער א געלאפן. נישט דאך לייבע איז
 די אויף געווארפן שטעקן אייזערנעם זיין מיט זיך ער

 פאר האבן זיי און ארומגערינגלט, אים האבן וואס מערדער,
 און געלעבט האט סטראדאל לייבע באצאלט. טייער לעבן זיין
העלד. א ווי געשטארבן איז

7

 ארבעטער-באוועגונג יידישע די ווען מאמענט, א געווען
 סוטעניארן, און אלפאנסן די מיט אויך צוזאמענגעשטויסן זיך האט

 די וועגן רעד איך לומפן. די - פוילן אין זיי מ׳רופט ווי אדער
 1905 מאי אין זענען וועלכע שאנד״הייזער, אויף פאגראמען

 פון שטעט אנדערע עטלעכע און לאדז ווארשע, אין פארגעקומען
 זיין זאל געשיכטע דאזיקע די כדי פראווינץ. פוילישער דער

הקדמה. לאנגע א נויטיק איז פארשטענדלעך,
 איז ווארשע אין ארבעטערשאפט יידישער דער אין
 צווישן געשטאנען איז וואס עלעמענט, אזא געווען דעמאלט

 דא, אי געווען איז און אונטערוועלט דער און דער/אווענונג
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 פארברענגען און טרינקען פלעגן וואס ארבעטער, דארטן. אי
 צייט זעלביקער דער אין און סוטעניארן און אלפאנסן מיט

 קאוויארניעס, אונזערע אין און בערזע דער אויף גיין זיי פלעגן
 פאליטישן אין אויך אמאל און עקאנאמישן אין אנטייל׳נעמען

 ארבעטער מין אזא צווישנשיכט. דער רופן זיי לאמיר קאפף,
 צו געווען שווער איז עם און וועלטן, צוויי אין געלעבט האט
 איז צווייאיקייט די אט נענטער. אים איז וועלט וועלכע זאגן,

 זיין אין אויך נאר לעבן, ארט זיין אין בלויז נישט געלעגן
 טרעפן זיך פלעגן ארבעטער מין דעם ביי ווען פסיכאלאגיע.
 אזוי: זיין פלעגט אלפאנסן, אמתע די מיט געשלעגן און קריגערייען

 די פון קלעפ געקראגן האין צווישן׳מענטשן אונזערע אויב
 ארגאניזאציע, דער אין צולויפן געקומען זיי זעבען אלפאנסן,

 פון געווארן באפאלן זענען וואט שעפעלעך, אומשולדיקע ווי
 די שווייגט ,וואס :קולות געמאכט האבן און בוליגאנעס,

 עפעס מוזט איר ! ארבעטער־בלוט גיסן לומפן די ? ארגאניזאציע
 מירן ר., ס. די צו גיין מיר וועלן נישט אז דעם, קעגן מאן
 די פאר שטיין צו ווי ווייסן, יענע "פראלעטאריאט/ צום גיין

 בעסער, געגעבן האבן אונזערע ווידער אויב ארבעטארער"...
 "שטארקע" זייערע צו געלאפן לומפן געשלאגענע די זענען

 נישט אונז לאזן שוועסטער און ברידער ,די :געוואלדן מיט
!״. יאלדן די הענט, די איבער געבן זיי מ׳מוז לעבן.

 אין געשען איז דערציילן, גיי איך וואס דאס, ווי אזוי
 צושטאנד דעם וועגן ווערטער עטלעכע זאגן איך מוז ווארשע,

 דער צייט. יענער אין ארגאניזאציע דארטיקער אונזער פון
 אויסערגעוויינלעך ווארשע אין געווען דעמאלט איז בונד

 זיין פון באדיגגונגען אומלעגאלע די צוליב אבער שטארק,
 באשטימטע פעסט קיין געהאט נישט ער האט ארבעט,

 טויזנט עטלעכע אז געוואוסט, האבן מיר מיטגלידערשאפט.
 אז האלטן, אליין זיי בוגד, נאכן גייען שוסטער מעכאנישע

 אוממעגלעך געווען דאך איז עס אבער בונד", צום ,געהערן זיי
 איז אומגעפער אזוי מיטגלידער. פאר אלעמען זיי רעכענען צו

 גערעכנט האבן מיר וועלכע פאכן, איבעריקע אלע אין געווען
 קערן־גרופעס פעסטע קליינע געהאט האבן מיר אונזערע, .פאר
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 אפאראט צענטראלער דער מאסן. לויזע גרויסע זיי ארום און
 באשטאנען צייט יענער צו איז שטאט גאנצער דער פאר

 מיט פארווארפן געווען איז ער ;מענטשן 10-8 פון אינגאנצן
 אלע אין אריינדרינגען געקאנט נישט האט און ארבעט

 ארבעט. גאנצע די ארומכאפן באוועגונג, דער פון שפעלטעלעך
 האבן מיר געווען, נישט איז ארבעטר-פרעסע לעגאלע קיין

 קומט עם וואס אלץ, פון באגריף גענויען א געהאט ווען זעלטן
 און קלאנגען פון ים א אין געלעבט האבן מיר שטאט. אין פאר

איבערראשונגען. טרעפן אפט אובז פלעגן עס
 זענען צוזאמענטרעפן, זיך פלעגן מיר וואו פונקטן, די

 ביי ,19 גענשע אויף טראקטירן. און קאוויארניעס געווען
 פאר א צוזאמענטרעפן זיך פלעגן קאוויארניע, אין גרשונען
 אקטיוועטוער. ווייניקער מעקאדער נעענטערעמענטשן, הונדערט

 מילע ראג טראקטירן. אין צונויפקומען זיך פלעגט מאסע די
 אראם שוסטער. די פון טראקטיר דער געווען איז דזיקע און

 בערזע. אונזער געווען איז גאסן ארומיקע די אויף אוין דזיקע
 פלעגן בייטאג, שבת און פארנאכט דינסטאג וואך, א מאל 2

 גופא דזיקע אויף מענטשן. טויזנטער צוזאמענקלייבן דארטן זיך
 מוראנאוו, מילע, אויף בערזע. אלגעמיינע די געווען איז

 געווען איז דאס פאכן. איינצלנע פון בערזעס - וכדומה סטאווקע
 אליין מיר עס זעט היינט הימל. פרייען אונטערן קלוב אונזער

 ביי שבת א ;פאקט א איז דאס אבער מעשהלע, א ווי אוים,
 טויזנט 12 - 10 פארשפרייטץ בערזע דער אויף מיר פלעגן טאג

 איז בערזע די קבאפ. געווען נאך איז עם און פראקלאמאציעס
 צונויפקלייבן געדארפט מען האט וואך. א מאל צוויי פארגעקומען

 אנגעקומען עם איז טעג, באשטימטע די אין נישט מאסע די
 ספעציעלע א באשטימען אפריער געדארפט מ׳האט : שווער זייער

 מען האט געטאן, נישט באצייטן עם מ׳האט אויב — און בערזע
 טראקטירן. און ווארשטאטן פאבריקן, די איבער גיין געמוזט

מעשה. דער צו צוריק - הקדמות אלע נאך איצט
 ערגעץ נאוואליפיע אויף הייזל א געהאט האט וואס ייד, א

 יתומה א מיידל א גענומען צוריק יארן מיט האט הויף, א אין
 דערצויגן זי צניעות, איר געהיט האט ער האדאוואנקע, א פאר
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 געווארן אלט איז זי אז און טאכטער", יידישע כשרע "א זוי
 ארבעטער אן מיט געמאכט חתונה איר ער האט יאר, 20
 אט ווארשע. אין מ׳זאגט ווי מאסאנזשניק, א קופערשמיד, א

 וואס ארבעטער, יענע פון איינער געווען איז קופערשמיד דער
 אנדערער דער מיט באוועגונג, דער אין פוס איין מיט שטייען

 געמישטער א געווען איז חתונה דער אויף אונטערוועלט. אין
 חתנס פון ארבעטער און צד כלהס דער פון אלפאנסן עולם.

 און אנגעגעסן גוט זיך מ׳האט בעת ביינאבט, שפעט צד.
 דרשה* ווארפן אנגעהויבן מען האט אנגעטרונקען, באכמער
 הונדערט א ביי צונויפגעקליבן זיך האט היטל אין אז געשאנק.

 געווען, נישט האפנובג קיין שוין איז מער אויף און רובל
 מיטן היטל די צוגעגומען צד פלהס דער פון מחותן דער האט

 דער — געוואלט א געמאכט האט התן דער זיך. צו געלט
 אז געטענהט, האט מחותן דער אים. געהערט דרשה׳געשאנק

 אויס• און נדן געגעבן אויכגעהאדעוועט, כיידל דאס האט ער
 ווארט א זיינער. דרשה-געשאנק דער יושר פי על איז שטייער,

 די אפריער ארבעט דער אין געלאזן מען האט ווארט, א פאר
 מעסערס. אפילו לסוף און פלעשער ליידיקע די דערנאך הענט,
 האבן בעסער דאך זייטן, ביידע פון פארוואונדעטע געווען
 האבן מערער. געווען גראד זענען זיי ארבעטער. די געגעבן

 אפ׳ זיך עולם, זייער צונויפגערופן מארגן אויף אלפאנסן די
 מיט דווקא נישט שוועסטער/ און ,ברידער די ביט רעכענען

 בכלל. ארבעטער די מיט נאר באליידיקט, זיי האבן וואס די,
 דערוואוסט זיך האט דערפון נאר אזוי, ווי נישט כ׳ווייס

 אופן. איר אויף אויסנוצן גענומען עם האט זי און פאליציי
 נאוו^ליפיע, איבער ווי געזען, מען האט פארנאכט א עפעס

 הונדערט מאן א פון עולם אן גייט נאוואליפקי און קארמעליצקע
 אמאניפעסטאציע. פענדל. נאציאנאלער ארוסישער מיט אלפאבסן

 !קייסער רוסישער דער זאל ,לעבן :שרייען און גייען זיי
 ארום עולם דער נאך. לויפן קינדער שטרייקער!" די מיט נידער
 אייניקע עס האט סוף צום אבער אויס. שפייען אנדערע ;לאכט

 שטעקנס מיט געשלעג א געווארן ס׳איז פארדראסן. ארבעטער
 שוין מאל דאס און פארוואונדעטע אמאל ווידער מעסערס. און
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 די׳ זענען אוונט אין שפעט שוין ארבעטער. די פון מער
 אוועק געשלעג, אין גענומען אנטייל האבן וואס ארבעטער,

 און דלות, יידישער דער ס׳וואוינט וואו געסלעך, די איבער
 די מיט אפרעכענען זיך גיין "מ׳דארף :רופן גענומען האבן

 די צו געטאן לאז א זיך האט עולם גרויסער א לומפן...׳."
 די ראיאן. יידישן אין זענען וואס סארט, דריטן פון הייזלעך
 אומגליקלעכע די מען האט געפונען אנטלאפן. זענען אלפאנסן

 אויף פאגראם. אמתער אן אנגעהויבן זיך ס׳האט און מיידלעך.
 באפאלן מען' איז גל. ד. א. דזיעלגע קראכמאלנע, נאוואליפיע,

 די דורך געווארפן און פארטעפיאנעס געבראכן "הייזלעך/ די
 די פארשאטן און בעטגעוואנט געריסן ברוק.. אויפן פענסטער

 צעריסן מען האט מיידלעך די אויף פוך. און פעדערן מיט גאס
 מ׳האט ווען פאלן, כ׳ווייס מכות׳רצח. זיי געשלאגן קליידער, די

 ארויסגעווארפן. גאס אויפן פענסטער די דורך פשוט אייניקע
 האט דאס און הייזל, צו הייזל פון געגאנגען מען איז אזוי

מעת׳לעת. אגאנצן געדויערט
 ארגאניזאציע די און ביינאכט, שפעט עם זיך האט אנגעהויבן

 מען איז דערפרי אין אכט ערשט געוואוסט, נישט דערפון האט
 דער מילע. ראג אויפן אוועק כ׳גיי אנזאגן. אונז געקומען
 זענען אייגע פול. שוין איז שוסטער די פון טראקטיר גרויסער
 מען האט אנדערע געגאנגען, נישט ארבעט דער צו לכתחילה

 "די :שרייט מען ארבעט, דער פון אראפצונעמען באוויזן
 גאנצער דער אין ארבעט די אפשטעלן זאל ארגאניזאציע

 צוליב הייסט, "וואס — ?״ וואס ״צוליב - פאכך. אלע אין שטאט
 איר און זיך, גיסט ארבעטער-בלוט פראטעסט. א ס׳איז ? וואס

 די פון אייערע, פון עמעצן געהרגעט מ׳וואלט ווען שווייגט.
 וואלט איר שטרייק. אלגעמיינעם אן געמאכט איר וואלט פירער,

 מ׳שלאגט אז און דעמאנסטראציע. א אויף גאס אויפן גערופן אונז
 פראטעסטירן..." נישט איר ווילט איר, שווייגט מאסע, די

 האט זייט איין פון אשווערע. זייער געווען איז לאגע אונזער
 לאזן נישט מיידלעך, אומגליקלעכע די באשיצן געדארפט מען
 גייען זיי אז מאסן, די איבערצייגן ווייטער, פאגראם דעם פירן
 מיר האבן זייט אנדערער דער פון וועג. ריכטיקן אויפן גישט
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 איז פאליציי פראוואקאציע. מיט שמעקט דאם אז געוואוסט,
 קריגס-צושטאנד, איינצופירן אפשר ארעסטן, מאכן צו אויסן

 אין אלט׳שטאט, אין אז ידיעות, איבערגעגעבן אוגז מ׳האט און
 הילף דער מיט און באוואפנט שוין אלפאנסן די 'שטייען ,"מקום/

 די אויף אנפאלן מעוט יעדע א זיי קאנען פאליציי פון
 ליבעראלע די צייטונגען, פוילישע די ארבעטיער׳קווארטאלן.

 די מיט ארויס טאג יענעם זענען קאנסערוואטיווע, די ווי
 האבן וואס ארטיקלען, מיט און פאגראם פון ידיעות ערשטע

 אויסי גענומען זיך האבן ארבעטער "די ארבעטער. די געלויבט
 זיין זאלן געזונט ווארשע, פון שאנד און שמוץ דעם ראמען
 ווידער און לויב/ גרעסטן דעם פארדעען זיי ;העבט זייערע

פראוואקאציע. א מיט געשמעקט אלץ דאס האט
 געווען אפאראט צענטראלער אונזער איז געזאגט, ווי

 אננעמען גיך אויף געדארפט מען האט דא און ;קליינער א
 האבן מיר דורכפירן. זיי גלייך טאקע און באשלוסן ענערגישע

 מען דארף ווארפן ארבעט די אז שרייער, די איעגערעדט
 אנפאלן וועלן לומפן די אויב זיין, וועט וואס "אבער — נישט.
 נאר זאלן ארבעטן נישט אז געזאגט, האבן מיר ?״ אונז אויף

 ווידערשטאנד. א געבן קאנען וואס שטארקע, די יונגע, די
 דער׳ מען האט ארבעטן. יא זאלן לייט אלטע און פרויען

 זיי און גאס אויפן שטיין וועלן מיר הייסט, "וואס - : ווידערט
 קיינער איז ארבעטן, נישט אז ? פארדעען און ארבעטן וועלן

 די מ׳זאל אז געפועלט, זיי ביי האבן מיר וואס קוים נישט/
 אראפנעמען. נישט ארבעט דער פון פרויען די און עלטערע
 אויפן קאמפס׳גרופעס אובזערע מאביליזירט מיר האבן ווייטער

 די וועלן טאמער דזיקע, סוף געווען דעמאלט איז וואס פלאץ,
 גרייט זיין זאל ארבעטער-קווארטאלן, די באפאלן באמת לומפן

 צום אסוף מאכן געווען איז עיקר דער אבער אזעלבסטשוץ.
 קאמיטעט פון מיטלידער די קרבנות. די ראטעווען פאגראם,

 אוועק זענען און מעגטשן נאענטע עטלעכע האבן^מיטגענומען
 רייגלט עולם גרויסער א דזיעלנע, אויף גיי איך הייזלעך. די צו

 אריע׳ שדין זיך האבן בחורים יונגע צענדליק א הייזל. א ארום
 מיידלעך די ראבעווען. אנגעהויבן און אעעוויעיק נעריסן
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 מען אלמערס. אין בעטן, די אונטער באהאלטן זיך האבן
 שרייען זיי זיי. מ׳שלאגט און ארויס איינציקווייז זיי שלעפט

 מיט געקומען בין איך אז זיך. בעטן זיך, זידלען היסטעריש,
 אינעווייניק. אריינגעקריגן קוים זיך מיר האבן הברים, פאר א

 !דא איז ארגאניזאציע די ,שטילער, :שרייען גענומען מ׳האט
 אויף געשטעלט זיך האב איך !...״ רעדן וועט קאמיטעט דער

 די אז דערוויזן, האב איך רעדן. אנגעהויבן און אבענקל
 קרבנות אומגליקלעכע נאר שולדיקע, קיין נישט זענען מיידלעך

 די מען וועט וועג אזא מיט אז ארדנונג, איצטיקער דער פון
 :איבער מיך רייסט איינער אויסראמען. נישט פראסטיטוציע

 - ? חבר פארוואס, - שלאגן...״ דאך מען דארף מיידלעך די ״און
 דעם וועל איך מיר, לאז - ״נקייוועס״... זענען זיי ״ווייל

 וועלן עם אז :אנדערער אן שרייט דערקלערן. אלץ קאמיטעט
 פון האבן נישט אלפאנסן די וועלן מיידלעך, קיין זיין נישט

 ארבעטער... ערלעכע ווערן מוזן וועלן זיי און לעבן צו וואנען
 זיך גיט לסוף דיסקוסיע. שטיקל א ווערט עס לאכט. עולם דער
 נאך אין פאנאנדער. זיך מ׳גייט איבערצוצייגן. איין דאך אונז

 געקומען מיר זענען דזיעלנע, דערזעלביקער אויף ארט, אן
 צעבראכן. צעראבירט, געווען אלץ שוין איז הייזל אין שפעט. צו

 יעריקע-12 ארן בילדלעך, געהאנגען נאר האבן ווענט די אויף
 געטראטן. פיס די מיט און געריסן דארט פון זיי האבן יינגלעך

 איז גאם, וועלכער אויף גישט געדענק איך הייזל, איין פון
 מיר אז און רעדעס, אונזערע נאך צעגאנגען עולם דער זיך

 שטוב די איז געקומען, ווידער אהין ארום שעה א אין זענען
 גע" האבן וועלכע מענטשן, מיט פול געווען איבעראנייס
 געווען. נישט שוין זענען מיידלעך די געבראכן. ראבעוועט,

 ווידעראמאל אויסגעקומען איז אונז געווארן. אנטרונען ערגעץ
איבערצייגן. רעדן,

 מיר צו מילע, ראג אויפן טראקטיר אין ווידער בין איך
 איינער אויגן, הונגעריקע גרויסע מיט ארבעטער אן צו גייט
 ,וואס :אים פרעג איך שרייער, אינדערפריעדיקע די פון

 ?״ זעלבסטשוץ צום נישט איר גייט וואס ? דא איר שטייט
 גיך אויף כ׳שרייב פלי". קיין נישט "כ׳האב :ער עגטפערט
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 געבן אים זאל ער שוסטער, דעם דוד צו צעטעלע א אויף
 האב פארנאבט 4 זייגער א איועק. גייט ער ;רעוואלווער א

 מיר האט ער און געטראפן ווידער ארבעטער זעלבן דעש איך
 געווען איצט זענען מיר : ענטוזיאזם מיט גערעדט דעיציילט,

 גרשון ביי ,הייזל" גרויסן אין ווייסט, איר סטאווקע, אויף
 סאמעטענע קליידער, זיידענע צעשניטן האבן מיר ,סמעטענע".

 געווארפן. רינשטאק אין און געריסן אסיגנאציעס מאנטלען,
 מיין אין היינט נאך האב איך הוגגעריק, בין איך זעם, איר

 גענומען, גארנישט האב איך אבער געהאט... נישט מויל
 שמוציק נישט וועט ארבעטער, ארנטלעכער אן נישט... גראשן א

 ווערט אראל מיט און געלט"... זעלכע א מיט הענט זיינע מאכן
 אפשר "חבר, :שעמעוודיק ווי עפעס און שטילער קול זיין

 קאררע גלאז א אויף קאפיקעם פינף אנטלייען צו איר האט
 אנטיילנעמער אלע נישט ווערן, געזאגט מוז אמת דער אבער
 ארויס• זיך האט שפעטער הענט. ריינע מיט פארבליבן זענען

 געריסן אלץ נישט האבן אנפאלער די פין סך א אז געוויזן,
 פאר• ס׳זענען אהיים. מיטגענומען סך א נאר געבראכן, און

 דערווייטערט מען האט מענטשן ריי א חבר-געריכטן. געקומען
 רוב דאס ווארשע. פון אוועקפארן געתייסן באוועגונג, דער פון

 איך וועלכן וועגן "צווישנשיכט/ דעם פון געווען עס זענען
 האבן העבט זייערע באפלעקט אבער געשריבן. פריער האב
 צו נענטער געשטאנען זענען וואס ארבעטער, אייניקע אויך
 דעמאלט מ׳האט ווי ן יצר-הרע דער געווען איז שטארק צו אונז.

 גענומען פאגראם אין אנטייל גרעסטן דעם האבן איבערגעגעבן,
 קייטנמאכערס דעם שמואל פון "פראלעטאריאט/ פון לייט די

 רייטנדיקע מיט פול געוועץ גאסן די שוין זענעץ פארגאכט הברה.
 פארגעקומען זענען ערטער אייניקע אין פאליציי. און זשאנדארן

 האט פאליציי ארבעטער. מיט אלפאנסן צווישן צוזאמעישטויסן
 זענען עס אלפאנסן. די געהאלפן אדער געמישט, נישט זיך

 צווישב" דעם פון און אלפאנסן די פון קרבנות, עטלעכע געווען
 דער אז אלעמען, פאר געווארן קלאר איז פארגאכט שיכט.
 פאנאנדערגעגאנ• זיך איז עולם דער טייוול. פארן איז שפיל
 דעם האט סקאלאן גענעראל-גובערנאטאר דער אז בפרט, גען.
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 ארבעטער די אויב אז אויפרוף, אן ארויסגעלאזן פארנאכט זעלבן
 קריגס׳צושטאנד. איינפירן ער וועט בארוהיקן, נישט זיך וועלן
 ווארשע פון ארבעטער יידישע די זיך האבן מארגן אויף

 אויס׳ מען האט צייט לאנגע א אנדערן. פארן איינער געשעמט
 אויף גראד און מעשה. גאנצער דער וועגן רעדן צו געמיטן
 האבן קווארטאלן, ארעמע די אין געשעענישן די נאך מארגן

 פאגראם דעם איבערגעחזרט סטודענטן פוילישע ווארשעווער די
 נייע און מארשאלקאווסקע דער פון ,הייזלעך רייכע די אויף

 באשיצט און אריינגעמישט שוין זיך פאליציי האט דא וועלט.
 מאנאט זעלביקן אין איינוואוינער. זייערע מיט "הייזלעך" די

 אנדערע אין און לאדז אין איבערגעחזרט געשיכטע די זיך האט
 איינצלהייטן סך א נאכדעם. לאנג שוין ס׳איז שטעט. קלענערע

 פרטים אנדערע געוואוסט. נישט אויך מעשה בעת איך האב
 דאס אבער זפרון. מיין אין פארשוואומען צייט דער פאר זענען

ריכטיק. איבערגעגעבן זיך, דאכט איך, האב בילד אלגעמיינע

¥1

 אנגעהויבן האט כוואליע רעוואלוציאנערע די אז ,1906 אין
 קאמ׳ און עקספראפריאציעס סדרה א אוועק איז אראפצופאלן,

 קייג׳ ליטע אין איך האב קאמבינאטאר ווארט דאס בינאציעם.
 און קרוין־פוילן אין באנוצט ווערט עס ;געהערט נישט מאל

 דארטן הייסט קאמבינאטאר ווארשע. אין אומעטום, ווי מערער
 דריידלעך שווינדלערישע פון לעבן א מאכט וואם מענטש, א

 די פון אויטאריטעט דער בעת ,1905 אין פעלשונגען. און
 די אים האבן גרוים, געווען איז ארבעטער־ארגאניזאציעס

 צוועקן. פריוואטע זייערע פאר אויסנוצן גענומען קאמבינאטארן
 האט באלעבאם א "פרעטענזיעס". אזויגערופענע די פריער

 :זאגט און איינער אזא איר צו קומט דינסטמיידל, א אפגעזאגט
 'דאם ; רובל 100 דיר געבן צווינגען אים איך וועל ווילסט,

 דאס אויב .50 דיר און 50 מיר :העלפט אויף העלפט - געלט
 געוועזענעם איר צו אוועק ער איז איינגעוויליקט, האט מיידל

 פון ער האט ארגאניזאציע דער פון נאמען אין און באלעבאס
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 באלעבאט דעי האט געבן גארנישט רובל. 100 געפאדערט אים
 שפילט ארגאניזאציע דער מיט :אוממעגלעך פאר געהאלטן

 מ׳פלעגט און ;דינגען געפרוווט זיך ער האט נישט... זיך מען
 אויך זענען ,פרעטענזיעס' אויך. אפדינגען עפעס אמאל טאקע
 קעלנער, ביי האנדלס-אנגעשטעלטע, אפגעזאגטע ביי געווען

 ארבעטער• די וואט נארמע, די ווי מער ארויטצופרעסן כדי
 מ׳האט אז געטראפן, האט עם איינגעשטעלט. האט באוועגונג

 פארלוירן האבן וואט מענטשן, פאר "פרעטענזיעס" איינגעמאנט
 לאנג שוין האבן און צוריק יאר עטלעכע מיט שטעלעם די

שטעלעס. נייע געהאט
 שטעמפלען נאכמאכן געווען אויך איז "קאמבינאציע" גוטע א

 גיין און זאמל-ליטטעס דערמיט חתמענען ס., ם. פון בונד, פון
 כלומרשט געלט קלויבן הייזער פריוואטע און געשעפטן איבער

 געבן, געוואלט נישט האט עמעצער אויב פארטיי. דער פאר
 :געהייסן ס׳האט אדרעס. אין נאמען זיין פארשריבן מען האט
 וועט זי און ארגאניזאציע דער איבערגעבן דאס וועלן מיר
 אין נאך אנגעהויבן זיך האט דאס טאן... צו וואט וויסן שוין

 איינצלנע נאר געווען עט זענען דעמאלט אבער ;יאר פינפטן
 ן הויך געשטאנען איז שטימונג רעוואלוציאנערע די פאלן.
 פראפעסי" נאר געלאזן דעמאלט זיך האבן מעשים אזעלכע אויף

 טאמער :געציטערט אויך האבן די און קאמבינאטארן, אנעלע
 אפשניידן. שלעכט זיי וועלן ארגאניזאציע, די זיך דערוואוסט

 אפטע אן געווארן קאמבינאציעס די זענען 1907 און 1906 אין
 פראפעסיאנע• בלויז נישט זיי האבן געמאכט און > דערשיינונג

 און ארבעטער דעמאראליזירטע אויך נאר קאמבינאטארן, לע
 רעווא• הייסע געווען נעכטן נאך זענען וואט אינטעליגענטן,

 גרויס, געווען איז ארבעטסלאזיקייט די אז בפרט לוציאנערן.
 האבן וועלכע מענטשן, פארהונגערטע געווען זענען עט און

 וועץ פארדינען. עפעס אבי טאן, צו וואט איבערגעקליבן נישט
 איר אין אפ מ׳טוט וואט דערוויסן, זיך פלעגט ארגאגיזאציע די

 אנט• די קעגן מיטלען שטרענגע אננעמען זי פלעגט באמען,
 פון ארויסצופארן זיי צווינגען אפילו קאמבינאטארן, פלעקטע

 קאמביגא- פיל צו געווען שוין איז דעמאלט אבער שטאט.
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 אומ׳ געווארן איז ארויסשיקן און כאפן אלעמען און טארן,
מעגלעך.

 אפטע אן געווארן זענען קאמבינאציעס די מיט צוזאמען
 אנ• זיך האבן עקספראפריאציעס די "עקסך. די דערשיינונג

 געמאכט זיי זענען דעמאלט אבער .1905 אין נאך געהויבן
 מען האט רעוואלוציע, די :באוואעגונג דער צוליב געווארן
 זיך... לאזט עס וואר נעמען, זי מעג געלט, האבן דארף געזאגט,

 מלוכה• ביי דורכאויס כמעט מען האט עקספראפריאירט און
 איז בונד דער מענטשן. פריוואטע ביי נישט אינסטיטוציעס,

 אייניקע אבער עקספראפריאציעס. די קעגן געווען בפירוש
 זיך האבן שטעט קלענערע די אין ארגאניזאציעס ארטיקע

 האבן און פארטיי־צענטר פארן "רעוואלוציאנערער* געהאלטן
 געמאכט האבן וואס חברים, די אויף פינגער די צווישן געקוקט

 אר• אזא האט אמאל ;אחריות אייגענער זייער אויף עקסן
 אזעלכע אויף ברכה שטילע איר געגעבן אפילו גאניזאציע

 מיט צוזאמען : גליטשיקער א געווען איז וועג דער מעשים.
 אויך מיטגעצויגן ער האט אוואנטוריסטן רעוואלוציאנערע

 האט עקסיסטן אידעאישע די צווישן און ;אפעריסטן פשוטע
 געלוב• ערשטער דער נאך אז געטראפן, איינמאל נישט אויך

 פאלט אוץ געשטרויכלט מענטש א ווערט ארבעט", "שטיק גענער
 איז קאנטראלירן אז בפרט, יצר-הרע. פונם נעץ אין אריין

 אפגעטאן דאך ווערן זאכן אזעלכע :אוממעגלעך געווען
 ארגאניזאציע די האט אפיציעל און קאנספיראטיוו, שטרענג

 חבר יענער אדער דער וואנען פון וויסן, געטארט נישט אפילו
 אריינגעטראגן האט ער וואס סומע, גרעסערע די גענומען האט
קאסע. איר אין

 איז כוואליע רעוואלוציאנערע די בעת ,1906 זומער פון
 ;דערשיינונג אפטע אן געווארן עקסן די זענען אראפגעפאלן

 אוואג• פשוטע דורכאויס כמעט זיך האבן דערצו גענומען און
 די געשעפט. צוליב נאר אידעע, אן צוליב נישט טוריסטן,

 פון וועג אויפן געגאנגען זיך, פארשטייט זענען, לייט דאזיקע
 אפגעגעבן זיך זיי האבן דעריבער ווירערשטאנד! קלענערן

 איז ריזיקע די וואו מלוכה-געלט, עקספראפריאירן מיט ישט1
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 יידישע אנגעשראקענע ביי עקסן פריוואטע מיש נאר גרוים,
 ווידער" א דערווארטן צו שווער געררען ס׳איז רואר באלעבאטים,

 עקספרא• דער פאר אביעקט אן אויסקלויבן ביים און שמאגד.
 נאר רייכערן, אויפן גישט אפגעשטעלט זיך מען האט פריאציע

 פארמעג" צו ברירו שרייבן מ׳פלעגט פהדן. גרעסערן אויפן
 זאל צייט באשטימטער א אין אז פאדערן, און מעגטשן לעכע

 ארט באשטימטן א אויף ווערן אוועקגעלייגט סופע געוויסע א
 נאך ספעציעל וועט וואט מעגטש, א ווערן איבערגעגעבן אדער

 וועט ער אדער געבן. גישט וועט וואס דעם, פאר ן קומען דעם
 אן אנגעגרייט איז פאליציי, דער צו ווענדן דערוועגן זיך

 עטלעכע פשרטער. נאך טאן עס מען פלעגט אמאל אויפריים.
 הענש די :געשריי א טוען און באמבע א ווייזן קומען, מענטשן

 וואס אלץ, צו נעמען זיי י. ארט פון זיך רירן נישט !ארויף
 שעת פערטל א :אן זיי זאגן אוועקגיין פארן און פאראן, איז
 גישט... וועץ י. ארט פון זיך רירן נישט אוועקגיין אונזער נאך
 עס און באמבע א געווען באמבע די איז פאלן איינצלנע אין

 דאס אבער אויך. אויפגעריסן טאקע האט זי אז געטראפן, ה^ט
 זיך מיט ברענגען זאלן אנפאלער די גענוג, געווען איז רוב

 אז פארזיכטיק, אזוי עם האלטן ארן שאכטעלע טעקטורענע א
 אנגעש- די באמבע. א איז דאס מיינען, זאל באפאלענער דער

 ערשטן דעם ביי אז גרויס, אזוי געווען דעמאלט איז ראקנקייט
 שטיין, בלייבן מעגטשן פלעגן !ארויף הענט די :געשריי הויכן

פאראליזירטע. ווי
 פון אלץ ווי מערער געווארן געפאכט זענען עקסן די

 שמוציקער דער געווען איז דאס אנארכיסטן. אזויגערופענע
 און ביאליסטאק פון זיך האט וואס ,אנארכיזם", רויבערישער

 שוואמען ווי תחום. יידישן גאנצן איבערן פארשפרייט אדעס
 אנארכיסטישע קליינע געוואקסן דעמאלט זענען רעגן, א נאך

 רערואל־ ביז - קאמף שארפן א געפירט האבן וועלכע גרופקעס,
 צוויי־ בונד. קעגן אלע זיי און אנדערע די קעגן איינע - ווערן
 אין רעוואלווערן פאר א פארמאגט האבן וואס בחורים, דריי

 אנארכיסטישע אן גרינדן דינאמיט, מאכן צו ווי רעצעפט, א
 וועלכע ביי טויט", אדער ,ברויט צי ברידער/ ,רויטע :גרופע
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 דאזיקע די ביי עקספראפריאציע. איז מיטל דער און ציל דעד
 וואו אפטיילן, געקענט נישט קיינמאל מען האט אנארכיסטן

 אן זיך הויבט וואו און מענטש אידעאישער דער זיך ענדיקט
 נישע גאר אידעע קיין איז אפט און ;טיפ קרימינעלער דער

 רעוואלוציאנערן איין אויף קרימינאל. דורכאויס - געווען
 זענען אידעע, איז עס וועלכע געהאט האט וואס אוואנטוריסט,

 פראפעסיאנעלע פאר א אפילו און לאבוזעס פשוטע 10 געווען
גנבים.

 ווארט דעם אן אפילו אויסגעקומען מען איז ווארשע אין
 פון נאמען א אויס קלערן קאמבינאטארן פאר א אנארכיזם.

 אן פארטיק איז עם און שטעמפל, א מאכן הפטרה, דער
 ,פרעטענזיעס* מאנט געלט, קלייבן גייט וואט ,ארגאניזאציע/

 איז עם ווען פריער זענען קאמבינאטארן די אויב גל. ד. א.
 אביסל הפחות לכל זיי האבן באוועגונג, דער אין געווען

 אין זענען זיי אויב נוסח. דעם און שטייגער דעם געוואוסט
 ארויסקומעץ פלעגן געווען, נישט קיינמאל באוועגונג דער

 בין איך בעת פאסירונגען. טראגי״קאמישע אומגעלומפערטע
 הארבסט• פעסטונג, ווארשעווער פון פארט דריטן אין געזעסן

 דעם - פארשויגען דריי געבראכט אהין מען האט ,1906 צייט
 פאר• דאזיקע די "ערלעכע". ארגאניזאציע דער פון קאמיטעט

 פאדערן נאלעווקעס די און גענשע איבער גיין פלעגן שוינען
 אזוי געהאלטן זיך זיי האבן דערביי געלט. סוחרים די ביי

 וועמען מיט דערקענט באלד האבן סוחרים די אז לעקישעוואטע,
 דער פאליציי. דער וויסן צו געגעבן און טאן צו האבן זיי

 לאנגער א אין חסיד א געווען איז חברה דער פון גרינדער
 די איבער געגאנגען ער איז פריער היטעלע. א מיט קאפאטע

 פארקויפט ער האט דערנאך אלטווארג, מיט האנדלען הויפן
 ארגאניזאציע. אן געשאפן ער האט סוף צום און צייטונגען

 כמעט און דאווענען טאג א מאל דריי ער פלעגט פעסטונג אין
 געווען איז באוועגונג יעדער זיין פון זאגן. תהילים נאכאנאנד

 פון זיך דערשלאגן אים. אויף ציטערט הויט די אז קענטיק,
 אים צו פלעגן מיר אז אוממעגלעך. געווען איז - ווארט א אים

 פנים א אנשטעלן ער פלעגט ? פארוואס און ווי וואס, :צושטיין
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 געוואוסט, נישט האבן מיר און שווייגן. און אידיאט אן פון
 וואס מאסקע. א איז דאס אדער לעקיש, א טאקע ער איז צי
 זיינער שותף איין אונזערטוועגן. פון פנים אויפן ארויף ציט ער
 פעסטונג אין זיך האט ער גנב, פראפעסיאנעלער א געווען איז

 נאטשאלסטווא די נישקשה, : רוהיק געווען שלעכט, נישט געפילט
 נישט בין איך מ׳ווייסט, מאל... ערשטן דעם נישט מיך... קען
 שטריקל, א אנגעגרייט איז עס וועמען פאר פאליטיקער... קיין

 ראטע ארעסטאנסקע אפילו טורמע, מען גיט איינעם אונזערן
שפיי... א ווערט איז

 דריטער. דער געווען איז קאמישער און אומגליקלעכער
 ווארשע אין געקומען .20 יאר א פון בחור קליינשטעטלשער א

 שרעקלעך אים זיך האט עקזאמען", האלטן און לערנען ,זיך
 דער אין נאך האט ער :"ארגאניזאציע' אן אין אריין געוואלט

 מ׳גייט וואו - ווארשע אין און ; געהערט סך א דערפון היים
 אין ארגאניזאציע. און ארגאניזאציע שטייט מען וואו און

 ווערן, צו אריינגענומען כדי אז געהערט, ער האט שטעטל
 בלוט, לאזן זיך :צערעמאניע אסודות-פולע דורכמאכן מען דארף

 שווארצע ביי בוידעם א אויף נאכט האלבע שבועה א אפגעבן
 קייטן, און סיביר מיט שמעקט ארגאניזאציע די און ליבט.
 אים האט עם און געהאט מורא האט ער טויט. מיטן אפילו

 גיש• קאוויארניעס יידישע די איבער גיין פלעגט ער געצויגן.
 דער אויף געווען ארגאניזאציע. די דא איז ווער טערן,

 האט און געזוכט צופיל האט ער ווייל נאר ארבעטער-בערזע.
 אנגענומען אים מען האט אלץ, צו צוגעקוקט פארדעכטיק זיך

 אראפגעטריבן און ביינער די אנגעבראכן גוט שפיאן, א פאר
 דעם מיט געווארן באקאנט ער איז לסוף בערזע... דער פון

 די אויף געווען, עס איז קאוויארניע אין קאטיקן ביי חסידל.
 פון און אריינקומען אמאל אהין פלעגט יענער נאלעווקעס.

 צייטונג, רוסישע קאנפיסקירטע א פארקויפן פאלע דער אונטער
 :בסוד קונה צום זאגן און ארומקוקן זיך ער פלעגט דערביי

 זיך, ביי איך קלער" טריפס..." אמתע זיך... טוט דארטן ,וואס
 דאס אויס אים פאר גיס הים, צו איך גיי ווייס... דער אט

 זע שווייגט... ער און רייד איך באגער. מיין דערצייל הארץ,
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 אין אליין ער פינטל... אין געטי־אשן האב איך אז דאך, איך
 :זאגט און קאווע גלאז א געבן מיד הייסט ער יענע. פון טאקע

 קרומע איבער מיך ער פירט גיין. וועלן מיר און איים טרינקט
 איך :שטאק טן-6 אויפן אזש ארויף הריך טרעפ, גליטשיקע

 גיין צו גרייט בין און פחד פאר זיך טרייסל איך און קלעטער
 געדיכטע... רעכטע די דאס איז דאס :שמחה פאר טאנצן

 ניט ער מאכט חדרל, פינסטערן האלב א אין אריינגעקראכן
 איר יונגערמאן, :זאג א גלייך מיר טוט און הקדמות קיינע
 זיי טראגט און בריוו די אט נעמט ? איבעט שטיקל א ווילט

 האט איר נאלעווקיס. אויף קראמען די איבער פאנאנדער מארגן
 דעם אין אט פארשרייבט - געלט געבן מ׳וועט שטיק. צעץ דא

 די :אדרעס דעם פארצייכנט - געבן נישט מ׳וועט פאפירל.
 אזוי, עם מאכט סחורה... וועלכע נומער, וועיכער פאמיליע,

 איבעריק קיין פארצייכנט. איר ווי זען, זאל באלעבאס דער אז
 איר אפברענגען, מיר אינגאנצן געלט דאס :רעדן נישט ווארט
 וואס און בריוולעך א פאר דאס איז וואס :איך פרעג ? הערט

 נישט איר דארפט דאס :מיר ער ענטפערט ? דערין שטייט
 דעם טאקע געטראפן האב איך אז ווידער, איך זע וויסן...
 פשוט צו שוין : נישט מיר געפעלט עפעס נאר ;מעגטשן רעכטן

 זייט :אים איך זאג ?... שבועה די איז וואו און גיך... צו און
 ארגאגיזירט און מיך פראגראמירט אפריער חבר, גוט, אזוי

 דערקלערט :אים איך זאג ? טייטש וואס :ער פרעגט מיך...
 ארגאניזאציע דער אין אריין מיך נעמט און פראגראם די מיר
 מען דארף פריער א אז מיר, ער זאגט צערעמאניעס. אלע מיט
 בריוולעך די טראגן צייט וואכן צוויי מוז איך :אויספרובן מיך
 גערעכט... איז ער אז איך, זע געלט... דאס אפברענגען און

 קוק א כאפן געחלשט האב איך בריוולעך. די געטראגן איך האב
 איינגעהאלטן. מיך האב איך אבער בריוול, אזא איינעם אין

 צוויי די פאר איך האב געלט פראבע... די אויסהאלטן מ׳מוז
 אריינקומען פלעג איך אז .30 רובל א צונויפגעקליבן וואכן

 מאכן שושקען, אנהויבן באלעבאטים די זיך פלעגן קראם, א אין
 אין רובל, א געבן מען פלעגט קראם איין אין מינע. קרומע א

 אץ ס. ס. די צי בונד, דעם גיב איך ;זאגן מען פלעגט דריי
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 אז פאליציי, מיט געסטראשעט מיר מען האט ערטער פאר א
 איג" אפגעטראגן אים איך האב געלט דאס בירזשויען... מ׳זאגט,

 ארגאניזאציע. דער פין געלט דאך איז דאס ? דען ווי :גאנצן
 רובל א געגעבן איינפאל מיר ער האט צייט גאנצער דער פאר
 און פארוואונדערט זיך האב איך ;דריי גאנצע איינפאל אין

 דער פון צימער... פארן פאנט באלעבאסטע די .געגופען האב
 נישט גראשן א חודש צווייטן דעם שוין איך האב היים

 גראד און וואכן, צוויי געצויגן עם זיך האט אזוי באקומען...
 פראבע, די פארענדיקן געדארפט שוין האב איך בעת פיטוואך,

 האט ייד א :גאס גענשע אויף ארעסטירט ביידן אונז מען האט
 חסיד ביים געפונען מען האט דריטן דעם אנגעוויזן... אונז אויף
 האב איצט געקענט... נישט פריער אים האב איך שטוב... אין
 זיין מאפע, זיין קען איך זיין. מודה זיך :וועג איין נאר איך

 דער פון איונגער גיין צו מחויב נישט בין איך שוועסטער...
 אים האב איך דערציילן..." אלץ וועל איך זיי... צוליב וועלט

 מיר ער האט פארברעך... א איז חברים ארויסגעבן אז געזאגט,
 דער אין געווען נישט נאך דאך בין איך אבער געענטפערס:

 פראבע, מיין פארענדיקט נישט נאך האב איך ארגאניזאציע...
 אז געזאגט, אים האבן מיר אפגעגעבן... נישט שבועה קיין
 זיכער נישט פריי דער אויף ער איז אויסגעבן, וועט ער אויב
 דאס נישט... מען שווייגט זאכן אזעלכע פאר :לעבן מיטן
 נישט אבער זענען מיר געווירקט. זיך, דוכט אים, אויף האט

 נישט געריכט אויפן וועלן שותפים זיינע אויב זיכער, געווען
 ראטעווען. צו זיך כדי אים, אויף שולד גאנצע די ארויפווארפן

 ,ערלעכע" די דארטן איך האב פארט, פון ארריס בין איך בעת
 סוף דער געווארן איז וואס נישט, ווייס איך און געלאזן נאך
 איז זי אנעקדאט. אן ווי קלינגט, מעשה גאנצע די זיי. פון

 דורכ• שטריכן קאמישע סך א נאך האב איך און אמת, אבער
געלאזן.

 אייב- געקאנט נישט בונד דער האט 1907 און 1906 אין
 זענען זיי ווייל קאמבינאטארן, מינים פארשיידענע די האמעווען

 ארבע. גאנצע די ווי גופא, בוגד דער ווייל און צופיל, געווען
 די אונטער כוחות די פארלירן אנגעהויבן האט טער-באוועגוגג
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 האט זייט איר פון רעאקציע די רעאקציע. דער פון קלעפ
 זי ווייל אנארכיע, די זיין גובר געקאנט נישט אויך דערווייל

 בא׳ צו געהאט האט זי און פארפעסטיקט נישט נאך זיך האט
 אפשר און ווערעם. קליינע די איידער שונאים גרעסערע קעמפן

 קאמ• די דערשטיקן גיך אויף געוואלט נישט גאר זי האט
 געקומען צונוץ איר זעבען זיי ווייל עקסיסטן, און בינאטארן

 דעם אראפגעריסן האבן זיי רעוואלוציע. דער קעגן קאמף אין
 ברייטע די ביי רעוואלוציאנערן די פץ אויטאריטעט מאראלישן

 אויף פחד א געווארפן האבן זיי באפעלקערונג; דער פון שיכטן
 פון ארעמס די אין געטריבן זי האבן און בורזשואזיע דער

 דעמא* א אריינגעטראגן האבן זיי עיקר, דער און צאריזם,
 שוין איז 1908 אין ארבעטער׳באוועגונג. דער אין ראליזאציע

 ארבעטער׳ די זאטל. אין פעסט געזעסן קאנטררעוואלוציע די
 זי :דעמאראליזירן געדארפט נישט שוין מען האט באוועגונג

 קאפיטאליסטן די צוגעשטיקט. אינגאנצן כמעט געווען אזוי איז
 זיי און פחד זייער פון זיך צו געקומען שוין זענען ווידער

 איבערגעגעבן ומענות טענות אן וכדומה עקסיסט יעדן האבן
 גענומען זיך רעגירונג צארישע די האט דעמאלט פאליציי. דער

 די עקספראפריאציעס. און קאמבינאציעס די באקעמפן ערנסט
 אין איבערהויפט גובערניעס, רוסישע די אין האבן עקסן

 אין ווי פארמען, שארפערע סך א אנגענומען געגנט, אוראלער
 מען האט קאמבינאטארן און עקסיסטן די קעגן תחום. יידישן

 און טורמע יארן לאנגע שטראפן: הארבסטע די אנגעווענדט
 אויפברויז דער ווי אזוי און טויט׳שטראף. אפילו קאטארגע,

 איינגעשטילט, געהאט שוין צייט יענער צו זיך האט לאנד אין
 זיי פון אסוף מאכן צו איינגעגעבן רעגירונג דער זיך האט
 פון שוין מען האט 1908 אין צייט. יאר איין פון משך אין

געהערט. נישט מער כמעט קאמבינאציעס און עקספראפריאציעס
 אין לוקישקעס אויף געזעסן בין איך בעת ,1908 אין

 און ,אנארכיסטן" מיט פול געווען טורמע די איז ווילנע,
 בא׳ זיי מיט זיך האב איך המינים. מכל עקספראפריאטארן

 דורכן רעדן פלעגן מיר ;שפאצירן ביים הויף אויפן געגנט
 געזעסן אפילו איך בין פאר א מיט איבערקלאפן. זיך פענצטער,
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 אפיינלעכן געכאכט מיר אויף האבן זיי קאמער. איין אין
 זיי צווישן איז מענטש אידעאישער איז עס וויפיל א איינדרוק.

 נישט געווען זענען דערפאר אויסנאם. זעלטענער א געווען
 דאס פראוואקאטארן. אפילו גנבים, גאנצע און האיבע ווייניק

 נישט האבן וואס מענטשן, צעטומלטע געווען עם זענען רוב
 געורען זענען זיי זענען. זיי וועלט וואסער אויף געוואיסט,

 אומגעלומפערטע אויסקלערן אפילו חברים, פארשיטן צו גרייט
 ריין זיך אבי מענטשן, אומשולדיקע אינגאנצן אויף מעשיות
 טאמער :שטראף די אביסל אפציען הפחות לכל אדער צווואשן

 שמוציקער דער געווען איז ראם נס. א געשען דערווייל וועט
רעוואלוציע. צעטראטענער א פון אפפאל דער שוים,
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ברנד" "קליינער דער
 באגעגענען צו זיך אויסגעקומען ווייניק איז אליין מיר

 אויס- האב איך אבער בונד, קליינעם גערופענעם אזוי דעם מיט
 1906 - 1904 יארן די אין זיינען וועלכע חברים, ריי א געפרעגט

 אויך ארגאניזאציעס, אונזערע פון פירער און טוער געווען
 געווען אליין יארן יענע אין זיינען וואס חברים, אזעלכע

 איך וואס ארטיקל, דעם אויף בונד. קליינעם פונם מיטגלידער
 פרוב א אנהויב, אן אויף ווי נאר איך קוק איצט, דא דרוק

 וואס אנדערע, קומען וועלן מיר נאך אז האפן, וויל איך און
 טעמע די באהאנדלען וועלן און מאטעריאלן מער פארמאגן
גרינדלעכער. און ברייטער

 .1904 אנהויב ארום אנטשטאנען איז בונד קליינער דער
 ארגאניזאציעס ארטיקע פון פאראייניקונג קיין געווען ניט איז דאס
 בונד. (*,עלטערער" דער ווי אנפירונג, צענטראלער איין מיט

 בונד, קליינעם זעלבסשטענדיקן איר געהאט האט שטאט יעדע
 אומאפ׳ דורכאויס געארבעט האט און אנטשטאנען איז וועלכער
 די שטעט. אנדערע אין ארגאניזאציעם ענלעכע פון היינגיק
 האבן אמאל פלעגן שטעט שכנישע נאענטע פון בוגדן קליינע
 שטענדיקע קיין ניט אבער באציהונגען, צופעליקע זיך צווישן

 בונד קליינעם פונם מיטגלידער די פארבינדונג. אבליגאטארישע
 יינגער נאך אמאל, יאר, 15 ביז 10 פון קינדער געווען זיינען

 קליינע די שולן. רוסישע די פון תלמידים ארבעטער׳יוגנט, -
 איניציאטיוו דער לויט געווארן געגרינדעט ניט זיינען בוגדן
 אליין, זיך פון אויסגעוואקסן זענען זיי ;בונד ״עלטערן״ פוגם

 דעמאלט האט בונד דער ווילן. זיין קעגן דורכאויס כמעט
 ארגאניזאציעס. באזונדערע גרינדן צו נויטיק פאר געפונען ניט

גרוימן. דעם גערופן בונד קלייגער דער האט זוי8 *(
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 מיידל א אדער בחורל א ווארום ארבעטער-יוגנט. דער פאר
 פון מיטגליד א זיין געקאנט דעמאלט שוין האט יאר 16 פון

 האט יאריקע 20-19 ;דערוואקסענע פאר ארגאניזאציע דער
 שייך איז וואט קאמיטעטן. די אין אפילו געפונען געקאנט מען
 פון צייט יענער אין איז יאר, 15 פון יינגער קיבדער, צו

 שטרענגסטע די געפאדערט האט וועלכע ארבעט, אונטערערדישער
 זיי :זיי מיט אנצוהויבן זיך מורא א געווען פשוט קאנספיראציע,

 אנדערע מיטשלעפן און אריינפאלן אליין געקאנט לייכט וואלטן
זיך נאך

 באוועגונג רעוואלוציאנערע די שוין איז 1904 אין אבער
 אפענע געווען זיינען עס גאס. דער אויף ארוים פאקטיש

 ;גאסן גרויסע די פון טראטוארן די אויף ארבעטער-בערזעס
 פון דערשיינונג, אפטע אן געווארן זיינען פראקלאמאציעס

 האבן ארעסטן פון געוואוסט, אלע האבן שטרייקן גרעסערע
 געטראפן אויך שוין האבן עס ;אלט און יונג גערעדט

 האט אלץ דאס אקטן. טעראריסטישע און דעמאנסטראציעס
 פאב• זייער פארכאפט קינדער, די פון נייגיריקייט די .געוועקט

 די אין גרויסע. די נאכצוטאן חשק דעם ארויסגערופן טאזיע,
 געהערט האבן שוועסטער און ברידער עלטערע די וואו הייזער,

 אומלע• פון געוואוסט קינדער יינגערע די האבן בונד, צום
 די אין לייענען. צו זיי געחלשט האבן און ליטעראטור גאלע

 גענומען אנטייל האבן ארבעטער עלטערע די וואו ווארשטאטן,
 רעווא• געזונגען לערניינגלעך די האבן באוועגונג, דער אין

 דיס• פון פארזאמלונגען, פון ריידן געהערט לידער, לוציאנערע
 לערנייבגלעך די האבן שטרייק א פון צייט דער אין קוסיעס.

 האבן זיי אויב דערוואקסענע. די מיט צוגלייך געארבעט ניט
 גוטן מיטן שטרייקן געוואלט ניט באלעבאס פארן מורא צוליב
 אן אין ארבעט. דער פון ,אראפגענומעך זיי מען האט ווילן,

 ווענדן זיך אמאל ארבעטער עלטערער אן פלעגט נויט-פאל
 פעקעלע... דאס באהאלט טובה א טו יאט, :לערניונגל צום

 טירן די הינטער צעווארף ירנג, פלינקער א דאך ביסט :$דער
 :געטרויען דאך מען קאן דיר ג אדער פראקלאמאציעס... אביסל
 ניט זאל בן־אדם קיין אז אזוי, אבער צעטעלע, א אוועק סראג
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 בערזע,. דער אויף גיין געפרובט האבן קינדער די וויסן...
 זיי פלעגן פארזאמלונג, א אויף וואלד אין עלטערע די נאכגיין

 זיך דרייען "וואס :אוועקטרייבן דערלאזן, ניט עלטערע די
 איבעריקן אן אן נאר מאכן ? פיס די אונטער שנעקעס די

 הויבן זיי אימה, אן זיי אויף פאלט פליג, א דורך פליט טומל,
 אויסריכטן אמאל נאך זיך מ׳וועט פאגיק. א מאכן און לויפן אן

 געטריבן, קינדער די מ׳האט מער וואס און זיי..." מיט צרות
 און זען געוואלט זיך ס׳האט געצויגן. זיי האט שטארקער אלץ

 איז ריידן. אליין באווייזן, געוואלט אויך זיך ס׳האט הערן.
 בונד,, אייגענעם אן שאפן צו געדאנק דער געווארן געבארן

גרויסע. די ביי ווי אזוי
 וואס דעם, פון ווייט געווען איז קליינער-בונד דער

 אפרוכט געווען איז דאס יוגנט-ארגאניזאציע. איצט מ׳רופט
 רעווא• אויפן געזייט, ניט אויסגעוואקסן, שטורעם-יארן, פון

 דער איז קינדער אייניקע פאר באדן. צעאקערטן לוציאנער
 רעוואלוציאנערן פון קוואל לעבעדיקער א געווען בונד קליינער

 מאמענטן, געווען ; שפיל טשיקאווע אנדערע-א פאר אידעאליזם,
 מסירת-נפש* און העלדישקייט מיט פארחדושט האט ער ווען
 עלטערן אויפן פאראדיע א נאר געווען ער איז אפטמאל און

בונד.
 לערב" פון שטרייקן ארגאניזירט האט בונד קליינער דער

 אויך באהאנדלונג, מענטשלעכע פאר עסן, בעסער פאר יינגלעך
 די אין שולן, קאזיאנע רוסיישע די אין שילער פון שטרייקן
 געווען אפילו זענען עם וכדומה. גימנאזיע פון קלאסן יינגערע
 באהאנדלונג. מענטשלעכע פאר אויך - חדרים די אין שטרייקן

 האט בונד קליינער דער לערנטאג. קירצערן א פאר - דעם חוץ
 זיינע דיסקוסיעס. און פארזאמלונגען קרייזלעך, זיינע געהאט

 פארזאמלונגען און מיטינגען אויף קומען פלעגן פארשטייער
 פלעגן בונדיסטן קליינע די ווארט. א בעטן - דערוואקסענע פון

 פלעגן זיי ;דעמאנסטראציעס אלגעמיינע אין נעמען אנטייל
 אמאל מ׳פלעגט קינדער-דעמאנסטראציעם. אייגענע מאכן אויך

 גרויסע די פון פראקלאמאציעם צענדליק אפאר אריינקריגן
 אמאל און קינדער די צווישן פארשפרייטן זיי פלעגט מע און
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 אגעשריבענע פראקלאמאציע, אייגענע אן ארויסלאזן מען פלפגט
 :געווען איז קאמף פון טאקטיק די העקטאגראפירטע. א צי

 נאפט, מיט סחורה אפגיסן גאסןילאמטערנעס, אדער שויבן ברעכן
 מין א -,האמעליעווקעס/ - געווען איז דאהיגעווער שלאגן.
 געווער, א ספרונזשינע, א אויף קעפל אייזערנעם אן מיט שטעקן

 צו דערשלאגן זיך מ׳האט אז ;האמלע פון שטאמט וואם
 פין מדרגה די איבערגליקלעך. געווען מען איז ארעוואלווער,

 איך נידעריקע. א זייער געווען קליינע די ביי איז אנטוויקלונג
 פון פראקלאמאציע העקטאגראפירטע א געזען 1905 אין האב

 קרעסלאווע פון :גענוי ניט שוין געדיינק איך בונד. קליינעם
 פראלע" :געווען איז אויבערשריפט דער נאר דווינסק, פון צי

 זעלבסטבילדונגס׳ קיין ן לענדער אייערע פאראייניקט טאריער,
 די ביי שטימונג די :געפירט ניט כמעט זיך האט ארבעט
 אין געטראכט האבן זיי און אנערוועזע, געווען איז קינדער

 פאר• און דיסקוסיעס זייערע אויף קאמף. וועגן נאר געחלומט
 וועלכע פראזן, איבערגעקייט רוב דאס מען האט זאמלונגען

 רעדנער די פארשטאנען. ניט און גרויסע די פון מהערס מ׳האט
 אנטוויקלטעי מער אביסל נאר יינגלעך, אייגענע געווען זיינען
עלטערע. די פון לעקטאר א געקראגן מ׳האס ווען זעלטן

 אינ" צייט ערשטע די האבן ארגאניזאציעס אונזערע
 פון וויסן געוואלט ניט בונד, קליינעם דעם איגנארירט גאנצן
 אויסנוצן אנגעהויבן אים מען האט ביסלעכווייז אבער' אים,
 ארבעטן. טעכנישע ענלעכע און פראקלאמאציעס פארשפרייטן ביי

 מיט ארבעט די גענומען זיך אויף האט בונד קליינער דער
 פאר קעכפן אנגעהויבן ער האט גלייכצייטיק אבער ; פרייד

 לעקטארן, ליטעראטור, געפאדערט האט ער אנערקענונג,
 אויטאנאם, בלייבן געוואלט האט ער ;אינפארמירונג שטענדיקע

 אירן אים צו שיקן זאל עלטערע די פון ארגאניזאציע די נאר
 דאזיקע די מיט זיך האבן ארגאניזאציעס די איפארשטייער.

 האבן בונד קליינעם דעם פון אבער גערעכנט, ניט פאדערונגען
 רעוואלוציאנערן גרויסן א מיט קינדער ארויסגערוקט זיך

 אין גענומען אנטייל האבן זיי פון אייניקע טעמפעראמענט,
 די אויב העלדישקייט. ארויסגעוויזן האבן און זעלבסטשוץ
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 זיי האבן ארבעט, אשטיקל געברמען זיך אויף האבן קליינע
 טאמער בעסער. וואס אויסצופירן זי קרעפטן אלע אנגעשטרענגט

 געהאלטן זיי פון רוב זיךדאם האבן ארעסטירט, זיי מען האט
 זיי פלעגן זשאנדארן די דערוואקסענע. די פון ערגער ניט

 ארויסצופרעסן כדי טויט״שטראף, מיט סטראשען פייניקן, שלאגן,
 האבן קינדער די אבער ידיעות. איז ניט וועלכע זיי פון

 ס׳מויל. האלטן און יסורים אלע איבערליידן שטאלץ געקאנט
 געגאנגען אפט קליינע די זיינען טעג רעוואלוציאנערע אין

 דורכאוים אבער פארזיכטיקייט ווייניקער מיט טויט אנטקעגן
 קליינער דער דערוואקסענע. די ווי מוט, ווייניקער מיט ניט

 מארטירער. קרבנות, פארצייכענען צו געהאט שוין האט בונד
 און פארטראכטן אנגעהויבן ארגאניזאציעס אונזערע זיך האבן
 מ׳דארף אז געדאנק, דעם צו געקומען ביסלעכווייז מ׳איז

 זיין וואס יוגנט׳פאראיין, א אין בונד קליינעם דעם פארוואנדלען
 איז דאס אויפקלערונג. סאציאליסטישע איז הויפט-אויפגאבע

 האבן ערשטנס, זאך. לייכטע קיין ניט גאר געווען דעמאלט
 געקאנט 1905 רעוואלוציאנערן דעם אין ארגאניזאציעס אונזערע
 ווי צווייטנס, ;ארבעט מין אזא אויף כוחות ווייניק אפגעבן

 דעמאלט גופא קינדער די ביי איז געשריבן, שוין האב איך
 אנטוויק• און בילדוגג פאר שטימונג געעריקע די געווען ניט

 כוואליע רעוואלוציאנערע שטורעמדיקע די ווען ,1906 אין לונג.
 פון פעריאד א אנגעהויבן זיך האט עס און אראפגעפאלן, איז

 פאר" אומעטום מען האט ארבעט, ארגאניזאציאנעלער ברייטער
 אויפ" מיט יוגנט־ארגאניזאציעס אין בוגדן קליינע די וואנדלט

 בונד קליינער דער ;אויפקלערונג סאציאליסטישער פון גאבן
 איז און כאראקטער זעלבסטשטענדיקן זיין פארלארן האט

 בונדישער אלגעמיינער דער פון קייט אין ארינג געווארן
 אקארשט די האט צייט יענער אין גראד אבער ארגאניזאציע.

 נייעם א אן אנגעשטויסן זיך יוגנט׳באוועגונג געבארענע
 שמוציקע די אויפגעהויבן זיך האט עס שטרויכלונגס״שטיין.

 ביאליסטאקער און עקספראפריאציעס פריוואטע פון כוואליע
 מיט פארבונדן געווען איז "ארבעט" גייע די אנארכיזם.

 היץ־קעפ פאר זי האט איינשטעלעניש, און געפאר אגרויס
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 האט קינדער דענערווירטע סך א און רייץ, באזוגדערן א געהאט
 אויס• האבן ווידער עקספראפריאטארן די געטאן. צי א עס

 דראאונגס-בריוו. פאנאנדערטראגן אויף קינדער די גענוצט
 אנ• אחריות אייגענע זייער אויף האבן וואס קיבדער, געווען

 באמבעס. און עקספראפריאציעס אנארכיסטן, אין שפילן געהויבן
 ,1908 אין געווארן. ארעסטירט זעבען זיי פון ביסל היבש א

 און דערשטיקט אינגאנצן געווען איז רעוואלוציע די בעת
 פון איז לעבן, מיטן געצאנקט קוים האט בונד עלטערער דער

 איבערגעלאזן האט ער געבליבן. ניט זכר קיין בונד קליינעם
 פארביטן צייט דער מיט האבן וועלכע אונטערגעוואקסענע,

 פראנט. פון ארויס זיינען וואס עלטערע, די באוועגונג דער אין
 דעמא- פון נאכווייעניש א איבערגעלאזן אויך אבער האט ער

 סיס• פון אפגעוואוינטע צעקלונגענע, יוגנטלעכע, ראליזירטע
ארבעט. טעמאטישער

 פוילן פון שטעט אייניקע אין האבן 1900 און 1905 אין
 "קליינע גרופעס עקסיסטירט ווילנע אין אויך זיך, דוכט און,

 "קליינע געווען זיינען ראיאן ביאליסטאק-גראדנער אין ס.". ס.
 געהערט. ניט איך האב ציון' פועלי "קליינע פון אנארכיסטן".

 פועלי די פון פירער פאר א ביי נאכגעפרעגט זיך האב איך
 גרופעס. אזעלכע פון גארני־שט אויך ווייסן זיי און ציון,

 פלעגן ס." ס. "קליינע די מיט בונד' "קליינעם דעם צווישן
געשלעגן. אויך און דיסקוסיעס פארקומען

 מיר איז בונד קליינעם מיטן באגעגענען זיך נעענטער
 .1905 הארבטט אין און זומער סוף האמלע אין אויסגעקומען

 פארוואנדלט מ׳האט וואו שטאט, ערשטע די געווען איז האמלע
 האט ער אויפקלערונגס׳אינסטיטוציע. אן אין בונד קליינעם דעם
 ארגא" האט און ,בילדונגס-פאראייף גערופן טאקע דארטן זיך

 בילדונגס• דער לעקציעס. סיסטעמאטישע מיט קרייזלעך ניזירט
 מיט פארבינדונג אשטענדיקער אין געשטאנען איז פאראיין

 לעקטארן. געגעבן אים האט זי און ארגאניזאציע ארטיקער אונזער
 געווען בין און לעקטארן די אט פון איינער געווען בין איך

 געדענק, איך מיינע. תלמידים עטלעכע מיט באקאנט נאענט
 איז בילדונגס-פאראיין מיטן ארגאניזאציע אונזער צווישן אז
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 פארטייאישקייט, טון באדן אויפן אקאנפליקט ארויסגעקומען
 זיין זאל פאראיין דער געפאדערט, האבן יוגנטלעכע אטייל

 זיין זאל ער פארטייען, פראלעטארישע יידישע די צו גייטראל
 פשוט נאר ם.״שער, ס. קיין ניט און בונדישער קיין ניט

 אונזער אז געטענהט, האבן ווידער מיר בילדונגס-פאראיין. א
 נאר קאביגעט-מענטשן, קיין ניט דערציען צו איז אויפגאבע

 דעריבער איז 1 ארבעטער-באוועגונג דער פאר טוער צוקונפטיקע
 דערצויגן אן אנהויב פון זאלן זיי וויכטיק דורכאויס אונז פאר

 פאדערן מיר ;וועלט-באנעמונג באשטימטער איין אין ווערן
 אויסגע־ זיין שוין זאלן פאראיין פון מיטגלידער די ניט,

 געפונען זיך מוז פאראיין דער אבער בונדיסטן, שפראכענע
 אונו זיך האט סוף כל סוף בונד. פון השפעת דער אונטער

 האמלער פון ווידערשפעניקע. די איבערצוצייגן איינגעגעבן
 טוער גוטע עטלעכע ארויסגעקומען זיינען בילדונגס׳פאראיין

 לעווין, יענקל איז זיי פון איינער בונד. עלטערן דעם פאר
 געווען 1917-1912 יארן שווערע די איז וועלכער אסטאלאר,

 מינסק, ווארשע, אין בונד פון ארגאניזאטאר און אגיטאטאר אן
 געווארן ער איז 1917 אין ערטער. אנדערע אין און קיעוו

 מערץ אין געגנט־קאמיטעט. ווייסרוסישן אונזער פון מיטגליד א
 מינסק, אין בונד פון קאנפערענץ עלפטער דער אויף ,1918
 איצט קאמיטעט. צענטראל אין געווארן אויסגעקליבן ער איז
 יידישע די פון סעקרעטאר דער און אקאמוניסט, ער איז

 בילדונגס׳פאראיין האמלער פון ווייסרוסלאנד. אין סעקציעס
 אבאוואוסטע פריטיקין, דינה שניידערן די אויך ארוים איז

 ווייסרוסלאנד אין 1919-1912 יארן די אין בונד פון טוערקע
 זי האט 1921 אין פאלקס-רעדנערין. שיינע א אוקראינע, אין

 אבער ארבעט, אקטיווער פון זייט א אן האמלע, אין געוואוינט
י בונדיסטין. א אלץ נאך

 אין געוואוינט חדשים אפאר איך האב 1905 זומער
 קליינער א פאראנען איז דארטן אז געוואוסט, האב איך דוויגסק.

 זיין וועגן געהאט ניט באגריף קיין האב איך אבער בונד,
 האט מיכאלעוויטש ב. חבר דער טעטיגקייט. און באשטאנד
 זעלביקן פונם הארבסט אין און פרילינג אין דוויגסק אין געארבעט
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 בונד קליינער דער איז דערציילט, מיר האט ער ווי יאר.
 אין וועלכער בעקער׳יינגל, א פון געווארן ארגאניזירט דארטן

 און פעהיקער א זייער געווען איז און 13 יאר א געווען אלט
 אין זיינען אנגעשטעלטע און ארבעמער אויסער מוטיקער.

 אן שול-יוגנט. ביסל היבש א געווען בונד קליינעם דווינסקער
 בוליגינם באיקאטירן צו קאמפאניע די אנגהויבן זיך האט עם

 גאסן• און פארזאמלונגען האלב׳עפנטלעכע די אויף פלעגן דומע,
 אווארט בעטן רוסיש אין און גימנאזיסטן קומען מיטינגען

 קליינעם דעם מ׳האט ווי אזוי בונד. קליינם פונם נאמען אינם
 געגעבן. ניט ווארט קיין זיי מען האט אנערקענט, ניט בונד
 צוויי די פון צייט דער אין נאוועמבער, און אקטאבער אין

 געדארפט מען האט שטרייקן, אלגעמיין׳רוסלעגדער גרויסע
 האט ארגאניזאציע אונזער שולן. די אין למודים די אפשטעלן

 האבן זיי און בונד קליינעם פונם שילער די איבערגעבן עם
 ארגאניזאציע די זיך האט אן דעמאלט פון דורכגעפירט. עם

 קליינער דער און פארבינדונג, שטענדיקער אין זיי מיט געשטעלט
 אין בונד פונם שילער-ארגאניזאציע די געווארן איז בעד

 ארטיקער דער וואס פארשטייער, ערשטער דער דווינכק.
 איו שילער׳ארגאניזאציע דער אט צי געשיקט האט קאמיטעט

ביינוש. חבר דער טאקע געווען
 גענומען אנטייל אויך בונד קליינער דער האט ווילנע אין

 מאכט די דומע. בוליגינס קעגן באיקאט-קאמפאניע דער אין
 גרויסע גאסן די אויף אויסקלעפן טאג אלע כמעט פלעגט

 קליינער דער און וואלן. די פון סדר דעם וועגן מעלדונגען
 רוב דאס אראפרייסן. כסדר מעלדונגען דאזיקע די פלעגט בונד

 אונטערגנבענדיק. זיך שטילערהייט, טאן קינדער די עס פלעגן
 מעלדונגען די אראפרייסן נאכן אז געטראפן, האט איינמאל נאר

 מיט און אינאיינעם צונויפגעקליבן קליינע די זיך האבן
 זיי האבן !הורא !זעלבסטהערשונג דער מיט נידער :קולות

 אנגעלאפן זיינען באלד גאסן. די איבער לויפן געלאזט זיך
 געווארן. נעלם רגע דער אין זיינען קינדער די אבער קאזאקן,

פעלד... אין אווינט נאך זיך יאג גיי
1906 פון חדשים פאר א און 1905 פון טייל גרעסטן /•עם
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 קליינעס קיין פון האג איך ווארשע אין געארבעט איך האב
 וואס חברים, ווארשעווער אבער געהערט. ניט דארטן בונד

 באוועגונג דער אין אקטיוו געווען צייט יענער אין זיינען
 ניט אים פון האב איך און געווען, יא איו אזא אז פארזיכערן,

 מיט האט ארגאניזאציע אונזער וואס דערפאר, נאר געוואוסט
 /וסמאן שלמה חבר־ דער געהאט. ניט באציהונגען קיינע אים
 אין אז דערציילט, מיר האט ס.( ס. א יארן יענע )אין

 קליינעם מיטן צוזאמען ס. ס. קליינע די האבן 1905 דעצעמבער
 פאוויאק, צום דעמאנסטראציע א מיט גיין צו באשלאסן בונד

 ארעסטיר• פאליטישע סך א געזעסן זיינען עם וואו טורמע, א
 דעמאנ׳ דעם פון נאכמאכונג א געווען פנים א איז דאס טע.

 ארבעטער עלטערע די וואס פאוויאק, צום מאסן-ציג, סטראטיוון
 אקטאבער• דעם נאך טעג ערשטע די אין געמאכט האבן

 בעת אנגעהחבך שוין זיך האט דעמאנסטראציע די מאניפעסט.
 זיינען ויי און דערוואוטט דערפון זיך האבן ס. ס. עלטערע די

 ניט פאנאנדערגיין, זיך קינדער, די איבערצייגן געקומען
 געפאלגט ניט האבן קליינע די קרבנות. אומדסטע צו ברענגען

 זיי האבן צעטרייבן, גענומען זיי האבן עלטערע די אז און
 צוגעגאנגען איז דעמאנסטראציע די שטעקנס. מיט .געענטפערט

 און זשאנדארן באגעגנט זיי האבן דארטן אבער פאוויאק, צום
 צענדליק פאר א באיאנעטן. און שווערטן בלויזע מיט זעלנער
 געווען אויך זיינען עס געווארן, פארוואונדעט זיינען קינדער

.8 צי 6 גענוי, ניט געדענקט זוסמאן חבר דער געתרגעטע,
 האב און פעטריקאוו אין געווען איך בין לאנג ניט דא

 געווען 1905-1904 אין זיינען וועלכע חברים, געטראפן דארטן
 און פינקוסעוויטש חבר דער בונד. קליינעם פונם מיטגלידער

 פוגם פאקטן כאראקטעריסטישע דערציילט מיר האבן אנדערע
שטאט. זייער אין בונד קליינעם

 פארזאט" געמאכט דארטן קליינע די האבן אומעטום, ווי
 וועגן גערעדט מען האט אלץ ווי מער דיסקוסיעס. און לונגען
 ווירטשאפט. נאציאנאלע די און ברויט-פראגע די :פראגן צוויי

 דערוואקסענע בונדיזם. דער געווען איז דאס ברויט׳פראגע די
 בונד דער :זיך צווישן ריידן אויך דעמאלט פלעגן אר^עטער
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 *ווירס נאציאנאלע די ברויט-פראגע. דער אויף ענטפער אן גיט
 פראגן די אט איבער ס״״יזם. ס. דער געווען איז דאם - שאפט
 בינד קליינעם דעם צווישן דיסקוסיעט אפטע פארקומען פלעגן

 שטרייט׳ די וועגן באגריף קלארן קיין ס. ס. קליינע די מיט
 פראפאגאנדיסטן עלטערע קיין :געהאט ניט מען האט פראגן
 מאל איין עפעס געווען. ניט בונד קליינעם ביים דאך זיינען
 אי! ער בונדיסט, עלטערן אן אריינגעקריגן מיר האבן
 עס ארגאניזאציע. דער פון טעכניקער דער געווען זיך דוכט
 מיר האבן זאך ערשטע די דיסקוסיע, א אנגעהויבן זיך האט
 ער ברויט-פראגע. דער צו ער זאגט וואס געפרעגט, אים ביי

 פארשטאנען, ניט האבן מיר אבער געענטפערט, עפעס האט
 :געטאן פרעג א אונזערע פון איינער אים האט וויל. ער וואם

 איר האט (* ברידער פיר די מיט מעשה ,די חבר, זאגט,
 אים מיר האבן !געלייענט ניט האט ער ניין, ? געלייענט״

 איינמאל אפטראגן. זיך געהייסן און ע! ע ע מ גרויסן א געמאכט
 האט ער ; לאדז פון בונדיסט קליינער א געקומען אונז צו איז

 זיינען מיר ברויט-פראגע. דער וועגן רעפעראט א געהאלטן
 געמאכט מיר האבן הילף זיין מיט באפרידיקט. ניט אוועק

 נאציאנאלער דער וועגן ס. ס. קליינע די מיט דיסקוסיע א
 מיר און געשלעג א מיט געענדיקט זיך האט עם ווירטשאפט,

געגעבן. בעסער האבן

 סאציאליסטישע פרימיטיווע א איז ברידער־ פיר די מיט ,"מעשה די *(
 ארוים עם איז רוסיש אין פ^רם. יעלעטריסטישער לייכטער א אין אגיסאציע

 עס האט יידיש אין וואליא". אי "זעמליא דער פון צייט דער אין נאך
 אויסלענדישעד דער עם האט ארויסגעגעבן און בלומשטיין ב. איצערגעמאכס

זשענעוו. אין בונד פין קאמיסעט

 פעטריקאוו אין בונד קליינעם דעם איז קאמף שווערן א
 אז געטראפן, האט עם טאטעס. די מיט פירן צו אויסגעקומען

 ^טשאלנט נאכן שבת א און צונויפגערעדט זיך האבן טאטעם די
 קאנען/יין ניט זאלן זיי שיך, די קינדער די ביי אראפגעצויגן

 גאם דער אויף ארויס קינדער די זיינען פארזאמלונג. א אויף
בארוויסע. פון דעמאנסטראציע א געמאכט האבן און שיך אן
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 יינגל זיין געלאזן ניט סיסטעמאטיש האט וואס טאטן, א אייגעם
 באשטראפט. הארט יוגנטלעכע די האבן פארזאמלונגען, אויף גיין

 דאזיקער דער אקטן. פון שטאל גרויסער א שטאט אין גערוען
 עלטערער דער וואו קאזע, א פאר געדינט דעמאלט האט שטאל
 אפילו אמאל און שעד, פאר א אויף פארשפארן פלעגט בונד
 זיך זיינען וועלכע באלעבאטעמלעך, די טעג פאר א אויף

 האבן וואס די אדער ארבעטער זייערע מיט שלעכט באגאנגען
 דעם אט ארגאניזאציע. דער קעגן פארזינדיקט עפעס מיט זיך

 דעם באשטראפן צו אויסגעקליבן קינדער די האבן שטאל אקטן
 אין שפעט אפגעטשאטעוועט אים האבן זיי טאטן. פארזינדיקטן

 "האמעליאוו- מיט און ארומגערינגלט געסל, שטילן א אויף אוונט
 גע• אים זיי האבן דארטן אריין. שטאל אין געבראכט קעס"

 און יינגל זיין איבערגעבעטן האט ער ביז פארשלאסן, האלטן
געשעפטן. זיינע אין מישן ניט זיך ווייטער אויף צוגעזאגט

 זייער געווען איז פעטריקאוו אין בונד קליינער דער
 מיט שלעכט באגאנגען זיך איז אבאלעבאם ווען קעמפעריש.

 אמאל שויבן. די אויסגעשלאגן אים ביי מען האט יוגנטלעכן, א
 און קאזאקן אנגעקומען זיינען דעמאנסטראציע מאי א בעת

 אין באהאלטן צעלאפן, זיך איז עולם דער שלאגן. אנגעהויבן
 אלטוואר׳ דער פון שאפירא הויז״ווירט, א איינער טויערן. די

 ניט און טויער זיין פארמאכן געהייסן האט גאס, שעווער
 מארגן אויף בונד קליינער דער האט ן געלאפענע די אריינלאזן

 האט פאליציי די שויבן. אלע אויסגעשלאגן הויז אין אים ביי
 בונד קליינער דער האט יוגנטלעכע. צוויי געשלאגן אמאל

 ביי שטאט. אין לאמטערנעס אלע צעבראכן פראטעסט אלם
 זיך האט באלעבאס דער שטרייק. א געווען איז בעקער א

 גענומען יוגנטלעכער א האט איינגעשפארט. זייער געהאלטן
 פון פארהויז אין אריינגעגנבעט זיך האט נאפט, קריג גרויסן א

 האט ער און מעל די געשטאנען איז עם וואו בעקעריי, דער
 אמאל אפילו האט עם נאפט. מיט באגאסן זעקלעך אלע

 סטראזשניק א אויסגעברענט האט יוגנטלעכער א אז געטראפן,
אלים. מיט אויגן די

 פראוואקא• מיט מעשיות אויך בונד קליינעם אין געווען
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 פאלקס׳שול רוסישער דער אין גרויסע. די ביי ווי אלץ □ארן,
 לערער דער און שטרייק, א געווען איז קינדער יידישע פאר
 שילער די האבן זיינען. אנפירער די ווער דערוואוסט, זיך האט

 ערשט איז. פאררעטער דער ווער פארשן, טשאטעווען, גענומען
 שטילער• גייט בונד, קליינעם פון מיטגליד א יינגל א מ׳זעט,

 דארטן בלייבט און דירה אין לערער צום אריין הייט
 די אים האבן לערער, פון ארויס איז ער אז צייט. לענגערע א

 פארהער. שטרענגן א אויף גענומען און ארעסטירט, חברים
 פאר פריער ער האט געווען. מודה גלייך זיך האט יינגל דער
 אים אויף מען האט דערנאך פעטש, הייסע אריינגעכאפט אלץ

 ער ? געטאן יינגל דער האט וואס באיקאט. א ארויפגעלייגט
 געראטעוועט. זיך האט און ס. ס. קליינע די צו אוועק איז

 אין געווען ערנסטער. סך א געווען איז פאל צווייטער א
 האט פאטער זיין וואס ,12 איאר פון איינגל בונד קליינעם
 דורכ• זיינען עם אז פאליציי. קרימינעלער דער אין געדינט
 יינגל. דעם אט אויף חשד א געפאלן איז דירות, עטלעכע געפאלן

 און^פאראורטיילט געמשפט וויסן זיין אן אים האבן קינדער די
 ;אויך טויט-אורטייל דעם אויסגעפירט אפשר מ׳וואלט טויט. צום

 האט משפט, אויפן געווען איז וואס פרייבט, גוטער א אבער
 אין איז ער און געפאר, דעם פון וויסן צו געגעבן יינגל דעם
 דער האט דערפאר פעטריקאוו. פון אוועקגעפארן גיך דער

 דער פון פרייבט /וטן דעם אויסגעשלאסן בונד קליינער
ארגאניזאציע.

 מיר געהאט. פיינט מיר האבן דיסטן בו עלטערע די
 טרעטן וואס טיראנען, פאר בעל-גאוהס, פאר געהאלטן זיי האבן

 שטאט אין ווען פונדעסטוועגן, און פיס. די מיט רעכט אונזערע
 ,0 ס. די מיט בונד צווישן געשלעג א פארגעקומען אמאל איז
 קליינע אונז עס האט קלעפ, געכאפט האבן בונדיסטן די און

 באליידיקונג, טיפע אזא געפילט האבן מיר פארדראסן. שטארק
 אפאר מיר האבן געשלאגן. מאמעס אונזערע מ׳וואלט ווי פונקט
 אונזער אויף ס. ס. קליינע די דערלאזן ניט נאכאנאנד רואכן

 זיי מיר פלעגן קומען, פלעגן זיי אז ;בערזע געמיינזאמע
שטעקנס. מיט אראפטרייבן
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 באציהוני די וועגן דערציילט מיר האט מעשה קאמישע א
 אשול אין ווארשע. אין עלטערן מיטן בונד קליינעם צווישן גען

 פונם אפארזאמלונג געווען איז גאס פראנצישקאנער אויף
 האנט אין באקומען עפעס האט שמש דער בונד. קליינעם

 אן קומען אמאל מיט אריינגעלאזן. זיי האט ער און אריין
 דארף דא אוועק. זאלן קינדער די פאדערן, און גרויסע די

 פירער די ארבעטער. עלטערע פון פארזאמלונג א פארקומען
 און באראטונג א אפגעהאלטן ארט אויפן האבן קליינע די פון

 לאזן רעוואלוציע דער פון אינטערעסן די צוליב :באשטימט
 אוועק, זיינען קינדער טייל א גרויסע. די פאר שול די אפ זיי

 בענק, די אונטער באהאלטן שטילערהייט זיך האבן טייל א
 אנ׳ זיינען דערווייל ריידן. עלטערע די וואם וועגן הערן צו

 פארדעכטיקע די געהייסן האבן און פאליציאנטן פאר א געקומען
 גאטם- די אייך קענען "מיר :פונאנדערגיין זיך דאוונער

 זיינען דערוואקסענע די זייט..." איר וואס לייט, פארכטיקע
 זייגען קינדער די און פאליציאנטן, די מיט צוזאמען אוועק

 אפאר" אפגעהאלטן און בענק די אונטער פון ארויסגעקראכן
זאמלנג.

 איד דעמאלט אבער אנעקדאטיש. היינט קלינגט אלץ דאס
 ביטערער א אויך נאר פאראדיע, בלויז ניט געווען דעם אין

 דריימאל געווען זיינען וועלכע ־ קינדער, יידישע די ערנסט.
 זיך האבן און באלעבאטים, מלמדים, טאטעם, פון געבונדן,
 גייסטיקן און פיזישן פון אגעסטיע שטע:דיקער א אונטער געפונען

 פריי. דער אויף ארויסגעריסן שטורם מיט זיך האבן קאנטשיק,
 מער איז קאנטעררעוואלוציע קיין געשען, ניט איז דערנאך וואם
 אינם קינד יידישע דאט צוריק איינצושפאנען בכוח געווען ניט

 עלטערן אפגעשטאנענע זיך פלעגן אומזיסט ניט יאך. אלטן
 אומזיסט ניט קינדער". די איבערגעפירט אונז ,מ׳האט :קלאגן
 אריבער ,שוין :איראניע בייסנדיקער א מיט זאגן זיי פלעגן

 צוריק..." קינד זיין געבן געמעגט האט טאטע א ווען צייט, די
 דעם געגעבן רעוואלוציע די האט בונד קליינעם דעם דורך

 קינת יידישן פונם באפרייאונג דער צו שטויס מעכטיקן ערשטן
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 פון פארכאפט געווען באמת זייגען קליינע די פון סך א
 נאך געדורשט האבן ענטוזיאזם, רעוואלוציאנערן פייעריקן א

 אויגן. די אין טויט דעם קוקן רוהיק געקאנט און מעשים גרויסע
 געווען באוועגונג דאזיקע די וואלט באדינגונגען אנדערע ביי

 באדינגוב• די האבן קליינע די ניט אבער פרוכטבארער. סך א
 בייטן. צו באדינגונגען די כוח זייער אין ניט און באשאפן גען
 קאמישע סך א געווען זיינען בונד קליינעם אין אז זיין, זאל און

 ווייניק ניט געווען אבער זיינען עם מאמענטן. אנעקדאטישע
 פון סך א אז זיין, זאל אויך מאמענטן געהויבענע הערלעכע,

 דעמא• אפילו אנדערע צעבראכן, געווארן זיינען קליינע די
 וועלכע קליינע, גענוג געווען אויך זיינען עס אבער ראליזירט,

 די דורך ענטוזיאזם פון פייער דעם דורכגעטראגן האבן
 איבער• שפעטער האבן קאנטעררעוואלוציע, פון יארן פינסטערע

 און ירושה רעוואלוציאנערע די עלטערע די פון גענומען
קייט. רויטע די ווייטער געצויגן

 אויפגעשטאנען איז רוסלאנד אין בונד קליינער דער
 ער פעברואר׳רעוואלוציע. דער נאך ,1917 אין המתים תחית
 איז און בונד" יוגנט ער ,ד נאמען נייעם א אנגענומען האט

 ווי יוגנט׳ארגאגיזאציע, סאציאליסטישע מאדערנע א געווארן
פוילן. אין ,צוקונפט" די

(15) געווען וו^ס



ארבעטער־-ליד יירישע דאס

 יידישע די האבן ,קךיזל־־באוועכוני, דעד אין אדיין בין איך בעת
 לידעד, רופישע דורכאויס כמעט געדונגען ארבעטער באוואוסטזיניהע

 נאטשיו", לי "יעדו אביטעל", טאקויו מניע "נאדאווי :ניעהראפאוום
 פון לידער רעוואלוציאנערע די אנדערע, און דאראגא" "זשעלעזנאיא

 "ווי מאדפעליעזע, רופישע די איבערהויפט וואליא, נאראדנאיא דער
 ארבעטער־ יידישע קיק וופעריאד". "׳פמיעלא, און פאלי" זשערטוואיו

 געזרנגעץ מען האט מאפן די אין געהערט. ניט איך האב לידער
 באי א צוקלערן. אליין פלעגן ארבעטער די וואש פאך, פון לידער

 פוץ נאד לידל אזא זינגען אמאל פלעגט ארבעטער וואופטזיניקער
 *זאקנ די איבערגעגעבן 1894 אין מיר האט אזא לידל איין חוזה־־וועגן.

 זיך האבן זברון אין מיד ביי נאראד". ^ראבאטשי פתע מאבערין
שורות: עטלעכע נאד אפיעשטעלט

 גוט זיך האט ער און חייסאך, זאגן דעמאלט מען פלעגט ווילנע אין *(
ל. א. פסח. מיט געגראמט

 - חושך< א אן מיד כאפט פאבריקע, אין אדיין גיי ״איך
 פשח. נאך געלט געבן וועל איך זאגט: באלעבאסטע די

רחמנות! מיר אויף האב רבונו-של-עולם,
דיר איך פאפט זאקן, די ׳פון ווערן פטור וועל איך אז

תענית. א

 יידישע אומלעגאלע דערגיין אננעהויבן אונז צו האבן אינגיכן
 *ווינטשעוו און עדלשטאטש אפריער ניו־יארק, און לאנדאן פון לידער
ראזענפעלדם. דערנאך פהיס,

 ראש־־ישיבה, צום אדיין בין איך אז פארנאכט, א אין איינמאל
ארבעטער-פתינד". "צום ליד נייע א געזוננען מיידלעך די האבן

226



 פון געווען איז מעלאריע די צוצוהערץ. זיך אנגעהויבץ האי ־איך
 נאמען: דייטשמעדישץ א געטראגן האט וואט ליד, נאציאנאלע א

 א אין אנגעהרבץ זיך האט און ארפע" די שטאט צימבעל "דער
 אהער..." צימבל מיין דיר איך טראג שפאניע "פון יידיש: פשוטן

 פלעגץ און הדעבץ א אין צעצויגץ דינגען עם פלעגן חובבי־ציון די
 איך מיינקע: האש ביי בלייב "איך ווערטער: די ביי וויינעץ במעט

 אבער ניגון, זעלביקץ רעם זינגען זאקנמאכערינש די יידר א זיין וויל
 די רערקענעץ צו ניט גאר ענערגיש, קלינגט עש ; טעמם גיבן א אין

איבה. שניוניסטישע

 ווארהייט, הער שטימע די שטימע, דיין - דיך הער
ארבעטער־פריינט. ודירקלעטן רעש פון הול
 קלארהייט, מוט ריך הער איך ווייטן, פוץ דיך הער

היינט. ריך איך באכריש פריידע הערצלעכער א

 אומבא* געוועין דעמאלט מיר איז ווינטשעוושהי נאמעץ הער
 ארבעטער" "דער בלאט א ארוישגעגאנגען איז לאנדאן אין אז -האנט.

 גע- ווינטשעוושקי עש האט בלאט ראזיקן רעש לכבוד אוץ פריינט"
 שך א מיט דערוואושט זיך איך האב העם וועגן - ליה זק זונגעץ
 פארשטאנעץ. קלאר ניט שורות ערשטיע די איך האב שפעטער. יארן
 מיר האבן פריידע" הערצלעבע "א און ווארהייט" הער שטימע "די

 יידישע לאנראנער פון אויששניטן פאר די אבער פרעמד; געהלונגען
 צו אוישגעקימען צייט יענער אין איי מיר וואש ,ארבעטער־צייטונגעץ

 מיידלעך די האלב-דייטש. געשריבן געווען רורבאויש במעט זיינען ,זעץ
ווערטער: פשוטע קלארע, גאר שוין הער איך אין ווייטער, זינגען

ברירער, ארעמע מיינע ערקלער ריך, בעט איך
 וועלט, היינטיקער הער אין שוועד הארעווען וואש
 גלידער הי פון מארך די אויף אפפערץ וואש
געלט; פין מזבח אויפץ אלעש אפפערן און

 טאג-טעגלעך, שניצן און הובלען און זעגן וואש די
 - ליים די קנעטץ און ציגל די מאבן זיי

 קלעגלעך און טרויעריק אליין לעבן יענע
הייס. קיין ניט האבן און הויז קיין ניט האבן און
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טאשינען, אלע פון רעדער די דרייען וואם די,
- ברויט, דעם שניידן און זייען און אקערן זיי
געפינען, ניט ברויט קיין זיך פאר קענען די

נריט. אין זיי שטירצט עלטער און קראנקהייט י ווען

 פיך' אננעשטעקט וועד איך התלהבות. טיט זינגען טיידלעך די
 חזרט וואס פעדז, יעדן פון שורה פערטע די טיט זיגג און די

פלוצלונג: ׳מאל. צוויי איבער זיך

מאבן קענען די אז די, דערקלער דיך, בעט איך
קאפיטאליסט. פון הערשאפט דער צו סוף א

לאבן, דיר פון וועלן וואס די, אויף ניט קוק און
או^א^או! נאטען טיטן פארפאלגן דיר וועלן וואס

 יל־או־־או־או א: פאר עפעס עס איז וואס פארחידושט: בין איך
 ראש־־ישיבה© דעס מאטליע אויף אויגן טיט מיר ווינקט מיידל א

 ט׳חזרט בעת און לידל, צום צו אויך דך הערט וועלכע ווייב,
 אין איין מיידל אנדער אץ מיר דויימט נאכאטאל, שורה די איבער
 איי< דעם פון פאדגענינן טיט שטייבל איך סא-צי-אליסט.,. אויער:

 אין ליד דאס אטאל. נאך פערז דעם איבערזינגעץ בעט אוץ פאל
 קלינגט-: סוף דער און ענערנישער, זי ווערט ווייטער וואס לאנג.
שטורעמדיק: נאר טיידלעך די ביי שוין

לערע דיין פריידיק און קיינעס אויף ניט קוק
ברידערלעבקייט. פון גלייבהייט, פון פרייהייט, פון

ערע זייער דין וועט ארבעטץ אז זיי, <אנ
צייט. דעד פאר שאנדע א ארוטניין ליידיק און

 פאנע, דיין שטאלץ טיט פונאנדער וויקל שנעל
ערוואבט! ברידער, שריי: רויטע. די פאנע די

זאנע! ליכטיקער דעד פון אויפגאנג דעס זיי ווייז
נאכט! פינסטערער דער פון פוף דעס זיי ווייז
 פאפיר". שטיקל קליין א אויף ליד דאפ איבער שרייב איך

 לייע^ אהיים, קום איך אז און, בוך א פון רוקן אין עס פארשטעק
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 איז עם מיינערי גאט אטאל. נאך זיך פאר אליין איבער עם איך
 פארוואש גראטען. אין אגיטאציע בלוידאשטיקל ניט... ליד היין דאך
 איך :ין פארוואש טיידלעך? די געיואדן געפעלן שטארק אזוי עט אי:

 האט שפעטער באגיישמערט? דערפוץ געווען ציריה שעה א טיט אליין
 געפעלט עש און ליד א לייעץ איך געטדאפן: איינמאל ניט מיד
 ליד זעלבע דאש זיעען ארבעטער ווי הער איך ניט. לחלוטין טיר
 עש איז שויףזשע ניט טיט. זיע אין באגייסטערט וועד איך און
 אריעטער 4-3 אבער ? שיגעשטידט וואש ,מאשע דע־ פון בוזז הער נאד

 גופא א־יעטער די קיועלץ פאדוואש אין הךן.טאשע, ניט נאך זיינען
ריח? קיין ניט טעים, היין ניט האין וואש שורות, פון אן אזוי

 שמדייק. ערשמע• דער געיועץ אי: דווינשק( )לעין הרעשלאווע אין
 האין באלעבאטים די פאדערועען. אלע געיואונען האין אריעטער די

 שטוב, ריש פונם ארוישגייענדיק רב. בייש אפמאך אן אונטעתעשריבן
 אין טאנצנדיק גאשן די אייעד איועהגעלאזן יעטע-“א די זיך ־האבן

ניגון: השידישץ א טיט וגעזועען

8 ייז 8 פין א״יעטן
שכירות! וואך א רובל 6 אין

8 יי: 8 פוץ אריעטן
שכירות! וואך א תבל 6 אין

 ניט עקשפ-אטט־ליד דאזיהע דאש האט שורות ציוויי ווי מער
 וואש הינדערט, אטאל איבעתעהזרט זיי ־האט ט אבער שארטאגט,

 די ביי התלהבות. מער טיט אין טעמם גיכערן א אין אלין ווייטער
 האבץ זיי נצתן. זייער טיט הארץ ראש פול געיוען איז א־בעטער

 האלטע צשי די אין זיי האין שטחה; זייער אוישזיעען געטוזט
 מרו* אין שטיטונג, זייער פין פייער דעש גאר אתיעעלייגט שורות

 פא־ געהויבענער אין פאתואנדלט אטאל טיט זיך האט פרא:ע הענע
עזיע.

 אין אפ, גליקט יאקיט א ווען שיביר, ווייטן אין טרעפט אזוי
 זינגט: אין אתיים ער פארט פוקש. א אדיין פאלט פאשטהע זיין -אין
 שווארץ* א טיט פוקש. דעש פיהש, דעש געפאעען איש האי :איך
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 דעס אהיים איה פיר איך פעל. שווארץ־ברוינעם א פעל ברוינעם
פוף. א אץ ווייטער אזוי און פוקס... דעם פוקס,

 יידיש אוייף איבערזעצץ געפרוווט האס ספרים מוכר מענדעלע
 ניס זייער ארוים אין איבערזעצונג די און זמירות, שבתדיקע די

 חיימס"־׳ ר׳ "שלמה אין האס מענדעלע זעלביקער דער און געלונגעץ.
 נאכס האליער וועגן לעגענדע יירישע די פארסייטשט שיין גאנץ

 פארסייטשט שיין אזוי פונקט ער האס "ווינסש־־פינגערל" אין און
 אונטער* דעד זיך נעמס שויףזשע ניס אפרים. לי יקיר הבן רעם
 קינפטלער א נאד געוועץ איז מענדעלע וואם דערפון, נאר שייד

 ריטם?• פאעטישץ פוץ סוד העם געוואוסט ניט האס און פראזע אין
 וואס איז, דערפון מעשה הי אלייץ. דערפון ניס אז דוכס, מיר
 זיך פאר זיינעץ האלבע־נאכס-לעגענדע די און אפרים לי יקיר הבן

 אן )פאיט( פיוס שטיק א זיינען זמירות שבתריקע די בעת שיין,
 גרויע מיט געזונגעץ זמירות די האבן יידן אויב ריח. אץ און טעם

 תענוג דעם צוליב נאד ווערסער, די צוליב ניס געווען עם איז טעם,
 אין האבן זיי והאם יתרה, נשמה הער צוליב סיש, שבתריקץ פון

 מ׳ניס וואם אליין, דערמיט שוין אריינגעליינט. ווערסער דאזיקע די
 אראם זיי פון מען ציט יידיש, אין איבער זמירות פון ווערסער די
 אינהאלס, נאקעסן זייער אויף מ׳דעקט אוץ קלייידער יוס-סובדיקע די

 נאך אוץ קענעץ. מיר וואס זמירות, די ניס גאר אונז פאר עם זיינען
 וואלס מענדעלע ווען עיהך. דעד דא מיר י פאר איז והאם איינס,

 פון פאן ברייטן א אויף זמירות שורות עטלעכע נענעבן געווען אונז
 געהוקטר ניס טייער, און ליב נעווען אונז זיי והאלסן שבת, עונג
עת האט אפרים לי יקיר הבן דעם געשמאקלאזיקייס. זייער אויף
 אינם אלול־־שטימונגען פון ראם בתיסן א אין געוויזן גראד אונז

 אין■ איבערגעזעצס ער האט אבער זמורות די קלייףשסעטל. יידישן
 זייער פון אפגעריסן דורכאוים באזונדער, און לענג גאנצער זייער

 אוץ׳ פרעמד אויסזען געמוזט אונז זיי האבן אטמאספערע, שבתדיקער
קאמיש.

 דעת צו צו מ׳גייט בעת זינען, אין האבן אויך מען מוז האס
 זיי■ איר רייסט ארבעטעתלידער. יידישע די פון מערהייט גרעסטער

געשאפן זיינען די וועלכן אין צושטאנד, פרימיסיווץ דעם פוץ אפ
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 גע* יעזונגען זיינעץ וואם ארנעטער־לידער, יידישע ערשטע די
 איך, קום "ווי עדעלשטאטס: געווען זייגען פרילן, און ליטע אין ווארץ

 שטארבך, וועל איך אז פריינט, גוטער "א, זינגען, פריילעך נרידער,
 "מיר נישט", טיך רוך מוזע, "אן, דראנג", אין אוץ שטורעם "אין

 "אר" און פעראוופקאיא" סאפיא "צו געטרינן", און געהאפט ווערן
 גע* דו "א, ,אדיעטער*םריינט״ ״צום :ווינטשעווסקיס ;עטער*פרויעך2

 "א אוץ יינגער־ ווערן וועט וועלט די "אז מארסעליעזע", "די דולד",
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 דעקלאמירן, מערער מען פלענט צורי לעצטע די אקער"; און בעזים
 שוואך אונז ביי זיך האט מארסעליעזע ווינטשעווסקיס ;זינגען ווי

 סך א נעזוננען זי מען האט ווארשע אין ווילנע אין און צוגענומען,
 "דער ראזענפעלדס: מאריס ניו*יארק; און לאנדאן אין ווי ווייניקער,

 די פון רוב דאס יינגעלע". קליינעם א האב "איך און אפרייטער"
 א געהאלטן; לאנג ניט אונז ביי זיך האבן לידער אויסנערעכנטע

 "מיד פריינט", נוטער "א, נאר: געזנרגען מען האט צייט לענגערע
 אוץ ארבעטער*פריינט" "צום מוזע", "א געטריבן", און געהאסט ווערן
יינגעלע". קליינעם א האב "איך

 ביי זיינען יארן ניינציקער די פון העלפט צווייטער דער אין
 דעמאלט האט וואם דיכטער, יוננן א פון לידער פאפולער געווען אונז

 העקטאנרא־־ קליינעם א אין גופא. רוסלאנד אין געשריבן און געוויינט
 וואס ארטיקלען, ר^ואלוציאנערע פארשיידענע פון זאמלביכל פירטן

 טראפן "א ליד א געווען ■איז , 1896 אין ווילנע אין ארויס איז
 וואלטס 12-10 זיינען 1897 אין ליעסין(. )איצט וואלט א. פון בלוט״
 העפט. באזונדער א אין העקטאנראפירט מינסק, אין ארוים לידער

 אולף געשריבענע. הענט די איבער גענאננען זיינען זיינע לידער אנדערע
 "א געזונגען: לידער וואלטס א. פון מען האט געדענק, איך וויפל

 קאלטע" די לענע די וואו "דארט, קעמפער", "צום בלוט", טראפן
 פארברעכער" יוננער "דער פאעמע ירעסערע זיין אהין". "אהין, און

ארבעטער־אוונטן. אויף דעקלאמירן מען פלענט
 ראלע באדייטנדיקע א נעשפילט האט ליד רעוואלוציאנערע דאס

 נעווארן נעשיקט איך בין 1896 פסח נאך באיועגונג. אונזער אין
 נארבער* די דארט ;אנפיק ווילנע( פון ווייט )ניט אשמענע קיין

 ארבעט. זעלבשטענדיקע ערשטע מיין נעווען איז דאס באיוענונג.
 מיט געטראפן זיך האב איך וואו סמארגאן, דורך עפאקכ ןבי ךאי

 לעווין שמואל לערער דעם באזענונג דארטיקער דער פון פירער דעם
 מע- נעענדיקט האט ער וואו ניו*יארק, אין 1906 אין )נעשטארבן

 מיד ער האט מיר, פאר נעניטער און עלטער נעווען איז ער דיציף.
 אנדערע צווישן טאן. צו האב איך ווי אוץ וואס ,אנווייזונגעץ גענעבן

 זיי - ארבעטער״לידער פאר א נעמט־־מיט געזאנט: מיר ער האט
 ןועץ שבת, ערשטן דעם אמתץ. דער אין און קומען... צוניץ אייך וועלן
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 וואלד, אין ארגאגיזיר־קףיזל רעם מיט צונויפגעטראפץ זיך האב איך
 פראגץ, פראקטישע נאענטםטע די א־ומגערעדט אפריער מיר האין

 גע" האב איך אז און ,איבערגעלייענט עפעם זיי איך האי דערנאך
 א ארבעטער אן איינער מיד האט פארטיק, שוין יין איך מיינט,

 שמאתאן אין זינגען? צום גיים עפעם איר "האט געטאץ: פרעג
 אין ארבעטער״לידער"... קרייזל זיין טיט איגטעליגעגט דעד לערגט

 געווירקט אמאל ליד א האט באוועגונג דעד פון יארץ ערשטע די
 אגיטאציע זינגענדיקע הי בראשור: א אדער רעדע א ווי שטארקער,

 אין ארבעטער. פרימיטיוון פוגם הארצן צום גערעדט מערער האט
 שווע" די ארגאניזירן צו איגעהויבן האין מיד וועץ פינפק, אין 1899

 העקטאגרא" א ארויפגעלאזץ אפריער טיר האין ,בעלעך״ארבעטער
 בולטע וועגן בריק, פא אויפן לאגע דער וועגן פראקלאמאציע פירטע
 אדום וואך א אין גל. ד. און עקשפלואטאציע שארפער פון פאקטן
 וויגטשעוופקים לירער: צוויי העקטאגראף אויפן אפגעקלאפט מיד האין
 אז פדיינט, גוטער "א, עדעלשטאטס אין “ארבעטער״פרייגט "צום
 אוץ רושם א געמאיט האט פראנץלאמאציע די שטארבץ". וועל איך

 די פארפעםטיקט. אוץ פארטיפט רושם דאזיקץ דעם האיץ לידער די
 גע" פשוט מעץ האט לידער די טיט בלעטלעך העקטאגראפירטע

 אגדערע, די ביי אייגע אייערגעשרייץ זיי מ׳האט העגט; די פון ריסן
 אלע האיץ אדום טעג פאר א אין אויפווייניק. אויף אויסגעלערנט

 און לידער אומלעגאלע די געזונגען פאיריק דעד אויף אריעטער
אוגזערע. פאר גערעכנט שוין אליין זיך האין זיי

 אג" זיך האין פאעטץ, (*באקאגטע פון לידער טיט צוזאמען
 אר" פוץ פארפאסט לידער, רעוואלוציאנערע פארשפרייטן געהויבן
 דאם זיינען נעמעץ זייערע וואס מאםן״מענטשץ, פון גופא, בעטער

 צו" האט לידער דאזיקע די פון טייל א אומיאוואוסט. געילייץ רוב
 פרייהייט" און "ארבעט בוך זיין אין לעהמאץ שמואל זאטעגגעקליבן

 לאקאלן א טראגן מין דעם פון לידער רוב ראם (.1921 >ורארשע
 אדער שטאט געוויסער א פון ווייטער זיך האין זיי און כאראקטער

 צר קעגנזצץ אין נאר בארימטע, ניט דא מיינט אעטן9 בצקצנטע *(
אומכאקצנט. דוב דאם בלייבט מחבר פון גאמען דעד תאו פאלקס״לידער, די
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 פונם וואריאנטן אלע דינען למשל אזוי פארשפרייט. ניט געגנט
 פטרייקערם פאר שוין מ׳האט ,'בשמחת״תורה ושמחו ״ששו ליד:

 ווייס" ליטע, אין פוילן; אין נאד געור^רן געזונגען מורא" קיין ניט
 זעלבע ראם געהערט. ניט די פון מען האט אוקךאינע און רוסלאנד

 טיראנעץ! פון "טריט ליד ראם שולמאן. ברוך וועגן לידער די מיט איז
 צונ" אליקום פון ניגון מיטן )געזונגען הערך געלאזט זיך האבן
 גע" ניט נאך האבן "עם טויט לעוואנדעס אויף טרויער״ליד זערס

 ביאלי" אין אלץ ווי מער געור^רן געזונגען איז טרערן"( די טריקנט
 .1895 פוץ ארעסטן די צוליב געווארן פארפאסט איז עם וואו בטאק,
 וועלכע פאלקפ״לידער, רעוואלוציאנערע אזעלכע אויך אבער געווען
 לידער די למשל תחום, יידישן גאנצץ איבערן פארשפרייט זיך האבן
 פארפאסט זיינען וואם לידער, אויך געווען לעקערט. הירש וועגן

 שטאט, איין אין פארלאפן זיך האט וואס מעשה, א צוליב געווארן
 וואו ,שטעט אנדערע אין געווארן איבערגעטראגן זיי זיינען דערנאך און
 מיט געווארן איבערגעטראגן מעשיות; ענלעבע געטראפן האבן עם

 בא" ארטיקע די צו צוגעפאסט שטאט יעדער אין וואריאציעם, מיט
 פא" א אויף שטריק 'וועגן ליד מיטן געווען איז אזוי דינגונגען.

 יא" צו צוגעפאסט געוועץ עם איז ביאליסטאק אין :פיראסץ״פאבריק
 שערע" צו גראדנע אין פיינקינדם, צו ווארשע אין פאבריק, נאוופקים

 ביי וואדיאנטן די >זע זאריצקיס צו׳ טשערקאם אין און שעוופקים
לעהטאנען(.

 פון לידער פאפולער געווען ליטע אין זיינען 1904-1899 אין
 איך ניט. איך געדענק נאמען )דין שמוקלער ווילקאמירער א איינעם

 ברידזש" אין דך, דובט אמערקע, אין געטראפן 1916 אין אים האב
 דעס גערופן: טאקע אזוי זיי מען האט מאפע דער אין פארט<.

 לאנגע זיין געזונגען מען האט אלץ ווי מער לידער. שמוקלערם
אן: זיך הייבט וועלכע צוואה, סענטימענטאל״וויינענדיקע

 קעלער נאפן א אין ווינקל אין דארט
 שטרוי ביפל א אויף דריערד אויף הארט
 ברופטפעלער, א מיט מאן א ליגט דארט

וויי. אוי שרייט: און קרעכצט און ליגט ער
(.114-111 ז. זאמלביבל לעהמאנם >זע
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 אבער קאפטיאר", "מאי פאלאנפקיס בלן געזזועץ איו ניגון דעד
 ניגון, מינאר-צעצויגענער א נאר ציגיינער״מעלאדיע, לעבעדיקע די ניט
 זינגען ליד רופישע דאזיקע דאם יארן יענע אין מ׳פלעגט וועלכן מיט
 איבערהוים© פאלקסלידער, רעוואלוציאנערע יידישע די תחום. אין
 פארמאגן ליטע, פון שטעמפל דעד קענטיק איו עם וועלכע אויף די,

 איו רוב דאם האפערדיקייט. קעמפערישע ווי טרערץ, מער בכלל
 זעלטן נאד זיך ווארפט עם וועלכער אין אגיטאציע, רעזאנירנדיקע עם

 זיינען וועלבע לידער, פאראן שורה. זאפטיקע פרישע א דורך וועץ
 אזעלכע צי פאלקפ״הומאר. געזונטן א מיט באפעפערט און באזאלצט

 מפלות די אויף צווייטץ, רעם ניקאלאי אויף שפאט״לידער די געהערן
 פאלקם*קופלעטן זיינעץ דאם יאפאץ. מיט מלחמה דעד אין רופלאגד פוץ
 שפאט* אזעלכע "טשאסטושקי". אן דופן רוסן די וואס מיץ, דעם פוץ

 איך בעת ,1906 הארבפט איץ געהערט סך א איך האב לידער
 וועלכע דורך פעסטונג, ווארשעווער פוץ פארטן די איץ געזעפץ ביץ
 אויף ארעסטירטע. פאליטישע סך א דורכגיין דעמאלט פלעגן עם

 גע* אלץ ווי מער מיץ רעם פוץ לידער די זיינען וויים, איך וויפל
 זיי זיינעץ רוב דאם אז קענטיק, און פוילן. אין געווארן זונגיען
געווארן. פארפאסט פוילן אין טאקע

 געזוג* אלץ ווי מער זיינען פאלקפ״לידער רעוואלוציאגערע די
 שטארק נאך זיך זיי האלטן 1905-6 אין .1905 ביז געווארן גען
 סך א שויין זיי מעץ זינגט שטעט גרעפערע די איץ פראיוינץ. דעד איץ

 אדיבער* ביסל א שוין זיי איז מאפע גרויפ״שטאטישע די ווייניקער.
 און אינטעליגענטץ - רעוואלוציאנערן פראפעפיאנעלע די געוואקפץ.

 דעם געגעבץ יארן יענע אין האבץ וועלכע ארבעטער, אינטעליגענטע
 אלע זיי פלעגץ קאנפפידאציע צוליב אוץ באוועגונג דעד איץ מאן

 אייגע פארשפרייט אומעטום האבץ וואוינאדט, זייער בייטץ חריטים 4-3
 אויך שויץ זייבעץ עם פאעטץ. באקאנטע פוץ לידער זעלביקע די אוץ

 1907 פוץ לידער. רעוואלוציאנערע פוץ זאמלביבער געדרוקטע געוועץ
 פאר* אינגאגצן אן פאלקפלידער רעוואלוציאנערע אלטע די הייבץ אץ

 זיגגעג* די געשאפץ. גיט כמעט ווערן גייע קיץ אוץ ווערן צו נעפן
געווארן. עלטער איז באוועגוגג די אריבער, איז צייט דיקע

 אזוי* די אויך געהערט פאלקפלידער רעוואלוציאגערע די צו
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 גאנצן אין געווארן געזונגען איז וועלכע שבועה, אלטע געתפענע
 *פצע פון אראם דערנאך איז און 1903 ביז 1896 אומגעפער פון החום

 או־ם אבער זיך צייכנט אגיטאציע-מעפיק, פרימיטיוו, איז זי נע,
 אין פיי ווערטער, די אין סיי פייערלעכקייט געהויבענער איר מיט
 לאט־־ א צו מעלאדיע א פון איבערגעמאכט אין וועלכער ניגון, דעם

 קיץ געזען ניט שבועה אלטע די האב איך ליד. ארבעטער ווישן
 איר דא ברענגעץ צו נייטיק פאר דעריבער געפיץ איך און נעדרוקטע

טעקסט: גאנצן

.1פצרגיי :וואריצנט *(
ברענט. פאקעל דער וו^ם פייעי־, דעם ביי :וואריצנט **(
נצראד. טשאי־גי דער : ווצריצנש ***(

האנט רעכטע די הארצן אויפן לייגן לאמיר
איצט, פאוועסט ביי שווערן און
 וואנט, אייזערנע אץ ווי לעין, און טויט דורך אז
בליצט. אמת פון שווערט דער און

 געוויס, שוואך צו איז אונז פון איינער
 קאפיטאל, דער איז גיפטיק צו ווייל

ביס. דער שלאנג א פון ווי
געבונדן, ליבע און אמת מיט ווען נאר

שטייט, פעסט מויער, א ווי בונד, אונזער
 - אנגעצונדן בלוט אונזער אין זון די <*;אויף גייט

אויפגייט. פרייהייט פון זאנע די
בלוט, אונזער פאדערט נקמה די

 נוטס. זייער שטענדיק וואקסט געזונט אונזער פון
 ביינער, אונזעדע פון זיי ציען רייכקייט אוץ גוטס

 שטיינער. די ווי אונז, מען טרעט דאך אוץ
 הענט די אלע זיך ניט שוועסטער, ברידער, דערום,

 <,**•• ברענט פאקעל דער וואו פאנע, דער ביי שווערט און
דער אונז מ׳רופט וואס פראלעטאריאט, דער זיינען מיר

(.*** נאראד פראהטער
צערייסץ. מיד וועלן שווערע די קייטן די

236



לי* נייע אומגאנג אין אדיין אן הייין 1901 פין אוטגעפער
 די צו גאשן די "אין ווינטשעוושקיש פאעטן. באקאנטע פוץ דעד

 מ׳פלענט פארשפרייט. שטארק געווען איז ליד דאויקע דאש מאסן".
 בע^ פולע קיין ניט איז עש דעמאנסטראציעש. אלע אויף זינגעץ עש

 ניטא איז איש אין היש לידער. ווינטשעווסקים אנדערע פאד שעד
 אבער זיך צייכנט ליד דאש פאלקשטימלעבקייט. געמאבטע זיסלעבע זיין

 גוט זיך איז עש וועלכן אונטער מארש, א פין ריטש מיטץ אויש
 ארבעטער* גרוישעד א פאקט. אזא געדענק איך מאשע. א אין געגאנכעץ

 מ׳האט נארטן. א אין צונויפגעקליבן מאי ערשטן דעש זיך האט עולש
 מע אז באמערקן, ניט זאל פאליציי די בדי צעחיארפן, שפאצירט

 אננעהויבץ צען מענטשן א האבן פלוצלונג עפעש. צו זיך גרייט
 אונטערגעכאפט. האט עולש דעד מאשך. די צו נאשן די "אין זינגעץ

 פארלעך, אין שפאצירנדיקע די באהעפט מיטאמאל האט ליד ראש און
 איים* ניט נאך מען האט פאנע די טאקט. צום גיין געמאבט זיי

 וועל* העלדן, יענע מעלדן קום "איך וועדטער די צו אבער געהויבץ,
 געווען שוין עם איז אצינד" סיביר פון קעלטן די אין שמאבטן כע
צוג. מאדשירנדיקעד געשלאשן א נאד מאשע, צעווארפענע קיין ניט

 געזוננען שך א מען האט 1908 ביז 1902 פון אומגעפער
 די ציוניזם. קענץ פאלעמיק גענראמטע א - בונד״ ״צום אנ-שהיש

 דער אט צוליב דווקא געהאט ליב ליד דאזיקע דאש האט מאשע
 לעבע "עש שורות: צוויי לעצטע די צוליב נאבמער אבער פאלעמיק,

 י" אדבעטער־־בונד יידישעד דעד פוילן אוץ ליטע איץ רוסלאנד, איץ
 זינגען. צו אויפנעהערט במעט ליד דאש מעץ האט אץ 1908 פוץ
 ווייניקער, שך א שוין אבער געזוניעץ. ווידער עש מעץ האט 1917 אין
 שוין איז אנ-שהי רעוואלוציע; ערשטער דעד פוץ יארן די איץ ווי

 שטי־" ציונישטישע שטארהע מיט בעל-תשובה א געוועץ דעמאלט
 ליד זיין דרוקט מען וואש פאדדדאסן, שטארק איש האט מוננען;
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 ער האט איבערהויפט לידער־־זאמלוננען. בונדישע אלע אין איבער
 אינ" משיח און "נאט ווערטער: די אויפמעקץ מ׳זאל געפאדערט,

 יפרנס ארויס לאנג שוין איז ליד דאס אבער געשטארבץ". איינעם
 יידישער דער פון אייננטום ראפ נעוואדץ אין עם רשות; מחברם

 אנ-סקיס מיט ניט נערעכנט ניט זיך האט וועלכע ארבעטער־־מאפע,
 וואם חברים, איינענע סך א פון מיינונג דער מיט ניט פראטעפטץ,

 נע־־ האט זי אדן "פערל", דאזיקן דעם נעוועץ מוחל נערץ וואלטן
 אין איר ווי און נעוועץ נעוויינט איז זי ווי בונד", "צום זוננען

 צווייטע א אנ-סקיס נעהאט האט ערפ^לג נרעסערן א סך א געפעלץ.
 בונד; פדן הימן דער ווערן צו נעווען באשערט איז אים וואס ליד,

 דואר אומעטום, און זיננען, צו אויפגעהערט ניט קיינמאל עם מ׳האט
 ווערט בונד, פון סימפאטיקער אדער בונדיסטן פאראן זיינען עס
 איך נעלעננהייט. פייערלעכער יעדער ביי נעזוננען עד-היום נאך עס

 אזרי איז פערז ערשטער דער שבועה". "די זיך, פארשטייט מיין,
 פאטעטיש אזוי דאך און ארבעטער יעדן פאר פארשטענדלעך ,איינפאך

 וועט ערד און "הימל צוזונג: מיטן איז זעלבע דאס פייערלעך. און
 זיינען וועלכע פערזץ, פראזאלשע צוויי נייען דערנאך הערץ". אונז

 צו האס אייביקץ אן פילן צו שווערן "מיר שוואך: פוץ שוואכער
 לעצ* ידער אאז״וו. ארבעטער־־קלאפ" פוץ באדריקער אוץ פיינט די

 איז בונד" צום נרענעצץ אץ טרייהייט א שווערן "מיר פערז: טער
 די ערשטן. פונם אפ ווייט שטייט ער הנם שטארקער, ביפל א

 חוש. ריכטיקץ א ארויסנעוויזן שבועה אנ-סקיס צו בנונע האט מאפע
 נרעסערע די איץ איננאנצץ. זי מען זיננט קליינשטעטלעך אין בלויז

 לעצטן. דעם און פערז ערשטן דעם נאור נעוויינלעך מען זיננט שטעט
 זיננען זיי פארוואס ארבעטער, באקאנטע פרענן אפט פלענ איך
 זיי געווען: רוב דאס אין ענטפער דער פערזן. מיטלסטע די ניט

 מען האט מאל פאר א וואם? צו שוואך... ניט... אונז נעפעלן
 ארעד: שטארק... און קורץ זיין דארף שבועה א נעענטפערט: מיד

 וואס מיט מ׳הערט, בעת און פייערלעבער... אלץ קירצער, נואם
 טאר "שבועה", זייער זיננען ארבעטער יידישע התלהבות א פאר
 אנ-סקיס אין אזוי ניט דא לינט כוח דער אז פארנעסן, ניט מעץ

וואס ענערניע, רעוואלוציאנערער נרויפער דער איץ ווי נופא, ווערטער
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 מאפע די זייפט". דו אוץ אקערסט דו ,,אוץ דייטש: פוץ געזעצט
צוזינג: איינענעם אץ אירן ליד צוט צוגעפאפט האט

 יארן די אין געזרנגען. איצט אייך נאך ווערט ליד דאזיקע דאם
 וואנטד די ברענן "מיר רייזענס: געזונגען פך א מעץ האט 1904-7

בייזע הוליעט, "הוליעט, אוץ קירנן>לאקן" איר קלינגט וואס "א,

:אינטעדעסאנט צייט. יענער אין מאפן די פאר געפאפט אלין ווי מער
 האט מאפע די דריי. די פון בעפטע דאם איז הוליעט" "הוליעט,

 מער זינגען ליד ראפ אט פלעגט זי אין אפגעשאצט אזר טאקע עפ
 רטזענס טיט אנגעזאטט איז ליד ראפ אבער צווי*. אייעריקע די ווי

 דער דויערן וועט "לאנג זיך: ענדיקט און שטימרנג מעלאננאלישער
 מאפע יידישע די האט 1904-6 אין ווייט". נאך איי זומער ווינטער,

 איבער־• האט זי און פיף טרויעריקץ אזא אייף איינניין געקאנט ניט
 ניט שוין איז "זומער :אזוי ליד רייזענט פון שורה לעצטע די געטאנט

 יידישער דער ביי שטיטונג די וועץ ,1908-12 אין אפילו ווייט״.
 אלץ עאך זי האט אפטימיסטיש, אזר גארניט געווען איז מאפע

 אין אופן. האפענונגפפולן אייגענעפ איר אויף ליד רייזענם געזו^עץ
 פך א אונז ביי טען האט רעוואלוציע ערשטער דעד פוץ יאק די

אן: זיך הייבט וואס וויג-ליד, נאטבערגם אויך נעזונגען
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 ווינטץ, קאלטע סייאגן "ם׳לויפץ,
 ווינט. דער פייפט ארץ ס׳רוישט

 טאטע דער שיקט כיביריעץ פוץ
קינד". מיין גרום, א דיר

 נייע צוויי. זינגען אנגעהויבן מען האט ראזנפעלדן מאריס פון
 זוך "ניט און שפראכע" דיין איך הער קוים "דוסלאנד, לידער:

 1905-7 אין מען האט לידער אנדערע ווי מער אפשר דאדט". מיך
 זיך הייבט וואס קאמפם־־ליד, ריוועם( )שרה אלעקסאנדראוום געזונגען

אזר: אן

 געשלאסץ האין מיר ליבער, "א,
 פארבאנד. א טויט און לעין אויף
 גענאסץ, יוי קאמף, אין שטייען מיד

האנט. אין רויטע די פאנע די
וו. אז. און טויטער"... א געפאלן ביבטו און

 האט ליד דאזיקע דאם פארוואם פארשטייץ, צו ליייבט ס׳איז
ערפאלג. גרויסן אזא געהאט קאמף שארסן פון יאדץ די אין

 יילל ארבעטער־־קרייזץ די אין מען האט 1917 ביז 1908 פוץ
 שטימונג קייץ געוועץ ניט לידער. רעוואלוציאנערע ווייניק געזונגעץ

 פאר־• דעמאלט זיך האט שטימונג נאציאנאלע די ווי אזוי דערפאר.
 געזונגען אלץ ווי מער ארבעטער די צווישן מען האט שטארקט,

 ליטע* אונזערע ביי ארבעטער>ארן די אפילו פאלקם־־לידער. אלטע
 מיר, "זאג געזונגען האבן געזעלשאפטן דראמאטישע און רארישע

 אדער גל. ד. אוץ מלך" א געווען איז "אמאל מיידעלע", שייץ דו
 פון איבערזעצינג. יידישער אין לידער שובערטם און מענדעלסאנם

 "די נאד: זינגען זעלטן־־ווען באדן אונזערע פלעגן ארבעטער־־לידער
 "א הוליעט", "הוליעט, זייסט", דו און אקערסט דו "און שבועה",

 מיך זוך "ניט און יינגעלע" קליינעם א האב "איך פריינד", גוטער
 1907 פוץ ליד א ווינטשעווםקים זינגעץ נאך פלעגץ בארן די דארט״.

רבונו־־של־־עולם"■ דעם געהערט הימל "דער "בונד"( דעם מתנה >א
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 ליטורנס זינגען אפט אריך מען פלעגט רעאקציע פרן יארן די אין
 זיאמעלעך, די מיט פפעוודא*פאלקפלידלעך לאקרייץ־פענטימענטאלע

 זיינען ארבעטער״לידער נייע קיין גל. ד. ארן קליידעלעך מיידעלעך,
צוגעקומעץ. ניט כמעט צייט יענער אין

 יידישע די כיי שטייען 1917 מערק פרץ רעוואלוציע דער נאך
 רעוואלרציא* אלטע די תחית-המתים אויף ווידער רוסלאנד אין אדכעטער

 ניט ימעט רוערן נייע קייץ פריעד. נאך ארן 1905 פרן לידעד נערע
 זינגען צר פך א אץ חייבן אדבעטער יידישע די אמת געכארן:

גא-־־ שרק יידיש אין איז ליד ראם אט אבער ;"אינטערנאציאנאל" דעם
 ניים: אזא ניט
 אין .1906 איץ

געזונגען אפט

 נאך גערוארן אפגעדרוקט ארן איבערגעזעצט איז עם
 ארקראעע ארץ ווייסרוסלאנד אין מען האט 1917-19

 ניט פריער האי איך וועלכע לידער, יידישע צורי
 ;שמידך זיינעץ "מיר ארן פייער" דעם כיי נץזניע אין "דארט :געהערט

 ערשטע ראם רופיש; פרן איבערזעצונג אץ געווים איז צררייטע דאם
 נאך איז מיר כיי ארן איבערזעצונג, א זיק צר ארים אריך זעט

 .1905> אין גערועץ ניט כיידע שוין זיי זיינעץ צי הפק, יפער גדר א
 קיק אייך האט 1917 אקטאכעד פרן רערואלוציע באלשעורסטישע די

 צווישן אפילו געבראבט. ניט לידער רעוואלוציאנעדע יידישע נייע
 איצט מעץ זינגט רוסלאנד איץ ארכעטעד קאטוניסמישע יידישע די

 פאלקם* יידישע אלטע אלץ ווי מער ,״אינטערנאציאנאל״ דעה אריפער
 די פאר ארץ גל. ד. אוץ אלימלך רכי דער "אז למשל, לידער,
 שווארצי־־ מארקיש, קזיטקא, האפשטיק, ראך האבץ יאר 8 לעצטע

 רעוואלזי* ווייניק ניט אנגעשריכן פאעטץ יידישע אנדערע אוץ מאץ
 פאר כעפער ערך אין ניט אלנפאלם זיינעץ וראם לידער, ציאנערע

 פון לידער זייערע ווערן ראך ארן ווינטשעררסקים, ארץ עדעלשטאטס
 פאראץ זיינעץ האפשטיין דוד כיי געזונגעץ, ניט ארכעטער יידישע

 זיינעץ "מיר ארץ ארכעטער-הימן דער מעלאדיעץ: מיט לידער צררי
 געזרנגען. ניט אריך ווערץ לידער כיידע די אט ארץ פעלזך, ווי

 לידער די רואם דערמיט, בלריז עם זיך דערקלערט שוין־זשע ניט
 .זיינעץ תרגום? מאפן יידישע די פאר זיינעץ "יונגע" אונזערע פוץ

 ניט ארן ;מונצן אן לידער פשוטע פאראן שרוארצמאנען כיי דאך
אריף לידער, די אט אפילי ארן אליין; שווארצמאנען כיי בלוין
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 גע* ניט אויך ווערן ציין, די ברעכן ניט דארף מאפע די; וועלכע
 ידי אלץ נאך ארבעטער יירישע די זיננען פוילן אין אויך ז׳וניען.
 טיט געווארן געשריבן זיינען רואם לידער; רעוואלוציאנערע אלטע

פריער. נאך און צוריק, יארהונדערט פערטל א
 געזונגעץ האין ארבעטער רופישע די וואט לידער, .רוב האם

 און וואליא" אי "זעמליא דעד פון שטאמען היינט, נאך זינגען און
 ווי ר., ס. די און סאציאל־דעמאהראטן די וואליא". ,נאראדנאיא

 גאר פרט דעם אין האבן ,1906 - 1894 פון פעריאד הער בכלל
 רובט האט, 1917 טערץ פון רעוואלוציע הי צוגעגעבן. ניים רודנית
 טען האט בכלל געשאפן. ניט זיננען צום לידער נייע קיין דך,
 די לידער: הריי אלץ ווי מער געזונגען אקטאבער ביז טערץ פון

 זשערטוואיר "מי אץ "אינטערנאציאנאל•׳ רעם ,״טארפעליעזע״״ רופישע
 אוים* האט אקטאבער פון רעוואלוציע באלשעוויסטישע די פאלי".

 1917 פון צווי? לעצטע די איבערגעלאזן און ערשטע די געשטראכן
 געשאפן דיכטער פראלעטארישע די אוץ מאיאקאוופקי יעפענין, האבן

 ארבע* רי פון געזונגען אבער לירער, רעוואלוציאנערע ביסל היבש א
 פאפולער אין "צוועלף" בלאקס אלעקפאנדער ניט. די ווערן טער

 געהערט, ניט האב איך אבער ארבעטער. אינטעליגענטע הי צווישן
 גע* זאלן פאעמע דאזיקער הער פון שטיקלעך יענע אדער די אז

 נעקרא* פון שטיקלעך מיט גערוען אמאל איז האם ווי ווערן. זונגען
 פאלקס* אזוי דאך איז "צוועלף" פון שפראך די און פאעמען. סאווס

 רוב דאם זיינען זינגט, אדמיי דויטע ידי וואם לידער, די טימלעך.
 סאלדאטישע אלטע פון ניגון טיטן טלשאפטושקעם רעוואלוציאנערע

 רעכן, איך און .1922 ביז געווען ווייניקפטן צום אייז אזוי לידער.
 אין ווען ווארים, געביטן. ניט אויך איצט זיך האט סך היין אז

 דערגאנגען זיי וואלטן לידער, נייע געווארן געזונגען וואלטן רוסלאנד
 און פאפפארטן אן גרענעצן אריבער גייען לידער אויך. אונז צו

 *אך ארבעטער פוילישע הי זינגען ,וויים איך וויפל אויף וויזעם.
 צו* .1905 פאר וואם לידער, רעוואלוציאנערע אלטע די אויך איצט

אינטערנאציאנאל. דער נאר איז געקומען
 איז דאם פאריואס דערקלערן, צו אונטער ניט זיך נעם איך

 ניט וועלכע ארויסצוזאגן כדי פאקטן, ווייניק צו האב איך אזו?
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 ארבעטער* דעד אין אן אויש, אבער ווייזט עם השערות. פעשטע איז
 שטארק געזאנג פוץ קוואל דער שלאגט פאלק יעדן פוץ באוועגונג

פרילינג־־יארן. ערשטע אירע אין נאר
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פארצייכעניש א
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 האזיקץ העט האט עט רעד אפשטעלן. אייך ראטאנדע טיליטערישע .־די
 אליץ; איך אז טעגלעך, ניט. איך געדענק 'געטאפט, סארשלאג
אונטעתעהאלטן. שטארק איט איך האי אלנפאלט

 עיקר הער הפריט, עטלעפע ארויטנעזאנט זיך האיץ העט רענן
 אויט־ קענען ניט זאך אזא וועלן טיר שטאנדפונקט: טארטישן פוץ

 קענץ אתייפהופן אין לעפערלעך טאפן זיך וואט צו היינט פירן;
 ארויפגעזאנט זיך האט לייעד, רעפרעטיעט?... שארפפטע הי דך

 ,נעזאנט ער האט ,טאקטיק אזא טיט! פאליטיש. פארשלא: העט -רענן
 באפעלקעחונג. ניט״ייהישע גאנצע הי דך רענן אויפשטעלץ מיר .וועלץ

 יאציעץ די ארעד פאגראם א קענן היינט דינען וואט אזעלבע, אפילו
 שינאים. ייטערטטע אונזערע ודערן טאהגץ וועלן נייטראל, איט צו זיך

 זשא" ניט נעוויט וועט ער יזט.“צא הער ילויז וועט רערפוץ געיוינעץ
 פראיואצירץ אפילו אונז וועט ער ;יאפעלרערוננ ניט״יידישע הי לעווען

 אונזערן חירך זאלן שטאט יענער ארעד הער אין אז העט, אויף
 קריפטן, אוטשולדיקע טויזנטער ארעד הונהערטער לייהץ אויפרייט אן

 הער אתייטקוטען אטתן הער אין טיף״פל״פוף זאל העט דורך איי
 ער וועלפץ יידן, אלע קענן קריטטן אלע צווישץ ראטף -שארפער

 אויף שטעלן זיך זאלן טיר אויי אינטצענירן. ילויז איצטער מוז
 נעננט אונזער אין ראן פאר, הא אונז ט׳ליינט וועלבן ווענ, דעט
צא- הער וואו קארקאז, אויף וואט זעלטיקע, האט איבערחזרן ד־

 אויף איינע ארמענער די טיט טאטערן ד* אננעהעצט האט ריזט
אוץ ווייטץ פוץ צו קןקט ער אין דך, קיילענעץ זיי אנדערע; די

שטארהץ א געטאפט אלעטען אונז אויף
 פאר" האי איך אפיעטראטן. ניט איננאנצן איך האי ראך איינדרוק;
 רע" הי נאר שטאט, גאנצע די ניט אויפרייטן זאלץ טיר געליינט,

 יאפעלקעררנג די אז אזר, טאן עט זאלן טיר אין ,גירוננט־יניניט
 אייך פארשלאנ לעצטץ דעט אין יין איך ליידן. ניט דערפון זאל
 אייפ־־ גרויפן א ט׳קאן צי ווייט, וועד - פעטט אינגאנצץ געוועץ ניט

 שווערע, א דיער געווען איז לאנע די איער - לאראלידרץ? רייט
 אויט" זיך לאזן שוין־דשע ניט געעריערט: טיר האט טוח אין און

ווידערשטאנד?... א אן נאר •שעטטן
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 אפשטימונג, צו כעוואדן כעשטעלט ניט איז פארשלאג היק
 אדום וואבן עטלעבע אק אפן. כעבליבן פאדמעל איז פראכע די און

 אונזעד פון ארגאן )אומלעכאלער "גלאין" נוטער א אין איך האי
 אינגאנצן ,1906 הארבסט און זזומער אום קאמיטעט, ווארשעווער

 ארטיקל, אן אפכעדרוקט לוי נאמען אונטערן נוטעדן( דריי ארוים
 מיין פארטיידיקט פארבאהאלטונכען אייניקע מיט האי איך רועלבן אין

 אפגערופן: ניט אדטיקל מיין אויף זיך האט קיינער פארשלאג. צווייטן
 יענעש אין לעצטער הער געוועץ איז פאג־אש שעדלעצער דעד

 *הטועל? זיק צו אענעהעדט יאלד האם פרא;ע כא^צע די און ריאד,
 זיך פארשלאכן ענלעבע 1906 אין האין כעדענק, איך וויפל אויף
 וועגן עפעם פאראן איז צי פועלי־־ציון; די ביי יאהאנדלט אריך
ניט. איך ודיש צייט, יענעד פון פרעשע זייער אין דעש

 פארשלאי, דעד אז דערוואושט, זיך איך האי לאנג ניט דא
 יאדאטיני^ אויבנדערמאנטער דעד אויף אדויפכעשוואומען איז דאש
 פאנראש- קישיניעווער נאך כלייך נייש. הלין כעווען ניט בונד אין שוק איז
 אפכע־־ כעיכנט, יאקוטעד אין פארשיקט כעווען דעמאלט בין איך
 שטאדק כעוועץ זיינעץ מיתית די בעת - באוועכונכ דעד פון דישן

 מיט אדומכעטראכן זיך טוער אינזע*ע פון שך א האיץ צערדדערט,
 בא* אויפדייש. אן מים פאכראם א אויף ענטפעדן צו כעדאנקען דעם

 פלאן דאזיקץ העש פאר אניטירט דעמאלט האט שטארק זונדערם
 אין געא״יעט האט וואש איינבינדער, )אן לעווק. שלוש חבר דעד

 א ניו־־יאדק אין עד איז איצט בונד. פון דרוקעדיי געהייטעד א
האמונישט(.
 האט - בונד פוץ זידון לעבעדיהעד דעד - פראנק חבר דעד

 פארארדענונג א באהומעק עד האט 1905 טיף אז דערציילט, מיד
 דינאמיט שבוש גרעשערן א בערלין אין באשטעלן צו ווילנע פון
 אריבערצוטראנש* עש ווי ,אנווימונג אץ באקימעץ וועט עד ביז ווארטן אוץ

 באשטעלט; דינאמיט די האט פראנק ת׳ רושלאנד. הלק פארטידץ
 ■מעץ האט ווילנע פין אין חדשים און וואבן אריבעד זיינען עש אבער

 מעשיה גאנצעד דעד פון אז אזוי, געפאדערט, ניט באשטעלונג די
 פון כעינוי, ניט כעדענקט פראנץ ה׳ אדוישכעקימעק. כאדנישט איז

 פון אז דעבנט, עד באהומעק; פאראדדענונג די האט ער וועמעץ

246



 נאך האט ק. צ. דער ראם גרופע פפעציעלע א - מים גרופע דער
 אונזערע פארזארגץ צו אויף ארגאניזירט אקטאבער־טאניפעפט דעם

 באוואפנטע אונזערע אינפטרררן צו און געווער טיט אדגאניזאציעם
 געלעגן איז נאמעץ דעם אט אין טים? פארוואס >ב.א.(. שלאג־נרופעם

 אש- יעגעבן נאטען א טען האט געווער קאנפפיראציע: דאפלטע א
 פייער פון טען האט פארבארנץ, צו נאבמער זאך די כדי אוץ, פייער

 געוואופט, ניט דעטאלט האט פראנץ ח׳ מים. - ראפער געטאבט
 ער, מיעט איצט דינאטיט. פיל אדרי געדארפט ט׳האט ראם צו

 אין דאם זעלבפטשוץ: אונזער פאר געדארפט עם טען האט אפשר
 און אקטאבער פוף פון פאנראמעץ בלוטיקע די נאך נעוועץ דאך

 גיכער אז רעכנט׳, אליין פראנץ חבר דער אבער נאוועמבער. אנהייב
 מ׳האט ודייל דינאטיט, די באשטעלט טען האט אלץ ווי

 פארן הארט געווען איז האם אויפשטאנד: אץ אויף אויהגערעבנט
 געווארץ איז עם וועץ שפעטער, טאסהץוע. אין דעצעמבער־־אויפשטאנד

 אויף אפ זיך רוקט אדיפש^אנד פון פערפפעקטיוו ך אז קלאר,
געדארפט. ניט שיוין באשטעלונג די טען האט לאנג,

 רודער ביים געשטאנען דעטאלט זיינען רואם חברים, עלטערע
 אבער גענויי? וויפן געדארפט דעם וועגן האבן באוועגונג דער פון
 נעדענקען?... אלץ עם קאץ ווער ער: ענטפערט עטעצן ט׳פרעגט ווען
 גע־־ פיל אזה געווען זיי־נען וואבן יענע אין אמתן. דער אין און

 איינ־־ און איינדדוקן טיט איבערפולט גערוען איז קאפ דער ,שעענישן
שוועד. זייער איז זכרון אין אלץ האלטן

 עם ווייל פארצייבענען, צו נייטיק פאר געפונען עם האב איך
 צייט. יענער פוץ שטיטוננעץ די פאר אינטערעם געוויפץ א האט

אפרופץ. זיך ער זאל מערער, עטעצער ווייס אפשר
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יארן פיבסטערע די אין

 איו דרויפן פון חוישך. פון יארן געווען זיינען 1911 - 1908
 אינע־־ כטארע. שווערע א ווי ׳קאפ איבערן געהאננען רעאקציע די

זוטפיק. און פדל גרוי, געווען אין רוייניק
 געבליט. בונד דער נאך האט 1907 אנהיייב און 1906 סוף

 ארנאניזאציעס אוינזערע אלע אין מען האט 1907 זומער גאנץ א
 סיבות. די געזוכט דיסקוטירט, האט מען קןיזיס; א ווענן גערעדט

 ווענן ריידן זאל עש וועד ,געדוען ניט כטעט שוין איז 1908 אין
 צעפאלן אנדערער דער נאך איינע זייינען !ארגאניזאציעפ די קריזים. דעם

ווינטער־־שלאף. טיפן א איייננעשלאפן אדעד
 אקטיווע ,אינטעליגענטץ פיל אווי געהאט טיר האבן 1906 אין

 אנ־־ זיי האבן 1907 אין נאכשלעפער. און ■מיטלויפער פארטיי^טוער,
 ארוס נעווארן. אויפגערונען ווי זיי זייינען 1908 אין אוץ ,צעלרפן געהויבץ

 מיטלויפער די אוועק זיינען אפריער ארט. ליידיק, א געבליבן איז אונז
 דיסקוסיעס, לאננע געפירט נאך האבן מיד בעת נאבשלעפער. און
 דערשמעקט שוין זיי האבן ,ניט אדער געענדיקט רעוואלוציע די איז צי
 ווינט. נאכן נאז די שטענדיק דאך האלטן זיי' קאנטר-רעוואלוציע. די
 וועלן מיר אז געהאפט, האבן זיי ווייל אונז, טיט געווען זיינען זיי

 איצט און נלייכבאדעכטיקונג. און פרייהייט ברעננען ק,לאפ איין מיט
 ניט האבן וואפ ,חובות בעלי־־ אויף ווי געקוקט או׳נז אויף זיי האבן
 פארלארן זיי ביי׳ האבן מיר באנקראט. א אויף ווי ,צאלן צו וואם מיט
 וואפ אלץ, אין שולדיק געווען זיינעץ מיר שטראלףקךאנץ: דעם

 ווייל אוינז, צו נעקומען זייינען אנדערע געטראפץ... זיך האט עם
 איצט "אינטערעפאנט". געווען מאדע; דער אין געווען זיינען מיר

 און ארא$. אין אינטערעם הער מאדע, אוים געווארן טיר זיינען



 פארן געהאלטן אקארשט נאך האין וועלכע טענטשץ, זעלביקע די
 רעוואלר* א טיט ומשא מנע איז עם וועלכע האין צו כבוד גרעםטן

 אונן גענומעץ אונז, פון אפנעקערט פלוצלונג זיך האין ציאנער,
 אלע נאכטאכץ געפלייסט זיך טען האט ערשט אקארשט אויסיריכן.

 פארטיי־טאץ העם טען האט; פלוצלוננ פארטיי־טאן. פרנס הגועות
 פוס, טיטן אים בריקעץ אים, פון חוזק מאכן האין, פיינט אננעהוייץ

 אינטערעש הער געביטץ; זיך האט מאדע די געפאלענעם. א ווי
 ארוט* "סאניץ", געוועץ איז טאדע דער אין אנדערשוואו. אזעק איז

 אוג* טיט פראזע, נאציאנאלישטישער קנאקעדיקער א טיט געזויטט
 אין אזעק איז אינטערעם דעה חסודות. געקינצלטער פון טערשלאק

קאריערע. תכלית, אויף עיקר דער און אפערעטע, דער אין צירק,
 פון רייעץ די זעק שיטער אגגעהויין האין בישל א שפעטער

 אין נעקוטען זיינען וואם ,יונכע די נייע, די טוער. אקטיזע די
 בעת אזעק. ערשטן צום זייגען זיי - שטורעם, פון צייט דער
 קלעזטער אין געברענט האין ליכט פריילעך, געוועץ איז אונז ביי

 מודק די נאר ווי חתונה. אויף געקוטען זיי זיינען געשפילט, האין
 לעשן, גענוטען זיך האיץ ליכט די אין געווארן אנטשוויגן איז

 געווען שפעלטעלעך. זייערע אין ,אהיים איילן גענומען דך זיי האין
 צו אוטגעקערט זיך האין וראם אזעלכע, אטינוט אויף העלדן די צווישן

 בענקעניש. טיפער א טיט זייטאג, טיט אלטענלעכקךט גרויער דער
 באהאלטץ לעין פוף ביזץ זיי האין נשטה דיער פוץ ווינקל א איץ אוץ

 געוועץ באשערט אויך איז זיי וואם דעם, אויף שטאל*ן פונק א
 ליכטיקער דער אין פינטעלע א פון טויזנט-חלק א אריינצושריייץ

 איג* נעכטן זייער האין רום דאש טענטשףבאפר*אוננ. פון געשיכטע
יאר. נאנץ א פוץ יידץ דורכאוים געוואק זיינעץ און פאתעפץ גאנצץ

 וואם מענטשן טוער, אלטע אוועקגיץ גענוטעץ האיץ דערנאך
 פוץ טייל א און יוגנט גאנצע זייער באוועגונג דער אפגענעבן האיץ

 דינען מענטשץ טראגעדיע. א געוועץ איז דאם יארן. טיטעלע די
 אוים^ זיי ביי האט וועג שווערער דער צעבראכץ. אוץ טיד געיועץ

 עם וועץ און טיט. ביסל לעצטע דאם כוחות, לעצטע די געשעפט
 געזען זיך האט פאראוים ווען צייט, שווערע נייע, א געקוטעץ איז
 זיי זיינעץ אפגעשראקץ, דך די האין וועג, שווערער לאנגער, א
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 האין הי אליין. הך אויף געוויינט הי האין הארצן אין אפגעטראטן.
 רעלכע ,באדינגונגען פארפלוכטע די פארשאלטן ;געמאכט שולדיק זיך

 כמעט>ינ* נאך פריע די אין שלאכט*פעלד אויפן ארויף צווינגען
 טען קלערט לענדער גליקלעכערע אנדערע, אין רען יארן, דישע

 וועלכע ביי ,באדינגונכעץ שווערע די שפילץ; און לערנען רעגן נאד
 אוים־־ אלט, מאכן וועלכע פארבונדן, קרבנות טיט איז שריט יעדער

 הייבט אנדערשוואו ווען צייט, דעד פאר אפגעלעבט און געמאטערט
 אזעלכע, געווען יומט. דעד פון כוחות פרישע טיט אן ערשט טען

 גע* האין אנדערע שטיל. דעד אין ווייטאג זיייער געטראגן האין רואם
 היער פאר און הברים פאר זיך פארענטפערן צו טעאריעם בויט

 בוהות אלע אנגעווענדט האט אזעלכער איינער געווישן. אייגענעם
 טארקסיזם. קעגן איר גייט עפעם" נאף טוט ,,איר אויב אז ,דערווייזץ צו

 טוזן ,אונז קעגן איצט זייינען אנטוויקלונג הער פון באדינגונגען ״די
 עם "כל־־זמן געטענהט: האט צווייטער א אוועק". דעהווייל" טיר
 געזען האט וראם דור, אלטער גאנצער דער אויפשטארבן ניט וועט

 צווייטער/ א וועגן קלערן צו ראם נישטא איז רעוואלוציע, ערשטע די
 געהאט: טעות א בכלל האט ער אז פארזיכערט, האט דריטער א

 ראב ווייסער א זיין און קלאש; זיין ניט איז פראלעטאריאט דער
 פעיק. ניט ער איז דערויף קלאפףקאמף, פרעמדן א אנפירן אוץ

 ניט זיך טארן רעוואלוציאנערן ■יידישע געווארנט: אונז האבן אייינע
 רען ,רעוואלוציאנער א ווערן וועט גוי דער ביז ,רארטן דארפן הי רוקן.
 דער פארענטפערט: זיך האבן אנדערע פאגראטען. זיין רעלן ניט,

 מען פאלק... פון טייל א ווי ניט, מער דאך איז פראלעטאריאט
 קיינעט פאר זיי׳ האבן אמתן דער אין גאנצן. פארן טאץ עפעם דארף

 האבן תירוץ א נאר גאנצן. פארן ניט טייל, פארן ניט געטאן, ניט
 זיינען אייניקע געדארפט. ניט דאך זיי האבן ׳מער און געפונעץ זיי

 טעג* לעגאלע די ווי אזוי אבער קולטור-ארבעט. לעגאלע אין ארעק
 א פון און קליין, געווען זיינען גאם יידישער דער אויף לעכקייטץ
 א נאך אין אריינפאלן געראנט אמאל טען האט חברה לעגאלער

 קולטור- וועגן גערעדט נאד רוב דאם היי האבן טורמע, לעגאלערער
 זיינען קולטור־־חברות די ווי אזוי און ווייניק. היי האבן געטאן ,ארבעט

 פא* דער פון אויפזיכט שטרענגער א אונטער געשטאנען שטענדיק
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 פארמאכן, געקאנט די ■מען האט האר ליאדע א פאר אוץ ליציי,
 דערלאזן ניט געזעלשאפטך, די "היטץ צו טענדענץ א געווארן איז
 רעוואלוציע, פון זכר קיין טאציאליזם, פון ווינטעלע קיין הלילה די צו

 "אמאל און מיידעלע", שיין דו מיר, "זאג נאר "קץלטור", ריינע נאר
 אץ זיינעץ ,געוועזענע" די פון רוב האט מלך"... א געווען איז
באהאלטץ. בכלל דך האבן די געגאנגען. ניט אויך הולטור־הבדות די

 ציניהער, טך א אויך געווען זיינען "געוועזענע" די ציוישן אבער
 באשפיגן אליין האבן וואט ,נעכטן זייער אויף געהאט חרטה האבן וואט

 געוואלט ווי אדי די האבן איצט לעין. זייער פון מינוטן שענטטע די
 וואט נידעהקע, אוץ קליינלעכע דאט אלץ אפטאץ אוץ אריינכאפץ

 גע* זיך די האבן איצט דורכגעלאזן. יארץ שיינע יענע אין האבן זיי
 אפ* וואט מיאיטער, וואט ווערן צו׳ אימפעט באזונדערן מיט איילט

 אנדערע נעכטץ זיינען זיי אז פארגעסן, מאכן צו כדי שיילעכער,
 גע* יארן יענע אין איד האט שהט און טריט יעדן אויף געווען.
 אז געשריעץ, האין וועלכע ציניזם, פון העלדן די רךכן טראפן

 די מיט "תיהקעט די צוליב אז מאטע, דער פון קךבנות זיינעץ די
 מעשה גאנצע "די אז אויטגעיראכט, לעבן זייער די האיץ שרהקעם"

 די אויף געיליין, זיינעץ וואט די אויף געלוינט". ניט זיי האט
 שונאים, אויף ווי געקוקט די האיץ געטאץ, עפעט נאך האיץ וואט

 ביי איז שמתה גרעטטע די און פארוואורף, לעבעדיקן א אויף ווי
 גע* א געפונען האין זיי אז געדוכט, זיך האט די ווען געווען, זיי

 מיט נאמעץ זיין באשיטן צו ,אראפצוווארפץ איינעט אזעלכן לעגנהייט
 און אש מאכן צו געיוען זיי ביי איז שמחה גרעטטע די שמוץ.

 ניט נאך איז וואט הייליק, איז אנדערע ביי וואט דעט, פוץ רויך
 בייזער יאזונדערער א מוט געוועץ. הייליק אלייץ זיי ביי צוריק לאנג
 גע* נעכטץ זיך האין די וואט צו דאש, פארברענט די האין הנאה
 שטענהק איז איינער אזא פיט. די מיט אש די געטראטן און בוהט,
 דאש, דערמאנען אים מען וועט טאמער ציטערניש, איין אין געווען

 פון ייד א ווי מער געטרייטלט זיך האט ער געווען. איז וואט
 אין אנדערע פאר וואט דאט, פארבאטץ דך האט ער יאר. גאנץ א

 שארץ".... קאץ מיד אמאל... ראך... ווייטט "איר ערלויבט: געווען
אדער יאלעבאט שטיהל א ווערן צו געהאלפץ נאט איט האט און
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 פון דערווייטערט זיך ער האט ארבעטער, איבער קעפל א ־עפעש
 קאנען זיי פייער. פון ווי ,געווען נאענט אטאל אים זיינען וואט די,

 דרך־־יארץ... ק*ן האין ניט וועלן חברים אטאל... פון אים נאך דאך
 אן שטיין אים פאר וועלן וואש אזעלכע, דווקא נעטען ער פלענט

 אר- יידישע פון רוערץ צו פטור.זען בכלל ער פלעגט היטל, א
 ווער און עלטער ווער ניט ווייפן יחפנים... ברוישע צו ,בעטער...
 ערנער, אננעשטעלטע זיינע טיט האלטן זיך ער פלענט *ננער...

 פאראיין, א אים ווער געווען. נארנישט קיינטאל זיינען וואש די ־ווי
 איש; פאר ניט אנדערע, פאר איז דאם ארגאניזאציע... אן אים וואש

באווייזן... זיי וועט ער ריידן... צו דאזיקע די טיט ווי ווייס, ער
 רע־־ צווייטער דער נאך האט וואש ,בעיועזענער", אזא איינער

 האט אונז, צו שטייכלען אננעהויבן ווידער וויילע א אויף דואלוציע
 מיר? אויף קרום אווי איר קוקט ,גואש געזאנט: 1917 זומער •טיר

 שרעקעדיקע נעווען אלע זייינען דעטאלט נעווען... איז עש וואס טאלע
 אזעלכע"... נעווען איז צייט די פחד. נעהאט אויך איך האי ד,אזן...

 האליע א געווען וואלט פחד, ווענן נעהאנדלט נאר זיך וואלט עם וועץ
 יענע אין פחדן. א ווי ערבער סך א ראך איז ציניקער א צרה.

 לופט. די פארסטט נעלעכטער צינישער זייער האט וארן טרויעריקע
 שדים. זייער כח-ליצנים, ווי , זיי האין נאכט פינכטערער יענער אין

נעפראוועט. טאנץ
 ווילנע אין טורטע לוקישקער פון ארויש איך בין 1908 יוני אין

 איבערקערעניש. נאנצע א נעפינעץ פריי דער אויף האי איך און
 חדשים אכט טיט וואם חברים, פון ׳סביבה זעלביקע די דך., דוכט

 גאענטער א נאר אלטער אץ איינער וועלט.• פרעטדע א האך און צוריק,
 טורטעס אין לעבן זיין אין איז וועלכער ערשטע, די פון הבר,

 אפנעזעפן ווינטער פאריקן איז נעווען, סיביר ווייטן אין און געזעסן
 איש אויף נאך זיך פרעג איך לוקישקעס. אין חדשים |גטלעכע

 האט ,נעווארן באפרייט אין ער ווי ,נאבדעם אז ,טיר ט׳דערצייילט און
 ליבער חבר ווען אוץ ,אונזערע טיט באנענענען אויפנעהערט זיך ער
 אלטע אן אויך - ווייב זיין אים האט נעקיטען, יאים צו אטאל איז

ארייננעלאזן. ניט - הברטע.,
 בונד, פון לאגע פינאנציעלע די וועץ פריער, יאר א טיט באך

252



 בא* ניט האבץ פארטיי־פראפעשיאנאלן די שמאל, געהאלטץ האט
 דועך גליק, א פאר גערעכנט רך האט עש אוץ שכירות, קייץ קומען

 קאפיקעש 50 פארטיי-קאשיר ביים אויסצובעטן איינגעגעבן רך האט עש
 פץ וריב א הברטע, א האט - נייטיקשטע האש אויף רובל א אדער

 — רך טדינקט שיף הער לאזונג: רעם געגעבץ פראפעשיאנאל, א
 פארטיי^אינטע* די זיך האט איצט קאץ!... עש וועד רך, ראטעוועט

 אויש* מ,׳האט שטונדן. אויף שטעלעש, אויף געטאן ווארף א ליגענץ
 שטיקל א געוועץ נאד איז עש רואו פארבינדונג, אלטע גענוצט

 לעבן פאדדענקעץ: נעקענט ניט זיי מעץ האט אייגנטלעך פראטעקציע.
 אימ* צופיל שוין ארוישגעוויזץ דערביי מ׳האט אבער דאך. מען מוז

 יאגעניש־ רעד אויף קאנצענטרירט געווען רינען געדאנקען אלע פעט.
לעבץ. גוט א נאך פארדינשט, נאך

 אר־־ אפגעשטארבץ. איז פראק פאליטישע צו אינטערעש דער
 א-יין זיינעץ מאדע דער אין נעווארץ. אנטשוויגן רינעץ בעטער-לידער

 רעם אין מבינים גרוישע קיין ווי ארי און פאלקשלידער. **דישע
 מאכערייקע א גענומעץ מעץ האט געוועץ, ניט מעץ איז עניץ דאזיקן

 א פאלקש-ליד; א פאר געקרוינט און אפערעטע יידישעד דער פון
 אן פאר אנגענומען מען האט השירים אויף פאראדיע משבילישע

 מצווה די זיין מהרש אבי ,אויש עם מאכט רואם נאד ליד. חפידיש עבט
 צד אויפגעקומעץ אמאל מיר איז צייט יענער אין פאלקש-ליד. פון

 רעפעראט, נאכן ווילנע. לעבן שווענציאן אין ארונט אן פארברענגען
 דערציילן זאל איך געבעטן, אלע מיר האבץ ליאמע, דער אויף

 אין וועלכער אינטעליגענט, יוננער א מיד זאגט זין". הערט "וראש
 וואש דערציילט, קאמיטעט: אונזער פוץ מיטגליד א געווען 1906 אין

 איך וועל שטעט, גרויסע די אין אייך ביי מ׳זינגט לידער א פאר
זיך... טוט דארטן וואם ווישן,

 אנ־־ פון זומער־־וואויגיננען די איבער געדרייט זיך האב איך
 נאענטע און ווייטע פיל אזוי געוואוינט האבן עם וואו טאהאל,
 נעכטיקן. צו רואו נעהאט ניט געהונגערט, האב איך און הבריש,

 צו־־ צוויי יאר א מיט פלעגן מיר וועלכע מוט , חברים רואוינען אט
 צימער^ איין אין זאלבעפערט אדער זאלבעדריט נעבטיקן אפט ריק

אנ* געדארפט מאנשפארשוין א זיך האט און פחרען; און מענער
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 הערט חברטעט, פרויען: די צו געזאגט ער האט אויטטאן, צי טאן
 פלעגן אזוי און וואנט!... הער צו פנים טיטן אפ וויילע א אויף זיך

 מער, ניט האין מיר מיד: מעץ זאגט איצט פדויעץ. הי טאץ אויך
 ניט געווען מען אין צודק יאר צורי מיט און צימער... איין זר

 גע- איז אויפגעלאסנקייט הי בעת איצט, ווי ,צניעותדקער ערך אין
 אמאל וועראנדע, א אויף נעכטיקץ פלעג איך טאג. פון רואקשן

 איו אט אויסגעוועבט. אינגאנצן ניט נאך זיך האט וואט הבר, א ביי
 פראפעטיא- א געווען עד איז נאך לאנג ניט הבד. נאענטער א טיינער
 יענעט אין וולאדיטלאוו. יעדופן איש ט׳האט און רעוואלוציאנעד געלער
 פאר לערער א געווען ער איז דערצייל, איך וועלבן וועגן זוטער,

 פון יעפימאוויטש. גריגארי געהיישן שיין האט ער און עקטטערניקעט
 בא- הבריש טיט נאר רערווייטערט, זיך ער האט באוועגונג דער

 און נעכטן פון זברונות הי צו שענטימענטאל איז זיך, ער געגנט
 !אין 1917-18 אין היינט. צום שייכות א האט וואט אלץ, צו טרוק

 1920 אין אוקראעע. אויף בונד אין אקטיוו געווארן ווידער ער
 אוטמעגלעף געווארן ׳שאיועט-רוטלאנד אין איז בונד פון לאיע די בעת

 לעצטנס זיך האט ער ביז אפגערקט, ביטלעכוריז זיך ער האט שוועד,
 אר- אץ אין שטעלע גוט־באצאלטער א אויף מאטקווע איץ בארוקט

 זוטער פילאנטראפיע. אינטערנאציאנאלער יידישער הער פוץ גאניזאציע
 אליין פארנומען אנטאקאל, אוייף ווילנע אין געוואוינט ער האט 1908

 היטץ "וויגאדע", זיך געבן פוצץ, אנגעהויבץ זיך צימער, גערוימעץ א
 פאר* פארהומעץ אפט פלעגן זוטער-וואוינונגען די אויף געזונט. דאס

 כעפלייטט זיך האבן ארבעטעד-טוער נעכטקע הי שפילערייעץ. שיידענע
 גע- האט אלץ האט פאנטן; אין ,איבעריאגעניש לויפעניש, אין

 וועלכע מענטשן, דעדוואקטענע כאראקטער. טראגי^קאמישץ א טראגן
 האבץ רעוואלוציע, הער פוץ שול שיוערע א דורכגעגאנגעץ דינעץ

 גע־ ניט זיי איז עם אין קינריש מאבן צו שוויים טיט באגאטן זיך
 פלענץ אנטאקאל אויף געמלאבהט. ארויסגעקטעץ איז עש לונגעץ;

 יע- אין האבן וואט חברים, אקטיווע פאר א פאדבלאנרזשען אט,אל
 זאקנארבעטער* הי פון שטרייה, אלגעמיינעם רעם אנגעפידט זומער נעם

 טומל. ארומיקן אינם פאריתומטע ארוטדרייען זיך פלעגץ זיי קעס.
 פוץ איינער טיר האט לויפעניש. אין שפיל א צו זיך צוקקנדיק
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 אפשר נעבעך... הארעוועץ זקנים די זעיפט, פארדרום: מים געזאנט זיי
 געווען איז יעפימאוויטש גריגארי שמדייק?... א זיי ביי ארויפשפן

 מינים אזעלכע פין איניציאטאר א אפילו אנטיילנעמער, הייסער א
 ,אמביציע זעלביקע די אריינגעלייגט זיי אין האט ער ;שפילערייעץ

 פחינד, נוטע געוועץ אים טיט בין איך באוועגונג. אין פריער וואט
 קאן ער געלאזן: ניט מיד ער האט זיך ביי איבערנעבטיקץ אבער

 מ׳זאגט אז צימער... איין אין זאלבעצווייט נעכטיקץ ניט אריאניש
 חבר ווילנע קיין פארן צו קימט שייך. ניט דאך איז ארגאניש,

 ארגאני* ארימפארנדיקער אץ ,ק. צ. פין מיטגליד א ,מיבאלעיויטש ב.
 האטעל א אויף געלט קיין נעבטיקן? מימן מען טוט וואם זאטאר.

 לונגעץ, שוואכע ער וועראנדע-האט דעד אויף שלאפן ניטא. איז
 יעפי* גריגאדי צו אחין ער איז רעגנדיקער. א איז איונט דעד אין

 זים־ א יענער מאבט נעבטיקן... אייך ביי וועל איך מאוויטשץ:
 איממעגלעך... ארגאניש געזונט... מיין ,ווייטט איר אבער פנים: זריערן

 וולאדיטלאיו, הבר פאן הערט, געווארץ: בעט אין ביינוש הבר איז
 נעכטיקץ, אייך ביי וועל איך און שלאפן, ניט גאט אויפן קאן איך
 איר האט איבעריקנט ווערן. צעזעצט ארגאניש אפילו וועט איר ווען

 אוועק אליין גייט אדער טטרוזש מיטן אשים מיך ווארפט ברירה: א
גענעבטיקט... האט ער און שטוב... פוץ

 פירער נעבטיקע ,האנדלט-אננעשטעלטע באקאנטע געהאט האב איך
 שויץ זיך האבן זיי פוי אייניקע אייץ.“פא פראפעטיאנעלן זייער פין

 שיפעטער קאמיטיאנערן. וואיאושארץ, געווארץ ,ארויפנעארבעט דעמאלט
 רייבע זוכץ אנגעהייבן אוועק. איננאנצץ אונז פון זיי זיינעץ ביטל א

 זיינען זומער יענעט געשעפט. אין נדן דעם אריינצולייגן כדי כלות,
 אמאל זיי מיט זיך פלעג איך אוץ מענטשץ אייגענע געוועץ נאך זיי

 אין זאל איך זשירא, א געבץ נעקאנט מיר האבן זיי באיעגענען.
 פוץ קיינער רובל. 25 אויף הלוואה א באקומעץ קלייץ־־קרעדיט״־באנק

 אבראמאוויטש געלט. אן געווען איז ק. צ דעד געטאץ. ניט עם האט זיי
 גימנאזיע רוטיש-יידישער הער אין געשיכטע בון לערער א נעווארן איז
 ער און שטונדן געזוכט האט ליבער אנטאקאלטקי־־גירעוויטש. פון

 האט הארבסט, אין שוין פי^כל״טוף, געפונען. ווייניק זיי האט
 הוטנפוצערקע, די ריוועלע רובל. 15 אוי^עליען ק. צ. דער מיר
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 ארבעטער*טוער באקאנטע אירע פאר געווען איז וועלכע חברטע, א
 קע* טונקעלן האלב א געקראגן מיר האט ניאנקע, זאתפעלטיקע א

 דערווייא גאם. פטעפן אויף פתיען*היט פרן קראם א ביי מערל
 און שבת" אויף טאג "דער וואכנבלאט האם אונטערגעקומעץ איז

 פאר זיך האבן חדשים הוינגעריקע די און "פרייינד" דער דערנאך
 משונהדיקן טיטן וואבנבלאט דעם וועגן געענדיקט. מאל דעם מיד

 דעם רעדאגירט האב איך וואם צייט, קירצער דער וועגן און נאטען
 גע* אנדער אץ ביי שרייבן צו׳ איך האף "פריינד" פעטערבורגער

לעגנהייט.
 "לי* ביכל לעצטע און פערטע דאם אתיים איז 1908 זומער
 טען האט זשורנאל דאזיקן דעם אויף מאנאטפשריפטן". טערארישע

 עפאכע, נייער א פוץ אנהייב אץ אויף ווי געקוקט, אונן ביי צייט איין
 עם און ארט דאם איז דא ניט קולטותרענעפאנם. יידישץ פונם

 ריין פון "מאנאטפשריפטן" די אפצושאצן אויפגאבע מיין ניט איז
 גע* זייעד אריף אנווייזן נאד וויל איך שטאנדפונקט. ליטערארישן

 רע* דער פון צוזאטענשטעל דער שוין באחיטונג. זעלשאפטלעבע
 גע* דיינעץ וואם הברים, די שאקירט צייט יענער אין האט דאקציע

 א פרן באשטאנעץ איז רעדאקציע די באוועגונג; דער טריי בליבן
 ש. - ס. ס. געוועזענעם א ווייטער, א. - בונדיפט געוועזענעם

 הא* שמריהו עסטעטיקער בוימלדיק*זיפץ ציוניסטישן פונם און ניגער
 איבערפארטיעש* ,אוטפארטייישקייט באדייטן געזאלט האט ראם רעליק.
 ושור* נייעם פונם דעקלאראציע די פארטייען. אין אנטטוישרנג קייט,

 איר פראזן. ניט*קלארע הויכע אין צונויפגעשטעלט געווען איז נאל
 חורבות די אויף פאליטיק; צו גרינגשעצונג געוועץ: אין אינהאלט

 קילטור*רענע^ יידישער א אויף בליט באוועגונגען אוץ פארטייען פון
 זשור* אינם זיינען פראגן געזעלשאפטלעבע איבער ארטיקלען קק פאנם..

 ת קולטור. לשם הרלטור :געווען אין לאזונג דער געווען. גארניט נאל
 דעטאלט איז פארמול ניגערם זיך. אין פארטיפץ זיך דארף אינטעליגענץ

 ׳דאזיקע די האט לאגיש קולטור. שאפץ נאד קץלטור טראגן ניט :געוועץ
 אפטיילן ניט מען קאן קולטרר אין געהאט. ניט זינען קיין פארמול

 טראגנ*- מ׳שאפט טראגן: פון פראצעם פונם שאפץ פון פראצעם דעם
גע*^ פארמול ניגערס האט היפטאריש שאפנדיק. מ׳טראגט און דיק
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 געוועץ אין זי נעגאטיווע. א און זייט פאזיטיווע א זיך אין האט
 יידישע די אז שטאנדפונקט, ביליגן דעם אויף רעאקציע געזונטע א

 אגיטאציע, און פראפאגאנדע פאר מוטל א נאר איז ליטעראטור
 פאר נאר אינטעליגענץ, דער פאר ניט גופא, שעפער די פאר ניט
 דער צו דערוואקסץ ניט ליידער נאך זיינעץ וועלכע מאפן, ארעמע די

 האט פארמול ניגערם ווי אזוי אבער ליטעראטור... רופישער גרויפער
 רעם געשטעלט האט און שאפן דאש בלויז פאן אויפן אויפגעהויבץ

 מאפן, די פון קולטור די אפגעריפן זי האט יחיד, אויפץ 6טדא
 אין איז טענדעניץ אזא רעזאנאנם. קיין שאפנדיק ניט און באדן איר פון

 פוץ צייט א אין זי איז שעדלעכער נאך שעדלעך; צייטץ אלע
 פוץ אנטלויפן צו גענויגט בכלל איז אינטעליגעטץ די וועץ רעאקציע,

 קריטיקעוי אלם איצט קענען מיר וועלכן ניגער, ש. מאפן. די
 צייט יענער אין איז ,געזעלשאפטלעבקייט פאר דוש שטארקן א טיט

 פוץ ריכטונג אלגעטיינע די אוץ קריטיקער. עפטעטישער אץ געוועץ
 געזעל־־ פוץ אפגעריסץ קולטור, לשם קילטור :״טאנאטפשריפטץ״ די

 טענ" א דאך איז דאם - באוועגונגעץ אוץ פראבלעמען שאפטלעכע
 זייט איר פוץ אוץ רעאקציע דער פוץ יניקה איר ציט וואם דענץ,

טערער. נאך רעאקציע די זי פארשטארקט
 געפירט זיך האיץ טאנאטפשריפטך "ליטערארישע הי אדום
 קעגץ שארף ארויפגעזאגט זיך האבץ "געזעלשאפטלער" די דיפקופיעס.

 יענעם פרילינג איץ זיך, דוכט זשורנאל. דאזיקץ פונם ריכטונג דער
 פאר" געזעלשאפט ליטעראריש״דראטאטישער ווילנער איץ איז יאר

 אנ-סקי ש. אוץ פראגע דער איבער חפקופיע אפענע אץ געקוטען
 הייפל קלייץ א אויפער קעגץ. ארויפנעזאגט פאטעגאריש זיך האט

 געשטא" "געוועזענע" אלע במעט זיינעץ אפימילאטאריש״געשטימטע,
 קול" פאזיטיווער דער צוליב אזוי ניט "מאנאטששריפטץ". די פאר נעץ

 צו שטעלונג נעגאטיווע זייץ צוליב ווי זשורנאל, פונם טור״אויפגאיע
 "געוועזענע" די האיץ דעם חוץ געזעלשאפטלעכקייט. אוץ פאליטיק
 ריכטונג ליטערארישע די אוץ מאדערץ זייץ אנדערש ניט געוואלט

 מא^ פאר גערעכנט דעמאלט זיך האט "מאנאטפשריפטן" די פוץ
פון וויפן געוואלט ניט דעמאלט האט עולם דער ווייט ווי דערניפטיש.
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 פאלננדיקער דעד באווייזן קאן פראק, געזעלשאפטלעכע מין יעדן
 ליטעראריש׳ אונזער אין איז יאר יענעם פון הארבפט אין פאקט.

 רעפעראטץ :שלום־עליכם־־אוונט א געווען געזעלשאפט דראמאטישער
 איך. אין נינעד ש. געווען זיעען רעפערענטן די רעציטאציעש. און
 אפשטעלן געפרוווט זיך רעפעראט ימיין פון אנהייב אין האי איך

 בכלל תפלאנד אין אטמאפפערע געזעלשאפטלעבער דעד אויף ברייטער
 יארהונדערט, פאדיקן פון יארן אכציקער די אין בפרט יידן ביי און

 טריט, ליטערארישע ערשטע זיינע געשטעלט האט שלופ-עליכם בעת
 שע־־ זיין אויף אטמאשפערע דאזיקער דער פוץ ווירקינג דעד אויף

 מ׳האט העדן, געוואלט ניט מיך מען האט פערזענלעכקייט. פערישער
 איך ווען נאד און עפ? דארף ווער גענוג, געשריען: הויך גאנץ
 און פטעמפעניו פון געשטאלטן די פונאנדערצוקלייבן אנגעהויבן האב

 זיך אויפמערקזאפ און באררקט אוידיטאריע די זיך האט רחלע,
צונעהערט.

 צו־־ ניט אין יוננע קיין אוועק. איז אינטעליגענץ אלטע די
 אוץ לייב אוץ קאפ מיטן אריינגעטאץ געוועץ איז יויגנט די געקימען.

 נחת זיי פין האבץ טאטע*מאמע תכלית־־זאכץ. יאיץ בוך, אין לעבן
 זקנים. פון בלוט פארקילט מיט יוגנט א געוועץ איז חאפ געקליבן...

 אין איז 1912 ביז 1908 פון יאר, פאר די אין אויב ניט, ווייפ איך
 1912 אין ערשט אינטעלינענטן. צענדליק האלבער א אדיין ״בונד״

 אין זיינען וועלכע פטודענטן, יוינגע באוויזן זיך האבן 1913 און
 קלאם, דריטן אין צדוייטן פין גימנאזיפטן געווען נאך 1906 און 1905

 ניט שטורעמם, יענע ניט איבערגעלעבט ניט האבן וועלכע קינדער,
 גרויפע די אין זיי האבן 1913 און 1912 אין אנטטוישוניען. יענע

 שטימונג רעוואלוציאנערע נייע א געפונען שוין אוניווערפיטעט־־שטעט
 אוץ יוננט, רעדאלוציאנערער דעד צורישץ און ארבעטער די צווישן

 אוניווערפיטעט־ די אין זאפטיקער. פרישער, געמאבט זיי האט דאם
 צווישן דעמאלט זיך האט דייטשלאנד פון און שווייץ דער פון שטעט
 אגרע־ יייפט, אפרישערער באוויזן אויך יוגנט שטוידירדער אונזער
 אהיים קץמענדיק שטדעבוננען. געזעלשאפטלעבע צו אינטערעם סערער

 נייעם דעם ארייננעבראכט פטודענטן יויננע די האבן וואקאציע, אויף
 בא׳ די איז ברייט מלאכן• לעצטע די פין גימנאזיסטץ די צו גיישט
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 רואם יאר צרחי׳ די אין ירגנט שטודירנדער .אונזער צווישן יוועגונג
 פינ־־ די טיט פארגלייך אין אבער געווען. ניט אויך וועלט־־קדיג פארן

 פראגרעם. שטיקל א געווען שוין עם איו פריער, וואם יארץ, פטערע
 יידישע פרן קרייז א געטראפן שויץ דווינפק אין איך האב 1914 אין

 זעלבסט־ טיט פארנומען זיך האבץ וואם גיטנאזיסטקעס, אוץ גיטנאזיפטץ
 ארטיקער הער טיט פארבונדן ביטל א געוועץ זיינעץ אוץ בילדונג

 פון קרייזן די דערטאנט מיד האט קרייז דער ארבעטער־־באוועגונג.
 יארן ניינציקער די פוף עקפיפטירט האבץ וואט ,ירגנט שטורירנדער

 טעד זיך מען האט דא וואם ניט, מער יארהונדערט. פאריקן פונב
 אונזערע צווישץ איך האב 1917 אין פראגץ. יידישע טיט אינטערעפירט

 1914 זוטער האב איך וואם אזעלכע, עטלעבע באיעגנט טוער ידנגע
קריייז. דווינפקער אין געטראפץ

 הער ווארשע. אין געווען אויך דעמאלט איז קריין טין אזא
 פאר אקטיווער און ברייטער ביפל א געווען איז קריין ווארשעווער

 דערמאנט זאלן קרייזן. אזעלכע געווען זיינען רחיניק דווינפקער. העם
געיוען. זיינען וואם ווייניקע, הי גוטן צו ווערץ

 צו- ווערן. פאדצייכט מוז וואם ערשיינונג, אינטערעפאנטע א
 צווישן יארן יענע אין איז שטיטונגעץ נאציאנאליפטישע טיט זאמען

 געטויפטע. צאל הי געוואקפן יוגנט אינטעליגענטער יידישער הער
 ווייניקער ניט נעוועץ געווים "פראצענטעארטע" די איז 1905-1 אין

 געווען יוגנט די איז דעמאלט אבער .1912-8 אין ווי שטרענג,
 יערער שטיטונג; אידעאליפטישער רעוואלוציאנערער א פון פארכאפט

 די לייזן העלפן עד וועט טעטיקייט זיין טיט אז געהאפט, האט איינער
 אים פאר ממילא און יידן אלע פאר כלייבבארעבטיקונג פון פראנע

 אפגערוקט, זיך האט לייזונג אלגעמיינע די וועץ איצט, אויך. ־אליין
 אזוי און אליין; זיך פאר פראגע די לייזץ גענומען יעדערער האט

 האבן ארט זיין אוץ געוואדן אויסגעלאשץ איז אידעאליזם דער דרי
 פוץ שמד איז קאריעריזם, טרוקענער און פרינציפלאזיקייט פארנומען

 איבער* ערשיינונג, אפטערע אן געווארן איינצלהייט זעלטענער א
 האבץ יוננעלייט יידישע בעת לערניאר, פוץ אנהייב פארץ הויפט

 אוניווערפיטעטץ די פוץ טירן פארשלאפענע זיי׳ פאר די אין געהלאפט
 האט )האמונקולום( זאפלאוופקי ד. אינפטיטוטן. טעבנאלאגישע .און
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 שעפטעמבער-קריסטך•- געגעבץ נאמען א מין דעש פרן געטויפטע די
 טעכניץ. די איז ארטיקל, גאנגבארער א געורארץ איז שמד ווי אווי

 געדארפט< ניט אליין אפילו האט איר געורארן. פארפולקומט דערפוץ
 אפילו אליין אוץ טריפן געקענט זיך מ׳האט ;צערעמאניע די דורכמאכן

 געוועץ איז פעטערבורג פון ווייט ניט פינלאנד אין זיין. ניט דערביי
 פאש* יידישן אייער אפשיקץ געקאנט האט איר וועמען צו גלח, אזא

 שרץ איר זייט צויריק, באקןמען איש האט איר בעת און פארט,
 פאס* רעם טריפן גערופן: עס האין יידן קרישט. כשרער א געווען
 קיין פאשפארט דעם אפשיקץ געקאנט מען האט אדעה פון פארט.

 וועלכער גלח, ארמענישער אץ געוואוינט האט דארטן אקערמאץ;
 ארמענא* אין יידן יונגע די אריבערפירן צערעמאניעש אץ פלעגט

 פאוריעש־ חבר פארשטארבענער דער פריינד מיין גלויבן. גרעגאריאנישן
 ארמענא־־ געגעבן: נאמען א קרישטן נייע דאזיקע די האט אסטראוו,

אקערמאנער.
 קריגך צו׳ מקריב דך איז וואש יאר, גאנץ א פון יידן א אויף

 געווארפין ניט איצט שרן שמד דער האט דיפלאם. א זון דין פאר
 דער אין אלץ אוייף ווי דעם, אריף האט ער אמאל. ווי אימה, קיין

 מען זאל הלוואי שטאנדפרנקט: פראקטישץ ריין פרין געקיקט וועלט,
 קיץ ראך מען קאן יא, מ׳דארף ווען אבער באדארפן; ניט עש

 טאן-. ימען זאל וואש קאדיעדע. די קינד א איבערפירץ און זיין ניט נאד
 דערפץ האבן עלטערן די וראש דאש, אוץ גלות... איץ זיינעץ יידץ
 פאר לייכטער געמאכט האט טראגעדיע, גרוישע קיין געמאכט ניט
 דער מיט רייסץ פארשפארט האבץ זיי׳ באשלישן: צו זיך קינדער די

 שווערשטער דער געווען יוגנט דער פוץ סך א פאר איז וראש משבחה,
 א געוועץ דינען נאציאנאלישטן אוץ ציוניפטן די צווישץ אבהאלט.

 בא* א פרץ טאכטער די באיקאטירט. געטריפטע די האבץ וראש שך,
 גע* חתונה האט נאציאנאלישט הייפן ארן געלערנטץ יידישן ווארשטן

 צורי אירע ניט; זיך זי האט געטויפט אבער קרישט; א מיט האט
 דעמאלט שוין געיידישט. ניט ארן געטויפט ניט זי האט קינדער

 איר; פרן דערווייטערן צר זיך אנגעהרבץ באקאנטע און פריינד האבץ
 קינדער די זיינעץ אט אבער דערגאנגעץ. ניט נאך איז באיר^ט צו

שטאדבן. בייש האלטץ זיי אז געדובט, זיך האט עש אוץ געורארץ קראנק
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 ווען ;טרפן קינדער די מ׳מוז אין מ׳טוז :שוויגער די צוגעשטאנעץ ■איז
 בית-עולם, יידישן ארפץ ניט דין? מקבר די טען וועט וואו ׳ניט,

 גראד און געטרפט טען האט קינדער די קריפטלעבץ. אויפן ■ניט
 צו טוטער יוינגע די אנגעהרבץ מען האט געבליבץ. לעין די זיינעץ

 באציונגעץ, די איבערגעריסן איר טיט האט פאטער דער באיקאטירן.
 אץ שטונדן, אן געבליבן אין זי ארך. פריינד און באקאנטע אלע

 שיר איז און קינדער, קראנקע און מאן הןאנקץ א מיט ־ארבעט,
געשטארבן. ניט הונגער פון

 א פון גבורה א פאר גערעכנט דעמאלט זיף האט דערפאר
 ;׳אין :מעשה אזא למשל וריס איך ניט. זיך טויפט ער ווען ,*ונגנמאץ

 קעניגס^ אין אנגעקוטען רוסלאנד פון ייד יונגער א איינער איז 1913>
 רעקאטענדאציע־בריוו א געיראבט ער האט אוניווערסיטעט. בערגער

 קעניגס- דעם צו פערזענלעכקייט ציוניפטישער באקאנטער א פון
 געשטאנען איז ברירו אין און ,פטודענטףפאראייץ יידישץ בערגער

 און ארפמערקזאמקייט אייער פארדינט טוכ״ז דער אזר: אומגעפער
 פארוואילט בעפער וויל יונגערמאן א וועץ צייטץ, היינטיקע שטיצע.

 איבערווארפץ זיך איידער ייד, א בלייבן אוץ אויפלאנד קיין זוערן
זאך... גררסע א עפ איז היים. דעד איץ קאריערע א לייבט מאכן ■אוץ

 געווען שמד אין געוועזענע די ביי אפילו בונדיפטן, די ביי
 אומגעפער פאלץ. צוויי ווערן דערטאנט דא זאלן זאך. זעלטענע א •דיער

 געטויפט ווארנרעכט צוליב באקףקאווקאז אין זיך האבן 1910 אין
 ראלע השובע א געשפילט יארץ פך א האבן וועלכע פאלק, פאר א

 זשאלופקא- מאריא ווייב זיין און קאץ( )דוד טאראפ מיין איך בונד. אין
 היי־־ אין אפגעטונקט די האבן זיך מיט צוזאטען ווילנע. פון ביידע
 קינד. פיר־יאריק■ זייער אויך גלייכבארעכטיקונג פוץ וואפער לידן

 פון ווייט געוועץ ביידע דעמאלט שרן זיינען טאריא און -טאראפ
 זיך האט טאראפ בעת אינטערעפאנט: און ארבעטער־באוועגונג. דער

 ליטערארישער יידישער דער פוץ טיטגליד א געוועץ ער איז געטרפט,
 דעד פוץ מיטגליד א אפילו זיך, דובט באקו, אין געזעלשאפט

.פארוואלטונג.
 א טיינער באראקטעריפטישער. א דיער פאל, איין נאך אוץ

 אנגעהויבץ האט און פעטערבורג קיין ה. פון געקומען איז טריינד
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 אדרעם* אץ סטודענט. א הבר, נאענטץ אוץ לאנדפמאן א זיינעם זוכן
 ענלעכער אן אדער אזעלכער געזאגט: איש -מען האט אפטיילונג

 אברהם,.. ניט היישט ער אבער דא, און דא וואוינט ער און פאראץ איז
 ימיין פראוואפלאוונער. א נאר ייד, קיץ ניט איז ער און איוואן נאר

 גע־ האט אוץ אדרעש אנגעוויזענעם רעם לויט אוועק איז פריינד
 איון! אויפגערעגט ער ווערט געזוכט. האט ער וראם רעם, פונען

 דערצר אוץ ביונדיסט א דאך ביסט דו היתכן? טטייטש, פרעגט:
 בא־ עם האסטו׳ פארוואש און געשטימט... נאציאנאל שטארק נאך

 און שטיין לייקענען געפרוווט אפריער סטודענט דער האט האלטן?
 זיך ער האט דערנאך מיספארשטענדעניש. א טעות, א ס׳איז ביין:
 דער־ אויף נאר אבער געטדיפט, טאקע זיך האט ער געוועץ: מודה

 ענדיקץ, וועט ער אז ;אוניווערסיטעט אין אנצוקימען כדי וויילע,
 ודיל־ און טאתע דעם צוליב און ייד. א ווערן ווידער גלייך ער וועט

 יידישעח דער מיט ניט ,חברים טיט ניט איבערר^יישן ניט קעלרט ער
 לאמיר שווייג... א געמאכט ■מעשה גאנצער דער פון ער האט פביבה,

 איז און געענדיקט האט יונגערמאן דאזיקער דער אז זאגן, אייך
 אדוואקאט געשווארענער א ווערן צו כדי - קריסט א געבליבן דאך

 מיט 1917 פון מערץ־רעוואלוציע די נאר אוץ טאגרענעצונכעץ אץ
 אומ־־ צוריק האט געגעבן, יידן האט זי וואש ,גלייכבארעכטיקונג דער

 גע* אזעלכע אוץ בץ־יקיר. דאזיקן דעם פאלק יידישן צום געקערט
 געוועץ דעמאלט זיינעץ "מאראנען" ניי-מאדנע אזעלכע הךיסטץ, היימע
מ׳קלערט. וויפל מער,

 באצויגן זיף פאציאליפטן אנדערע אוץ בונדיפטן די האבן ווי
 זיך מיר האבן קךיוודע נאטם אז זיך, פארשטייט געטויפטע? די צו

 דער פוץ פימפטאם א געוועץ איז שמד דער אבער אנגענומעץ. ניט
 געקוקט שרעק מיט האבן מור און גאש ייידישער דער אויף רעאהציע

 און אינטעליגענץ. אונזער זינקט עפ וועלכן אין זוימפ, דעם אריף
 מאכן תכלית צוליב וואם קאריעריפטן, די פון געעקלט האט עם
 רעליגיע, א אן נעמען און געשעפט-זאך א פאר אמונה די זיי

 פאלק יידישע גאנצע דאש דעם, חוץ ניט. גלויבן זיי׳ וועלכע אין
 געטויפטע די אז געהייפן, דאך עש האט רעכטלאז, געבליבן דאך איז

 גייעך און געשלאגענע פון לאגער פוינם אנטלויפן זיי - דעזערטירן
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 אויפדרוק; אלטן אן לויט שלענער, די פון לאגער אינם איבער
 בא־־ מער גערוען ,רעוואלוציאנערץ אונז, איז וואש שפראך, א אין

 ווישאטשאי- נא פראשעניע א אץ גיבן זיי אז געהייסן, עש האט קאנט,
 זיינען און קירך קךסטלעכער דער ביי גנאד בעטין אימיא, שעיע

 פאלשן א אויף גענאננען די דינען אהער ביז אז מתוודה, אפן זיך
 ווייזט איינער אויב פארגאננענהייט. זייער אויף עפנטלעך שפייעץ ,וועג

 פאליטיש ער איז קאריעריזם, אזא ,פרינציפלאזיקייט אזא ארויש
 אוממענלעך אים איז עם ואון מענטש, זיבערער קיין ניט געוויס

 גע- די האנט די געבן ניט פלענץ אונז פוץ פך א געטרויען. צו
 זאפלאווסקי, ד. זעלביקן דעם אנרויפץ וועל איך ווידער, אנדערע טויפטע.

 זייט, אונזער פון אומטאלעראנץ שעדלעכע א געזען דעם אין האבן
 די האבן איראניע, לייכטער א מיט געטויפטע די אליף קיקנדיק און

בעש. מיט געקיקט אונז אויף
 דער אז פארזיבערט, האבץ וואש געטויפטע, אזעלכע געוועץ

 פאלק: יידישץ צום באצץנגען דיערע איץ נעביטן גארניט האט שמד
 אוץ די זיינעץ נאציע לויט אבער רעליגיע, לויט קןיפטץ זיינעץ די

 א וול ניט מער געוועץ עם איז רוב דאש פאר יידץ. בלייבץ ווילן
 וראש בריקל, א אנדערע, פאר און זיך פאר בארעכטיקונג א תירוץ,

 געציילטע געווען אבער זיינעץ עש איבערגאנג. דעם לייכטער מאבט
 פוץ מיטגלידער דין לאזן די מ׳זאל געפאדערט, האבץ וואש געטויפטע,

 קריסטן יידישע אז געוואופט, האבן מיר קולטור־געזעלשאפטן. יידישע
 וואלט דערשיינונג, ברייטערע א עטוואש אלם יידן, קרישטלעבע אדער

 ביי נאד - מעגלעך בכלל איז זאך אזא אויב - געוועץ מעגלעך
 וועץ ,באגרענעצוניען אוץ רעכטלאזיקייט ביי גלייכבארעכטיקינג. פולער

 זאל ער מיטלעץ, אלע אן געוויינלעך ער נעמט דך, טויפט ייד א
 דער־־ ניט אים אין זאל קיינער רום, א אויף זיין ענלעך מערער וואש

 אנובי- זה למה - ניט אויב ׳ווארים אפשטאמונג. יידישע זיין קענען
 זיינע קינדער די אוץ געדארפט? עשק גאנצץ דעם ער האט והאם צו

 א פוץ אוץ ערציונג יידישער א פון ווייט האלטץ געוויש ער וועט
 בא- אזעלכע ביי רעליגיע הךיפטלעכע די אננעמעץ סביבה. יידישער

 רו^ די אננעמעץ לאנגזאמער אדער ניכער פאקטיש באטייט דינגונגען
 אבער נאציע. יידישער דער פון אוועקניין אלנפאלס נאציע, פישע
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 בריישערע אלם נעשויפשע, ורענן נעווארן נערעדש איז אלץ דאס
 שאפלשע א שענלעך אשאל אין טענששץ איינצלנע ביי ערשיינוננ.

 נאציע יענער אדער דער צו אננעהעריקייש די אץ בוכהאלשעריע;
 אליין. זיך פאר באששישען דארף איינער יעדער וראם זאך, א איז
 נענאננעץ אונז איז ארשאדאקסן אץ צירנישטץ די שיש ששחיש אין
 ? נאציע וועלשלעכע א צי רעליניעזע א ,יידן זיינען וראש :פרינציפ אום

 אינששישוציעם יידישע אין קאנען פרינציפיעל אז נעהאלשן, דאין זיי
 שעשריקע זייער לריש לפחות וואש ,יידן אזעלכע נאר ווערן ארייננעלאזן

 נע־־ זיינען ווידער שיר רעליניע. יידישער דער צו נאך זיי נעהערן
 אדיינ־ שען קאץ אינששישוציעס ייידישע די אין אז דערפאר, ששאנען

 אנ* אלם אלייין זיך באששישען וועלכע נעשריפשע, אויך נעשען
 נעווארן איז ששרייש דאזיקער ■דער נאציע. יידישער דער צו נעהעריקע

 די אין אנשייל אום נעהאנדלש זיך האש עש בעת ששארקער, נאך
 צו־־ ייידישן נעפלאנעוועשן צום וואלן די אין-1917 אין און קהילות

 ווי ניש, שער שיין נעשראגן פראנע די האש דא און זאשענפאר.
 שום קיץ נעהאש ניש כשעש האש זי כאראקשער, פרינציפיעלץ א

 נע- א ווען פאל, אזא פרן ניט ווייס איך באדיישונג. פראקשישע
 אדער קהילה דער אין אריץ וועלן אזעלכער, אלש זאל, טויפשער

 אזעלכע אויב צוזאשענפאר. יידישן צום וואלן די אין אנשיילגעשען
 אז ניששיק" אזוי געווען צאל זייער נעורים איז ,נעווען יא זיינען

 "סעפ־־ די ריידן. צו׳ נעלרינש ניש דעם ווענן אפילו האש פראקשיש
 זיך שענלעכקייש פולע נעהאש איצשער דאך האבן שעשבער־־הןיששן"

 אנהעננער פאר אפילו׳ אדער ייידן. רעליגיאנשלאזע פאר דערקלערן צו
 שינדסשע דאש לירן“פא ניש דערביי אץ רעליניע יידישער דעד פון
 נעווען איז ששרייש ארנזער נעזאנש, ווי אבער רעבש. זייערע פון

 רעליניעזע א :נרונד־־פראנע די אננערירש האש און פרינציפיעלער א
 ם./ י. און פ. ס. פועלי-צירן, ידי , ייידישקייש. וועלשלעבע אדער
 זייניען דאך אוץ יידישקייש, וועלשלעבער א פאר געששאנען זיינען

 וואלן די אין און קהילות די אין נעשויפשע פון אנשייל קענן געווען זיי
 עם זיי האבן נעדענק, איך וויפל אויף 'צויזאשענפאר. יידישץ צום

 שענששן נידעריקע שאראליש זיינען נעשוייפשע די אזוי: דערקלערש
 ש׳דארף אדער: סביבה. איין אין זיי שיש זיין ניש ווילן שיר און
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 בא־ זיינען די וואס פארראט, רעם פאר באשטראפץ געטויפטע די
למחנה. מחוץ בלייבץ ׳מוזן די גאננעץ.

.11

 יידן די ביי ניט געשען איז דאב אוועק. איז אינטעליגענץ די
 אבער איבערגאנג. אזא געווען אויך דעמאלט איז רוסן די ביי אליין.

 אינ־ סך א געהאט שטענדיק פארטיי סאציאליסטישע האט זיי ביי
 אי־ עפעס דאך איז אזעק, איז מערהייט די ווען אוץ טעליגענץ,

 גענרג געווען ניט צייטן בעפטע די אין איז אונז ביי בעתעבליבן.
 געבליבן זיינען אנטלויפן, אנגעהוייבן האט זי ווען און ,אינטעליגענץ

 ארבעטער־ אן געבליבן דעס חוץ איז רוסן די ביי געציילטע. נאד
 פרא־ די פארבייטץ געקאנט נויט א אין האט וועלבע אינטעליגענץ,

 מען נעווען. ניט אויך דאס איז אונז ביי אינטעליגענץ. פעסיאנעלע
 באוואוסט* אונז ביי איז מאסףמענטש דער אמת. דעם דאגן מוז מען

 ארבעטער-אויך. מיטעלער .דער זיי. ביי ווי קולטומלער, דניקער,
 אנט־ און מער געהאט די האבן ארבעטער אינטעליגענטע אבער

 פאלקפשול, ס׳איז וועלכע א געווען איז די ביי מיר. ווי רויקלטערע,
 ארבעטער בעסערן רעם פון דינסט צום שולן; זעמסקע שטאטישע,

 יארן- פרייע די אין ליטעראטור, רוסישע רייכע די געשטאנען איז
 גע־ די ביי האט פארטיי די ווייל רעפעראטן. און לעקציעס פך א

 אד* די פראפאגאנדע. מער געווען איז ,קולטור־קרעפטן ■מער האט
 יניקה, איר ציען צו וואנען פוץ געהאט האט בעטער־אינטעליגענץ

 יענער פון ארבעטער יידישער דער וואקפן. צו׳ והאם אויף געהאט
 דער נעזען. ניט אויגן די אין במעט פאלקסשול קיין האט צייט
 און דערציען, געקענט ניט מענטשן מאדערנעם קייץ דאך האט חדר

 —רעפעראטן און לעקציעס ארעם, געווען נאך איז ליטעראטור די
 וויפל פארמאגט האבן ימיר וואס ,אינטעליגענטץ די צווישן אוץ ,ווייניק
 יידי^ מיט צונויפריידן זיך געקאנט האבץ וואס אזעלכע, געוועץ דינעץ

 זיינעץ בוהות אינטעליגענטע אונזערע יידיש? אויף ארבעטער שע
 יארן לעצטע די ארבעט. פראקטישער דער איץ פארננמען געוועץ

 רע* דער פוץ צייט דער אין אין רעוואלוציע ערשטער דער פאר
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 ניט כמעט פראפאגאנדע קייץ אונז ביי׳ זיך האט גופא, וואלוציע
 וואנעץ פוץ אניטאציע. נאר און אגיטאציע, געוועץ איז עם געפירט.

 וואפ אויף יניקה? איר ציען געזאלט ארבעטער-אינטעליגענק אן האט
וואקפן? געקאנט זי האט

 פע־־ רעם אין ,באוועגונג אונזער פון יארן ערשטע רי אין
 ניט נאך איז ארבעט פראקטישע די ווען קרייזלעך, די פון ריאד

 צו זיינען וואס טאסן, די צו פראפארק אין און גרוים, געווען
 נע- נאך איז באוועגונג, דער אין געווארן ארייננעצויגן צייט יענער

 אנגע" אונז ביי איז דעמאלט - כוחות אינטעליגענטע גענוג ווען
 אינטעלי- דור א אויסגעוואקסן איז פראפאגאנדע. ברייטע א נאנגען
 די פלייצעס. זייערע אויף אויסגעטראנן האבן וראם ארבעטער, גענטע
 אגיטאטארן בונדישע די געווען זיינען דאם .1907 ביז באווענונג גאנצע

 דעם קעגן געגרויפט זיך האין מיד וועלכע טיט ,ארגאניזאטארן און
 ארבעטער־אינטע- דאזיקע די אבער פארטי? אונזער פון טייל רופישן
 געווע} טורטעם, די אנגעפילט האין זיי׳ אויסגענוטען. זיך האט לינענק

 שיוערע די אדער סיביר, פון ווינקעלעך ווייטפטע די אין פארווארפן
 טיט האבן זיי אז אויפנעטאטערט אזוי זיי׳ האט ארבעט אפפערפולע

 האין סך א זייט. א אן אפטרעטן נעטוזט הארצץ אין ווייטאג א
 פירער און טוער גענעבן האין זיי און, אטעריקע קיין עטיגרירט

 דער ,ארבעטער־רינג דעם יוניאנם, די :באוועגונג דארטיקער דער
 דער טיט אנגעשטעקט זיך האין אנדערע פארטי? סאציאליסטישער

 זיינען זיי ארבעטער: אינטעליגענטן יידישן פונם טכה פפעציעלער
 אינטע* אן צו זיך גריייטן אין אינגאנצן אריי־ן עקסטערניקעם, געווארן

 לאנגער א אויף אופן אזא אויף זייינען און פראפעפיע ליגענטער
 פילע ארבעטער-באוועגונג. דער פון אוועק שטענדיק אויף אדער צייט

 יאדנ־־ אויסגעשעפט. גייפטיק ,אפגעשטאנען דערפילט זיך האין ווידער
 אויף באווענונג. דער צייט זייער גאר אפגעגעבן זיי האבץ לאנג

 טינוט פרייע קיין איז בוך, א אין אריינקוקן אויף ,זעלבסטבילדונג
 אליין. זיך, צו טאפע די געהויבן און געטאץ האין זיי געבליבן. ניט

 זיי טיט מאפע דער צווישן אק געהויבן; ניטו זיך זיי־ האיץ אבער
 אננעקוטעץ איז דא אוץ אונטערשייד. קיק געבליבץ ניט כטעט איז

 דערפילט, זיך זיי האבץ פראנץ, פארוויקלטע נייע טיט צייט, נייע א
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 ארבעטעח־אינטעליגענץ אלטע אונזער וועלט. פרעטדער א אויף ווי
 וועץ און ,אויפגעוואקפן ניט איו נייע קיץ אוימעשעפט. דיך האט

 ארבעטער די צווישן איו אוועק, איז אינטעליגענץ פראפעטיאנעלע די
פארנעטעץ. ארט איר ואל עט וועד געוועץ, ניט

 עתער, פך א איו וואט עפעם, נאך געוועץ איז עפ אבער
 לאנגעד, א אנגעהויבץ שטעט ייידישע די אין זיך האט 1907 פוץ

 נרויפי געווען איו אריעטפלאזיקייט די קריזיט. עקאנאטישער שווערער
 האט געווינפץ נייע ווענן אוממעגלעך. כמעט קאמף עקאנאמישער דער
 ת פון פיל פארלארן נאך האט טען זיין. געקאנט ניט רייד קיץ

 שטו- די אין געוואונען האט מען וועלכע פאזיציעש, עקאנאטישע
 געקאנט ניט האבן ארבעטער די וועץ און .1906-1905 רעט־יארץ

 לויפן אנגעהויבן מען האט קאטף, דורך לאגע זייער פארבעפערץ
 שטיק* די אנדערע. די ביי איינע רייטן אנדערע, די איבער איינע

 געשטארבן געווען פאבן מערטטע די אין שוין איו וועלכע ארבעט,
 האט מען תחית*המתים. אויפגעשטאנען איצט איו באגראבן, אןו

 איילץ, אנגעהויבן זיך האט מעץ טאג, לענגערץ א ארבעטץ גענוטען
 שטיק עטלעכע טיט אויפארבעטץ אבי נשמה, די זיך פוץ ארויפיאגן

 פריער וואט ארבעט די מעד. גילדן עטלעכע מיט פארדינעץ און מער
 ארבעטטלאזי* די צווי? אויפגעטאץ איצט האבן דחי, טאן פלעגן

 יענעט ארויפצושטופן געזוכט האט טען גרעפער. געווארץ איו קייט
 קאפיטאל ביטל א טיט ארבעטער פלינקערע ארט. זיין פארנעמען און

 אר* די געשונדן האבן און באלעבאטיטלעך קליינע געווארן זיינען
 ארגא* פוץ תודה די געשטודירט הבריש. נעכטיקע זייערע בעטער,
 נייע זייערע נעלערנט איצט ויי האבן "בונד" פון חדר אין ניזאציע

 גע* האט איר און ארגאניזירן. צו זיך ווי באלעבאטים די חברים
 אין טוער א געווען נעכטן נאך איו וואט מענטשן, א טרעפן קאנט

 געווארץ ער איו היינט און ארבעטער, פון פאראיץ פראפעפיאנעלן א
 גע* איו דעטאראליזאציע די באלעבאטיש־־פאראיץ. א פון פירער א

 גע^־ זי איו אומעטוט ווי גרעטער נאד פאכץ, אלע אין גרוים ווען
גארבער. און שניידער ביי וועץ

 פאראיינען פראפעטיאנעלע די האבן אוטשטענדן אזעלכע ביי
צוליב אוממעגלעך געווען זיינעץ שטחיקץ טאן. צו וואט געהאט ניט
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 פריד־ אויפן ארבעט די רעגולירן וויפל־עס^איז אוץ קריזיש; ־דעם
 דעמאראליזאציע דער צוליב אומטעגלעך געוועץ אויך אין וועג לעכן

 געבראכט. זיף טיט האט קריויש דער וואש ארבעטעתמאשן, די אין
 פראפע־ א פארמאכן פלעגט אדמינישטראציע די ווען דעתם,, און

 עפע־ צו טאן גארניט כמעט ארבעטער די פלעגן פאראייין, סיאנעלן
 אליין זיך האבן פאראיינעץ וויפל און וארט. זיין אויף ניייעם א נען

 קייץ אתיסגעוויזן ניט זיי צו האבן ארבעטער די ווייל פאהמאכט,
 נאר עקשישטירן געבליבן זיינען פאראיינען וויפל אינטערעש... -שוש

 היין געהאט ניט האבן אדבעטער די וואש האש און פאפיר... אויפן
 נאר־־ העזה. מער צוגעגעבן באלעבאטים די נאף האט ארגאניזאציע,

 ,אנקלאגץ מיך איר וועט ארגאניזאציע אייער ״צו :ואגן ויי פלעגן עפעש
צייטן"... די אריבער שויץ ץאם?1ז

 אין געווארן. אוישגעליידיקט זיינען ארגאניזאציעש פאליטישע די
 טיפע א מידקייט, שטארקע א געפילט זיך האט ארבעטעתמאשץ די

 יידן אויף רדיפות און גזירות די קאמף. פאליטישן אין אנטטוישונג
 מאשע יידישע די און רעגן, א נאף שוואויטען ווי געוואקשן, ויינק

 פאליטיק. אין גלויבן יעדן פארלארץ האט זי :ייאוש מיט פול געווען •איז
 צו געווארן געוויינט יארן פרייערע צוויי די פאר מאשן די ,זייינעץ ־דערצו

 וועץ און ,באדינגוניען האלב^לעגאלע צו׳ באוועגונג, האלב-אפענער א
 אין צויריק קעלער, אין צוריק אומקערן געדארפט זיך האט •טען

 ווייניק, זייער געווען דעש אויף זיינען באהעלטעניש, אוטלעגאלער
 האט מען ;פארזאטלונגען אויף גיין אויפגעהערט האט טען יעלניש.

ליטעראטויר. אוימלעגאלע היין לייענען געוואלט ביט
 מאבן חוזק באוועגונג, דער פון לוייפן גענומען האט טאשע די

 "דעה לאקשן", טיט "קאטונע טועה. די פון און פאראיינען די פון
 איו טאשע די שפאט^ווערטלעך. געווארן זיינען פאראייין" פוץ דובר

 תכלית נאך יאגץ גענומעץ ויך האט זי געווארץ. "קלוג" פלוצלונג
 אוישגעלאשץ, מגושם, געווארן איז זי פאתעניגנש. גראבע נאך און

 דעש פארביטן האט טאנץ־־קלאש דער גלייכגילטיק. און גרוי אדער
 מענטשץ בעשערע די פראקלאטאציע. די - קארטן טעשל א ,פאראיין

 פתוון פלעגן איינע קאפ. טיטן געשאקלט נאר געזיפצט, נאר האבן
 האבן ווידער אנדערע אנהייב; פון איבעראנייש אנהייבן טאץ, שפעש
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 אוץ* אנהייבץ, ניט זאל מען וואש יאוש. פארשפרייטץ געקאנט נאר
 רעדט-ש׳וועט רעדט, ווערטל: פארטיקץ א געהאט זיי האבן אלץ

ארויסקומען... גארניט שיי^ווי־־שיי דערפוץ
 ארבעטער^ עלטערע און יוננע טייל א געפונען זיך האבץ ראך

 נלייבגיל- נרויען, טיטן באנוגענען געקאנט ניט זיך האבץ וועלכע
 ווארף א דך די האבץ באווענונג, קייץ געוועץ ניט איז לעבן. טיהן

 קול* די קולטור-ארבעט. צו ,זעלבשטבילדונג צו בוך, צום נעטאץ
 פאר־• מודקאלישע אוץ דראמאטישע ליטערארישע, די טור-חבדות,

 אפילו זיך האט צייט אייץ אויפטאץ. פך א געקאנט וואלטץ איינעץ
 בא* באוועגונג פאציאליסטישע די דך וועט דארטן אז געדובט,

 וואש האפענוננעץ, די אבער צייט. שלעבטער דער איבער האלטץ
 נע* מקוים זיינעץ ,קןלטור-פאראיינעץ די אויף נעליינט האט מען

 אדמיניסטראציה די האט ערשטנם, מאש. קלייינער א אין נאר וואדן
 פלענט קוים און אויגץ, זיבן מיט הברות יידישע די אויף נעקוקט

 טעטיקייט, לעבעדיקע א עפעם ארויפווייזן זיי פוץ שיאיז וועלכער נאר
 קנאש זייער געוועץ זיינעץ צווייטנש, פארמאבן. באלד זי מען פלענט

 אוי, נעשריען: אפילו האט אינטעלינענץ די קרעפטץ. אינטעליגענטע
 געבליבץ^ מעץ איז שרייעץ ביים אבער קולטור! געוואלד קולטור!

 זאל עם וועד נעוועץ, ניט איז קולטור־פאראיינעץ רוב האש אין
 פץ ,בלוט־ארעמקייט פוץ געשטארבץ פשוט זיינען די טאץ; עפעש

 קולטור־־פאראיינען די פוץ טעטיקייט די איז צייטנווייז אוישצערונג.
 באציען זיך פלענץ ארבעטער בעשערע די אז נישטיק, אזוי געוועץ

 דיער נערופץ ארבעטער די האבץ דווינשק איץ פאראבטונג. מיט זיי צו
.""קונץ-קייקל־דריידל קונפט־־פאראייץ און ליטעראטור־־

 צוש דערמאנען איך האץ !ווייס, איך וואש פאראיינעץ, אלע פון
 —1910 ווארשע אין געזעלשאפט ליטערארישע די אייניקע: נאר גוטץ

 אדמיניסטראציה די יאר. קנאפן א געלעבט אינגאנצץ האט זי .1911
 היבש א ארעשטירט איר צוליב נאך האט און פארמאבט גיך זי האט
 אוץ אקטיוו געוועץ איז לעבץ קורץ איר אבער מענטשץ. בישל

 ערשטן דעם נאר געבליט האט הארפע" "לאדזער די פרוכטבאר.
 אוץ געלעבט ווי נעמאטערט גיכער זיך זי האט שפעטער יאר.
 קרעפטך אינטעלינענטע קייץ נעוועץ ניט זיינען עש וראש דערפאר אלץ
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 איי^ ניט האט ער "הארפע". לאדזער די געהאט ליב האט פרץ ל. י.
 פלעגט ער אוידיטאריע". בעסטע ימיין איך האי "דארטן :געזאנט מאל
 אויף אבער געלט. אן אפילו אפט ,פארלעזונגען אריף אהץ פארן

 ארטיקע קיין און האלטן, ניט געזעלשאפט קייץ זיך קאץ גאטטראלץ
 עט־־ האט ריגע אין געררען. ניט זיינעץ קולטור־־כוחות שטענדיקע

 פעקציע ייידישע די געארבעט רוישיק (1909 )אין ומאנאטן לעכע
 דעם האט אדמיניסטראציע די אבער זנאניא", "וועסטניק פאראיץ פון

 האט וואם "כרמל", דער און פארמאנט, באלד זנאניא" "וועסטניק
 ווילנער די געגוטפט. נאר לעין גאנץ זיין האט פארנוימען, ארט זיין

 מזל. מאדנעם א געהאט האט געזעלשאפט מוזיקאלישע-ליטערארישע
 אטעמען און וואכן עטלעכע אויף אויפגאפן אמאל זיך פלענט זי

 אייג- יאר האלב א אויף זי ■פלעגט נאיכער ברוסט, פולער דער מיט
 איינשלאפץ ווידער און וואכן אויף אויפכאפץ זיף ווידער שלאפן;

 דראמאטישן דעם אין אז ,ווערן ,פארצייכנט דא זאל און1 הרשים. אריף
 געווארן געלייגט פאקטיש איו געזעלשאפט דאזיקער דער ביי קרייז
 בע- די פון רוב דאם טרויפע. "ווילנער" דער פאר פונדאמענט דער

 איר אין געציילט האט טרופע דאזיקע די וואם קךעפטץ, סערע
 ערצוינן זיך האט צעשפאלטץ, זיך האט זי איידער ,גלאנץ*פעריאד

 אג־־ דער אונטער צייט איין קריין, יענעם אין צוזאמעננעשפילט און
 ווילנער די דערמאנען מען מוז גוטן צו דורכאוים בףעמי. פון פירונג

 פאלקף־ אמתער אן געווען יארן יענע אין איז וועלכע אוונט-שול,
 ווילנער די "בונד". פון גייסט טיטן דורכגעדרוננען ,אוניווערפיטעט

 קול- באוואוסטזיניקע יוננע ריי נאנצע א ערצוינן האט אוונט־־שול
 פוג־־ ליכטיקע די פוין אייינער עווען איז זי ארבעטער. טורעלע

צייט. פינסטערער יענער אין קען

 אפטיילוננען ארטיקע די ווערן דערמאנט אויך מוזן גוטן צום
 קליין. געווען איז ארבעט פראקטישע זייער השכלה"- "מפיצי פון

 אוץ טריביונע, אפענע אץ געפרנען ,•זיי אין האט "בונד" דער אבער
 יידישע בעםערע די וואו צענטרעץ, געווארן זיי זיינען ערטערווייז
 אונזער פון פראין די מאכן קלאר געקאנט זיך האבן ארבעטער

קולטור. און שפראך
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 פארטיי* לעבעדיקע איינציקע קיץ כמעט מיד האבן 1908 אין
 אוץ שטעמפלעץ נאד גערועץ זיינען עפ געהאט. ניט ארגאניזאעציע

 האט 1909 יאנואד אין ארגאניזאציעש. פון בדעקלעך מיט שטיקלעך
 בא־־ צום "בונד". פון באראטונג א פארקוטען געזאלט ווילנע אין

 דער לאדו. פון דעלענאט, איין נאד געקומען איז טעדטין שטיטטן
 טעג, עטלעכע ווילנע אין געווארט אוטזישט האט בףיהיד דאזיקער

 ווילנע אין געקומעץ. איז ער וואש טיט אוועקיעפארץ, איז ער און
 די אויפצולעבן פראבעש פך א געמאבט 1910-1909 אין טען האט

 אדריסיעקומעץ. ווייניק-וואש איו פראבעם דאזיקע די פון $רנאניזאציע.
 נאר ארגאניזאציעש פעשטערע געהאט טור האין 1910-1909 אין
 פאר* ריגע. און לארז גדאדנע, באברויפק, האטעל, פינפה, אין

 גלייך אוטעטוים ניט איו רעאקציע די שטעט? יענע אין גראד וואש
 אונו ביי שוועד. גלייך געווען וי איו אומעטום ניט און געקוטען

 אפ* ,״קאנשטיטוציע״ באזונדערע א געהאט געננט יעדע דאך האט
 אדער גובערנאטאר פונם ווילן בייידץ אדער גיוטן רעם פון הענגק

 פוץ פוילקייט" אדער פלייפיקייט דער פון אפהענגיק איפפראווניק,
 גע* צייט איין זיינען ריגע אין און לאדז אין אדמינישטראציע. דער
 ווארשע. אין און ווילנע אין ווי ,מעגלעכקייטן לעגאלע טעד ווען

 אבטונג אווי ניט ושאנדארטעריע די האט שטעט קלענערע די אויף
 אץ געווענדט עפ זיך האט אמאל גרעפעדע. די אויף ווי געגעבן,

 טועד, אקטיווע פאר א אייערגעבלייץ שטאט איץ זייינען צי דעם,
 באברויסק, אדער פינשק, אין שטעט, קלענערע די אין ניט. !אדער

 עקאנאמישער דער קולטוד, די אלץ: געווען ארגאניזאציע די איו
 בע־ די זיך האבן ארגאניזאציע דער אויפעד פאליטיק. די קאטף,

 טיר האט פינפק אין אהינצוטאן. וואו געהאט ניט ארבעטער פערע
 אין איר, מיינט וואם שמיייכל: קךומען א טיט געזאיט הבדטע א

 איינער יעדער געזעפן טיר זיינען פריער א ארגאניזאציע? אונזער
 אוטעטיק אונו איו בענקל. באזונדער א אויף שטיבל זיין לעבן

 זיצץ מיד און בענקלעך אונזערע צונויפגעדוקט טור האבן געווארן.
 וועלבע טענטשן, געווען עפ זיינען דאך און באנק... איין אויף אלע
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 ווי געפילט זיך האין און ,אינטערעשץ העבערע מיט עלעבט ג האבן
 וואט יתרה, נשמה שטיקל א זיך אין האבץ וועלכע ,אויסדערוויילטע

 די האבן דאך וואכעדיקייט. ארומיקער הער פוץ אויש זיי טיילט
 ווידערשטאנד אין עם וועלכן געגעבן ארגאניזאציעם קליינע דאזיהע

 פונ־* די איינגעהיט זיי האבץ דאך באלעבאטים; די פוץ אפעטיטן די
 פאר* אינגאנצץ געלאזט ניט צייטץ, בעפערע ביז "בונד" פון העץ

 קליינע דאזיקע די אין ווענץ. אויסגעטראטענע איינמאל די ווישן
 בוך^ נוט א פאר אינטערעם נרויפער א געלעבט האט ארגאניזאציעש

 גע* האט זיי אין געדאנק. נייעם א פאר ווארט, לעבעדיה, א פאר
 עם פראשטיקער וואש אידעאליזם. פוץ פולם שטארקער א שלאגץ

 צד איינע געדריקט חברים ח זיך האבן מער אלץ אדום, געווען אין
 אויב און חברשאפט. די געווען איז ווארעמער אלץ אנדערע, די

 ניטו ,אדיפלעבינג אן געקומען פ׳איז בעת ,1912 אין האבן מיר
 גלייך האבן מיר אויב אנהייב. פון איבעראנייש אנהייבן געדארפט

 אונזער ווייטער וועבן און פאדעם רויטץ דעם אויפנעמען געקענט
 די פאדדאנהען צו מאם גרויפער א אין עם מיר האבן שטאף,
.1911 און 1910-1909 פון ארגאניזאציעס הליינע

 אוייפ* עקאנאמישע אן אץ תהום יידישץ אין זיך הייבט 1911 אין
 ווערט עש קריג. פון אנפאנג דעש ביז אן האלט וועלכע לעבונג,
 אויף זיך הייבט עש קאמף, עקאנאמישן פון מעגלעכהייט א באשאפן

 פאראיינעץ, די פאדאיינען. פראפעפיאנעלע די צו אינטערעש דער
 אן הייבן פאפיר, אויפן נאד עקפיפטירט אהער ביז האבן וראש
 ניטא,. פאראיינעץ לעגאלע היין זיינען עש דואר ארבעטן. און לעבן

 ער* מען וואו עפענען. צל אווינע ווי מיטלען, זוכן אן מען הייבט
 למשל, ווארשע, אין ווי גארניט, פאראיינען לעגאלע הויץ לויבט
 די פאך־־קאמישיעם. אדער פאראיינען, אומלעגאלע געגרינדעט ווערן

 פארן. הארט העכער. און העכער זיך הייבט שטרייקן פון כוואליע
 א< יידישע פוץ שטרייקץ גרוישע גאר געהאט מיר האבץ וועלט>ךג

 אין אוץ ווארשע אין ווילנע. און ביאליפטאק ווארשע, אין בעטער
 ניט זאלן ארבעטעד יידישע די אז דעש, פאר קאמף א אן גייט לאדז

 האנט* פון איבער גייען וועלכע פאק, די פון ווערן ארויסגעשטויסן
 די אין אריינדרינגעץ זאלן ארבעטער יידישע מאטארץ, צו ארבעט

 פאר* געווען פריער זיינען וועלכע קראפט, מעכאנישער מיט פאבריקן
שלעסער. זיבן אויף זיי פאר שלאסן
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 ארגאניזאציע, ברעננט אלייץ קאטף עהאנאמישעד דעד שוין
 פיף" פארגרעפערט און אירעאליזם שטראם ליעם א אדיין טראגט

 -טן1912 פין און פדאגץ. פאליטישע צו אויך אינטערעם רעם ל*םיף3
 גאלה־־ די אין וואם ארבעטער, די אויף בלוט־באד דעד נאך אן, יאר

 רופישע די צווישן זיך הייבט פעיד, אין לענא טייך ביים גריבער
 פאליטישע אויפלעבונג: רעוואלוציאנערע נייע א אן אדבעטער
 זיך ענדיקץ וועלכע טאניפעפטאציעם, און דעטאגסטראציעם שטריקן,

 ערב פעטראנראד אין שטרייה פאליטישץ אלגעמיינעם גרויפץ רעם בייט
 אויך. ארבעטער יידישע די אויף ווירהט ראם וועלט^טלהטה. דעד
 פראגן פאליטישע צו אינטערעם דעד פארייייייץ. אץ הייבט יאוש דעד

וואקפץ. צו אן הייבט

 וואקפנהיקן רעם טיט און קאטף עהאנאמישץ רעם טיט צויאטען
 ארגאניזאציעם. אונזערע אייך וואקפן פראגץ, פאליטישע צו אינטערעם

 עהא־־ דעם אין אנטייל גרויפן א נעטעץ ארגאניזאציעפ בונדישע די
 פאך*קאמיפיעפ און פאראיינעץ פראפעפיאנעלע די קאטף. נאטישן

 די אבער פארטיעשע. קיין ניט נייטראלע, געוועץ פארטעל זיינען
 עם ווען אין ראלע. גרעפטע די געשפילט זיי אין האבן בונדיפטץ

 פאראיינעץ לעגאלע די אפילו אים פלעגן שטרייק, א צו קוטען פלעגט
 אד־ די געהאט, טורא האבץ אדבעטער הי פירץ. ניט אלייץ אייך

 אויפכלייבן זיי פלענץ פאראייץ, העם פארטאבן ניט דאל טיניפטראציע
 דאם זיי פלעגץ אפט שטרייק. רעם פירץ צו קאטיפיעם באזונדערע

 •יי "בונד". פוץ ארגאניזאציע פאליטישעד רעד איבערגעבץ דירעקט
 הער פאר פיי באלעבאטים, די פאר סיי אז אויסרעכענעץ פלעגץ

 איידער אווטאדיטעט, מער "בונד" הער איז באפעלקערונג גאנצעד
 אריינדדיננעץ פאר קאמף דעד שטהירףקאטיפיעס. אוטבאקאנטע די

 אדבעטעד יידישער דעד האט הךאפט מעכאנישער טיט פאבץ אין
 אד- אונזערע האט דאם "בונה". פון אנפירונג רעד אונטער געפירט אויך

 זייער פארגרעפעדט האט האם טאפן. הי טיט פארבונדן גאניזאציעם
 פאליטישע הי געענדיקט זיך האט עם וועץ אוץ צוציונג^דאפט.

 שטעלץ צו אננעהויבץ זיך ארגאניזאציעם אונזעדע האבץ אפאטיע,
פים. הי אויף
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 מער געהאט ווידער שיין מיד האין 1914-1912 יארן די אין
 ביא- ווארשע, ווילנע, אין ארגאניזאציעם פעפטע ווייניקער אדער

 אוט־ פון שווער־פונקט דער גל. ד. און האטעל, לאדז, ,;ליסטאה
 שטעט. גרויסע די אין אריבעהגעטראנן ווידער זיך האט ארבעט זעד
 האט וועלכער ,ארבעטער-טוער דור נייער א באוויזץ זיך האט עם

 אין בוך, איבערן דעם, פאר וואם יארן, שווערע די פארבראבט
 ארגאניזאציעס. קליינע די פון אטטאספערע אידעאליפטישער דער

 צוריק. •אוטגעקערט ז>ך האין ארבעטער-טיער אלטע די פון טייל א
 אלץ געווארן איז טיטגלידער ארגאניזירטע אונזערע פון צאל די

 ווייטער וואס הוטען פלעגן פארזאטלונגען אונזערע אויף גרעפער.
טענטשן. טער אלץ

 1914 אין שוין זיך האט )פעטערבורג( צייט" ,,די וואבנבלאט אונזער
 ווי מער, סך א ,עקזעטפלארן טויזנט 14 ייז 12 פון פארשפרייט

 אינטערעם גרויפן א פאר וואם און .1907 אין ,פאלהפצייטונד די
 פלעגט טען וואבנבלאט! אינזעד צו ארויפגעוויזן האין לעזער די

 פון שטעטלעך און שטעט אלע פון קארעפפאנדענצן צושיקץ אונז
 שרייבן, אונז טען פלעגט געשעעניש קלענסטער דער פון תהום.
 זייינען קארעפפאנדענצן די עצה. אץ פרענן ענין וויבטיהן יעדן וועגן

 קאטף גאנצן דעם אפגעשפיגלט האין זיי אינטעדעשאנט: זייער געווען
 זיינען לעזער די צייט. יענער אין פראלעטאריאט יידישן דעם פין

 זייער ארויסזאגן פלענן זיי רעדאקציע. דער טיט פארבונדן געווען
 אונזער אין אפטיילוינגען אוץ ארטיקלען פארשיידענע וועגן טיינונג

 ווי טאדלעץ טער קריטיקירן, טאדלען, לויכן, פלעגץ זיי צייטונג.
 אין אבער ,צופרידנצושטעלץ שוועד זייער געווען זיי איז עם לויין.

 זייערע פאדעדונגען די אין קדיטיק. דער אין ,אוטציפרידנהךט דער
 זיך באציען זיי אז טייער, זיי איז צייטונג די אז געפילט, זיך האט

 ציי^ זייער פאר זי רעבענען אינטערעם, גרעסטץ דעם טיט איר צו
 זיי און לעזערי אומצופחדענע אזעלכע האבן צו טחיה א טונג.
 גע- האט ער וויפל יעדערער געגעבן צייטונג, די געשטיצט האבץ
 ארויפיע* מיר האבץ 1914 זיטער דעפיציט. דעם דעקן צו געזען , האנטי
 25 געקאסט האט וועלבער צייט״, ,,די אניטאציע-נוטער אן לאזץ

 היינט. ווי ווערט מער געווען קאפיקעם 25 זיינען דעטאלט קאפיקעם.
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 פון האין פור רועץ וואונדער, ארנדער געוועץ איז גחיש ווי און
עקזעמפלארץ! טויזנט 14 פארקויפט נומער דאזיקן העם

 קאמף עקאנאמישן דעם פון אויפלעיונג דער טיט צוזאמעץ
 נויט־־ א ארוים דך ווייזט פאראיינען, פראפעשיאנעלע •די פון און

 אתיש ווילנע אין גייעץ 1914-1913 אין יוניאףפרעשע. א אין ווענדיקייט
 געמאכט ווערן ווארשע אין שניידעתארגאן. א פון נומערן עטלעכע
 האנדלס־־אננע־־ יידישע די פון פאך־־ארגאן א ארוישצונעין פ-איעש

שטעלטע.
 פארוואנדלען זאלן מיד ,געפאדערט האין ארגאניזאציעש אונזערע

 אננעהויבץ מיר האין 1914 זוטער און טאג^ילאט א אין צייט" ,,די
 וועלט* דער ניט ווען רואך; א מאל צוויי צייט" "אונזער ארוישצוגעין

 טאג-בלאט א צו איבעתעגאניען באלד געווען מיד וואלטן קריג,
 אויפלעבונג. פון צושטאנד א אין געטראפן אונז האט קריג דער אויך.

 ווידער זיינען מיד אונז. הינטער געווען דינען יארן פינשטערע די
בארג־־ארויף. גענאנגען

17
 אוגזערע פון אריעט דער אויף אפשטעלן נאף דך מוז איך
 איענטן זיינע מיט צענטראל^אמיטעט >דער איינריכטוניעץ אנפירנדע

 נרופע. קליינע א נעוועץ אינגאנצן איז דאש רעדאקציע(. די און
 דת^־פיר נאד געהאט "יוגד׳ דער האט 1912-1909 יארן די אין

 אויסער געווען. ניט מיטלען קיין איז ■מער אויף ,פראפעשיאנאלן
 צייט גאנצע היער אפגעגעבן האין וועלכע ,פראפעשיאנאלץ די אט

 א וועלכע ביי מענטשץ, עטלעכע געוועץ נאך זיינען פארטיי, דער
 לעין. א מאכן מיט פארנומען געווען איז טאג פון טייל גרוישער

 דער צייט. פרייע זייער נאד אפנעגעבן זיי האין פארטיי דער אוץ
 אוממעג־־ ביי ארבעטן צו אוישגעקיומען איז גדופע קליינער דאזיקער

 ^בער אומלעגאלע. גערועץ אלע כמעט זיינען די באדינגוננעץ. לעכע
 אויף נאכשפירן זיי פלענט זי אוץ געקענט גוט זיי האט "אכראנקע" די

 וואוינארט. דעש בייטן אפט געטוזט האט מען שריט. און טריט
 גאת האט ער אוואו שטעט, עטלעכע געהאט האט איינער יעדער

 "דורכגעפאלך. געווען דארטן שוין איז ער ווייל קומען, געקענט ניט
 משירת־נפש. מיט נאד דורכגיין געקאנט מען האט וואקזאלן פך א
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 כמעט איד פלענט נאש, קאניקע א אריבערניין פלענט איר ווען
 און קאלנער פארן אן אייך מען באפט אט ווי פילן, פיזיש ווי

 דעד נאך טעטיקייט. אייעד טיט אוץ פרייהייט אייעד טיט אויש
 ,שטימרנג א נעווען צייט לעננערע א איז קאפלינשקי און מעשה^אזעף

 אד נעדוכט, זיך האט עס איבעתעבן: ניט זיך לאזט עם וואס
 אד מורא אלייץ האט עד און אלעמען חושד איז איינער יעדער

 שווערע. א נעווען איז לאנע פינאנציעלע די חושד. איש זיינעץ אלע
 אוץ פארן, אין עש וואו דארף טען אז נעטראפן, האט אפט זייעד

 וועלכע וועט אפשר ווארטן: מען מוז ניטא; געלט קיץ אין עש
 אייננעכן זיך וועט אפשר ,צושיקץ ■עפעס ארגאניזאציע ארטיקע ש׳איז
 צוויי אז געטראפץ, איינמאל ניט האט עש און הלוואה. א מאכן
 עטלעכע זיינען ,נעבליבץ זיינען וואש ,צוויי די אוץ ,אוועקיעפארן זיינען
 אטטאשפערע, נעזעלשאפטלעכע די היינט נדאשן. א אן נעזעשן טעג
 אד־ צו אוישגעקומען איז נרופע קליינער דאזיקער דעד וועלכער אין

 מיידן הבריש נעכטיקע ;טרטלאזיקייט ,פארפרעמדקייט יאוש, בעטץ:
 וואש טענטשן, דיר. טיט באנענענען צר זיך מירא האבן אויש, דיך

 אריינלאזץ ניט דיך ווילן נאענט, נאד נעווען לאננ ניט נאך זיינעץ
 אץ דיך קוקץ אנדיערע נאז. דיין פאר טיר די פארקלאפן שטוב, אין
 זיך פאדנעטט מענטש, טאדנעד א באדריערוננ: פוץ שטייכל א טיט
 שיעור?... דער איז וויפל נארישקייטן... אלטע די מוט אלץ נאך
 ניט אז פנימעד, זייערע אויף לייענשטו זי/ באנעננשט דר וועץ און
 הארפשט דו נאד נארנישט, טוען זיי וואש שעטען, זיך דארפץ זיי

 הערשעווען פרעשע דעד אין עפעש... נאך טרסט דו וואש שעטעץ, זיך
 דעד פון קבר אויפן טאנצץ וועלכע צייטלינס, די טיט יאצקאנש הי

 נעפא־ הי קאפיטעש אייזלשע זייערע טיט בריקען אוץ רעוואלוציע
 שונד־־ראטאן רעד הערשט פרעשע הער אין "פארטויי־־לייט". לענע

 לעבן אין יירישקייט. הישטעריש־־שרייענדיקע פארשרנדעוועטע א און
 אלץ, איבעד תכלית תכלית, קולות: פון ווערן צר פאדטויבט איז

 אנדערע טיט אויש זיך מושן זיי און וועלט! הער אין אלץ איבער
 רעד אין אלץ איבער אלץ, איבער יידישקייט יידישקייט, קולות:
 און תכלית. א אריך מען מאכט יידישקייט דעד פון נאד וועלט!

 קאפאבל אפט איז טען אז , שטאדק אזרי ברענט יידישקייט צו ליבע די
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 קריזים, עקאנאמישץ אץ צו גיט יידישקייט... פאר שמדן צו זיך
 וואס באוועגונג א ארבעטער־־מאפע, דעמאראליזירטע פארמאטערטע, א

 דער פון בילד א באקומעץ איר וועט אראפ, בארג זיך קייקלט
 "בונד׳ פדן איינריכטונגעץ אנפירנדיקע די רועלכער אין אטמאפפערע,

אדבעטן. צו וארן יענע אין אויפגעקומעץ איז
 אגענטן זיינע טיט ק. צ. דער געארבעט. דאך האט מק און

 גע* זיינען זיי אנפידער; בלוין ניט געוועץ יארן יענע אין זיינעץ
 יעדע גענומק זיך אויף האבן זיי ;ארגאניזאטארן אגיטאטארץ, וועץ

 שטאט, א אין געקומעץ ראיאףטוער. א איצט טוט עם וואם ארבעט,
 דעם פון זיצונג א מאבן טעג, עטלעכע זיצן געדארפט מען האט

 פראגץ, פארשיידענע אין פונאנדערקלייבן זיך העלפץ און קאלעקטיוו
 פאר־־ אומלעגאלער אץ אויף ריידן נאכהער ארטיקע; און אלגעמיינע

 ,מענטשן בעפערע די פאר דיפקופיע א אנפירן ׳און איינלייטן ,זאמלונג
 איבעט. דער צו מוט זיי צוגעבץ טויער, איינציקע מיט דורכריידץ זיך
 געוועץ, ניט חדשים פאר א שטאט א אין מען אין טאמער און

 יאיז ארבעט די אוץ מוט דעם פארלארן טוער ארטיקע די האבץ
 צענטער; א בלויז ניט געווען אין ק. צ. דער געווארץ. אפגעשוואבט

ארבעט. ארטיקעד דער אין חלק גרויפן א געהאט האט ער
 די געהיט האט ער געמונטערט; געוועקט, האט ק. צ. דער

 נייע די צו זיך צופאפץ ^עזען האט ער און טראדיציעפ אלטע
 אריע* ;ארגאניזאציעם די בויען געהאלפן האטי ער באדינגונגעץ.

 פאליטישע צו' אינטערעפ דעם אויפגעוועקט איניציאטיוו, געטראגץ
 ארגאניזאציע ארטיקער יערער פון אינטערעפן די פארבונדץ פראגן,

 פאר־־ גאנצער דער פוץ "בונד", גאנצץ דעם פוץ אינטערעפץ די מיט
 ריינ- די איינגעהיט נאציאנאליזם, דעם קעגץ געקעמפט האט ער טיי,
 צי מעגלעך וואם אלין געטאץ אוץ געדאנק שאציאליפטישן פון קייט

 דער מיט מאפן יידישע די פארבונדן האט ער מאפץ. די ערציען
 דומע גאפודארפטווענע דער אין פראקציע סאציאל־־דעמאקראטישער

 ארויפטרעטן זאל זי פראקציע, דער אויף געווירקט האט ער און
גלייכבארעכטיקונג. פאר און אנטיפעמיטיזם דעם קעגן דומע אין

 ביים זיין צו גובר אויכגעקומעץ איז שווערקייטן וויפל היינט
מאטערניש, אוץ מי וויפל מיט ארבעטער־ווארט. געדרוקטיע דאם שאפץ
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 די אריינציעץ זי זאל געזעלשאפטץ, לעגאלע די אין באוועגונג די
 אריעטער־צ< אץ ווערן צונויפגערופץ וועט דערנאך טאפן; ברייטע

 טיט ארבעטער־פארטיי ירייטע א שאפץ וועט וועלכער זאטענפאר,
 דעד פון מערהייט דעד פאר אננעטיאר זיין וועט וואט פראגראם, א

 אדיין רעלן פארטיי דאזיקער דעד אין אריעטערשאפט; אתאניזירטער
 די זיין וועט זי און געדאנה פראלעטארישן פונם ריכטונגען אלע

 ליקרי־ אנדערע פדאלעטאריאט. פונם פארשטייערשאפט פאליטישע
 אוטלעגאלע :געזאגט ה$בץ זיי געגאנגען. ניט ווייט אזוי זייינען דאטארן

 אינערלע* און מיטגלידערשאפט שטענדיקער א טיט ארגאניזאציעם
 גייטיק איז עם אייעריה. און אוטמעגלעך איצט זיינעץ דיפציפליץ בער

 ראם ,צענטראל^אמיטעט א אפאראט, צענטראלער אוטלעגאלער אן
 זאל אין ארנאניזאציעם לעגאלע די פון טעטיקייט די קאארדינירץ זאל
אקציעם. פאליטישע ארגאניזירץ צייט צו צייט פון

 זיך האין זיי ראם טעלה, די געהאט האין ליקווידאטארן די
 זיי נאד צייטץ, יעפערע אויף רארטץ קעלעד אין ארעקיעזעצט ניט

 קאאפעראטיווער אוץ פראפעפיאנעלער דעד פאר געטאן פך א האיץ
 אריע־ ירייטע די פוץ אויפיילדוני דעד אויך.פאר ווי ,ארגאניזירונג

 צוגע־ אדיאניזאציע, פוץ קערנער צוגעגרייט האיץ זיי טער־טאפץ.
 וועט ראם צייט, לעבעדקערער יעפערער, דעד פאר טוער גדייט

 גרעפטץ דעם געלייגט האיץ זיי ראם ,געוועץ איז הפרוץ זייער קוטעץ.
 פארנאב־־ האיץ אוץ טא; פון קלייניקייטן טעגלעכע די אויף געוויכט
 גאנצן זייער לויט טארגן. פוץ פערפפעקטיווץ גרויפע די לעפיקט

 ניט גייץ געדארפט פארטיי פאציאליפטישע די האט געדאנקעץ־גאנג
 ראם אים. אין רערן דערטרונהען נאד פראלעטאריאט, דעם פאר
 וויי־ גערען איז אריעט זייער אין אפארטוניפטיש. געטאבט זיי האט
 געטאן פך א האין זיי פאציאליזם. ווייניקער נאך און פאליטיק ניה
 קאאפע- און פאראיינעץ פראפעפיאנעלע פארשטארקן און שאפן צו

 ;אריעטעד־־ליטעדאטוד לעגאלע שאפן צו געטאן פך א ראטיווץ,
 דעוואלו־־ אייערגעילייענע די לעשן געהאלפן אויך אבער האין זיי

 אלטער דעד פוץ שפורץ די אפרישץ געהאלפן פונקעץ; ציאנערע
 די אנגענוטעץ האיץ דאן אוץ טארטאוו ארגאניזאציע. פאליטישעד

 נעטאדלט טייל האלין א טיט האיץ אוץ ליהרידאטארן די פוץ טעלות
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 הופץ זיי ט׳פלענט ווען ליידץ, וועלן ניט פלענן זיי חסרונות. זייערע
 דאך ארץ - גיעווען ניט טאקע עט זיינען די און - ליקווידאטארן

 בא־ האט לענין ליקווידאטארן. די פארטיידיקן נאכאנאנד זיי פלעק
 האט געזעלשאפטן לענאלע די צו בכלל. טענשעוויזם דעם קעטפט

 פראפעפיאנעלע די בויעץ אין פארדאבט. באזונדערן א געפילט ער
 די דעטאלט האבן ארבעטער-קלובן און קאאפעראטיוון פאראיינעץ,

 זיי האבן דערפאר אנטייל. קנאפן א נאד גענוטען באלשעווקעם
 ארבעטער-פדעפע. לעגאלער דער אויף כותוית !סך א אוועקיעליינט

 אפצי־ זיך שטרעמונג א באלשעוויקעם די צווישן דעטאלט געווען
 אזעלכע\וואפ געוועץ טעגלעכקייטן. לעגאלע די פון אינגאנצן ואגן

 גאפודארפטווענע דעד פין אפרופן אפילו ט׳זאל געפאדערט, האבן
 קעין געוועץ איו לענין דעפוטאטן. פאציאל־דעמאקךאטישע די דומע

 האבן - אפרופער - "אטזאוויפטן" די און שטרעטונג, דער אט
 דך האט וועלכע ,פארטיי-נרופע באדנדערער א אין אויטנעטיילט זיך

 ל-ונא- י געווען ויישען פירער די פאדווערטם; - "וופעריאד" גערופן
 1917 טערץ פון רעוואלרציע דער נאך באגדאנאוו. און טשארפקי

 באלשע* די טיט פאראייניקט צוריק "וופעריאד" גרופע די זיך האט
 אבער ,מענשעוויק אויפנעהאלטענער אן געווען איו פלעכאנאוו וויקעס.

 טיט פונאנדערנענאנגען זיך ער איו ארגאניזאציע פון פהאגן די אין
 טעט- און לאנק זיין פון כוח גאנצן טיטן דאנעץ; און טארטאוון

 אין ליקווידאטארן די אויף ארויפגעווארפן זיך ער האט פעראטענט
 יענע אין געשאנעוועט. ניט אויך דאנען טיט טארטאווץ האט ער

 געשטאנען אנהעננער גרופע קליינער א טיט פלעכאנאוו איז יארן
 הויפט^ ביידע ציוישן טענשעוויקעם. די טיט באלשעוויקעם די צווישץ

 פאליטיש, אויך נאד ׳ ארגאניזאציאנעל בלויז ניט שוין גרופירוננען,
 גתפע קלייינער א טיט טראצקי. אויך געשטאנעץ יארן יענע אין איו

 ,פראוודא", ארגאן אן ארויפיעגעבן ווין אין ער האט חברים נאענטע
 סאציאל* צעשפאלטענע אלע פאראייניקץ געווען איו הויפטציל זיין וואפ

 פלאט־־ צענטריפטישער א טיט פארטיי איין אין גתפן דעטאהראטישע
 אין מיינונגען פון פרייהייט הערשן זאל עפ וואו פארטיי, א פארטע,
טעשום. פון איינהייט

 האט "פא״טיי-אנהענגער" אין ליקווידאטארן צווישן שטרייט דער
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 1908 פרילינג אין בונד. אין אפגעשפיגלט גראד געוויפן א ביז זיך
 גע- דעמאלט בין איך גראדנע. אין בונד פון באראטונג א געוועץ אין

 בא- דאזיקער דער אויף זייינען וואס חברים, נאד טורמע; אין זעק
 פאר־־ איז דארטן וואם איבערגעגעבן, גענוי מיר האבן געוועץ. ראטונג

 דערוויידן, צו געמיט זיך רעפעראט זיין אין האט ליבער געקמען.
 ווייט גענעבן האט זי אמת געענדיקט. שוין איז רעוואלוציע די אז

 איבער־ אבער האט זי ;געהאפט איר פון האבן טיר וואפ ,אלץ ניט
 ארגא- פון מעגלעבקיט א און פרייהייטן ■מאס געוויפע א געלאזן

 אביעק - רעזיטים פטאליפינס ניט איז עם פינפטער ווי ניזאציע.
 רעיואלוציע די וואם פאזיציעס, די רעאליזירט אים דורך ווערן טיוו
 צוריק קין ניט איז רעזשים פטאליפינס איבערגעלאזן. אונז האט
 א נאד מיינט, און וויל אליץ ער ווי ,זעלבפטהעדשונג דער צו קער

 נייע קיין רעוואלוציע. דער פון ליקוידאציע פראגרעפיווע מעסיק
 וועט פראלעטאריאט דער נאר זיין, ניט וועט רעוואלוציע פאליטישע

 בים־־ דראנג פיפטעמאטישן און ארבעט אננעשטרענגטער זיין טיט
 די פון מאבן פרייהייטן, די פארברייטערן און פארפעפטיקן לעבווייז

 אין וועגן, ברייטע געגעבן, האט רעוואלוציע די והאם שטענעלעך,
 דעמאקראטיע. א אין רופלאנד פארוואנדלעץ עוואלוציע פון וועג אויפן
 גע- ניט נאך איז רעוואלוציע די אז געטענהט, האבן קעננער זיינע

 זיינען וואם אויפגאבן, די געלייזט ניט נאך האט זי ווייל ענדיקט,
 דעמאקראטיע, קין לאנד דעם געגעבן ניט געשטאנען: איר פאר

 נאציאנאלע די שויץ>עזעצץ, קיין ארבעטער די ערד, קין פויערים די
 זיינען מעגלעבקייטן לעגאלע די גלייכבארעכטיקונג. קין מינדערהייטן

 מאם. קנאפער א אין נאד מעץ קאן זיי רעאליזירן פאפירענע. נאד
 אר- אומלעגאלע פוץ טאקטיק די אנהאלטץ פריער ווי מיד, מוזץ

 דער פון המשך דעם צו מאפץ די נרייטן און בעטער־א-יאניזאציעם
 אונ- אין אפן, פראנע די געלאזן האט באראטונג די רעוואלוציע.

 אוים־־ ווייניהער אדער מעד אויף צעטיילט זיך האבץ טוער זערע
 דיפק^ ענגערע אין אנטי-לעגאליסטן. אוץ לענאלופטץ כעשפראבענע

 כיין תסלאנד וועט אזוי: ווערץ פארמולירט פראיע די פלעגט פיעס
 ערשטער דער נאך וואו עפטרייך. און דייטשלאנד פון וועי אויפץ

 די און געווען ניט מער צווייטע קין איז - 1848 - דעוואלוציע
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 וועג אויפן אדער בישלעטוייז, נעווארץ פארברייטערט זיינען פרייהייטן
 , 1789-94 פון רעוואלוציע ערשטער דער נאך וואו פדאנקןייך, פון
 ערשט און 1848 אין דריטע א אוץ 1830 אין צווייטע א נעקוטען איז
 אין דריטץ העם נאפאלעאן פון טפלה דער נאך איבערקערעניש די

 עש אז דערצו, נעבראכט האיץ 1871 איץ קאטונע די אוץ 1870
 קירצער: רעפובליק? די פארפעשטיקט און אייננעשטעלט זיך האט

פראנצוידש"? אדעה דייטש ריידן רעוואלוציע רופישע די "וועט
 פאקטיש איז ראם - נעענדיקט נעוועץ איז רעוואלוציע די אז

 ראך ברעננען רעוואלוציעש אלע ,ניט אלעטעץ. פאר קלאר נעווען
 זיינען וואס אויפנאבן, די פון לייזונג נענוננדער איז עש וויפל א צו

 שכוס׳ נרוישער א נייטיק איז אויפנאבן אוישער געשטאנען. זיי פאר
 זיין צו נובר שונא, אקטיוון דעש זיין צו גובר שוחות אנגעזאטלטע

 אפע־ קיין האט וואש ענערניע, נעוואלדיקע א נייטיק אינערציע; די
 רע- די אין 1908 אין אויפריישן. מרז און אוישוועג פרייען נעש

 פוץ אוישנענאננעץ. רושלאנד פוץ טאשן די ביי ענערניע וואלוציאנערע
 טעשיק*פרא* א פאר רעזשים שטאליפינש אננעטען זייט אנדער דער

 אוץ אוטוין. אץ נעוועץ איו רעוואלוציע דער פוץ ליקווידאציע נרעפיווע
 איץ האיץ וועט צאריזם האלב^קאנשטיטוציאנעלער הער אז גלויבץ,

 עוואלוציאנירץ-׳ אוץ צייט הער איץ נאכצונעבן בוינעוודיקייט גענוג זיך
 רושץ, די ביי אויב און קורצזיכטיקייט. היפטארישע א געווען איז
 טענלעב- לעגאלע איז ניט וויפל עקשישטירט דאך האבן עש וואו

 אוץ אפאראט צענטראלער אוטלענאלער אן נייטיק נעווען איז קייטן,
 נייטיק נעוועץ נאבמער עש איז ארנאניזאציעש, אומלעגאלע אפילו
 נע- זיינען טענלעכקייטץ לענאלע די וואו נאש, יידישער הער אויף
 קיין נעווען ניט איז דוטע נאשודארשטווענע הער אין נישטיקע. ווען

 אנדער איז עש וועלכער פון ניט בונד, פון ניט דעפוטאט איינציקער
 אין האבן פאראיינען לעגאלע די פארטיי. פאציאלישטישער יידישער
 פאר שילדן לענאלע נאר זיין נעקאנט אלץ ווי טער נעננט אונזער

 קיין טען האט תחום פון שטעט שך א אין ארבעט; אוטלענאלער
 אריע־־ יירישע קיין לענאליזירט. נארניט פאראיינען פראפעפיאנעלע

 צווישן קאטף הער לענאליזירט. ניט ערנעץ אין טען האט טער-קלובן
 א נעווען אונז ביי הערום איז אנטי־־לענאלישטץ און לעגאליפטן די
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 קיינעד האט אונז ביי חברים. רופישע די ביי ווי שוואכער, כך
 ק. צ. אוטלעגאלן אן פיון נויטווענדיקייט דער אין געלייקנט ניט
 האלטץ, ואלן וואפ אזעלכע, געווען ניט אויך זיינען אונז ביי אוץ
 לעגאלע די אז צייט, יענער פון באלשעוויקעם טייל גרויפער א ווי

 טיט מ׳דארף וועלכע אילרזיע, שעדלעכע א בלויז זיינען טעגלעכקייטן
 אויך אנטי-לעגאליפטן די האבן אונז ביי אויפטרדן. כוחות אלע

 דארף פאראן, זיינעץ טעגלעכקייטן לעגאלע חי ווייט ווי אז געהאלטן,
 דעת לייגט וואו געוועץ: נאיר איז פראגע די ;אדיפנוצן זיי טען

 געשטריטן מ׳האט ? אויפטערקואטקייט פון צענטער דער שווערפונקט,
 טעטיקייט, אוטלעגאלער און לעגאלער הער פון פארנעם העם וועגן
 ווי־- געזאגט: האבן לעגאליפטן די זי? צווישן פראפארציע דער וועגן

 אומלעגאלער דער אויף טראפ דעם שטעלן וועלן טור אז באלד
 כוחות וותיק לעגאלער^ארבעט׳ הער שענקען ממילא ימיר וועלן ארבעט,

 סעקטע, א אין פארוואנדלען זיך וועלן מיר און אויפטערקזאמקייט און
 גע* האבץ אנטי־־לעגאליפטץ די מאסץ. די פוץ אפגעריסץ איז וואס

 אויף עיקר דער אפלייק זיך וועלץ מיר וועץ פארקערט: טענהט
 פויץ אוועק ביפלעכווייז מיר וועלן געזעלשאפטץ, לעגאלע די היטן

 אפארטוניסטישע קליינלעכע ווערץ אוץ פאציאליזם אוץ רעוואליוציע
הולטור^טויער.

 איך האב טורמע, פוץ ארוים בין איך ווי גלייך ,1908 זוטער
 בונד. פוץ ארגאן אוטלעגאלן אץ אוועקשטעלץ פאר אגיטירץ אנגעהויבן

 אזוי:. מאטיווירט האט זי קעגץ. געווען איז ק. צ. פוץ מערהייט די
 דארפץ טור קעלער. איץ פארשפארץ אליין זיך היייפץ •וואלט ראם

 אויפגאבן" אומלעגאלע דורך ניט פרעפע פון פרייהייט פאר ה,עטפן
 אר* ייידישע די ■מאכן דורך ארגאנען, לעגאלע אדוייסגעבן דורך נאר

 ארגאן לעגאלן א ארויפגעבץ אבער פאקט... א פאר בעטער־־פרעפע
 גע- אונז אויף האט זשאנדארמעריע די אוטטעגלעך. געוועץ איז

 האבן און זאטלביכער ארוייפגעגעבן מיר האבן אתן. זיבן טיט הוקט
 נעטען:. זייערע בייטן אפט געטוזט־ צענזור דער פ!ןו רדיפות צוליב

 די אין "צייט־־פראגן". צייט", "אונזער צייט", "די צייט", נייע "די
 איניטעליגענטערע די צו נאד רייידן געקאנט טיר האבן זאיטלביכער
דארטן־ מיר האבן פראגן סך א טאפע. דער צו ניט ארבעטער,
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 שותת; די צווישן מויל, האלבן מיטן נאר באהאנדלען •געקאנט
 איך אז שווייק. כעמוזט אינגאנצן ימיר האין פראק אנדערע וועגץ
 דורכגעפירט איך האב מסיים ניס איז ק. צ. דער אז געזען, האי
 ווילנער הער אז אבער קאמיטעט. ווילנער רעם אין פארשלאג מיין

 אין ארגאן אומלעגאלץ אן ארויסצוגעבן צוגעטראטן איז האמיטעט
 איבערצונעמען נייטיק פאר געפונען ק. צ. דער האט נאמען, זיין
 לכתחילה האב איך וואם אויף - העגט אייגענע זיינע אין זאך די

 פוץ שטימע "די נומעק צוויי אתים זיינען 1909 אין אויסגערעכנט.
 לע* די צווישץ דיסקוסיע די געפירט זיך האט עם וואו בונד",

 ארויסגעטראטן איז צד ערשטן פוגם אנטי*לעגאליםטץ. און גאליפטן
 דאזיכע .די פון שרייבער דער - צד צווייטן פונם אבראמאוויטש,

 מיר האבן 1910 אין אייינשטאט-יודין. חבר דער און )הלדי( שותת
 אץ געוועץ איז דארטן אז זיך, דויט נומער. דריטץ א ארויסנעלאזן

 יונה(, קאיגעץ, ח. פארשטארבענער >דער יאנאוו הבר פונם ארטיקל
 אוץ לעגאלישטן די צווישן צענטער 'אין געשטאינעץ איז וועלבער

 מ׳האט לעצטער. דער געוועץ איז נומער דריטער דער אנטי*לעיאליסטן.
 אזוי בונד" פון "שטימע די ארויסצוגעבץ גערעכנט ניט לכתחילה

 דריקעריי. געהיימע א שטעלן איר צוליב לוינעץ זאל עם אז אפט,
 שיין דרוכערייען געהיימע די פון שטראלן*גלאנץ דער איז דעם היין

 צו לייכט ניט געווען וואלט 1909 אין אוץ ,געווארן אויסיעלאשץ
 קע* אין פארמויערן צו זיך איינוויליגן זאלן וואם מענטשן, הריגן
 דרו* לעגאלער א אין אתאן אונזער דדוקן געמוזט מיר האבן לער.
 .־ ״נאטשאלסטרא״ פון וויפן דעס אן הייסט דאם געהיים: נאר קעריי
 מענטשן יעפאר. מיט פארבונדן געווען איז און טייער געקאסט האט דאם
 געוועץ אויך איז עקזעמפלארן אפגעדתהטע די טראנפפארטירץ אויף

 ביאליסטאקער א איז נומער עירשטן דעם צוליב קןיגן. צו שוועד
 טראנספארט מיטן פארהאלטן זי מ׳האט געווארן. ארעסטירט מיידל
 איז סיביר און טורמע פאר איימה די ווילנע. אין וואקזאל אויפן

 אין זומער .1901-6 אין איידער שטארקער, סך א געווען 1909 אין
 ספעציעל קאוונע פון באנק זלאטע חברטע די זיך האט 1909 הארבסט

 גע* איו זי ליטעראטור. אומלעגאלע טראנספארטירן מיט אפגעגעבן
 גע* ווי געלאסן, און רדק אויסערלעך ,פלינקע א מוטקע, א ־דועץ
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 זי■ האין שפיאנעץ די אבער קאנטראבאנד. פאליטישער פאר בארן
 האט זשיטאטיר אין אויג. פון ארוימעלאזן ניט אוץ געעקנט גוט

 אין אין קאוונע אין ארעסט; אן פין געראטעוועט קוים זיך זי
 פון אוועק 1910 אנהייב אין זי איז געזוכט. זי טען האט טינפק

 זי רואו ניר*יאדק, אין געוואוינט דערנאך האט זלאטע רופלאנד.
 פוינם עקזעמפלארן טייל א געשטארבן. צוריק יאר פאר א טיט איז

 מיטנליד אלטער הער אריבערגעפירט האט "שטיטע" נוטער צווייטן
 צונעפאפט ביטל א זיך טיר האבן דערווילע אוץ ירדין. חבר ק• צ. פון
 הער אז אזוי, שריען אויפגעלערנט זיך האבן טיר צענזור. הער צו

 זאל צענזאר הער אוץ טיינען טיר וואם אנשטוייפן, זיך זאל לעזער
 די אננענאננען איז עם כל־־זטן טשעפען. צר זיך וואם צו האבץ ניט

 נע־־ נאך איז ,אנטי*לענאליםטץ און לעגאליסטן די צווישץ דיפקוסיע
 דרוקץ. נעקאנט ניט בשום־־ארפן לעגאל ט׳האט וואם שטאף, אזא ווען

 ד• שטאף. ריייףאוטלענאלער דער אויסגענאננען פשוט איז דערנאך
 האין נעשטאנען, אונז פאר זיינעץ וראם פראגץ, געזעלשאפטלעכע

 דאם אז בפרט פארשטעלט; ביפל א נאר לעגאל, באהאנדלט טיר
 נאר אקטועל, שארף ניט נעשטאנען דעטאלט זיינעץ פראגן רוב

 ארויפ* טיט באנוגנט זיך טיר האבן אבפטראקט־־אקאדעטיש. טערער
 אטאל און אינפארטאציע פאר בונד פין ביולעטען א זעלטץ־־וועץ נעבץ

 פראצעש ביילים צום אדער טאי ערשטן צום פראקלאטאציע: א
 לע־־ אויף אפגענעבן מיר האבן אויפטערקזאמקרט גאנצע די לטשל.

 זאטל- פאפולערע קליינע אריף אויך שפעטער זאטלניכער, גאלע
 צו^ מיד זיינען 1912 אין טאפן־־לעזער. אליפן אויפגערעכנט העפטן,

 ארבעטע< לעגאלע די וואכףבלאט. לענאלע א שאפן צו געטראטן
 קרינות און שוועריקייטן טיט פארבונדץ געוועץ אוליך איז ליטעראטור

 נעווען דאך איז פארשפרייטן עיקר דער און זי ארוייפיעבץ אבער
ליטעראטור. אוטלענאלע פארשפרייטץ און ארויפנעבן ווי לייכטער פך א

 פאר דיפקופיעם געפירט אונז ביי׳ זיך האין יארץ יענע אין
 ווענץ געשטריטץ שטארק האבן טיר נייטראליזם. נאציאנאלן קעגץ און

 קאטפעטענץ דער ווענץ קהילה, יידישער דער פון קאטפעטענץ דער
 זיך האט שטרייט דער בכלל. אווטאנאמיע קןלטורעלער דער פון

שאר* נעווען ער איז דאטאלפט נאר געענדיקט. ניט אויך איצט נאך
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 האין ווייניק, געווען אין אריעט אלגעמריץ*פאליטישע ווייל פער.,
 דיםקוסיעס די פ־אגן. דיין*יידישע מיט אפגעגעבן צופיל זיך מיד
 אליין אונז פאר האין זיי פדויטיאר; געווען זיינען צייט יענער פון

 אויסארבעטן געהאלפן ,פ-אגראם נאציאנאלע אונזער געמאכט קלארעד
 צו־טעא* א געטראגן האט דיסקיסיע די אמת, איינצלהייטן. אירע

 צייט, א געווען דאך איז דאט באראקטער. איסטראקטן דעטישן,
 טעארעטיזירן; געקאנט נאד מען האט אווטאנאמיע אונזער וועגן דוען

 טרי* אפענע אן געזוכט האין מיד ווייט. געווען נאך איז פראקטק די
 אפקלינגען זאל שטים אונזער וואנעץ פון ארט, הריין א יונע,

 אין גענומען אנטייל דערום האין מיד מאמן. די פאר ברייט און ווייט
 אפן האין מיד וואו (,1909) קאוונע אין צוזאמענפאד יידישץ דעם

 וועלט* א זיין דאדף קהילה די אז שטאנדפרנקט, אונזער פארטיידיקט
 גע* אפילו אונז זיך האט צייט איין רעליעעזע. קיין ניט לעיע,
 צו קהילה, אלטע די דעפארמררן צו אייניעין זיך וועט עם אז דויט,
 יאפרי* זאל וראם ,אינסטיטוציע דעמאקןאטישע א פאר זי מאכן
 קערנדל, א פאר מאמן, יידישע די פון נויטץ קולטודעלע די דיקן
 נאציאנאל*קרלטודעלע די אויפוואקפן צייט דער מיט קאן עם וועלכן פין

 דיסקו* לעבהאפט אזוי דעמאלט מיד האין דעריבער אווטאנאמיע.
 אייניקע אין מיד האין דערייער קהילה, דער וועגן פדאיע די טירט

 אלטע די אייערצריויען קאמיפיעם אין גענומען אנטייל שטעט
 קהילה די רעפארמירן אדריפנעקוימען. גארנישט איז דערפון קהילה.

 אינערלעכע און אייפערלעכע צולייי איינגעגעין ניט אונז זיף האט
 אין זומם אלט*פרענקישער זעלעיד דער געבליין אין זי סיבות.

 האין אדיעטער די אין פני, די פרן אין לי*קודש5 די פון הענט די
 האין יונע טרי אפענע שטיקל א זוכן. צו וואם געהאט ניט דארטן

 וואו השכלה" "מפיצי דער פון ציזאמענפארן די אין געפונען מיד
 אין שטאנדפרנקט אונזער אנטוויקלען צו האפן געקאנט האין מיד
 אלגעמיין* די פרן שול. ייידישעד דער אויף און שפדאך*פראגע דער

 האיץ צייט, יענער אין וואם צרזאמענפארן געזעלשאפטלעיע רוסישע
 סוף בעלי־מלאכות פון צוואמענפאר דעם אין גענומען אנטייל מיד

 גע* צוזאמענפאר יענעם אייף האט דעלעגאציע בונדישע די (.1910
 צוזאמענפאד קאוונער דעם אין אנטייל ארנזער ראלע. גרוישע א שפילט
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 דער אז גאם, יידישער דער פאר דעמאנפטראציע א געווען איז
 בעלי* פין צוזאמענפאר רעם אין אנטייל אונזער נאך. לעיט "בונד"

לאנד. גאנצן פארן דעמאנפטראציע ענלעכע א געווען איי מלאכות
 נאציאנאלער דער אין חילוקי״דעות דעמאלטקע אונזערע וועגן

 פין ארבעטער ילדישע ארויפשטויפן קעגן קאמף וועגן אויך פראגע,
 קראפט, מעכאנישער צר האנט־אדבעט פון איבער גייען וואם פאק, די

 מיינע פון קאפיטל באזונדער• א אין גענוי שרייבן צו איך רעכן
 פ׳הייפט: ,קאנפערענצץ״ ״דריי נאטעץ רעם טראגן וועט והאס זכרונות,

 ,1910 הארבפט אין לעמבערג אין בונד פון קאנפערענץ אכטע די
 אווגופט" די און ווין אין 1912 זומער בונד פון קאנפערענץ ניינטע די

 זעל* אינם בונד אוץ טראצקיפטן מענשעוויקעש, די פון קאנפעדענץ
 דער טיט צוזאטענהאנג אין שטאט. זעלביהער דער אין און יאר ביין

 אונזערע באשרייבץ צו אויפקומען מיד וועט קאנפערענץ לעצטער
 ,לאזונגען״ ״טיילווייזע ווי ,פראגן פאליטישע אלגעמיינע אין הילוקי־דעית

 דער אין צושטאנד דעם וועגן אויך ובחומה, "פעטיציעכ^קאמפאניע"
 איינצלנע צו בונד פון באציוננען די ווענן און ד. פ. רופלענדער
אירע. פראהציעם
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