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קטפיטל ערשטער

מיך ארעםטירט מען

 פאאיצײ־ טיט נעװארן פול איז צימער מײן און געעפנט זיך האט טיר די
:מיר צו געװענדעט זיך האט אפיציר זשאנדערטםקער א םהע.

? דא איר װאוינט דאם —
 ארממעסוסט דעתױיא »יך האט אםיציר דער געענטפערט. האב איך

צימער. האיינעם אינעם
? טאן דער אט איז ווער און —

נאמעז. אפרימ׳ם אננערוםן האב איך
? פרייאין די איז ױער ארן —

געענטםערט. האנ איך
? דא איר טוט ץואם —
טײ. טרינקען מיר :דאך זעט איר —

 זײנען נלעזער דריי און םאמאװאר״ זידנדיסער א געשטאנען איז טיש אםן
טיי. הייסער טיט אנגעפילט נעװען

:פאראכטונג מיט נעטאן כראפע א האט אםיציר דער
טיי. א פאר איז דאם תאם שוין, װייםן מיר ׳בא —
 &רױואט־נע>ןלײדעטע צוױי די צו געטאז האטאנדעװע א האט ער און
:זײט ץײן לעכן נעשטאגען זיינען װאם מעגטשן,
!אתמזוכן —
 איבערנישטערן גענומען זיך האבן זיי שפיאנען. געװען זײנען צװײ די

םיננער. קװאליפיצירטע פלינקע מיט באלעבאטישקײט ביםל טײן
 טריט זיבן — צימער דער נעװען. ניט איז ארומצוזוכן װאו םך הײן

 בעטל, א טיש, א פארמאגט האט — ברײט דער אין פינױ אעננ, דער אין
 איז דאם ״סארזינע״. א און װענט די פון א״נער אמ העננער א שטולן, צװײ

 טען האט רוסלאגד אין שטעסעלעך. םון געפלאכטן טראנסל מין א געױען
in באגאז׳פ. פאר הערב אזוינע מיט באנוצט שטארס

 ארױםנע־ האבן זײ און — געדױערט ניט לאנג ׳טפיאנען די האט עם
דארט זיינען װאם בראשורן, אוטלענאלע עטלעכע די קארכ דעם פון ׳פאעפט
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הארסאוױ׳ן לואי חבר



 ״סאםו־ דער נעװען איז דאס :איצט װי נעדענס איך דעס. דער אױ געאענן
 צוױי פאפיר; דיז זייער אח אויםנאבע אויםלענדישע טאניפעסט״, ניםטישער
 נוםער אלטער אן ;םאציאליסטן־רעװאלוציאנערז רי קעגן בראשורן

״ארבעטער־׳צטיטע״. נוםער א און ״איםקרא״
 אין זיך בא ליטעראטור די אט האלטו נעטארט ניט אײגנטלעך האב איך

 האכ איך אבער סאנםפיראציע. םון נעזעצן די סענן נעװען איז עם ציםער.
 איך באזונחגר. לאגע יעדע האבן אינזינען רארח מען אז נעטראכט, נאכאנאנד

 איך םארראכט. פאליצײאישער היין ניטא איז מיר אח אז זיכער, נעװען בין
 םינן* ערשט געװען בין איך ״רײן״. איז קװארטיר טיין אז זיכער, נעװען בין

 דער אין אז תיםן, נעסענט ניט דעטאלט דאך האב איך װילנע. אין װאכן
 אז און יןאפלינםסי נאםען םיטן פראװאסאטאר א זיר נעםינט ארנאניזאציע

 רעװאלוציאנערן, פארשײדענע פאליצײ דער ארויס ניט פראװאסאטאר דער
 צו כדי און צאר, םונעם הרינט ער װאס ״׳פכירות״ די בארעכטיסן צו כדי

 אונטער־ די פון דעםט אינעם ניט דרעמלט און ניט שלאפט ער אז באוױיזן,
דריקער•

 איך אז איבערצײנט, נעװען איך ביז צימער, דעם נעדונגען האב איך װען
 געםונען זיך האט צימער דער ארבעט. שטיקל סונציס א אפנעטאן דא האב
 יענער אמ װילנע, הינמער זװערינעץ, זיך רופט װאס דאטשע־געננמ, דער אין
 דערסענען צו לייכטער איז דאט׳פע־נענגט א איז וױליע. טײך םגנעם זייט

 םיר איז וואם אײנפאיצ, דער באשטאנען איז דערין ניט אבער שפיאן. א
 א נעםונען דעטאלט זװערינע׳ו אין זיר האט נראד נעםעלן. שטארס אליין
 פאליס :גערוםן דאס טען װאאט אטעריקע אין אונז )בא פאליצייסקע םון שול

 םארדוננעז האט וואם הוי-ז, איעציקן דעם אין םסול(. פרעיניננ אםיסערם
 ציםערן עטלעכע זיינען הזיז(, )רומיגנ זװערינעץ 1אי ציםערן מעבלירטע

 א נעדוננען דוסא אין־ האב נו, פאליצײ־סטודענטן. מיט םארנוטעז נעװען
 איז עם רראו דארט, אז געטראכט, טיר האב איך הױז. דעם אט אין צימער

 םארדעכטיסן צו איינפאלן ניט קיינעם װעט געזעץ, פון היטער אזויםיל דא
רעװאלוציאנער. א

.1904 אפריל, טן16 דעם געװען אי» דאם
 ערשטער דער םיט באהויכט נעװעז שוין זײנען זװערינעץ אין בויטער די

 האט זווערינעץ נאנץ װארעם. נעװען איז לופט די םרילינג. פון נרינסײס
 און בויטער צרוימון געלעגן זײנעז הייזער די װארים נארטז, א וױ אױםגעזען

 האבן בלוטעו ער׳צטע די םארנט. םון נערטנדלעך נעהאט האכן הײזער םך א
איז באר^ אונטעח וױיט, ניט ערד. דער פח ארויםשפראצן אעעהױכן עוין
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 אז נעטראכט, םיר ה־אב איך וויליע. םאר׳חלום׳טע חג׳עװדיקע די נעפאאסז
 צייט םרײע האבן אי נאטיר, דער צו נעענטער לעבן אי קענען איך װעא דא
 ארגאניזאציוג דער אין ארבעט טאנ־טעגלעכער דער חוץ א — שםודירן, צו

בראשורן. די טיט כאװארנט זיך איך האב דעם צוליב טאקע
!נעגאגנען —

 צוױי מיר, בא פאליצײל״ט צוױי צימער. פונעם ארוים אונז םירט טען
 הארידאר אין מענטשן די חבר׳מע. דער בא צװײ אפריט׳ען, חבר מיין בא

 זשאנדארםםסע דעם סאלוטירן פאאיציי־סטודענטן די נאפן. אפ, זיד שטעלז
 ״נעפאסט :רעדט איינער װי ׳טטייכל, דינער א איז >יפז ןייערע אױ אםיציר.

העכט.״ די
 מען װאס םיך, פארדריםט םער נאך אבער ארעסט, דער םארדריסט מיך

 זיך נאכטיטאנ יעגעם יאר טיר האבן גראד העכט. די וױ געפאסט אוגז האט
 םאר־ צו נלאט נאר ארגאניזאציע, דער םון נויטן די צוליב ניט באנעעט
 דאטשע־געננט א אין טײ״ נלאז א ״טרינקעז ט5געװאי האבן טיר ברענגען.

 טאי. ערשטן דעם צוגרייטן פון ארבענז דער נאך אטעם דעם איבערכאפן און
!אטעם איבערגעכאפטער אן דיר גא

 אויםנעשטעלטן אן םיט דראזעסע דער אין געפארן עוין בק איך גוען
 ארײננע־ און פום־ברזגטל רעם ארױפנע׳עםרוננעז שפיאן א איז װערך״

 שםײכל, « נעװען איז פנים זײן אח אינעװייניס. מיר צו סאפ זייז מטעקט
העכט.״ די ״געפאקט נריטאסע. א װי אויםגעזען טיר האט װאס

 טיר »18 נעדארםט האט װאם ׳פפיאן, דער נעווען דאם איז םסתטא
דרויםן. פון געבן״ ״אכטוננ

םארנעםן. ניט סיינטאצ אין־ תעל נריטאםע פאםסודנער דער טיט פנים זיין
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קאפיטל צװײטער

אוטשאסטאס פאליצײאישן אין

 םיט איזװאזטשיה. באזונרערן א א* אײנער יעדער מיר זײנען געםארן
 אנ־ לעבן אײנער און אױבנאן פאליציימאן איין געזעסן איז אונז םון יעדן

 )פאלים־סטעישאן( אוטשאםטאק פאליצײאישן דעם פון װייט ניט טרייבער.
 און ארויםגײן, 1געהיים אונז איזװאזטשיקעם, די אפנעשטעלט טען האט

אוטשאסטאס. דעם ביז צופום נענאננען שוין םיר זיינען דארטן פון
 סלאר. איז אלצדיע װאס. ניטא איז אנדרצן טיטן אײנער רײדן סך קיין

זאכן. זייטיקע װעין נאר איז װארט, א זאגט מען אויב
 עפעס, איין טיר רויטט און אפרים מיר צו צו זיך רוקט דא אבער

סאלט. מיך מאכט ױאם
 באסומעז אפרים, ער, האט ברימארגן יענעם אז ארױם, זיך װייזט עם

 איז פעקל פונעם װאג די פראכט. פעסל א אח באן דער םזן הוױטאנציע א
 פונט(. 190) פונט 30 מ-ט ־,,פ 4 :הוױמאנציע דער אין געװארן באצײכנט

 מאי־פראהלאטאציעס ,נעװע זײ;ע; דאס :אין דאם וזאס געװאובט האבן טיר
 בא־ רוםישער דער צו דידעקט נעװענדעט זיך האבן װעלכע רוםיש, אח

 או* האבן טיר פאניאמען. פון פדאגע די באהאנרלמ האבן און םעלהערתג
 מיטנענוסען אפרים האט נו, לאנג. שױן ארױסנעסוסט טראנםפארט דעם
 דאם צימער. אין מיר צו נעבראכם זי האט און סװיטאנציע די אט זיך םיט

 קאנ־ פון נעזעצן קעגן פאיכרע־ גרויכער א נעװען אויך שוין איז אליין
 םאר־ ביםלעבװײם זען צו אנשטאכ נענוג. ניט איי דאם אבער םפיראציע.

 עפ װי א־אפשליננען, און נ;זצעק*י זי נויטיס אויב סװימאנציע, די ניכטן
 בעט אונטעח אײנטע-נעװארפן זי ער האט רעװאלוציאנעה, טאן דארםן

 װאס נעװארן. באז-כט איז צימעי־ דער װי נאכדעם, שוין צימער מײן פון
 דינםט־מיידל ראס תען אפשר : געמראכט -זיך האט ער ? נערעכנט ער האט
 אלערליי אננעװארםן געװען זײנען עם װאו צימער, דעם אויםקערן קוטען װעט

 זאל דאס אויב מישט. מיטן ארױההערן סװיטאנציע די זי װעט פאפירן,
 דערסענט, זי אויב זיין, זועט װאם אבער נוט. זײער נעװעז װאלט זײן, אזױ

 דער פון הענט די אין איבער דאם ניט און פאפיר, וױכטיסער א איז דאם אז
? פאליציי
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 חאב אליק איך אבער אםרים׳ען, אף װערן מם איז נעװאלט האב איך
 ארבעט. אונטערערדיעער םון כללים בעסכת די לויט געהאנדלט ניט אױך דאך

 כיסטו ? העלםן עם װעט װאס איכעריס. איז םאל אזא אין זיך אויםרענן
 זיך, םאחפטײט דארםםטו, הענט, זייערע אין ארײננעםאלן איינםאל *«וין

 אלצדיגנ. אויםנעםיגען זאלן זײ אז דערלאזן, צו ניט כדי סענםט, n װאם 1טא
טענלען־. ניט איז טענלעך ניט «אם אבער

:אםרים׳עז בארואיסט נאך האב איך
? טאן דא מען קען װאם םארםאלן. םילא, —

 מען האט חבר׳טע די או^אסטאק. אין נעבראכט אתז האט סען
 ארייננעםירט מען האט אונז קעלער־עטאס. אינעם קאטער א אין אריינגעזעצט

 ארוםנעסוסט, זיך האכן טיר איידער און עטאס, צוױיטן אפן סאטער א אין
אונז. הינטער געטאן סלונג א שלאם דער ימוין חאט

 פראםטסײט דער איבער זיך איר װאונדערט ארעםטירט, וחןרט איר זועז
 צוױי אריין שטופן טענט׳טן באװאפנטע עטלעכע :אט ענין. גאכצן on 1פי

 שליסל *in טיר, די םארהאקט םען ציםער, א אין טענטמן אוםבאױאפנטע
 ביםט םארטיס. און — פלונג א טוט ׳פלאם in ׳שלאם, אין דריי א זיך טיט

 אין םענטען א פארשפארן דאס טשטעות, יארן. אח אפשר ארעםטאנט. אן
 אט ז»ך. פראסטע אויד־א איז נאצי־דייטשלאנד אין סאנצענטראציע־לאנער

 ארוט־ נעהאםט, געליבט, געטרוימט, געארבעט, טענטש, א נעלעבט האט
 זײן טיט פארלאפן נעדאנפען, זײנע טיט םענטשה״ט נאנצע די מנוםען

 זיך, םאר װעלט גאנצע גרויםע א געװען דורות, סוטענריהע אין פאנטאזיע
 שטרעבוננ m אין םיטמעננײיז זײנע םיט םארבינדתגע! נעםונען און נעזוכט

 םענמש־ נערעכטיסייט, םון ארדענונג אן אײנםירן וועלט, די איבערצומאכו
 טױער, דעם םארהאסט דיר הינטער טען האט אט און — ׳פיינסײט לעמייט,

 אײנםאך, זוטפ. אין טארױ נראכ נײ :געזאנט און לאפאטע א נעגעבן דיר
אײנםאן־. צו

m ,און לאננער א נעװען איז נעםונען, ןיך האבן םיר תאו ציכתר 
 איין םון באשטאנעז איז םעבל נאנצע זיין הויכער. א דערםאר עטאלער, א

 דאם קאפ־ברעטל. קאםע א םים באנס הילצערגע ברייטע א — טאיט׳סאן
 אפן נעשטאנען זיינען םיר װען אםילו אז הױן*, אזוי נעװען איז פענצטער

 וזאבן װאס־זשע ארײגסיסן. געסענט ניט דעם אין כױר האבן םאפט׳פאן,
 on םאר פוס־נאנס א ווי געדינט אונז םון איינער האט נעטאן? םיר

 טאפט׳פאן אםן פיר אלע אױ געשטעלט זיך האט אײנער פ׳פוט: *וױיטן.
ארן רוסן אייננעבוינענעם זײן או» ארױםנעקראכז איז צוױיטער m און
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 האט עפעטזןר פענצטער. סליינעם דעם םון גראמעם די דורך ארויםנעסוסט
 נעלעגנהייט א געהאט בײדע םיר האבן אזוי ראלן. די טיט נעביטן זיך טען

װעלט. גרויסער דער אין זיך טוט עס װאם ארויםצוסוסן,
 צװעלױ נאך ערשט אבער אזיינער. דרײ ארום ארעםטירט אונז האט טען

)אםים(. סאנטאר אין אר״נגערופן אונז טען האט
 האט װאס אםיציר, זשאנדארםססע דער ערשטנם, נעזעסן, איז דארט

 א פרן זשאנדארמסתע, א אויך אםיציר, אן צוױיטנם, ארעםטירט; אונז
 דער דריטנם, ;עפאלעטן( די אח דערהענט דאס האב )איד ראנג העכערן

 זיך, םאר׳פטײט און, אוטשאסטאס דעם םרן )פאליצײ־אםיציר( פריםטאװ
שפיאנען. פאר א

 א׳ץ אםיציר זשאנדארטםסע ״אונזער״ םאר אויםנע׳מפרײט טיש אםן
באז־סװיטאנציע. די געלענן

:סװיטאנציע דער וױיזנדיס זשאנדארםםסע, דער םיר צו אפ »יך רוםט
דאם. איז דאם אט —

איבעריס. זיינען ווערטער איך. שװײנ
 נעשטאנען, איז עם זואו פאם״ טײז זשאנדארמםסע דער נעטט נאכדעם

טיר: זאנט און האנדלם־אננעשטעלטער, א בין און נרינכערנ איםר היים איר אז
 נעניט א האבן טיר האנרלס־אגגעשטעלטער. א תי אויס ניט זעט איר —

 האנדלם־ בילדגנג. אקאדעםישער טים מענטש א תי אױם זעט איר אוינ.
 אונז םאר שפראך. אזא אח גיט ריידן וױלגע אין אונז בא אנגעשטעלטע

 םיי־וױ ײעלן טיר נעפעלשטער• א איז פאספארט אײער אז סלאר, אויך איז
 בעסער, איז װערן, פארצוינן ניט זאל זאך די כדי אויסנעםינען. און אנפרענן

זײט. איר װער זאנן, באלד אונז זאלט איר «ז
 פאר- גיט זיך זאל אונטערזוכונג די כדי נוצלאז. נעװען איז לײקענען

 מך :כאםען ריכטיסן טײן אנגענעבן איך האב זזדשים, איבעריפע אח ציען
אזױנער. און אזוינעי אונױוערזיטעט קיעװער אין םטודעגט װעזענער
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ק^פיטל דריטער

 פראםעסיאנעלער א װי טדיט ערשטע מײנע
רעװאלוציאנער

 רעתא־ פראפעסיאנעלער א וױ טריט ערשטע םיינע געװען זײנען דאם
 דער םיט אפגעגעבן םערסטנם זיך איך האב דעטאלט ביז לוציאנער.

 םטודענטךדעטאנסטראציע א אין אנטיילנעמען םאר םטודענטז־באװעגוננ.
 טיט צוזאטען יאר, 8 אח טאלדאטן אין פארעיסמ ניקאלאי צאר םיך האם
 איך האכ אפנעדינט אונױוערזיטעט. סיעװער םונעם םטודענטן אנדערע 280
 צו אװז אונטערנעאיילט זיך האט רענירוננ די חדשים. זיכז סנאפע נאר

 זיך־ האט רעװאלוציאנערן 281 דיר םון איינםלום דער װארים אםנעסטיר[,
 םון אוטגעקערט זיך האב איך וױ נאכדעם ארטײ. דער אין םילן #ננעהױבן
 האט םיך אבער נעײאהסן. טער נאך םטודעגטךכאוץענוגג די איז סאינדאטן,

 אפגענעבן איר זיך איך האב ענדלעך ארבעטער־באװענוננ. דער צו געצױגן
איננאנצן.
 אינעם נעװארן נעשיסט ביז און אונױוערזיטעט דעם םארלאזט האב אין־

 דערסלערן, צו פלאץ דער דא ניט איז עם ״בונד״. םונעם סאםיטעט זױאנער
 דאם איז אפשר באצשעװיק. ס״ן נעװארן ניט דעמאלט בין איך םארװאם
 גיט איז אוניװערזיטעט ■סיעורער םח סטודעגטן די צװישן װאם יערפאר,

 צוציען םין־ זאא װאם ארנאניזאציע, באלשעװיםטישע שטארקע קיין געוזען
 בין איך תאם פאסט, דער טאן צו דא האט אפ׳פר פאלימיש. דערציען און

 און הענדלער און באלטעלאכעם סלײנע אננעשטעלטע, צזוימו אױסנעװאקםן
 םרא־ אינדוסטריעלן טיטן בארירוננ דירעסטע סיין נעהאט ניט קײנםאל האב

 אונױוערזיטעט״ אין באסאנטשאפטן רעװאלוציאנערע ערשטע די ?זנטאריאט.
 מענטש א איז סױם ראלע. גרויסע א אויך דא שפילן אײנםלוםן ערשטע די

 זזאבן מוין טען דארוי ארנאניזאציע, נעוױםער א אין נעוזארן ארײנגעצױנן
 איינפלוס איר םון זיך באפרייען צו כדי ,1ײיל פעםסן און חוש קריטישן נענונ

נערעכט. איז ארנאניזאציע אנדערע די או אײמען, אח
 פרא־ א םיט ארנאניזאציע סאיינבירגערלעבע א נעװעז איז .בונד* דער

 קלײנע די םון ארבעטער אידישע די ארגאניזירט האט ער נאטען. לעטארישן
צאריזם. דעם סענן סיציידבורז׳אואזיע דער םון טייצ א אזן אוגטערנעמוגגען
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 וזאט ער לטשל, נאציאנאליזם. טיט דורכנעדרוננען נעװעז איז ער אבער
 סאציאל־דעםאקראטישער דער םון צענטראל־קאטיטעט דער אז נעהאלטן,

 פאריצטיין ניט סען נעהערט, האט .בונד״ דער װעלכער צו ארבעטער־פארטיי,
 ןײערע טיט אנםירן ניט סען ארן ארבעטער אידישע די פון אינטערעסן די

 םאציאל־דעםאסראטיעער דער אין אז געםאדערט, דעריבער האט ער פאמםן.
 אידי׳שע די םון םארטרעמער א״נציסער ״דער זייז ״בונד״ דער זאל פארטיי

 סאציאל־ דער םון ארױסנעטראטן איננאנצן ער איז שפעטער אדבעטער״.
פארטיי. דעטאקראטישער

 ״נאציאנאל־סולסורע־ םון פראגראם א ארויםגעשטעלט האט ״בונד״ דער
 אפ נארט ״דאם אז נע׳פריבן, האט לענין װעלכער װעגן אױטאנאטיע״, לער

 דער םון איינהײט סולטורעלער דער םון םאנטאזיע דער טיט ארבעטער די
 פריצי׳מע, א נאציע יערער אין איצט הערעט אםת׳ז אין ב׳טעת נאציע,

,קולסור״. סלײנבירנערלעכע אדער בורזשואזע

 נעביט אפן סלאםן־צעטײלוגנ סײן אנערסענט ניט האט .בונד״ דער
 די םאר פולטור, פו^רפפאךיטצג א םאר נעקעמפט ניט האט ער סולטור. םון

 בורזשואזע די סענן סולטור אידי׳פער דער םון vtinm פג$ורספאריפז»ז
 פארשטעלונגען פאל׳פע בא׳פאםן דערטיט האט ער סולמור. חןר פון עלעםענמן

 נערוםן זיך האט ער םראנע. נאציאנאלער דער װעגן מאםן די צמיען
טארסםיזם. םין םארקריפלוננ א נעװען איז דאם אבער טארקסיםטיש,

 נעװען צײט יענער אין ״בונד״ דער איז צאריזם סענן קאמף זיין אין
 אוגטערערדי׳שן נוטן א געהאט ה־אט ער ארנאניזאציע. רעװאלוציאנערע א

 האט ער ליטעראטור. אומלעגאלע םך א ארױםגעגעבן האט ער אפאראט.
 האט ער סטרייסם. טיט אננעםירט האט ער דעטאנםטראציעם. ארנאניזירט

 נעוזאלםן אםילו האט ער אויסלאנר. םון ליטעראטור מאםע א ^איטפארטירט
 דרוסע־ אוטלעגאלע איינשטעל! ארגאניזאציעם רעװאלוציאנערע אנדערע די

רייען.
 אמ וױ אנגעוױזן אםט לענין האט ״בונד״ םון ארגאניזאציע דער אןז

 1אי פראנראם. בונרישע די געסרימיסירט עארח האט ער כאטש םוסטער, א
 ערייבט גוםעװ׳ן און באנדאנאװ׳! צו ,1905 םעברואר, טן11 פונעם בריװ א

אענין:

 אטת׳ן אין צענטראליזם. ױענן ארגאניזאציע, װענן םיר עטועםן ״אט
 אטאסאי אזא כאאס, אזא צענטער דעם םון חברים נאענטםטע די צװי׳פן אח

 זײ בא צענטראליזם, וועגן ניט פלאפלען זיי — מגדיסטן די ...ריעקייט.
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 װערט פארבינתננ די און װאך, «אע צענטער אינעם איעמג יפדפד ערייבט
״ אייננעשטעאט פא»זסוי®

 םאציאא־דעטא־ רוסאענדישער רער פון צוזאטענפאר אאנדאנער אפן
:געזאנט אענין האט (1905 )אפריא ארבעטער־פארטײ קראנ׳י׳טער

 םאר־ ניט זיך םען קען פעריפעדיע אינטעאינענטישער קליינער א ״אח
 סען מען און מען דארױ ארבעטער ארנאניזירטע הונדערטער אױ אבער אאזן,

 ״בונד׳/ םון ביישפיא א נעטען פרט דעם אין דארםן מיר ...פאראאזן. זיך
ארבעטער.״ ארנאניזירטע םון ציפער די נענוי שטענדיס װייסט וועלכער

 רעװאאוציאנער״ ארעסטירטער אאס איבערנעאעבט האב איך װאם דאם,
 רע־ ארעסטירטע טויזנטער הונדערטער און צענדאיקער אינערנעאעבט האבן

 כדי רערצייאן, צו דעם װענן נויטיס איז עס אז האאט, איך װאאוציאנערן.
 עם אזױ װי װיסן, זאא אמעריקע אין רעװאאוצ'אנערן דור היינטיקער דער

 באאש־׳ן־ די וואו רוםאאנד, צארי׳טן אין רעװאאוציאנערן די געאעבט האבן
 פראאעטארישע די אייגגעפירט און מאכט די םארכאפט שפעטער האבן װיסעם

 ארעםטירטע אאע די וױיא דערצייאן, צו דעם װעגן נױטיס איז עם דיקטאטור.
 האט 1905 פון רעװאאוציע די װען צײט, א דעראעבט האבן 1905 פאר פון

ארעםטירטע. אאע באפרייט און טורטעס »אע אויפגעעפנט
 און באפרייאמג. דער אט פון טעם דעם איבערנעאעבט האב אאיין איך

 עם װאס אז וױםן, אייביה שוין װעט פארזוכט, אייגמאל דאם האט עם װער
צוױיטן... א אין איבער׳חזר׳ן זיך קען לאנד, 1”א 1אי געשעו איינטאא איז

 אונז האט םען װען ,1904 םון אפריל־טאנ שיינעם יענעם אק אבער
 די אז נעטראכט, ניט טיר האבן ״אוטשאםטאק״, װיאנער אין ארײננעעזצט

נאענט. אזוי איז רעװאאוציע
 האט אפריא טן18 דעם און אפראי, טן16 דעם אונז מען האט ארעםטירט

 איז ראס וױיל ? אפריא טן18 דעם םארװאם מאי. ערשטן רעם נעפייערט טעז
 נעװען איז עם אױםלאנד. אין קאאעגדאר אויטן מאי ערשטער דער געװען

 דעם םייערן זאא תעאט גאנצער דער פון פראלעטאריאט דער אז אנגענומען,
טאנ. זעאביסן דעם און איין אין קאמםס־טאג איגטערנאציאנאלן

אופן. איינעגעם אונזער אױ געפייערט ױם־טוב דעם האב איך און אפרים
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קאפיטל פערטער 

לאםעס פאליצײאישע אין מאי ערשטער דער

װעצט־םראצעמאריאט. םונעם ױם־טוב נרויםער דער !טאי ערשטער דער
רעװאאוציא־ די האבן חדעים־לאנג !פרײהייט און פריציננ םון ױם־טוכ דער

נעזאטצט זײ האבן חדשים־צאננ טאנ. אט־דעם צו גענרייט זיד ארכעטער נערע
סרעפטן.

ארױם־ רוםצאגד פון ארבעטער די פלענן מאי ערשטן פונעם טאג אינעם
דעם םון אריין פנים אין װארפן םאן, רויטע די אױפהױבן גאם, אין ניין

רערקלערן האם, און צארן זייער קאפיטאציסטן און פריצים זיינע טיט צאר
װעלן םיר אייך, אח נייען םיר דא, זייגען מיר :װעלט גאנצער דער םאר

העחאאפט. אייער כרעכן
רוםלאנד, אלטן אין טאי ערעטן םונעם נייםט דעם דערםילן מיצ עם װער

״מוטער״. ראטאן נארסי׳ם לייענען זאצ דער

ארעםטירט מעריז. טן11 דעם וױצנע קיין קיעװ פון אנגעקוטען בין איך
פרײ געװען כין איך װאם װאכן, םינױ די אפריצ טן16 דעם םיך 1מע האט

טאי. ערשטן צום צוגרייטוגנען םיט םארנוטען ץין־ איך האב װילנע, אין
אין טאי־אויםרופן. ׳ארייבן — געװען איז הויפט־ארבעטן די םון איינע

שטעט־ און ׳שטעט םון דרוקערײ. אוטצעגאצע צענטראלע א נעװען איז װיצנע
קאװנע און באברױםק ׳יר”ט# און טאהיאעװ װיטעבםס, און דװינסס — צעך
זײ םצעגן דערבײ פראקלאמאציעם. בא׳אטעצן םענטשן סומען פצענן —

אויםרח*. דעם אנשרייבן זיי פאר זאל מען אז בעטן, װעגם א״ן אין ^וין
אױן־ לאזוננען, אצגעטיינע חו״ז א האבן, נעדארםט וזאט אויםרוח יעדער
נעגעבענער דער אח זיר באציען וואס צאזוננעז, און פאדערתגען אזוינע
׳פרייבן. צו וואם נענונ געהאט איך האב נו, מטאט.
פראקצאמאציעם, עטצעכע ארױםגעגעבן אציין װיצנע האט דעם חוץ א
םריציננ יענעם האכן װאם ניטנאזיםטז, די צו רוםיש אף איינע זײ צװישן

זײ האט פראסלצמאציע די גיםגאזיע־קורם. זייער םארענדיסן אין נעהאצטן
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 אינטעליגענציע, דער ם»ר װעג דעם םארשטעאט צאריזם דער אזוי וױ מװיזן״
 עם רייעז. רעװאאוציאנערע די אז אנשליסן זיך אויםגעםאדערט ■זיי האט און
 ארבעטער־באםעצסע־ דער צו פראסלאמאציע s אױך געװארן אגגעשריבן איז

 סיין נעװען ניט איז װילנע אק ײי אזוי רוםי׳ש. *is — וױאנע םון רוננ
 געװארן אפגעררוסט פראסלאמאציע די איז דרוסערײ, אוטלענאלע רוםישע

 ראם באן. דער דורך אתז צו געװארן צונעשיסט און שטאט אנדער אן איז
 טראנםפארט אנדרעם *is הוױטאנציע די נעםונען ציטער אין טיר בא מען האט

ליטעראטור.
 :ארנאניזאציע םרן ארבעט די נעװעז איז שרײבן פון ארבעט דער חוץ א

 געװען זײנען רעם חו׳ן s אסטיװ. םונעם גרגפן פארשיידענע די מיט זיצונגען
 ערשטן םונעם דעטאנםטראציע דער צו צמרײט אלם טאסךםארזאטלוגנען

 װאוינונגען. פריװאטע »1א זיך, פארשטײט זיך, טעז האט םארזאטצט טאי.
 זײ םון יעדערער *is םארזאטלונגען. אזױנע צוױי *is גערעדט האב איך
 צייט יענער פון וױלנע םאר ארבעטער: 200 און 150 צװישן געװען איז

צאל. באדײטנדיקע גאנ״ז א
 ער׳טטן צום צונרײטוננען די אז זאנן, נעסענט זיך םיר האכן ענדאען־

 בא־ ז״נען עם דעםאגםטראציע. s זייז װעט עם פארענדיסט. זײנען םאי
 װעט װאם ׳פוץ־נרופע, די צונעגרייט אח עם םאנעךטרענער. די שטיטט

 סענן אעננער װאס האלטן זיך זאלן ןײ כדי פאנען־טרענער, די םארטייריפן
 םון ארט ראם בא^טיטט איז עם קאזאקן. און פאליציי פון א:פאל דעם
 *is שפאצירן װעלן נרופעס װעלכע אעעװיזן, איז עם דעטאנםטראציע. דער
 איז עם צוױיטער. דער אף — װעלכע און טראטואר, אפן נאם, זייט אײן

 די באלד זוי םיננאל. דעם נעבן וועט װעלכער חבר, א געװאח צוגענרײט
 און טראטואר דעם םאראאזן זײ ײעאן םיננאל, דעם דערזען װעס עפאצירער

 װעט טען םאן. רויטע די אױפהױבן װעט םען גאם, אינמיטן אויםשטעלן זיך
 אבער םינוט. פינף נאר זײן זאל הװארטאצ אײן נאר זיק זאא םארשידן.

 ארן »ען װעט ארבעטער־סלאם דער םארװירסלעכט. איז דעםאנסטראציע די
מאכט. זיין דערםיאן װעט ארבעטער־קלאם דער הערן.

 גע־ זיינען םאי״ ערשטן םארן טעג צוױי אינדערפרי״ אפריל טן16 דעם
 דער נוט. נעםיאט יזיך האבן טיר צוגרײטזנגעז. לעצטע די געװארן טאכט

 :םאו־געשאאנן אפרים האט נו״ ״אייננעםעדיטט״. ערנםט איז מאי עחפטע
 וועאכער טיט חבר׳טע, קישינעװער א נאםט, א דא איז אים בא וױ אזוי

 כיידע זיי ןאלן עוױיץ, דער אין באסענט יאר א מיט צוריס זיך האט ער
איז חבר׳טע )די נאכטיטאג. דעם טיי טרינסעז דאט׳פע *is טיר צו מוםען
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 אין מעדיצין נעשטודירט האט זי אויםאאנד. יןיק װענ איר או» גערוען
 א אןע נאר װיאנע אין אפנעשטעאט זיך האט און אוניתערזיטעט בערנער

טענ.( פאר
 זשאנראר• די דערצייאט. שוין אץ־ האב נעװאדן, איז טײ דער פון װאם

טיי. נאעזער אנגעגאסענע די אויםטרינקען נעאאזט ניט אונז האנן מען

 אפרים צװײ, טיר זיינען פאאיציי־אוטשאםטאס אין קאמער אונזער אין
 שטימוגג. ױם־טוב׳דיקער א איז אפריא ט|18 דעס אויפנעשטאנען איך, 1אי

 אוגטן חבר׳טע דער צו צעטעאע א שאיסער דורכן געשיקט נעהאט האבן םיר
 און נעזונט איז זי אז עגטפער, אן באהומען האבז און קעאער־שטאק אין

 א אונז שיקט זי אז צוצושרייבן, פארנעסן ניט האט זי מט״. זיך ״םיאט
 דער טיט איבערשרייבן זיך נעקעגט םיר האבן תבא א )פאר םאי־גרום.

 שאיםער דער האט אוטשאםטאק דעם םרן בריװ ארויסטראנן אבער חבר׳טע,
געװאאט.( ניט

 װאם שקארפעטסעם, רויטע די םון שטיקאעך צװײ אפנעריםן האבן טיר
 טיר װעאכע שאייפאעך, נעטאכט זיי פון האבן און געטראגן, האט אםרים

 װאנט דער אח רעסלעך. אונזערע םון אאצן די אין ארייננעשטעסט האבן
 דער לעבן ״זאל :אנגעשריבן בוכשטאכן גרויםע טיט מיר האבן אויכן

 ארבעטער־ פון ױם־טוב אינטערנאציאנאלער גרויסער דער טאי, ערשטער
 דורכ• ערנסט גאנץ טיר האבן נאכדעם ארנעטער־סאטף.״ און אייניקייט

 אנדערן דעם איינער זיך האבן םיר אידער. רעװאאוציאנערע עטאעכע געזוננען
 טוט עם װאם דעם״ װענן גערעדט ניט האבן טיר האנט. די נעדריסט װארעם

 די — אונז םיט װי אונז אן :נעײאוסט האבן מיר אבער שטאט. איז זיך
נאם. באאשאיא אף פארקוכתן װעט ארבעטער װיאנער די פון דעמאנםטראציע

 םענצטערא דורכן קאפ זײן ארייננעשטעקט האט פאאיצײ־אויםזעער דער
:קאםעד דער פון טיר דער אין

!קאפ זײער אף זינגעניש א ? צעזונגען זיך איר האט װאס —
:געענטםערט ערנסט זייער אים האבן טיר
 פראאעטארישע אאע פון ױם־טוב דער מאי, ערשטער דער איז היינט —

רעײאאוציאנערן.
!םארדע פאאיצייסקער א צו רעד ניי אבער
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קאפיטל פינפמער

ארעםטירטע די מיט סימפאטידרט באםעלהערונג די

 און אױסגעײאססן בין אין־ ליטע. דער אין נייער א נעװען בין איך
 אםרים אוסראינע. םון עטעטאעך און װעלדער די אין נעװארן דערצויגן

 ארבעטער. םון זון א,25 יאר א םוז ױנג א ױיטעבםס, םון באעכער א געװען איז
 איט־ פון ארבעטער־סװארטאלן רי אין געאעבט סינדװייז־אוי!* םון האט ער

 זיך האב איך באפעילהערונג. ארטיסע די נעסענט גוט האט אדן ׳עטעט וױשע
 פיע א וױ געפיאט זיך האט ער םרעטדער. א װי אביםא װיאנע אין נעםיאט

װאםער. אין
 אייננעממעאט ער האט ארעםט אונזער נאך טאנ צוױימן אםן ערין

װעאט. פרײער דער םיט פארבינרוננען
 נתיםן א את ארױםנעגאננען איז סאמער אונזער סון םעגצבערא דאם

 די אין נאר נעפינט טען װאם הויםן, די פדן אײנער געווען איז דאס הויױ.
 פאאץ ברייטער א שטעט. פױלי׳עע די אין טײאוױיז און ליטװישע נרויסע

 םאבריקאעך, הײזער״ נרעםערע און קאענערע טיט זײטן אלע פון ארומגעריננאט
 האבן םיר — םענצטערא אונזער דורך ארויםגעקוקט האב איך װען קראטען.

 »1« 1זיצ און הזיך דער אין באנס די אויםצושטעאן אויםגעאערגט באאד זיך
 — רוסן אנדערנ׳ם אפן איינער שטיין צו אנשטאט סאנט אויבערשטן איר

 עם װאו קוזניעם, עטאעכע נעװען ארבעט. מיט װעאט א נעזען איך האב
 איבער נעסאתנען האבן האטערם די און באאז־זאס דער געהודזשעט האט

 הויםן א טיט שטעלםאך, א םון מאםטערםסאיא א געװען סאװאדלעס. די
 װעטעם שטריסל־דרייער, פאר א נעװען טיר. דער םאר רעדער אננעװארפענע

 םונעם פוגהטן םאחפײדענע אין נעהויבן זיך האכן געשטעלן עטעסלדיקע
 אענכ די טייא א זיך דאכט — שטריקלעך געצויגן האבן ארבעטער און הױך

 זיך האכן עס וואנען םון שטיבל, האאב־קעלערדיסן א אין חדר א נעווען
 נערוםן. היינט דאם וואאטן םיר וױ כאר־דעקלאטאציעם, די נאכאנאנד נעומרט

 !א—אלף הט׳ז :הוא א אח ׳פרייען איין אק געהאלטן האבן חדר־איעאעך די
 סוא׳עכאעך ציטערדיסע סינדערשע זייערע איבער און — בא״—בית סכת
 עיסר דער אמאא״ םאםד. פונעם שטימע הייםע הײזעריהע די דאםינירט האט

זיך האט דרעטל, א כאפט סלםד דער אז נעװאוםט, האבן טיר װען באטאנ,
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 מעאאדישע נידעריקע טיםע א — באהעלםער, םונעם באם־שטימע די נעהערמ
כאר. סינדערען דעם פארטרונסעז אעגאנצן כםעט האט װאם מטיםע,

 ארענר רי נעװאוינט האט עס װאו הײוער, עטלעכע הויה אינעם נעװען
 װעג דער איידיסע. א סענטיס שטאל, אאנגע א װינסא א איז נעװען שאפט.

 האט װאם טײער, היאצערנעם גרױסן א דורך נעווען איז אריין *1הוי אין
 זייערע םיט געעטאנען זיינעי װעילכע סראמען, צװיי צוױשן געעםנט זיך

 האכן גאם די נאם. א ערנעץ צו פניט׳ער ןײערע טיט און חוימ צום רוסנם
 צו שטייען סראטען די װאם םאסט, דעם םח אבער זען, נעיןענט ניט םיר
 .הײםט דאם גאם, די איז דארט אז םארשטאנען, טיר האבז רוקן, טיטן אונז
װעלט. ברייטער פרײער דער צו װענ דער —

 האט אםרים הארעפאשנע. א נעװען איז הויױ דעם פון באםעאסערונג די
 מיר, אז — נערעכט איז ער אז אײגנעזעז, היאכ איך און — געזאגט מיר

 םארביינײער ערשטן־בעםטן צום װענדן זיר סענעז ארעםטירטע, פאליטישע
 םאר־ ניט אוגז ער וועט העאםן, ניט אםיאו אונז װעט ער אויב און הױמ, איז

 די צו םיטפאטיע די נרױם. צו נעװעז איז צאריזם צום האס דער ראמן.
פאר׳פפרייט. װײט — רעװאלוציאגערן

אויםװאצ אן םאכן צו נעװען נויטיס איז םונדעםטװענן
 דער• אינגאעד. ארומנעפאדיעט האבן אונטן םענצטער אונזער ארום

 צייט, געהאט האבן אינגלעך די םארנומען. געװען זײנעז טענט׳ען װאססענע
 זיך םלענט םענצטער אין תען עיקר דער נעגאםט, און געשטאנען זײ זיינעז

 די םיט באפריינדעט נעווארן מיר זײנען באלד >ןאפ. א אינזערער נאוױהן
 װאם נעױאוסט, גוט זײ האבן גאסן, ארעםע די פון קינדער וױאנער איעלער.

 ערשט צום אונז האבן זיי ״סטאט׳עקעגיק״. ארעסטירטער »ן הײםט דאס
 האבן זײ וואם װאורשט, שטיק א מיט עפא עטצעכע :עםן ביסל א נעבראכט

 סונןרסן א אף םיר האכן ׳פטריהל )דאם שטריקצ א אױ דעראאנגט אונז
 די עסארפעטסעם. רויטע אפריט׳ם םון אאץ טאקע צזנויםנעםאאכטן אוםן

 שטארסע פון אויםנעשטריקטע ״הײמישע״, נעוועז ןיינען שקארפעטקעם
 אפ־ האבן טיר נאר װי אז ארױסנעוױזן, זיר האט עס םאדים. װאאענע
 איבעריקע דאם האט מאייםא, א אױ שטיקל א שסארפעטסע א םון נעשניטן

 שנירא, א שאםן צו נעווען שװער ניט איז עס ־״.pt ״םון נעטרענט שויז זיך
 אין װאו ערגעץ באהאאטן אוז צמאמענװיסלען נעאאזט זיר האט װאס

 ניט דאם ■האט האגט פאאיצייססע סײן אז אזוי סליייער, די אין אאר א
נעפינען.( געקענט

 סינדער, די טיט באציאוננען םריינטאעכע א״גנעשטעלט וזאבן טיר ײען
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 אז ,13 יאר « םוז איננל א זײ, פון עלטערן חגם װיםן געלאזט טיר חאבן
 סען צי בסוד. זייז דארױ דאם אבער — ברױו״ א איבערשיקן דארםן םיר
? נענומען זיך *is דאם װאלט װאם עםיצן, אםשר ער

 ם׳טײטש, טעגטש. sts דא ם׳איז יא״ אז נעענטםערט, האט אינגא דאם
 דער אין געװארן ארעםטירט אמאל אליין איז שטריקל־דרײער דער בערל
טשקע.8םט א םרן צייט

 באלד איז שטריקל־דרייער דער בערל נעדארפט. ניט מיר האבן םער
 אונטן םארזיכטיס. זײן געדארפט האט ער םענצטער. אונזער לעבן נעװעז

 אםאל האבן םענצטער די םיז אבער געװען. גיט װאך סייז איז הױו* אק
 אונז דערלאנגט טען אז דערזעען, זײ אויב פאליציי־לײט. ארויםגעקוסט

אנדערש. איז ברױו םיט אבער גארניט. איז מאורשט, און עפל
 אים האבן מיר בלײער, א מיט בריװ דעם אעעשריבן האבן םיר :סמ־ץ

 און — אתטערנעכאפט אים האט כערל אריין. הויו* אין ארתטערגעװארםן
 ארעסטירט. זיינען םיר אז נעװאוםט, ארנאניזאציע די האט טאג יענעם נאן־

 די כדי ארעםט, םונעם אוטשטאנדן די נעווארן אננענעבן אויך זיינען עס
 דארםן זײ פארזיכטם־מיטלען א םאר װאם וויטן, זאלן םרײ דער ns חברים
נעםען.

 באשטענזיסט״ האט וואם ענטפער, אן באקומען נאכדעם האבן םיר װען
 אראפ שטײן א וױ אונז איז אדרעס, אפן דערגאננען איז בריװ דער אז

 װאס ניט םיר האבן םער םליכט. אונזער דערםילמ האבן טיר ה־ארצן. סונעם
טאן. צו

 אי» עם אבער מאדנע. קליגנען סען דאם םריי. דערםילט זיך יהאבן טיר
s ,םליכט, זײן געטאז האט ער אז װײסט, רעװאלוציאנער א וזען אז םאסט 

 םון ארוים איז ער םרייהייט. פון נעםיל s געםענמניש אין ארום אים נאפס
 האט ער װיפיל געארבעט האט ער ? תאם איז נו״ צײט. s אױ — רײען די

 ער ארבעט. אלגעםיינער דער אין חלס זיין ארײננעלײגט האט ער געסענט.
 דער אן* חברים די ארטיי. רעװאלוציאנערער גרױםער דער םון טײל א איז

 דאם םארגעםן. ניט אים װעלז חברים די ארבעט. די םארטזעצן װעלן םרײ
ציינ^ דער מיט זען םען װעט איבעריסע

 נענוםען יהאט ץואם איינער, װי רעװאלוציאנער דער זיך םילט דערוױיל
 די תעגן טראכטז ניט דאח* ער זארג. פון אויסנעטאז איז ער װאסאציע.

 סען ער אפרוען. זיך הען ער ארגאניזאציע. דער פון נױטן ט^ג־טעגאעכע
 װייטערדיסע די םאר צונעגרײט טער ארױםצוניק כדי שטודירן, לייענען״
יןאםםן.
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קאפיטל זעקםטער

טורמע אנטאקאליער אין הונגער־סטרײס

 זאגן, מען סען ראם, סאטערראצע. נרויםע די עטייט וױלנע אינטיטן
 ״בארג״. דער — צעגטער אנדער אן םאראן שטאט. דער פון צעגטער דעד איז

 די שטײען עם װעלכן אה בערגל, שפיציס א זיך הויבט וױלנע אינטיטן
 טען קען בערנל םונעם שםיץ דעם םעסטוננ. פארצייטיקער א פון רואינעם

 עייגע א זיך עםגט דארט םון ש&אצירן. םינוט אכט־צען אק דערגרייכן
 זיך ׳פלענגאט װאם װיליע, טייך אםן שטאט, נאנצער דער אף פאנאראםע

 און ברענן די כאדעהן װאט סאסנע־תעאדער, די אף און בערנלעך, צװישן
 דער זאנן, צו אזוי איז, ״בארג״ דער דעס. בצוילעכער א טיט בערגלעך די

 די פח צענטער דער איז קאטערראלע די וױאנע. םון צענטער נעאנראפי׳עער
 צום ארונטער, אײנע — נאםן װיכטיקםטע די זיך ציען דאנען םון נאםן.

 ;פראםפעסט געארגיעװםסי געה״סן זי האט צ״ט יענער אין :צו זװערינעץ
 נרעםטע די נעםונען זיך האבן דא ארויח־צג גאם, נרויסע די צוױיטע, די

 אונױוערסאל־ זאלסינד׳ם נעםונען אױך זיר האט דא שטאט. דער םון סראטען
 אויסגעקוםען איז מיר װאם דעפארטטענט־סט#<ר, ער׳פטער דער — םאגאזין

זען. צו

 נארטן. בערנארדינער דער זיך נעםינט סאטדראל־פאאיז דעם םרן װייט ניט
 בריס, זײט יענער אח בריפ. א צו איר סוםט נארטן, דעם תרך נייט איר װען
 אנטאסאליער די אינסס זיך נעשינט ,pגי םינוט פאר א םון ׳פטרעסע א «ױ

טורטע.

 אריינגעםאלז םיר זיינען אנטאשאא, אין אנגעסוטען זײנען טיר ײעז
ארעסטירטע. פאליטישע די םון הזנגער־םטרײס א איז

 קאענסטער דער איז נעײען. ניט אנטאסאל אין איז אײנצל־סאטערז סיק
 — נרעםערע די אין ארעסטירטע. אכט ביז זיכן געזעםן זייגען סאםער

 די םון איינער אק ארייעעפירט אן אנהױב םון טען האט אונז צװאנציה.
אינגערע ארבעטער, עולם אן ארוטגעריעלט אוגז האט עם סאםערן. גרעםטע
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 פגיט׳ער, םארװאססענע מיט אייגיסע אפגעריםענע, זיי םון םך א עלטערע, און
אוינן. ברענעגריסע טיט אויסגעטאנערטע״ בלאסע, —- אלע

 ארעםטאנטן נײע זיינען. מיר תער װיסן, טען דארח זאך ערשטע די
 סען מען רעװאלוציאנערן. צװישן זיצט מען פראבלעם. א אלעמאל זיינען

 די וואם הערט אײנער יערער צוױיטן. פונעם איינער כאהאלטן ניט זיך
 האט טען אבער הערן, נעװאלט ניט אםשר אםילו װאלט טען רײדן. אנדערע

 זיינעו אם׳מר ? זײנען םרעטרע די װאם װייםט, װער איז ברירה. סיין ניט
 אוינד כדי ארייננעזעצט בױן א טיט זיי טען האט אםשר !שפיאנען גאר זײ

 די אױכ זייט, אנדערער דער םון ארעסטירטע? יענע ארער די צוםארשן
 דארױ םנים, סבלת נוטן א נעבן דאך זײ מען דארף גדגוימ״ זיינען אננעקוטענע

טורמע. אין טענ ערשטע די מאבן לײכטער זיי מען
 װען ארן אזוי וױ און װאו אויסםרענן, גענוטען אתז מען האט נו״

 איידער באשולדיסט. װערן םיר װאם אין און נעװארן ארעםטירט זיינען םיר
 סאטער ױינקל א םון ארוים זיך רוסט ענטםערן, צו צ״ט גאך האבן טיר

 האט ײאם בארד, לאנגער א םיט בחור ברײט־ביינערריקער נירעריקער א
 הענט לאננע פאר א ארום ווארפט ער און פנים, ױננ זײן צו נעפאסט נארניט

 נאר אים אױ זיך סען און אים טיט זיך צעקױטט און האלז אםריט׳ם ארום
 צו־ נעארבעט ערגעץ האבן זײ אז ארוים, זיך װייזט עס אנסוסן. ניט זאט

ארעםטירט. צוזאםען נעװען איינטאל אפילו זײנען זיי און ואטען
 אדעסטאנטן אינעריקע די צו בחװ־ באבארדעטער דער אפ זיך רופט

:סאםער אין
סאװיר. איך מענטשן. איינענע זיינען דאם —
 טורםע• דעם אין נעווארן ארײננענוטען םיר זיינען אן טאםענט דעם פון

בירנער. גלייכבארעכטיסטע וױ קאלעקטיװ
 זיך טיר װילן צי :איז נעםרעגט, אונז ט׳האט װאם זאן־, ער׳פטע די

? התגעד־םטרייס אינעם אנשליסן
 דער נעזאנט. אונז מען האט טאנ, דריטן דעם שוין הוננערט טורטע די

 טורמע־ נייער דער װאם באנרענעצוננען, די אפשאפן פאר — איז סאטף
 ניי־ םיר, ארעםטירטע. פאליטי׳צע די אױ ארויםנעליינט האט נאטשאלניס

 טורמע־ מיטן צוזאטענשטוים סיין נעהאט ניט אײגנטלעך האבן אננעסוםענע,
 ארעם• די םון נאשלום דעם לויט פענטשן. םרישע זיינעז םיר נאט^אלגיס.

 אויסג־ רעכט א האבן מיר ײילן. םיר וױ טאן״ צו פריי טיר זײנען טאנטן,
 pp? םארנרעכן 1>ןיי »יין ניט װעט דאם הוננער־םטרײה. םונעם צוכאײבז
אונז. אן זיך װענדט עם אכער עטיס. חנר׳עער
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 «ז דערקלערן, םיר און אין־, אין אפרים איבערנעסוהט, זיך האבן טיר
 םאדערוגנ א סאטױ. איז טיר״ זאנן סאםױ, םטרײס. אין אן זיך שליסן מיר
םדיער. צי ה־יינט, אנגעסוםען זיינען ארעםטירטע די צי פאדערונג, א איז

 ארעס־ איבעריסע די צװישן םרייד א ארױםנערוםז האט באשלום אונזער
 טורטע. נאנצער דער איבער געװאח םארשפרייט נײעם די איז באלד טירטע.

 נע׳פריען האט םען לייכט: ז״ער נעװען אײננטלעך איז פארשפרײטונג די
 םון באשטאגען זײנען קאםערן די פון טויערן די סאמער. צו סאטער פוז

 סארידאר, גרויםן איין אק נעעםנט זיך האבן סאמערן »לע גראטעם. אײזערנע
 און אװעקצושטעלז זיך חברים די םרן איינעם געװעז נענוג זאצ םין א װי

 האבן יפליםלער רי אטת, אוטעטום. געתערט עם טעז האט אױםרופן, עפעם
 זיך האט װער אכער — שטילער!״ ״שטילער, :׳פרייען אייז אין נעהאלטן

געסיטערמ. דעם ווענן
 אװגט יענעם באוױזן מיר ה$בז דווננער־סטרײס צום צושטיץ אומער

 דאם געבראכט אונז ה$בן ׳פליםצער רי װען אופן. פראקטישן נאנץ א
 בעזים־זופ קאלטע שיםל א טיט ברויט אייטענע ׳פטיס א — ,,אװנט־ברױט״

 דאם ארויםגעװארפן טיר דער פרן גראטעם די דורך טיר האבן — יעדן פאר
 כא־ האט ער ns אזױ, ארױםנעפליגכעט טיר ה־אבן זופ דעם און כרױט״

סארידאר. העלפט א שפריצט
 הוננער־ דעם פון מימגלירער פולבארעכטיקטע נעװארן זייגען טיר

סאצעסטױו.
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קאפיטל זיבעטער

ג»רטל דעם פארציען מיר

 דער נעװען שוין איז טורטע אנטאהאליער אין הוננער־סטרייס דער
 אין יאר, « םיט צוריס דורכצומאכן, אױסגעסוטען איז םיר װאם *וױתמר,

 פאליטישע די םון הונגער־םטרײס א דורכגעטאכט איך האב ,1903 םח אפריל
 הוננער• דער זזאט דארטן סיעװ. אין טורטע לוסיאנאװקער אין ארעםטירטע

 געדױערט ער האט טורטע אנטאסאליער אין טענ. צמײ גאר געדויערט םטרייס
טעכ םיר ״פארכאפט״ נאן־ האבו איך אח אםרים אז אזױ טענ, זעסם

 אײננעםונ• די מי ערגער נעװען אונו איז אנגעסוטען, זיימגן םיר װען
 הונגער־סטרײס א םון טעג צזױי ערשטע די װארים ארעםטירטע. דעװעטע

 אבער אזוי, אלעטען מיט איז דאס צי ניט, ײיים איך שװערםטע. די זײנען
 איך װייפ חברים טיט נעשפרעכן םון און דערםארוננ אײגענער טיין םון

:אנרװאם
 װירסם ער׳טטנם, הוננעריס. ניט אײגנטלעך מען איז טאג ערשטן דעם

 פראטעסט־ דער פון םארכאפט איז אײנער יעדער אױםרעגונג. די דא
 טען אויב חברים. די טיט איבערצורײדז פיל אזוי דא איז עם באװענוננ.

 ערגםטע. גענוג א קאטוניקאציע פון פראגע די איז אײגצע^־סאטערן, אין זיצט
 »1א טאכט םטרייפ דער איינדרוס אן פאר װאס זען, דאך מען וױא היינט

 דער װיסן לאזן דארמ טען טורמע־נאטשאלסטװא. דער אח שכיסער, די
 י-י פרעםע רעװאלוציאגערער דער אין איבערנעבן דארױ מען אויםךוועלט.
 טעז אז םארפי^אמט, אזוי איז מען דזוננער־םטרײסער. די םון פאדערוננען

 נאנט, מאנז רער טאגן. א״גענעם דעם װענן טראכטן צו ניט צײט הײן האט
אום. שטארס ניט זיך סוסט םען אבער

 טען תען טאנ, צוױיטן אפן ערשט טען דערםילט הונגער אטת׳ן דעם
נאכט. אוטרואיסער אן גאך אויױ שטײט

מיר. מיט געװען הפחות אכא דאם איז אזוי
 וױ הוננעריס, אזױ ביז איך אז דערפילט, איך האב טאג צוױיטן אפן

טיר פאר איז טאג אייז פאסטן לעבז. טייז אין נעװען ניט קײנטאא כין איר
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 רעליניעזער א איז לעבנדיפ אעגאווײז, נייעס. סיין נעװעז ניט אײננטלעד
 די ױם־ביפור. און תשעה־באב נעםאםט טאל עטלעכע איך האב פאםיליע,

 צװײטן אפן באסאנט. נעװען םיר זיינעו הוננער טאנ איין פון עטפינדמנען
 זיך, דאכט זיך״ צו האט װאס הונגער, טין אזא דערםילט איך האב אנער מאג
ניט. נלייכז סיין

 ניט קענט איר עםן. וױלט איר :פראסט־פשוט הונגעריס. זײט איר
 דערטאנט זעט״ איר װאם אלצדיננ״ עםן. װענן נאר זאן־, סיין װעגן טראכטן

 איר עםן. אן אייר דערטאנט הזגרט, איר װאם אלצדיננ, עסן. אן אייך
 םאר אויױ שטייען באלר — נארטז א װעגן זין־ רעדט עס נוך. א לייעגט
 טיט בערנ זאםטיסע, ריזיסע, נרױםע, — םילויםען בארן, עפל, אוינן אייערע

 ברויט. :זאנט עטיצער בארן. טיט װאננם נאנצע םאױטען, טיט זעס עפל,
 צװאנציס־ א לעננעכיסן״ א גרויםן, א ברויט, קארענעם א אוים זיר טאלט איר

 װאלט אוי, אוױון. םונעם אסארשט פארברוינטן, א װארעםען, א םונטיסז,
 און ברויט װארעטען שםעקעדיקז דעם אין צײן אײערע ארײננעגראבן איר

נעקייט. נעקײט,
 נאנט טאנן דער אז זאגן, ניט נאר עוין הען איך התגעריפ. בין איך

 זיך הײבן עס תאו און טאנן דער זיך ענדיסט עם װאו ניט״ וױים איך מיך.
 טייא דעם אין טיר, אין אינעװײניס אז נאר, װיים איך נעדערים. די אן

 םך א טיט וױ טין־ רייסט און םיך עס בייםם בײך, זיך רופט װאם סערפער,
 כין איך סעסונדע. איינציקער קיין אױ אפ ניט אאזט עס צװאננען.

 נרעםטן דעם בא אז איך, װיים קרענס. אנדערע את הראנק געתען אמאא
 דערל״כטערונג. א װי עפעם םילט איר ווען מאטענטן, דא זיינען וױיטיס

 דעם אין דא״ צװײטער. ו־ער און םפאזטע איין צװישן פויזע םין א ם׳איז
 עם בייסט, עם צופט, עם רייםט, עם פויזעס. קיין ניטא איז הוננער־פײן,

סימסעס אײערע געװיקלט װאלט טען װי איינדרוק, דער זיך באסוםט עס ציט.
פלאצן. צום ביז אױםגעצױנן זײ און װ«אן שפיציקע

 פון װיאד ביז איד עםן. עםן״ עסן, עםן. װיל איך הונגעריס. בין איך
 די אז זיר״ איר דערמאן פאוצלוננ און שיך ט״נע אח סוס אין־ עםן. װעלן
 נענוםען איך וואלט ניט, זיר שעם איך װען לעדער. פון נעטאכט זיינען שיך

 הוננער־ א אין זײנען טיר :ניט דאן־ טען טאר דאס אנער לעדער. דעם קײען
 פאפ פאפ. מיט נעקלעפט זיינען טאװלען די בוך. א לייען איך םטרייס.

 םיט טאפ גאנצן א אויםנענעסן איצט װאלט איך מעצ םון געטאכט װערט
 םונעם טאװא חגם סײען אין־ זאל אם׳שר באלעסט. נאך זיך תאלט און פאפ

כור?
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 אבער איז. דאם װאס ניט ײיים איר ריח. א זיך דערטראגט ערגעיז םון
 אין אטעם אין־ םליי׳ט. געפרענאטן םון ריח דער איז דאס »ז זיך, דאכט טיר
 עם שניידט שארפער ל*ז8 אטעם, איך טיםער װאם און ריח, דעם אריין »יך
 עפעם נריזשעט עס יא, גריזשעט. און עם ציס מער לץ8 קישקעס, די אין

 די אן* אנגעװארםן זיך װאלטן הינט טשאטע 8 װי אקוראט אינעװײניס,
נעסייט. און נעצזפט און נעביסטן אים און בױן־ םונעם װענטלעך
 גע־ וװאלט איך כחות. טײנע רשטארסט8ם הונגער דער עםן. וױל איך

 טיין ברויט. שסיקל 8 כאפן צו הויך דער אין קלאפטער 8 שפרינגען סענט
 ערנעץ םון ארויםרײםן אוים סוטט טיר װעז אייזן, וױ נעװען תאלט האנט

 איך ׳פטאל. בעםטז דעם םון כט8נעם זיינען ציין מייגע ברויט. שטיתל 8
 סייען זײ און הונט אדער סאץ לעבע־יסע א אננעטען זײ םיט געקענט װאלט

 בין איך סיטאנאנדער. אלעם טיט א.ין הויט דער מיט און װאל דער טיט
 קיינםאל טיטאג־עם;. ראם דיר מען נגט8דערל 8ז־ און חיהי... װילדע 8 װי

 האבן צו־להכעים ח8 ײי טיטאג־עםן. דאם דערלאגגען גיט דיר זיי םארפעלן
 םיט שיםל םואע א דיר ננען8דערל ארן בארשנדפ ^טעקענדיקן 8 אפנעסאכט וײ

b ברויט. שטיס נוטן 8 טיט םליי׳פ שטיסל
 ׳פאײדער 8 עס מוםט דו און אריין העגט די אין אלץ דאם נעטםטו

 דיק אוים אים צו לאזםט און אריין פנים אין ױעכטער דעם גראטעס די דורך
אויםדרוסן. טײנע אין איבערסלײבעריש ניט ביז איך אז זיכער, זייט הארץ.

טאנ. נאנצן רעם דאס דויערט אזוי
 1בי איך אז פרייד, םיט דערםיל און אוימ אין־ שטיי טאנ דריטן אםן

 קא&. דער ביםל 8 טיר זיך דרייט עס .ibw בין איך הונגעריס. ניט שױן
 תי סאפ־שװינדצ אנגעגעטער אן און ׳פװאכקייט זיםע א איז דאם אבער

 יא, װענן.8ב זין־ איד סען צי פרואװ, איך בראנפן. נלעזלעך עטלעכע גאך
 טיר לײן.8 זיד הויבן פיס די נעײײנלעך. װי ניין, צו לײכטער נאר איז טיר
 זאנן עם װי כדי, הױזן, די *is פאםיק דעם עננער נאר פארצי איך גוט. איז

 כין איך סי׳צסעס״. די אינעװײניס כאטבלען ניט זיד זאלן ״עס זזברים, די
הונגער־פיין. םון פרײ
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קאפיטל אבטער

הונגער פון נעגל די אץ

 הוגנער־םטרייס דעם אין נעזען איך האב דאם קראנההייט. א איז הוננער
 םון טעג יענע אין טורטע, אנטאסאליעם אין ארעםטירטע פאליטישע די פון

.1904 םאי, אנהזיב
 םארשייחןנע די אן״ גאייד ניט הוננער דער װירסט הראנסהייט, יעדע װי

 טענ 6 אזן 5 איז 4 איבערטראנן קענעז װאם מענטשן, םאראן ארנאניזטען.
 זײ ציטערן. הענט זייערע בלאםער. ווערן זײ שװאכער. .וועדן זײ הוננער.

 נאך זיד האלטן זײ אבער זאך. ׳פװערע א אויםצוהויבן כח סיין גיט האבן
 אזוינע בוך. א לייענען אפילו סענען זײ ארומניין. קענען זיי פים. די אח

 חברים. די דערםונטערן זיי הוננער־סטרייס. יערן פון רוסנביין רער זיינען
 זיי נאטיעאצסטװא. דער פון אטאסעם פארשײדענע די צוריק ׳עשויםן זײ

 אבער חור׳א, נאנץ א הונגערן טיר װעלן זייז, נױטיפ װעט עס אויכ :זאנן
דערשלאנן. זיך םיר װעלן אוגזערס

 םערטן אדער דריטז אםז װאס ארגאכיזםען, ׳טװאכערע אבער פאראן
 אייניקע האנט. סיין םיט רירן ניט סענען זײ בעט. אין ׳טוין זיי ליגז טאנ

 הונגער־םיבער. פיבער״ אנטוױסילען אייניהע נאצ גריגער דער םיט ברעכן
 ׳פװאכע די אט צוױשן םאראן ה־יץ. פוז ריידן אן אפילו הויבן אייניקע
 רוסן זײ קאלעקטיװ. פונעם איננאנצן אפ זיך טײלן װאם םענטשן, אזוינע

 שלאםן און אינן אויגן, די איבער ביז אײן זיך דעקן בעט, אין אריין זיך
 זיי זײ. ארום *pt טוט עם ױאם װיםן, נארניט זויאן און דרעטלען אדער

הינערפלעט. אין ײי זיר נעםינען
 דערשרעסן װאס אזוינע, םאראן ערנסטע. די ניט נאך אבער זײנען די

 זײ״ זיך דאכט אט־אט, זאכז• ערגסטע די זײ מאלט פאנטאזיע זייער זיר.
 אזוינע צװיי־דריי א געװעו איז טורמע אין אונז בא שמארבן. וײ ײעין

 זאא מעז בעטן, אננעהױבן זיך טאנ דריטן אפן שויז האבן זיי פארשױנען.
 הוננער־םטרײסער א אויכ דאך: וױיםט איר נו, ׳אפיטאיג אין נעםעז זײ

דאם דאסטױרים די אים באהאגדלען מפיטאל, איו אריבערגעםירט װערט
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 געסוסט האבן ארעםטירטע טיר עסן. אים ניכן זיי װאם חגרםיט, ערעטע
 זזאבן טיר אבער שפיטאל. אין אריבערםירן וין• לאזו וואם די, פרום

 איבעריסע, די פארשויגען. שװאכע צוױי־דרײ די אפהאלטן געקענט גיט
 ויר האט איינציסער קיין נעהאלטן. גוט זיך האבן צאל, אין 250 העכער

 זיך האט געװען, ניט איז ער קראגס מי אײנציסער, סײז אונטערגענעבן. ניט
קאמער. דער פון ארויםםירן נעלאזט ני©

 אײנע געווען איז דאם און — פארשלאםן נעװען זײגען האנמגרן די
סטרייס. דעם ארויםנערוםן האבן ײאם סיבות, די פון

 טורטע, אנטאסאליער אין אנגעקוטן זיינען טיר אײדער װאכן פאר א םיט
 אנט־ געפרואווט האט ארעםטאנטן גרופע א .פאביענ״. א געװען דארט איז

 טען האט אנדערע די ארויםנעראטעװעט. טאקע זיך האבן אייגיקע ויםן.5
 דערםאר טען האט גאטשאלניס אלטן דעם קײטן. אין םארשמידט און געכאפט

 וײהטי. פריסטאװ נעװעזענעם דעם — נייעם א כאשטיטט און אראפגעזעצט
 ארעםטירטע פאליטישע די ב« צונענוםען אן טאנ ער׳טטז פון האט יענער

 האט ארן געפעגנעני^, אין נעה־אט האבן זײ יואס םרייהייטן, ביםל ד#ם
 די דאם האבן רעז׳פים אט־דעם ?עגן טעראר. םון רעזשים « אײגגעפירט
הוננער־סטרײס. דעם נעטאכט ארעםטאגטן

:נעװען ז״נען םאדערוננען די

 )סאנטר^א ״פאוױערסע״ אװנטיסער דער צו ביז אינדערםרי םון »ז .1
 אין נייז ביז אינדערפרי •זיבן םון ה., ד. םארשפארטע(, די פון צײלונג און

 באזוכן טענן זאלן ארעםטירטע די אז אזױ אםן, 1”» סאטעח די זאאן אװנט,
;אנדערע די איינע

 טאנ יעדן שטונדן צװײ זייז ז$ל הױח אין שפאציר־צייט די «ז .2
 אױט — שװאכערע די םאר שטונדן םיר און ארעםטירטע נעזתטערע די םאר
 אײנ• נעהאט האט )דונסעל גופא. ארעסטירטע די םח רעקאםענדאציע רער

;םינ.-ט( 15 םון שפאציר־צייט א נעםירט

 מעגן ארעםטירטע די זאלן ש&אציר דעם םון צײט דער אק אז .3
 זייער לויט גרופעס אין םארזאםלען זין־ םריי און זיך צװישן רעדן םריי

ארעםסאנטן די אז אזױ, אײנגעםירט געהאט האט )דונקעל וױלן. אייגענעם
 ט$רן ניט זאלן און אגדערן, היגטערן אײגער ״סרימ״ איז שפאצירן

;רייין( זיך צווישן
 און ארעםטאנטךראט אן אנערסעגען זאל נאטשאלםטזוא וי אז .4

ארעםטירטע רי םון אויםנעקליבן עלטםטער( )פארשט״ער, סםאראסטע א
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 ווענן םארטרעטער די אט םימ םארהאנדלען זאל נאט^אלםטװא די גוםא.
ארעסטירטע. די צו ׳טייכות א האבן װאם אנגעלעגנהײטן, אלע

ids דעם לויט איך, האב סורטע אין אנסוטען םייז נאך טאג צוױיטן 
 הוננער־ די םון נאטען אינעם תח א אנגעשריבן חברים, די םון פארשלאג
 וױלנע. פון בירנער םרייהײט־ליננדיסע אלע צו און ארבעטער די צו סטרײסער

 האבן און םאדערונגען אתזערע װענן דערצײלט טיר האבן שריםט דער איז
 טעראר־רעזשים םונעם אפ׳פאפוננ דער פאר 1קעטפ און פראטעםטירן נעבעטן

 ארױסגעשטונלט. טיר האבן פראקלאטאציע דער םון טעססט דעם טורטע. אין
 דאם האבן די אז זאנן, איד מוז פרײ דער אן* חכרים די םון ערע דער צו

 געסוטען דונקעל ׳פוין איז טארגן *is טאנ. זעלביהן דעם נאך אפגעדרוקט
 אג־ זי טיר האבן צי געפרעגט אונז און פראהלאטאציע אזא איינער טיט

 האב איך מיר. אמ נעקוסט בארײדעװדיס זייער ער האט דערביי געשריבן.
 געזען, און דורכגעלייענט עם האב איך פאפירל. דאס װײזן םיר געבעטן אים

געענדערט. ניט זאך סיין האבן חברים די אז
 איך װײם מיר, אז* דוסא נעפאלן איז םארדאכט דונסעל׳ם פארװאס

 די וױ בעסער, געװען איז שפראן־ רוסישע טײן .וואם דערםאר, סיידן נינ^
 איך אז זאנן, טוז איך אבער ארעםטאנטן. טייל נרעםטן דעם םון שפראך

 אנ־ האט ער פארסערט״ אויגז. זיינע אין אראפנעפאלן ניט דעם צוליב בין
 אנערקענט האט ער טשטעות״ ארץ. דרך נרעסערן טיט םיר *is סוקן נעהויבן

פרעסע. אוטלענאלע די אםילו זײן דאם זאל און — פרעםע, דער םח טאכט די
 נאנצער דער איבער כאסאנט נעװארן באלד איז פראסלאטאציע די
 האבן טיר חברים. די פון מוט דעם אױםנעהויבן שסארס האט זי טורםע.

 נעזעל׳פאםט־ דער אז געטעלדעט, אונז ט׳האט װאו ברייו, א באקוםעז אױך
 טיר אויכ אז אדן עטארסער אלץ װערט נובערנאטאר דעם *is דרוס לעכער

סטרייס. דעם געוזינען צו םענלעכס״ט יעדע דא איז האלטן, זיך װעלן
געװאונען. טאקע אים םיר האבן ארום טעג פאר א אין
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קאפיטל נײנםער

הונגער-סטרײק דעם געוױנען מיר

 זיך איך פלענ רעװאלוציע, דער אין איננער נעװען בין איך װען
 דער אוי איינדו־וס נרויםן אזא מאכט הוננער־םטרייס א םארװאם װאונדערן,

 ארעםטירטע. הוגדערט פאר א אדער צענדאיס פאר א זיצן אט נאטשאאסטװא.
 פאר־ ניט סיינםאל דאר איז נאטשאלםטװא די עםן. פון אפ זיך זאנן זיי נו,

 באאומ־ זי װערט פארװאם טא באקװעםלעכקייט. זייער אי] אינטערעםירט
 זאאן :ניט זי זאגט םארוואם ? םטו״ק אין ארױם נייען זײ ווען רואיסט,

? װילן זיי אויב קראפירן, »ײ
 דער םיט פארבונדן עגנ זייגען ארעםטירטע די אז איז, ענטםער דער

 זיי װאם מאכטלאז, זיינען ארעסטירטע די װאם דאם, טאקע אױםךװעאט.
 זיך אח האבן זײ װאם און זעלבסט־פײן, וױ מיטל, אנדער קיין ניט האבן

 זײ װייא זעלבםט־מארד, װי אױם זעט וואם זעאבםט־פ״ן, די ארויםגעלײגט
 װירקט אאיין דאס — באדיכנונגען די איבערטראגן געקענט ניט שוין וזאבן
םיינוננ. געזעלשאםטאעבער ברייטער דער אח שטארק זייער

 גאר ארבעטער, גאר ניט געוױינטצעך זיך געפינען ארעסטירטע רי צוױשן
 שטאט דער איבער נאר װי בורזשואזיע. דער םרן טעכטער און זין אויך

 דאם באהאלטן און — הונגער־םטרייס דעם װענן נייעם רי זיך םארשפרײט
 צװישן דעם װענן דערצייאן אליין וועכטער די אםילו וױיא מענלעך, ניט איז

 באײעגתנ. שטארקע א אן גלייך זיך הויבט אזוי — באקאנטע ארן פריינט
 פראקוראר. צום און נובערנאטאר צום פראטעסט־ברױו שיהן ארבעטער

 ניט אאייז זײנען װאם אזוינע, — ארעםטירטע די פון פריינט און סרובים
 דעריבער וזאבן און באװענונג רעװאלוציאנערער דער מיט םארבונדן דירעסט

 צו דעלעגאציעם װי קומען אן הויבן — פאליצײ דער םאר מורא אזױ גיט
 מענטשן סומען באל א אח טעאטער, אין סלוב, אין באאטטע. העבערע די

 סײן ניט געםען זײ פארװאם פראסוראר, און נובעתאטאד דעם טוסר׳ן און
םטרייק. דעם ענדיסן צו םיטלען

 טאסע םטרייסער א װעט טאטער אז טורא, די הענגט איצצדינג איבער

[29]



 »ד די װעלכן םון פלעס, «ז» נעװען װאלט דאס זזוננער. םון שטארבן
 יארן. און יארן םון טשך 8 אין רײננעװא׳מן ניט זיך װאלט טשאלסטװא

 סלײנע נעװיםע װעגן נאר דאך זיך עם האנדאט זייט אנדערער דער םון
 גאדניט. נאטשאאסטװא דער סאםטן װאם ארעסטירטע, די םאר פריװילעניעם

 נעווארן געװאונען זיינען הוננער־םטרייקם אז געטדאםן, אםט האט דעריבער
רוםצאנד. צארישן אין

 דערטראכט ניט נאר זיך רענירתנ צארישע די האט צײט יענער )אין
 האט םען װי גײאיר, װיסי ארעםטירטע די שפייזן קען טען אז געדאנס, צום
 פאר־ די אין דא עם טוט טען װי און ,1905 נאך שפעטער״ נעטאן דאם

שטאטן.( אייגיקטע
 דער דונסעל, איז הועער־טאנ, זעססטז םונעם שלוס צום םארנאכט,

 די רורך און >ןאטער מיין םון טיר דער צו נעסומען טורטע־נאטשאלניס,
 »18 באקלאגט זיך האט ער שטועם. לאננן 8 טיר מיט פארפירט טעס8נר
 צו װי ניט וױיםן ״זײ אז מאנירן״, סיין ניט האבן ״זיי ז8 נטן,8רעסט8 די

 איך ז8 סאמפליטענטו״ םך 8 נענעבן מיר האט ער מענטשן״. 8 םיט ריידן
 םא־ די װענן בילדוננ״. טיט מענטש 8״ או| מעגט׳ט״ ״טאקטישער 8 ביז

 לאזן צו מסכים זיינען נטן8רעםט8 די אױב ז8 נעזאגט״ ער האט דערונגען
 צו ניט צוזאנן װעלן זײ אויב טאנ״ יעדן זיינער8 ניין נאך םארשפארן זיך

 ניט װעלן זײ אויב ״פאװיערקע״, נאך זינגען ניט און פענצטער די )»8 זיצן
 םון אפן טערן8ס די לטן8ה םען װעט ננ,8ציר־ג8שפ םן8 הויח אין טוטלען

 םען גועט אויך שעה. םיר צירן8שפ דערלױבן וועט מען און נײן ביז יזיבן
רעסטירטע.8 די םרן פארטרעטערשאפט 8 אויסיןלײבן דערלױבן
 םארטױ אנדער ז8 איז אייננטלעך זיינען דאם אז איינגעזעז, האב איך

 דונקעל׳ם געװען איז דאם חברים. די םון פאדערונגען די נאכגעגעבז לירוננ
 איף זאג לאגע. אומאנגענעמער או םון זיך דרײען1רויםצ8 כדי נעװרע8מ

 די מיט סאמער יעדער אין דורכרײדן זיך גײז דעדלויבן מיר ״װעםט :אים
 האט ער ?״ ג8םארשל דײן ױ8 איינגיין װעלן זיי אויב זען, צו כדי חכרים,
 אײן םוז געםירט מיך האבן שליסער די און קאטער טיין עפענען נעהייםן
 די נרלט8פארה אומנעשטערט האבן טיר װאו צוױיטער, דער אין סאםער
 אפן טיר דער םןן ײעסבײן8 נעהייםן אלעםאל טיר האבן שליסער די םראגע.

קארידאר. עס נדערן8
 כט8טר8ב ט8געה שוין רעסטירטע8 לע8 האכן שעת 8 וױ װייניקער אין

 סאם־ קייז נעװען נארנישט איז וואם ״קאטפראםים״, דעם אעענוטען און
 ארום שפעט, נעװען שוין איז עם כאטש און -וינ. םולער 8 נאר פראמים,
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 פאר־ אלע זיך האבן םיר סאםערן, אלע נעעםנט מען האט אװנט, אין צעז
״אפנעפאםט״. האבן און קאמער גרעםטער דער אין זאמלט

 גע־ אפנעשאםט טורםע דער םון רעגולאציעם אלע זיעען אװנט יענעם
 געבראכט האבן יענע און װעכטער פאר א ארויםגעשיקט האבן מיר װארן.
 מען מילך. מיט סאנען נרויםע און בולסעם װייצענע פרישע טיט זעס גאנצע

 פון ארײנגעטראגן מען האט דערוױיל םלייש. נעקאכטע געבראכט אויך האט
 1ארײ איז עם װעלכן אין םאטאײאר, קופערנעם נרויםן דעם טורםע־קיך דער

»ידן. אננעהויבן באלד ה-אט םאםאװאר דער װאםער. עםער דריי־םיר א
 א אװעהנעשטעלט םיר האבז שםייז דער און םאמאװאר דעם ארום

 אוים־ נעדארםט הארצן ניכטערן אםן םריער האט וזבר יעדער תאך. שטרענגע
 אים מיר האבן םינוט םוםצן םיט ש&עטער ערשט טײ. נלאז א טרינסעז

 האט שפעטער שעה האלבער א מיט ערשט און טילך. גלאז האלבע א נענעבן
 די באקומען האבן עטארקערע די נאר קעז. טיט ברויט עםן געטענמ ער

פצייש. עםן צו דערלױבעניש
אפםאםטן. באם נעװארן געשעדיסט ניט איז חברים די םון קיינער

 װאוהין קאמער״ צענטראלער גרויםער דער אין צוזאםען אלע עםז דאם
 אוים־ און קאמערן אנדערע םון טישן די געװארן אריינגעטראנן זײנען עם

 די שונא, איבערן זיג םון םרײד די באנסעט, א אח ודי נעװארן נעשטעלט
 םאר־ זוי אלעטען אונז יהאט פאמח דערםאלנרייכן א ענדיסן םון םרייד

 ״פאװיערסע״, נאך זיגגען צו ניט צתעזאגט האבז טיר כאטש שיכור׳ט.
 נעקלועעז האבן אריין נאכט דער איו װייט כאר. אין נעזוננען אלע טיר האבז

לידער. פרײלעכע אונזערע
 אונזער טיט נעװארן אננעשטעסט אױך זיינען װעכטער די מאדגע:

 םיר װעלכן םון נפש, פאםקודנער א שליםער, די םון עלטסטער דער םרײד.
 װאנצעם דיסע זײנע אין נעשםוכט האט געליטן, םך א אלע שפעטער האבן

געזאנט: אןן
 א אױך איז הונט א »1א מיטםילן? ניט קענעז טיר מיינט איר —
הונגערט. ער װען רחטגות,
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קאפימל צענטער

 אנטלױפן געפרואװט האבן ארעסטאנטן אזױ וױ
טורמע אנטאקאליער דער םון

 אײנ־ האט דונסעא טורםע־נאטשאלניק דער אז דערטאנט, האב איך
 האבז ארעםטירטע פאליטי׳פע אייניסע װי נאכדעם טעראר־רעז׳פים א נעפירט

 אננעקוטען כין איך ווען טמ־מע. אנטאקאאיער דער פון אנטלױפן געפרואװט
 אין געהאלטן טורמע נאנצע די האט ,1904 םאי, אנהויב טורמע דער אין

 תאם דערצייאן, דא װיא איך ״פאביענ״. דעט םיט קאכן אוז רע׳פ׳ן איין
אנטצויפו. צו פראבע יענער װענן איבערנעגעבן טיר האט םען

 נעװאוםט, האבן ײאס ארעשטירטע, עטלעכע נעזעםן זיינעז טורמע אין
 כיז םינח אױ אדער קאטארגע, אח אדער אפ׳פיקן איגניכן זיי װעט טען אז

אנםאויפן. צו באשאאםז האבן זיי פון אייניסע םיביר. אין ״כםילסא״ יאר צען
 אויםך דער םיט קאנטאקט אין וגערן געטאכט טוז פארזוך אזא יעדערער

 סויםן זיך לאזז װאס וועכטער, פאראן אאעמאא זיינען טורמע אין װעאט.
 ליטעראטור. אומלענאלע אויך אמאא בריװ״ איבער ניבן זײ געלט. פאר

 פרי? דער אױ חברים די מיט פארבונדן ׳עטענדיק טורמע די איז ז״ דורך
 האבן װאם וועכטער, אזוינע אפילו נעפונען זיך האבן יארן מיס שפעטער

אוטזיםט. געהאלפן זיי און רעװאאוציאגעח די םיט סיםפאטיזירט
 טורמע איז ארייננע׳טטונאט האט טען אזא: נעװען איז פאאן דער

 1אי אייננעקלעפט נעװען זיינעז זענאען־ די זענלעך. ׳פטאאענע עטאעכע
 די םון אייניקע צו ארייננעש״קט האט טנן תאם ביכער, נרויסע םון טװאאען

 אראפאאזן זיך נראטעם, די איבערזענן נעדארפט האט טען ארעםטירטע.
 אינע־ פונעם ארויםגײן אייאעכער, צוטיפגעבונדענע אה ׳פטאק םערטן פונעם

 פארסן דעם אריבערקריכן דארטן הויח, אויםנװייניקטטן אםן הויױ װיײנקםטז
הװארטירן. םאראוים־בא׳פטימטע די אף אריין שטאט אין אװעסניין און

 חברים די האבן סאמער אײן אין :אזױ נעזענט טען האט נראטעם די
 צתעצוינן האט װעאכער נעשפרעך, הויכן א א־ער נעזאנג א ארנאניזירט

 אנהױבן ארן קומען םאענן װעכטער די קארידאר. נאנצן םונעם װעכטער די
 אייגער האט דערװייא שײיינן. זאלז זיי אז ארעסטאנטן, די םיט איינ׳טענה׳ן

 דער בא נראטעם. די נעזענט קאטער באשטיטטער דער אין חברים די םזן
םון באװענוננ יעדע נאכנעפאאנט האבן װאם חברים, נע׳פטאנען זײנען טיר
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 טען האט נאענט, סומט װעכטער א »ז נעזען, טעז האט סוים װעכטער. די
אױפנעהערט. האט זענן דאם און םיננאל א נענעבן

 אלע זײנען ענדלעך אכער װאכן. לאננע םון ארבעט אן נעװען איז עס
 די אין שפאלטן די כדי אוגטערנעזענט. נעװען קאטער דער םון נראטעם
 טיט םארסלעפט זיי מען האט אױנן, די אין װארםן ניט זיר זאלן גראטעם

 איין נענונ נעווען איז נעדארםט, האט םען װען ברויט. צעסנאטענעם
םענצטער. פונעם גראטע נאנצע די ארויסצוגעטען אח שטויס שטארסער

 באשלאסן האבן ארעםטירטע די ™ען פארנאכט, א נעװען איז עם
 עלױ טעות, היין ניט האב איך אויב זיינען, געלאפן פלאן. זייער דורכצופירן

 צונוים־ אן» אראפגעלאזט זיך נראטעם, די ארױםגענומען האבן ן״ מענטשן.
 הוימ. אינעיױיניהםטן דעם דורכגעגאנגען הױױ, אפן לײלעכער געבונדענע

 דעם אין הריןז אינעװײניסםטן םונעם פירט װאס טייער, באם שליםער דער
 געלאזט זיך האט ער אונטערנעסויפטער. אן נעװען איז הויח, אויםנוױיניקםטן

 האבן אנטלױםנדיסע די אפנענעבן. ער האט שליםל די בינין. און באפאלן
 װינסצ א אין איז דארט הוין*. צוױיטן אין ארוים און טויער דעם אויםנעטאכט

 דער צו צונעלײנט האצץ דאס האבן זײ האליז. נעהאסטע סטאס א געלענן
 נענוםען און נאם, דער פון הויױ דעם אפ טיילט װאם ײאנט, נעמױערטער

 סײן נעהאט ניט האט חבר עלטערער אן אײנער זייט. יענער אױ קלעטערן
 אריבער־ העאפן אים זאא ער איננערן א נעבעטז ער האט קלעטערן, צו כח

 איז חבר עלטערער דער נעוזאלםן. אים האט יענער מויער. איבערן הריכן
 פאר־ דערװייא זיך האט נעהאלפן, אים האט װאם דער, אבער אריבער.

 געכאפט איז ער און — אלארם דער אנגעהױבן זיך האט עם שפעטיסט.
ערשטער. דער נעװארן
 םאחשיידענע אין צעלאםן זין־ ■זײנען םויער זייט יענער צעז די

 איבערייןע די נעראטעװעט. זיך האבן דרײ זיך, דאכט נאר, אבער ריכמוננען,
טורמע. אין צוךיס נעײען ׳שויז ארום םוםצז טינוט א אק זיינען

 איז ער אט־ײאם. נעשעז איז םראנץ, ארעםטירטע, די םון איינעם םיט
 גענאננען איז ער טורטע. דער םון שטרעקע לאנגע נאנץ א אפנענאננען שױן

 »ז געגלויבט, ׳מױן האט ער אריין. שטאט אין םירט ױאם בריסא, איבערן
 זיכערע « נעהענט. נוט ער האט שטאט די געראטעװעט. איז ער און אט־אט

 זעץ איזװאזטשיס, ערשטן צום דערגײ םארגרייט. נעװען איז סװארטיר
 גראד באגעגענען אים דאח* איר, טיינט ײער, איז םאר. און אװעס זיך
 האט װאס ׳טפיאז, דער »א»ץ? יענעם אין נראד און םינוט יענער אין

דערסענט באלד אים האט שפיאן דער צייט• א טיט צוריס ארעםטירט אים
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 !״ טורמע אין זיין דאך דארםםט ת ז דא טוםטו ״װאם : אפ זיך רוםט און
 אים האט מען חאו טורטע, אק אפגעםירט און נענומען אים האט ער און

קייטן. אין םארשסידט
 איז טורטע םון ארוים איז ער :אט־װאם געשען איז חבר עלטערן מיטז

 האט ער אנטצויםן. געגרייט ניט אנהזיב םון זיך האט ער אתטערװעש.
 שלאםן. צייגן נעװאלט און סאמער אין זיך בא אויסנעטאן געהאט שוין זיך

 רוױ א אים מען האט לויפן. קען איינער נאך אז ארױסגעוױזן, זיך האט
 אונטער־ איז נעלאפן ער איז נעװעז. ניט איז אנצוטאז זיך צייט געטאן.

 אריבערסלעטערן נעהאלפז אים האט חבר א :געגליסט אים האט עס תעש.
 ווײםע אין אז געטאז, טראכט א ער האט באלד טאסע אבער פארהן. דעם

 יעגער אה ? מעז טוט װאס װייזן. ניט ערגזףן אין זיך ער סען אונטערװעש
 באױאסס! בערגל א נעהױבן זיך האט טורטע, דער אנטקעגן פונקט גאס, זײט
 פינצטער־ דער אין סוםטעם. די צוױשז ארײננעהראכן ער איז סוםטעם. סיט
 איבער צוױיטן דעם אין הוסט אײן פון געסראכן ער איז נאכט דער םון ניש
 נעציטערט האט ער נאכט. גאנצע די פארבראכט ער האט אזוי נערגל. דעם
 דער נעסוטען צאן. א אױ צאז » געטראםן ניט אים בא האט עם קעלט. פון

 « םיט הוסטעם, צוױשן בערנא א אױ פארשטעקט ליגט ער און םרימארנן
 װעצטן נעיןערט פאליציי די האט שטאט אין טורטע. דער צו דערלאנגען האנט

 טורםע לעבן בערגא אפן געאעגן דא איז ער און אנטלאפענע. די געפינען צו
נאטקעס. מיט העמד « איז —

כײטאנ. ש&עט ביז איבערגעלענן ער איז אזוי
 װענ. א םון וזייט ניט פלאץ א צו דערסראכן איז ער ? װייטער װאס

 באש^אםן ענדצעך האט ער מענטשן. אלערלײ נענאננען זײנען װענ אםן
 פארדעכטיש. װייניסער אויסזען אים װעל[ װאס פארבײג״ער, די צו װענדן זיד
 איז אלטער דער טײדצ א טיט בחור ױננער א פארא״ א אנגעפומען איז עס

 אזױ, און אזוי דערציילט: זײ און באהע^טעניש זײז פון ארויםגעסראכן
 ארױם־ אתנט אעצטן זיך האט ער רעװאלוציאנער, אנט^אפענער אן איז ער

 דער איבערנעבן אים זײ זאצן וױצן, ■זײ אויכ טורטע. םון געראטעװעט
קליידער. ברענגען אים זיי זאלז ניט״ אויב פאליצײ.

 אים זײ האבן ארום צײט א אין און אװעקגעגאנגען איז פארא דאם
פליידער. נעבראכט
 דער־ נעהאלפן נאך אים האכן צװײ די אננעטאן. זיך האט אאטער דער

סװארטיר. זיכערע די גרייכן
שטאט. די פארלאוט ער האט ארוט טענ עטלעכע אין

[341



קאפיטל עלפטער

פאטאראקי פאדפאלקאװניק

 רעם נעהאט ם״נט איך האב טורמע, אנטאהאליער דער אין זיצנדיס
 שליםער״ די םון עלטסטן דעם געהאט פײנט האב אין־ ;דוגקעל נאטשאלגיס

 טראנט שליםער א אז באריטט, אײנטאל ניט םיר פאר זיך האט װעלכער
 האם א נעםילט האב איך ;׳טיםן צו כדי נאר צירונג, פאר ניט רעװאאװער א

 טריט יעדן איבער רעכט א געהאט האט װאם כאליאםטרע, גאנצער דער צו
 אין־ האב אלעטען םון מער אבער טאג. 1אי שעהי פיר־און־צװאנציס מײנעם

 ״דיעלע״ טײן נעםירט האט װאם אםיציר, זעאנרארמםקע דעם געהאט םײנט
פאטאראקי. פאדפאלסאװניס )סעים(,

 ערשטן םונעם נאד איינפאך. גענונ נעװען ״דילע״ די איז אײגנטלעך
 ארעסטירטע אלט־נעזעםענע האבן טורמע, אין אנגעסומען זײנען מיר ווי טאנ,

 ״קאמיטעטשי־ פאר םאררעכענען אונז וועט מען אז דיאננאז, דעם נעטאכט
 נעוױיגטלער מען סריגט רערפאר אז און םארט, נעװ״נלעכן פונעם ?עם״

 ״אונטערזוכתגס־צײט״ דער אין אפזיצנריס םיביר, יאר םינף םרן *פטראח א
אנדערהאלבן. אדער יאר א

 אויםנעטראטענער דער איז דאט אז נעװאוםס, אױך האבן אליין מיר
 אייננע־ זײנען ארעםטירטע די ארעהטירטע. פאליטישע באהאנדלען םון װעג

 בא־ רעװאלוציאנערער דער אין אנטייל זייער לויט ערשטנם, געװאו־[, טייצט
 זײער בא נעפונען מ׳האט װאס מאטעריאל, דעם לױט צייטנם, ;ױענונג

ארעםט.
 צוױען ליניע די דורכםירן גוט זייער םלענט זשאנדארמעריע צארישע די

 טענט׳פן ארעםטירט מען האט טאטער םירער. א און רענס־און־פאילער א
 געטאכט טען האט םטרייס, א פוז צ״ט דער אין אדער דעמאנםטראציע א אח

 גע־ האט באטרעםנדיקער דער ראלע א פאר װאס אונטערזוכוע, נעגויע א
 זעסס ביז דרײ םון סריגן נעוױעטלעך םלעגט רענס־אח־פאילער א שפילט.
 ם׳איז וואם פירער, געװען װערן. באםרייט דערנאר און טורמע חדשים

 )רענק־און־םאילערם(, ״מאםאװיקעס״ פאר זין״ פארשטעלז צו נעלוננען ■זיי
 ארעסט. םונעם צייט דער אין נעםונען נארניט זײ בא מ׳האט ווען עיסר דער

 שװער טענטשן א איז ערשמגם, סך. סײן נעגוען ניט איז אזױנע אכער

[85}



 « נעײען איז ער װען ניט״, װײם ״איר 1« פ«ר זיך םארשטעאן צו נעװעז
 W » נעהאט דפאנדארטעריע די האט צװייטנם, ;טוער רעװאאוציאנערער

 נעווען זיינען דריטנס, ;באיס ערשטז םונעם טוער א דערקענט האט און אוינ
 ארעם־ דערסעגען צו אח פראסטיצירט זיך האבן װאם עפיאנען, םפעציעאע

טירטע.
 עםיצן האט םעז אז םאר, אייך שטעלט אזוי: עס טען האט נעטאן
 אז זאנט, טענטש דער ארבעטער־סװארטאא. דעם אין םינםס״ אין אחגםטירט

 זשאנ־ די אערער. אחנר האנדאס־אננעשטעאטר ארבעטםאאזער אן איז ער
 ער איז צי םענט׳פ, אײנםאכער אן טא?ע ער איז צי ניט, װייםט דארטעריע

 בא טזןן האט געםרנען נוט. איז פאםפארט זײן טוער. רעװאאוציאנערער א
 ניט זשאנדארמעריע די איז דאך אבער גארניט. קװארטיר דער אח אים

 װאם ׳טפיאנען, די םון איינעם נאך מען ^יקט ? מע; טוט ױאס־זשע זיכער.
 יענער דורך טורטע. צענטראאער טאםסװער דער אין יארן אפנעזעםן איז

 סיין פארשיסט האט מען וועטען ארעסטירטע, «אע דורכגיין םאענן טורטע
 «אע כטעט געסענט האט אױנ, נוט א מיט טעגטש א ׳טפיאן, דער םיכיר.

 טוט טינםס, קיין קוטט ער צענטראצ דורכן דורכנענאננען זיינען װאם די,
 װאם פארשוין, דער ביםטו דאם ״אהא, :זאנט און ארעםטירטן אםן סוס א

 ארעם־ דער אזוי?״ און אזוי נאםען אונטערן פאר־צוױי־יארן נעזעםן איז
באװענוננ. דער אין אאגע זײן װעדאינ כאהאנדאט נאכדעם װערט טירסגר

 טעות׳ן, נעטאכט אטת, האט, ז׳טאנדארטעריע די אז זאנן, טוז איך
 דער־ צו אויםגעאערנט זי היאבן פראקטיקע יארן צענדאיהער זעלטן. אבער

טוער. רעװאאוציאנערן א שטעסן
 האט טאמער סאטענאריעם. איז נעװארן איינגעטײאט זיינען טוער די

 נעוױינטאעך אים מען האט דרוסערײ אומאענאאער אן אין געכאפט עטיצן מען
 די אין צװאנגס־ארבעט ׳שװערע נעװען איז דאם ס^סיארג®. אח םארשיסט

 םאר־ זייז םאענן ארעםטאנטן די םיביר. פון קויאךגרובן אדער נאאד־גרובו
 אפגאאן זיי ט׳םאעגט ארבעט. דער בא סיי סאמער״ אין םיי קייטן איז קאװעט

 דערקענען. באאד אים טעז זאא עטיצער, אנטאויםט טאטער כדי קאפ, האאבן א
 נעװען איז טורטע־נאטשאאניס דער און רעכט, שום סיין נעהאט ניט האבן »ײ

וױאן. איינענעם זיק לויט שטיץ זײ נעבן צו םרײ
 און סאטארנע, יאר צען כיז םינף אח םארשיסן טען םאענט נעװיינטאעך

 טוזן ערשט ער םאענט אפנעדינט, האט באטרעפנדיקער דער תען נאכדעם,
 אין װאוינעז םמ װאם איינער ה., ד. ״פאםעאענעץ״, א װי סיביר אין גאײנן

אױפזיכט. פאאיצײאימער אתטער ארט דעטזעאביסן און אײן
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 טוער פאליטישער « וואס שטראױ, נרעסטע די געװעז איז סאטארנע
 אײננעםירט איז װאס טויט־שטרא^, זיך״ פארשטײט אױסער, — נעסראגן האט

 קאטארגע געװארן. באזינט איז רעװאלוציע די וױ גאכדעם ,1906 איז נעװארז
 באװאפנטן א ארױםגעװיזן האבן וואם ארעםטאנטן, אזוינע סרינן אויך םצעגן

 נרופע א מיט פאל דער נעווען איז ראם וױ פאליציי, דער סענן װידערשטאנר
.1904 אין יאסוטםק אין םארשיקטע

 צעגטראלער דער םון נעוױינטלעך טוער, פאליטישע וױכטיפע אנדערע
 קרינן םלענן דאהוסענטן, װיכטיסע םיט געכאפט זיי ט׳האט אױב פירערשאםט,

 אועםטאנטן די װאו מורטע, אזא נעװען איז ז־אם ד^סיװגז. אגפפפאמזפןפ
 אין ארבעטן טעסםטילן, װעבן שיך, נייען לטשל, װי ארכעטן, נעטוזט האבז

 נע־ זיר ה^בז ראמעס ארעםטאנטסקע די נ. ד. א. פעסער״ םאכן קוזניעס,
 ארבעט די םיביר. אין ניט רוסלאנד, םון שטעט פארשײדענע די אין םונען

 צו רעכט א נעהאט האבן ארעםטאנטן די און שװער, זײער געװען ניט איז
 עםן. דאם פארבעסערן צו אמ םארדינםטן זייערע פון טייל א םארברױכן

 זייער א פאר פאררעכנט געװען ניט ראטעם ארעםטאנטםקע איז דעריבער
 ארעםטאנטםסע אין םארשיפן מעז םלעגט געװיינטצעך שטראױ. עװערער

י#ר. דריי אדער צוױי ראטעם
 זאנן, צו אזוי טוער, רענס־און־פאיל די — טוער האטעגאריע דריטע די

 צשח־ סיין אדער סיביר, קײן ענטתעדער ארויםגעשיקט קרינן םצענן —
 דארםן םצענן פארשיקטע די יאר. םינןז ניז דריי פון פעריאד א «ף רוםלאגד

 פאליצײאישער אונטער פלא׳ז זעאביקן דעם און איין אין צייט נאגצע די כלייבן
 סענען זיי פלעגן בא־״טגדיקע, א נעווען איז ׳פטאט די אויב אױםזיכט.

 איז דאס אבער אויב אננעשטעלמע. אדער לערער אלס — םארדינעז עפעם
 טזרח־ םון װעלדער װיכמע די אין ערנע׳דתאו דערפל םארװארםן א נעװען
טורטע. װי בעסער סך סײן נעװען ניט דאם איז סיביר,

 «ו» גס»מ ןאךיצזפג אין נעװען איז )םאר׳עיקתנ( ״םםילסא״ ערגסטע די
 דױערט זוםער דער װאו דארט םיביר, צםון־טזרח אין יאסוטםס זײט יענער

 םיגצטער. איננאנצן חרשים דריי איז וױנטער אין און זזד׳פים דרײ נאר
 ארוט־ ארן פעל פון געטאכט יורטע א אין ײאוינען דארםן טעז םלעגט דארטן

 נעװען איז זאך איין שנײ. און אייז םון בלאסם מיט ז״טן אלע םון נעדעסט
 דארט םלענן טובערקולאדסראנסהײט מיט מענטשז :נעגנטן אזוינע ננונע גומ

געזונט. ײערן אדער אפשטארבן, באלד אדער
 זשאנדארםססע ״טיין״ תענן דערציילן נעװאלט אבער דאך האב איך יא,
פאטאראסי. פאדפאלקאװגיס אםיציר
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קאםיטל צװעלפטער

שפיאן װיסנש^םטלעכער צארישער 8

 נעםונען םיר ג« האט מע] אייגםאך. בערן־ נעװען איז ,דיעלע״ םיין
 נעםונען, האט םען זאך. סלענסטע די געװען איז דאם ליטעראטור. ביסל א

 טען ערנםטער. נעװען שוין איז ראס פאםפארט. פאלשן א אח לעב איך אז
 די םראכט. פונט 30 טיט פוד 4 אח קװיטאנציע א נעםונען טיר בא האט

 ״םראכט״ די ארונטערנענוטען און וואקזאל אפן געגאננע! זיינען זשאנדארמען
 דערםיט רוםיש. אח טאי־פראשלאםאציעם נעװען זיינען דאם אז דערזען, און
 אין טוער אנםירנדיסער אן נעװען בין איך אז נעתארן, פעםטנעשטעלט איז

ארנאניזאציע. ארטיקער דער
 איך בין םריער פעםטצושטעל!• געװען שװער ניט איז רעקארד טיק

 אױ םאלדאטן אין נעװארן אפגעגעבן און פטודענט אלם געװארן ארעםטירט
 1אי נעװארן ארעםטירט םטודענט, »אס נאך אצץ איך, ביז נאכדעם יאר. «

 וױלנע. אק נעוואח ארעסטירט איך 1בי איצט חודש. א אפנעזעםן אח סיעװ
 איך וױ אזויגער זשאנדארמען. די םאר הלאר נעװען איז סאריערע םיין
 דורכניין װעט ,דיעלע״ זיין ביז יאר־אנדערהאלבן » אפזיצן נעדארםט האט
 און פעטערבורנ, איז און זשאנדארמעריע ארטיקער דער אין סטאדיעם אלע

סיביר. יאר םימז סרינן נעדארםט ער האט נאכדעם
 גועגן נעוזאט ניט שױן אין־ האב נעװארן, סלאר דאס איז םיר וױנאלד

 װעלן נעשעענישן די זארנן. צו װאם װעגן נעהאט ניט טראכטן, צו װאס
 אננענוםען איז עם װען נאך עיסר דער נאננ. נעװיינמלעכז ץייער גײן שוין
 ,פא־ םון אפ זיר זאנז רעגואאציאנערן אז כלא, אייזנפעםטער אז אלס

 אונטערזוכער די װאם פראגן, סײן ניט ענטםערן זײ ה., ד. קאזאניעם״,
 סריװילעגיע נעזעצלעכע א געווען איז ענטםערן צו זיך אפזאנן זיי. שטעלן

 אױס־ דאס חאבן ארעםטירטע פאליטישע די און — ארעםטירטן יעדן פון
 עפגט־ 1« געײעו איז פראצעם דער סיידן םאם, נרויםער א גאר אין גענוצט
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 דער סענן באעואדיקונג א טיט ארויםטרעטן נעװאאט האבן זײ און אעכער
פראצעםן. אזוינע געװען ניט איז 1904 אין אכער רעניתננ.

 דערכיי ענטפערן. צו אפנעזאנט זיך אן טאג ער׳שטן םונעם האב אין־
 װאם אויםרייד, דעם ר,אבן נעדארפט ניט אםיאו רוםאאנד אין םען האט

 ענט־ צו םון אפזאגן זיך סען אנגעקאאגטער 18 װאו אםעריסע, אין ט׳האט
 דענראדירן״. טיר אדער מאדן םיר קען דאס װאכ דעם, םון נרונט ״אםן םערן

 זיך זאנט ער אז געענטםערט, האט אנגעסאאגטער אן — פשוט און פראסט
םארטיק. און פאקאזאגיעס, נעבן צו אפ

 ענט־ אזא מיט באנונענען זיך םאענן אםיצירן זיטאנדארמסהע אנדערע
 אםיציר דאזיסער דער פאטאראסי. פאדפאאסאװניס ״םײף׳ גיט אבער םער.
 ,גיט־עככזער״ יעדער תי אפשמאמוננ. נריכייטער םון געװען הענטיס, איז״
 בא־ נעװאאמ זיך ער האט רענירוננ, צאריעער דער פון דינסט אינעם רום

 נע־ וױ םלאכה, די בעםער אםיאו קען ער אז װייזן אױסםײנען, זונרערס
 טאראאע 8 אננעסאאנטע די םאר אייננעםירט ער האט נו, רוםן. בירטיקע

 וױ ערנער, נאך אייניסע םאר און בעסער ניט נעװען איז תאם פײגיסוננ,
פײן. םיזישע

 נידעריקער ביםל 8 םרן טענטש » נעװען איז םאטאראקי פאדפאצסאותיס
 געמען איו װאס פנים, א םיט םלײצעם, כרייטע מיט װאוקם, טיטעלן וױ

 קאפ זיין אז איינדרוס, דער באקוטען זיך האט עם לעננער. וױ ברייטער
 ארוימ. אונטן םון און אתנטער אויבן םון צונויםנעסװעט׳שט ביםא א אמ

 אויםנעזען נאר האט פנים זיין םיאום׳ער. סיין נעװען ניט ער איז דערבײ
 האט און נלײך און ברייט נעװען איז םויל דאם םיר־סאנטיס. צו ביםא א

 נעצוינן זין־ האבן איפן די איבער איפן. דינע פאר א םיט פארמאכט זיך
 איז נעװען אאן. מארםע צװיי װי ײאנצעלעך, דינע אנממועקםאטע צוױי

 זיאבערנע רי אוז ארויס, נאדא דער םון וױ אנגעטאז שטענדיס פצטאראסי
 דער ניי. װי נענאאנצט, האבן ׳טינעא מיאיטערי׳טן נראען זייז או« עפאאעטן

 אעננילעבע, צוױי — אוינן זיינע פאטאראתי׳ז איז געהאט םײנט איר האב עיסר
 זײן אין אײנשניטן װי אויםנעזען האבן װאם אויגן, סאונע סאאטע, גראע,

 נעהאט, ער האט טבע א הוינ^ גאאט־אננעצוינענער דער םיט פנים בלאסאעבז
 וזאבן אויגן. די פארםאכט האאב ער האט ייר, אמ נעסוסט האט ער װען אז

 זיך האט עם וועאכע פון עפעאטעאעך, ׳טםאלע נאננע צוױי באסוםעז זיך
םייער. קאלט א נעגאסן

דעם װעגן טראכטז סעז איר אין «װעס זיינעז יארן אזויםיא װען איצט״
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 ער האט צי ? נעלעכט ער האט וױ :זיך איך םרעג אביעסטיװ, טענט׳מן
 אוכד םון טאםסע די אט אװעסגעװארפן אמאל ער האט צי ? געלאכט אטאל

 האט פאטאראהי װען צײט, יענער אין אבער ? ׳צארפזיכט דערבארעמדיקער
 שװערער, װאם באשטראםן צו םיר כדי כאפן מיך — pm אייז נעהאט

 איז לאפעם, זײנע פון ארויםדרײען זיך — צװעס איין נעהאט האב איך און
קא׳טמאר. א װי געװען טיר פאר נפש דער אט

 דער איז דערמיט ״פאהאזאניעס״ נעבן צו אפגעזאגט זיך האב איך
 מיך וזאלט ער פאטאדאקי׳ן. בא ניט אבער דערליידיקט. זיך, דאכט ענין,

 םענצטער״ דרײ מיט צימער גרויסער א איז דאם סאבינעט. אין זיך בא
 ׳פטולן, פ״ן־געבעטע עטלעכע מיט וױנ?ל, א אין ׳טרייב־טיע ׳פיינעם א ט’מ

 אדער גענעראלן םון פארטרעטז קײן ניט דוהא — װענט די אױ בילדער מיט
 נאך טעפיך. קאלירפולער רייכער א איז פאל אפן טאלערייען. נאר פירשטן,

 כאטש אפצורוען זיך פארנענינן א איז טורמע־קאמער דער אין זיצן דעם
 םארשטעלט פאטאראקי צימער. לופטיהן גראמען אט־דעם אין צייט ׳פטיסל א

 באקאנטער, גוטער א גלאט איז ער אויספרעגן. נארניט דיך וױל ער אז זיך,
 און פאפיראם, א פאר דיר שלאגט ער געש&רעך. א דיר מיט פירט װעלכער

 װער װארים אפגעזאגט, זיך װאלםטו גערױכערט, יא װאלסט דו װען אפילו
 טען טאבאס. צום צוגעטישט ם׳איז מיטל נארסאטי׳פער א פאר װאס װײס

 גלאז, אײן פאר דיר שלאגט פאטאראהי און טיי, גלעזער צװיי אריין טדאנט
 אין אריינגעגאםז האט מען ױאם װײסט, װער וױיל אפ, זיך זאגםט דו אבער

 פאליטיס, װעגן שטועם א איז דיר מיט אװעס זיר לאזט פאטאראקי טיי. דער
 איז ער װאס װייסט, װער וױיל נארכישט״ זאגן צו ניט זיך היטסט דו און

 אזוי דיר מיט רעדט ער װי דערינען, אינמיטן נע׳פפרעך. זײן טיט אויםן
 זען, צו פנים דײן אף סוקט און פאטאגראפיע א צו דיר ער רוקט םרײנטלעך,

 םון בילד דאם דערזען תעםט דו װען מינע, א עפעס מאבן װעסטו אפשר
 שױן האט ער אז דערציילן, צו אן דיר ער הױבט פלוצלונג נאר באהאנטן. א

 ארגאני־ גאנצע די אז אדן דעם איז דעם און דעם און דעם העגט זיינע אין
 און דער און ארויסגעגזןבן, מיך האט דער און דער אז רואינירט, איז זאציע

 און — )געהיים־פאליצײ( ״אבראנהע״ דער פון דינסט איז שױן שטײט דער
 גע־ « אלץ איז דאס אז װײסט, רו כאטש און ניט, אים גלויבםט דו כאטש

מילך. מאטעס דער אײן דאך דיר פאלט טריס, טיינער

 װערט פאטאראסי, פאדפאלקאװניס אוימ זיך הױבט דערינען אינםיטן
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 פנים דייז צו אונטער זי טראנט און פויםט די צתויח בייאט פאפיר, ײי כלאם
:ליפן דינע צוױשן םון ארוים שיפעט און

שטױב. אח צערייבן אייך װעצן טיר —

 רעװאלוציאנער א װאם יזאך, אײגצייןע די ארוים. זיך ער גיט דערמיט
:איז אוטשטענדן, אזױנע אין ענטםערט

סורץ. אייך זײנען הענטעלעך די —

 דינער. צארישע אנדערע אלזג װי מער פאטאראסי׳ן נעהאםט האב אין־
 געװאוםט, האט ער װאס דערפאר, אפשר געהאט. ליב ניט אויך ה־אט טיך ער
 סטודענט א איז יארן אטאליקע םטודענט. s אינטעלינענט, »ז בין איך אז

רוםלאנד. אין חשיבות גרויסע א געווען
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קאפיטל דרײצנטער

טורמע אנטאקאליער אין טאג דער

 אעבן טאג־טעגאעכע ראס באמרייבן זאא איך צייט אםשר שוין ם׳איז
טורטע. אנטאסאאיער אין

 קאאר איז םיר און נעענריסט זיך האט הוננער־סטרײס דער וױבאאד

 םארשיסט װעא איך כיז יאר־אנדערהאאבן א זיצן דאחי איך אז נעװארן,
 טיר ם»ר איז צםוךרוםאאנד״ סיין םאא בעסטן אין אדער םיביר סײן מ־ערן

היים״. דעם 1אי ״װי טורטע אק אייגםמראיען זיך :אויםגאבע די נעמטאגען

 די יןאמער. איין אין חברים אנדערע זעקם םיט איך האב נעװאױנס
 נעמטאנעז זײנען וואם בעטלעך, זיכן די חו׳ז א און נרוים, געווען איז סאםער

 די בענס. פאר א אגן טיש לאננו א פאר פאאץ געװעז נאר איז ריי, א אין
 נעװען איז עם אריין. הױױ אין פענצטער נרויםע צװיי נעהאם האט קאטער

 םען װאאט ארדענונג, טטע האאט טען רוען און, גענוג אופט און גענוג איכט
 צװיען טער־ארגאניזירטע די האבן שלעכט. ניט נאר אײנריכטז געסענט זיך

 כדי װייניסער־ארגאניזירטע, די סעגן קאטח שטארסן א דורכםירז נעטוזט אומ
 רואינירן ניט זיך און הקדש א אין אעכן ניט זאאן םיר «ז אזוי״ ט«כן צו

נערװן. די און געזונט דאם

 אנ־ נעײען זײנען בעטאעך די װאנצן. די םון אננעהויבן האבן םיר
 םאעגן ביינאכט דעראיידן. צו נעװען נאך איז בייטאנ וואנצן. טיט נעפיסעװעט

 םארװאנראען אין אונז איכער סריכן און כאוט אתזער זוינן און ארויסקריבן זײ
 ניט טען סעז צי :פראנע די נעשטעאט האכן מיר ®יין. א איז ׳מלאױ דעם

 סאטער אין העראסיז• מיט אנגעהויבן האבן םיר ? פלאג דער םרן װערן פטור
 די םון וױנסאען די נע׳פטירט האכן טיר העראסין־אעטפצ א געװען איז

 דאם אז ארויסגעװיזן, אכער זיר האט עם סעראםין. טיט בעטלער אייזערנע
רפואוז. סגאפע א איז

 דעם נוצן צו אנשטאט םייער. :עכא אפן נעפאאן אונז פון עטיצער איז
 םיר האכן נעטאן פייער־אעםפא. דאם גענוצט טיר האבן סעראסיז, סאאטן
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 ארויםנעמאעפט טאטראץ, דעם בעטא םתעם אראפנענומען טעטאדיש. דאם
 לאטפ םונעם םייער דעם םיט דורכגעגאנגעז און ציםער אינםיטן בעטל דאם

 שעדיקער די ארויםטרייבן םלעגט דאס אײזן. דעם םון אינטש נאך אינטש
 האבן נאכדעם רײן. געמאכט האט דאם און באהעלכענישן טיםסטע די פון
 שװערער. געװען ארבעט די איז דא טאטראצן. די צו נעםעז געדארםט זיך טיר

 דורכגעםירט רײגיסוגג די אױך רא אי» קעראסין םון הילח דער טיט אבער
דערםאלגחיך. געװארן

ציכטיס. געװען קאמער אוגזער איז ארום תאך 8 אין

 זיבן די צוױשן ארדענונג די אײגצושטעלן נעװען איז שװערער םיל
 כאראסטערן, פארשיידענע טיט מענטשן געווען זיינען דאם ארעםטירטע.

 אנטוױקלונכ םוז גראד םארשײדענעם טיט געװאוינהייטן, םארשיידענע םיט
 אױםשטײן געװאלט האט אײנער שפעט. שלאםן געװאלט זיך האם איינעם

 קאטאװעם, אח נעשלאנן זיך האבן צוױי זינגען, געװאלט האט אײנער םרי.
 געװאלט זיך האט עמיצער נאך ביך, א לייענעו נעוואלט האט אגדערער 18

 צו מעגלעך געװען ניט איז עם סארידאר. אין חבר 8 מיט דורכשרייען
 דיםסוםיע ערנםטע אן דורכפירן געםוזט האבן טיר רו. שעה םערטיצ א האבז

 אײגשטעלן סאטיםאר, 8 םער8ס יעדער 1אי אױםקלייבן קאםער, יעדער אין
 קאםערן די אז נעבן, כטונג8 אפרו״ םאר שטונדן און אײענען ר8ם שטונדן

ארדענונכ אין זײן 0$ז

 אוים־ סאטונע. םין א װי עפעם נעװארן אייננעשטע^ט איז ביםלעכוױיז
 עלטםטן םיטז אניס8טש8ז־נ1געהיל דער אזיינער. זיכן ארום מיר ם>עגן שט״ן

 ארעם־ די איבערציילן און קאמער צו סאטער פח דורכגײן ם>עגן שליםער
 פאר סיננאא 8 נעװען איז דאם ארט. אפן דא ע?8 זיינען :ײ צי טירטע,

 םיר םלעגן טײ די טיי. טרינקען נעמען זיך מיר פלענן באלד אויפ׳פטײן.
 טערן.8ס די 1אי נעהא^טן האבן םיר װאם שינסעם,8פריםוס־ט אןי קאכן

 האבן צוסער און טײ אבער לםטװא,8טש8נ דער םון סריגן םיר פאענן ברױט
 דער נאך באלד װעו־ז אפנעשאאסן םלעגן סאםערן די איינענע. נעהאט םיר

 די טאכן צו אפנעשלאסן זײ האט םען װען ריבסיקער, — ,פאװיערקע״
 אנטאן, זיך םלענן םיר םארשלאםן. ניט שױן ״t םען האט פאװיערקע,
 סארידאר אםן ארױסגייז געקענט האט געװאלט האט עם ווער אוז ארומװאשן

 שטודיר־צײט. געװען איז צריעאוי .ביז צען םון גיטנאםטיס. ביםל 8 םאכז
 סריי^עך, פאליטישע םארשײדענע די רנעםעז8ם זיך םלעגז שטוגדן די אין

סיט אננעםירט האב אליק איך מורםזג אק געװארן ארגאניזירט זײנען וואם
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 םאר אײנעם און עלעםענטארז «ז איינעם :טארסםיזם םון סריחלעך צוױי
 םיטאנ דעם םיטאנ. נעגעסן טען האט אזייגער צװעלױ אנטװיקלטע. םער

 נע• זיך האבן װאם ראטעם, ארעםטאנטםקע די םון ברעננען מען םלענט
 )אונזערע שטאס. צוױיטן און ערשטן «םן נעביידע זעלביקער דער אין םונען

 פריטינעלע די נעזעםן זיינען פערטן אםן און דריטז, אפן נעװען זיינען קאטערן
 ״םארבעםערטער״: א געײען איז ״אכיעד״ דער טורטע(. אנטאסאליער דער םון

 נענוג געווען איז און םלייש םיט נעװאח נעסאכט איז קא׳עע אדער »ו« דעו
 איז ברויט שטיס א טיט קאשע אדער זום נעדיכטע טעלער « נעמםאס.

םאלצייט. ׳פלעכטער קיין ניס נאר געװען

 נע• היאט עס שפאציח. אריין הויף אין ארויםניק טיר םלענן עםן נאכן
 מער די און ׳פטונדן םיר כל״נן צו רעכט « האבן עװאכערע די «ז הײסז,

 קאנ־ ניט סיינער האט אטת׳ן אין יטטונדן. צוױי נאר עםאצירן נעזונטע
 פלאץ. גענוג געװען איז הויח אין ׳פפאצירט. עם וױםיל װער טראלירט,

 שפילן. אטלעטי׳טע אלערלײ אין ^פילן נעטען זיך םלענן אונז םון אײניסע
 געזעםן זיינען אגדערע נאך ארוטגעשפאצירט. «זוי נלאט האבן אנדערע

 ם«ר זייגען לופט םרייער דער אח ׳עטוגדן םיר די נעלייענט. און זייט א אן
טאג. נאנצן אינעם בעסטע די נעװען אוגז

 זיבן «רום סאטערן. די אין צוריס זייז מיר םלענן אזייגער פינח ארום
 און ברויט מיט טיי געוױינטלעך אװנט־ברויט, געגעםן טען האט אזײנער

 אכט צוױען געלט. אײגן פאר געסויםט סעז אדער װאודפט ׳פטיקל א
 קאמערן די םלעגן דערטיט און נאכט־פ^װיערסע די פארסוטען םלענט ניין און

װערן. נע׳פלאםן

 םארםאנט האבן װאם די לעבן. קאםונאלער טונטערער א געװען איז עם
 דער נעהאט. נארניט האבן זואם די טיט טיילז זיך־ פלעגן גראשן, עטלעכע

 ניט ארייגשיסן םלעגט און ארעם זייער געומגן איז קרייץ רויטער פאליטישער
 1נעװ» איז דאם ארעסטירטן. יעדן םאר װאך א ?אפיקעם םוםצית װי םער

 געװען איז ישלעכט אוטעמיס. נעװען ניט לעבן דאם איז דאך וױיניס. זייער
שטיל. געװען ניט טורטע די איז סיינטאל װאם דאס, נאר

 סיין נעהאט ניט האב איך װאס דערפון, געליטן האב פערזענלעך איך
 כיכער נעװאלט. דאם זיך האט טיר וױ םיל, אזוי שטודירן צו מענלעבפייט

 האב נראד גרויסן. « — לייענעז צו םארלאננ » נענונ, נעהאט איך האב
 סאנצענטרירוננ ערנםטע געפאדערט האבן װאס װערס, מיט םארנומען זיך איך
 גע• געהודזשעט, גערויעט, נאכאנאנר טורםע די האט דא און נעדאנס. םון
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 »ז« שאשן lx נערדען מענאעך ניט איז עס נעסל«»ט. נעשריען, זונגען,
 זױיט. זעלביקער דער און איין אין שטודירן זאצן קאטערן אמ װאו סיטואציע,

 אלע 1אי ^פגעסאוגגען דאם האט נעטוטלט, האט קאטער איין אז און
אינעריסע.

 אין זעסם ׳שלאםן זיך צייג איך אז באשאאסן, אין־ האב םוו״ כל םוח
 ביז איינם םון שלאש]. אאע זוען םארטאנ, איינם אויף שטײ און *װנט

 ד#ם #בער אומגעשטערט. אײענען נעסענט איך היאב איגדערםרי זעקם־זיבן
נערװן. םייגע «מ #■גערןםז פארט זיך האט
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קאפיטל פערצנטער

טורטע גוטע א

 טורםע־ דער ״נוטע״. די םון געװען איז טורםע אנטאסאליער די
 אבער ארעםטירטע, פאליטישע די געהאט םײנט האט דונקעיצ נאטשאלניס

 פאר־ ער האט הוננער־םטרײס, םיטן אפנעבריט זיך האט ער װי נאכדעם
 האט ער העםלעך. זײער אלעםען אונז טיט געװען איז ער האם. זיין טאיעט
 איבער־ האט ארעסטירטע די פח עטיצער װען און געזידלט, ניט סיינעם

 )אױם־ ״םטאראםטעס״ די צו נעװענדט זיך ער האט רענולאציעם, די נעטראטן
 און איך :צוױי געװען איז סטאראסטעם אזױנע פארטרעטער(. נעקטבענע

 ««י, א״נגעט״לט םיר האבן ראלז אונזערע ליבאװע. פון הירשבערנ זזבר
 און ארדענוננ אינעװ״ניסםטער דער גענעבן אכטוננ האט הירשבערג א:

 םלעגן כיירע םיר נאטשאלניק. מיטן פארוזאנדטננען אלע פירן םלעג איך
 םארסראטן האט װאם ראט, אויםנעקליבעגעם אן םאר חשבון אפגעבן

סאםערן.
 טיר, האבן געװאוםט אבער פארטאיעט. זיר האט דונקעל :געזאגט װי

 פאאיצייאישע שארםע די אונז וױיזן צו געלעגנהייט א אח נאר װארט ער אז
 צארישן אין נאר ניט טורטע־נאטשאלניסעם םך א וױ ער, איז נעווען נענצ

 — לענדער קאפיטאליסטישע ״םארטנעשריטענע״ די איז אויך נאר רוםלאנד,
םענטשן. פייניסן צו פארגענינן םאר׳שאםט פשוט האט אים סאדיםט. א

 םיט סאפ, גרויםן א טיט ם»ן הויך־געוױקםיקער א געװען איז דונקעל
 בײכיסע םאראן בויך. גרויסן א טיט אוז ארעטס טוםפולירטע שתערע

 װעטעם אזויגע״ םאראן ארן שװער. זײ טאכט פעטקייט די וזאס םעגטשן,
 און רירעװדיס : אטלעטיש זײנען אזינע םעט. וױ טוססולן םער איז בויך

 םלענט ער סאטענאריע. צװייטער דער צו געהערט האט דונסעל פרעםטיס.
 קולאקעם הוילע םיט אלײן אײנער שטעלן זיך סען ער אז באריטען, אםט זיך

גלויגן. נעסאנט אים האט מען און ארעםטאנטז. צװײ איז ניט װעלכע סענן
 נעזען, אטאל האכ אין־ ארעסטאנטן. שלאנן נעוזאט ליב האט דונסעל

אין ארעםטאננ^ ״אוגאלאװנע״ אן איינעם ״באארבעט״ האט ער אזױ װי
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 ״אונאלאוו־ אויך נאר פאליטישע, גאר ניט נעווען זיינען טורכמ אנט^סאליעד
 איז זײ ב» ננבים. רויבער, טערדער, :םארברכעער סריטינעלע ה., ד. נע״,
 זיינען זיי און — ניט אויך אײניסייט סײן און נעװען ניט ארנאניזאציע קיין

 טורםע, לוקישקער אין שױן םאל, איין נאטשאלניס. דעם סעגן הילםלאז געווען
 דונסעל װי געזען, איר האב ױאי, אין אריבערנעהליבן זיך האבן םיר װאוהין

 איז יענער ארעםמאנט. קריםינעלן םארבײגייענדיסן « שלאגן גענוטעז האט
 געװערט. ניט זיך־ האט ער אבער נעזונטער, א קענטיס און הויכער א גזגװען

 אויך סולאסעס חמ « האט דונקעל װען זיך, װערן צו נוצלאז נעװען איז עם
 שלאנן נענוטען אים האט דוגקעל רעװאלװער. א און שװערד א געטראגן

 ארן — אויגן די איבער באסז, רי איבער קאפ, איבערן קולאקעם די טיט
 װאם זאל טענטשן דעם וואו ערטער, אזוינע אין טרעםן צו ער האט נעזוכט

 שוין ארעםטאנט דער זיך האט ארום שעה פערטל א איז װיי־טאן. שארםער
 ארן נאז זײן פון כלוט נערונען איז עס םער װאם און בלוט. םיט באװאשן

 א אלץ װייטיס, םון םארסרימט זיך האט פנים זיין מער װאם און מויל,
 געירען ניט שוין איז דאס דונקעל׳ן. ארומגעכאפט האט רציחה נרעםערע

חיוז. בלוט־דורשטיהע א געװען איז דאם םענטש. קײן
 נע־ דעם פון נעשרײען ברומענדיהע די נעהערט האבן ארעסטירטע

 געזען האבן סארידאר, אין נעװען זײנען װאם ארעסטענטן, די פייניסטן.
 געסענט ניט מען האט טאן אבער אויגן. אייגענע די טיט עסזעסוציע די

לעבנם. געהאסט וואאט דאס װאם בונט״ » טאכז םיידן גאתינ^
 איז יענער ביז ארעסטאנט, דעם כאארבעט לאננ אזוי האט דונקעצ

 וײט איז שטוים אעצמז דעם נענעבן אים ער האט דעםאלט ן.5אוםגעםא
 און נאז שטאאער דער טיט שטיװא גוט־אפגעפוצטן טיאיטערישן זיין טיט
 ער האט פאדלע,״ א ״אט םאראכטוגג. םיט אױםשפייענדיק אװעס, איז

אנםאצ זיין םארענטםערנדיס וױ נעזאנט,
 דונסעא אז נעװאוםט, האבן מיר װאם דערויו*, נעסוסט ניט יאך, און

 אנטא־ אין שצעכט ניט בערך נעפילט זיך מיר האכן בעםטיע״ וױאדע » איז
 רעזשים דער איז טורמע, לוסישהער דער אין שפעטער, טורמע. קאאיער
 איז דערצ״אן. נאך איר װעא דעם װענן אבער אוםדערטרעגאעך. נעװאח

 שלעכט. אזױ ניט נאר איז אונז »ז נעװאוםט, ניט אליין טיר האבן אנמאסאא
 םי^- א — נומער״ ״םערצנטן דעם תענן רײדז כענסשאםט מימ םאענן טיר

 ארעס־ פאאיטישע װיכטיסע נאר די האאטן םלענט טען װאו טורמע, טערישע
 באזונדעח « ארעםטירטער יעדער האט געװאוסט, םיר האבן דארטן, טירטע.
:האטעא גיטן א אין «י אױך דארט מען גיט עסן ה^וטעצ א אין מי ציכתר,
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 in באקװעטאעכקייטן. «אע האבן ארעםטאנטן די סאמפאט. םיט סאטאעטן
 נעוױםע געהאט טיר האבן דאך שטאא. א אין װי געפיאט זיך מיר האבן

האנט. םואער « טיט אויםגענוצט האבן טיר װאם פרייהייטן,
 איז װעאכע דיססוםיע״ פאאיטישע א ארנאניזירט למש?, האבן, טיר

 דרײ נאנצע םון טשך א אין זיבן ביז םינף םון אװנט יעדן געװארן אננעפירט
 םאציאא• רוסאענרישער דער אין אאנע ״די :נעװען איז םעםע די וואכן.

 םאר־ נעזעסן זיינען טורםע דער אין וױ אזוי פארטיי״. דעםאקראטישער
 םאציאא־ פוילישע בונדיסטן, מענשעװיקעם, באצשעװיקעם, םון מרעטער

 רעריבער ם•(, .8 .8) פארטיי כאציאליםטישער פויאישער און דעםאקראטן
 םיג־ סון רעפעראט א האבן זאא ריכמוננ יעדע אז נעוזארן, באשלאסן איז

 האט עם םיינונגם־אויסטויש. א געװען איז נאכדעם שעה. צװיי דעסטגם
 םראנן, די אק פאראינטערעםירט כאזונדער זײנען װאם די, נאר אז נעהיים[,

 םערהײט ריזיסע די סוטען םאענט זיצתגעז די צו אבער כאטײליקן. זיך זאלן
 באזונדערן א אויסקלייבן פלענט זיצוננ יעדע אתגםטירטע. פאליטישע אלע םון

 םארנעסוםען וייגען דעבאטן די און סעקרעטאר באזונדערן א און םארזיצער
ארדענתג. בעםטער דער אין

 ליסעראטור. אוטלענאלער םיט נונדבאזארנט נעװען אוין־ זיינען טיר
 ביבליאטעחאר. נעװען אויך איך בין סטאראםטעם, די פון איינער זייענדיס

 און צייטוננען אוטלענאלע אנגעסוםענע די םאנאנדערגעטײלט האב איך
 ,אביםק״ אן אמ ריכטן געדארםט אלעמאל זיך האט טען װי אזױ זשורנאלן.

 ארט באהאלטענעם א אין איטעראטור די נעהאאטן איך האב זוכוננ(, )א
 װאנט איין אין דיסע. נעװען זייגען טורטע דער פון װענט די סארידאר. אפן
 טיט דרויםן םון פארמאכט זיך האט װאם רער, אאטע אן עפעם נעװען איז

 דער אין ארייננעאײנט און דעסא דאס אפגעשרויפט האב איך דעסא. באעכן א
 אינט דא אז טרעפן, נעתענט גיט האט קייגער איטעראטור. פעסא דאם רער

 אין זיין צו נעהאאפן אונז האט איטעראטור אוטאענאאע רי באהאאטן. עפעם
 אנצוהאאטן און ארבעטער־באװענוננ רעװאאוציאנערער דער טיט סאנטאסט

 האכ איך וױיא נעװען, נויטיס דאס איז פערזענאעך טיר םאר טוט. אונזער
 «)« זשורנאאיםטיס רעװאאוציאנערער דער אין אנטייא טיק איבערגעריסן ניט
ײאך. איינציקער סײן
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קאפיטל פופצנטער

טורמע אץ פרילינג

 סיינטאל אייך כ׳װעל !טורמע אין טענ יוננע !טורםע אין םרילינג־טענ
 ערנעץ איר בלייבט טעלאדיע זיסע לאע־פארסלונגענע א װי םארנעםן. ניט

גשטה. דער פון װינסל א אין שטענדיק
 טורטע דער אין כענסען דאס אכער — העםלעך געװען איז טורםע די

 װעכטער־ די םון קלאםן דאס שיין. געײעז איז םרייהייט נרויסער דער נאך
 אבער בייז. און הארט נעװען איז הויח פונעם עטיינער די איבער שטױול

 האט נעצוינן און — זים און רימטיש נעוזען איז הארצן םונעם סלאפן ראס
 פארסן, זייט יעגער אן» דא־א, נאר אריין, װעלטן װייטע די אין רוסא ניט עם
ברענ. אנרערן אםן בויטלעך די צו בערנלעך, די צו װיליע, דער צו

 געטויערטן דעם צװישן װיליע. דער לעבן הארט נעיטטאנען איז טורםע די
 דריטן אפן זיצנדיפ שפאן. םוםצן אםשר געװען איז טייך אדן פארסן װייםן

 לאנגער א אױ טייר דעם זען נעקענט קאמערן אייניקע פון טען האט שטאס,
 םין פאלאץ איצטן אן םין איבערנעםאכט געװען איז טורםע די שטרעקע.

 אלטע עטלעכע־הונדערט־יאר אלטע, אן נעװען ס׳איז ?עגינן. ליטתי׳נזע די
 אױסציען נעסענט זיך האט םען אז דיס אזוי וועגט, דיסע זייער טיט געביידע

 גענונ נעװען זײנען םענצנזער די דרויםן. אין ארויססוהנדיק םענצטער אפן
 םענצטער די אח ליגן חברה אונזערע םלענן פארגאכט און אינדערפרי גרוים.

מיליע. דער קוסן און
 קאםעח די פאוױערסע. דער נאך געװען איז ׳טטונדע םארבענסטסטע די

 ליכטיס, נאך איז אינדרויםן נעענדיסט. איז טאג דער פארשלאסן. זײנן
 שאטנם. נאכטיסע מיט אנגענאסן ביםלעכוױיז שוין װערט ליכטיסײט די אבער

 לוםטן דער אין םארגאננען. איז זון די װאו פלאץ, דער ברענט היטל עק אפן
בענסשאפט. א שװעבט אומעט, אן שװעבט

 צונענאננען איז איינזאטקייט די וױ אסוראט ׳פטיצ אזוי װערט עפעם
 זי און ארעטם אוטזיכטבארע אירע טיט ארוםנענוטען זי טורטע״ דער צו

כענס״ די אח בעטלעך, די םענטשן »יצן ערנעץ־לאנד. אין אװעקגעטראג[
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 כײם נאנט און צופט װאס אזוינם, עפעם זיך דערםאנט םענצטער. די אוי
 דעסדיאן זיך װילט ווערטער. הארציסע טטיאע ריידן זיך ווילט הארצן.

 ניטא. נאד זיינען אבער טענלעך, ויינען װאס זאכן, םון װאונדער־מעשה א
 כרח־ער, א דיר טורטע־חכר דײן איז אנדערן. צום אייגער נאענטער אלע זוערן

«אײן. דיר פון טייא א איינענער, אן
 םון טריט די שטארקער זיך הערן פינצטערגיט• די אינדרױםן זיך ניםט

 א איננאגצן ניט איז הוימ דער הױח. םונעם שטייגער די אױ וועכטער די
 איז טורםע דער םון געביידע דער ארום סלאפטער עטלזנכע נאר כרופירמער.

 געסאװעטע די מטיינער די איבער סלאפן שטײנער. טים אױםגעלײנט ער
 אפ, זיך ׳טטעלט װעכטער דער װעז שטױויל. סאלדאטםשע די פון פאדעשװעם

 איבער אוםן אײגענעם איר אף סלאפ א זי טוט ביקס, די ארונטער ער לאזט
 אײנגעשלוגנען האט םינצטעתי׳א די אז זיך, דאכט ברוק. םונעם מטיינער די

ארום. און ארום טויערן די םײ ביסס, די םײ װעכטער, דעם םײ
 װיל סיינער אנטלויםן. םח טענלעכסייטן אלעריצײ נעדאנס דער תעכט

 װער ארעםטאנט, אפגעשטאנענער אן איז דער און צייט. זיין אויםזיצן ניט
 םאכטאםטיט. זיין פאעגער די זאאן אנטלױםן. םון פלעגער סיין גיט טאכט עם

 געװינס א ארױםציעז נעאינגט עם װי אזױ, פונסט געאיעען קעגען זיי זאאן
 צו אױױ ניט טען הערט היינטאא אבער לאטערײ־צענזלעך. טיליאן א פון

רעטוננ. די זיך מאאן צו פלאנעװען, צו טראכטן״
 די דורך פריכן שאטנס געדיכטע אינדרויםן. װערט טונקעלער נאך

 ציטערן גרויםע די אוים זעען עלנט סאטערן. די םארוױק^ען און נראטעם
 אײזערגע אדער חי^צעתע ארעטע בעטאעך. אכצן — םוםצן — צעז די טיט

 אפגעטראנענע אײגענע אן האט עם װער שטרוי־זעס. אלטע דינע געשטעלן.
 דעס. םאלדאטיטער סאזיאנער א טיט זיך באנוצט עם ווער און סאאדרע,

 פאדאאנע די נעא־םארוױ׳פט. זיינען האנטיכער די ניטא. איז >ײאעכער סייז
 גרופע נאנצע די געקאלכט. ניט לאנג ׳פוין זיינען װענט די גריבערדיס. איז

 אן כעטלער. צע׳פױבערטע אפגעריםענע געזעםא א װי אױם זעט סעטםער
געפענגעני׳פ... ײיסטע א אעבן. מצנס

 און פאוױערקע נאך איז עם יד.5 א פארצוינז עטיצער האט אט $בר
 אפן עטיצער זאכן. אזוינע װעגן טראכט װער אבער זינגען. ניט טאר טען

 האט באאד םעאאדיע. הארציסע שטילע א זיננען גענוטעז האט פענצטער
 עם כאר. א אױםנעוואססן איז עם דריטער. א צתייטער, א אונטערנעכאפט

 טיינער דער אריין זיך םלעבס געזאננ דעם אק יןאטעי(. אנדערע אפ זיר רוםז
 un — ער איז )װאו אנדרעי חבר דעם פיז באריטאז פאיננענדיסער אח
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 nw געװעז איז ער ;געהאט ליכ «זרי אים האב איך אנדרעין חבר טייעחנר
 נעווארן(. איז אים טיט װאם ניט, דאך װיים איר און הארצן. טיין צו נאענט

 ״!t איז עס תי אסוראט זיכער, מונטער, פרײ, זיך גיםט באריטאן דער
 הארטאניע״ אײן אין םארשמעלצן ז״ שטימען, אלע צמױפצונעמען אױפגאגע

 םון ליר 1אײ אלעםען דעם םון שאםן און אױםדרוס און האליר צוגעכן »יי
ארויםרומ. םוז ליד איין קאםף,

:טארש רעװאלוציאנערן א עטאזש גאנצער דער שוין זיגנט עם

 פראװי, אי םװיאטאי סראװאװי, באי ״נא
נאראד." ראבאטשי װ&עריאד, טארש מארש,

 גערעכטער, הייליקער, שלאכט, בלוטיסער )אױ
!(.ארנעטער־םאלס דו פאראויס, טארש םארש״

 זיך םארנעסן טענטשן זיננען. דעם פון םאר׳שיכור׳ט װערן מענטשן
 אח עם גײםט. סאילעהטיװער א געשאפן זיך האט עם זינגען. אינעם אאיה

 די שױן ניטא אוםעט. דער שוין ניטא און איינס. אלעטען םון נעװארן
 װענט. די צעעםנט זיך האבז ברייט שאטנס. די שױן ניטןו בעגסשאפט.

 םאראוים, טארש מארש, װייטהייט. דער אין אויױ לױכטן האריזאנטן העאע
 גאנצער דער איז נעזאננ םון שטראם זודיסן א «ר« ארבעטער־םאלס. דו

•ײייטן. וױיטע אי[ אװעסגעשװאוםען טורטע־סאלעקטיײ
!שװייגט שװייגט, !פיםסעם די פארטאכט !זיין זאל שטיל —
 טירן, די אק קלאפן אנדערער, דער צו טיר אײן םוו אױםן װעכטער די

זײ. הערט ווער אבער שריהגן. זיך, שילטז
 די כרעכן םאר סארצער אין צװײ אדער אײנעם ארײנזעצן תעט םען

 װעלן םיר און — פראטעםט־באװענוננ א אגהויבן זיך וועט עם דיםציפלין.
 איז דאם צװײ. אדער שעה א אפזיצן װעלן זײ װי נאכדעם ארױסנעטען זײ

האטױ. טאנ־טענלעכן דעם םח טייל א אלץ
סא®״. — הײםט מורטע איז לעבו מארים
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קאפיטל זעכצנטער

אנטאקאל אין מאי־אוונט א

 1« וױ נעװען איז טורםע גאנצע די ווען אװנט, אן געפוטען איז עס
פלאצט. זי און אט־אט סטרוגע: אגגעצויגענע

 אן נעטאכט האט יוילנע םון ױננט די וחגן מצי, אין נעװען איז דאם
 פארבײנעםארן איז גאנצע די און װיליע דער אח טמיס םיט אױסםצונ

טורטע. אונזער לעבן טייך אפן

 םאר דער׳פײנט טורטע, אין זיצט איר װען אז מען, דארו״ געדעגקען
 אשטײגער, זיצט, איר שיינקייט. באזונדערער v אין אױםךװעלט די אייך

 דעם זעט איר פארהן. זייט יענער ארויס סוסט און קאםער אייער אין
 •tv זי. םארשטעלט פארהן דער וױיל נ«ם, די ניט זעט איר אבער פאריןן,

 צו גאגיסל, א פארטאנט הױז דאם הױז. א שטײט נאם זייס אנדערער דזןר
 אדן זיצט איר גאם. דער פון טרעפלעך זיבן אדער זעסם םירן עס װעלכן

 ארויםניין װעט עמיצער כיז זיך דערװארטן צו נאכאנאנד עטתדן סוסט
 לעבעדיסן םריתן v זען איר ווילט ךאם טרעפ. די םון ארונטערניין אדער

 איר זיצט אט און װעכטער. קיין ניט און ארעםטאנט סיין ניט — םענטען
 הויבט פלוצאוגג און בוך « אין אריין נאר שוקט און זוםער־בייטאג » אזוי
 טענער צװיי ארויף נייען גאניס אםן אז דערזעט, און אוינן די אויח איר
 אדן קליידער, :וטערדיסע לײכטע אין אננעטאן זיינען אאע פרויען. דרײ און
 םון אײנע קעפ. די אח בלומען טיט היטעלעך שטרויעגע האכן םרויען די
 בציטעלעך, ראזעװע םיט פאיידא וױיםן חנ׳עװדיסן «גאו־ אין אננעטאן נייס זײ

 נרויםע v ײי אוים «לײן זעט װאס ®אראסאא, « זי האלט האנט אין און
 אװעפ זיך ׳טטעלט מענטשן ױננע םינח פון נעזעלמאפט די כאום. ראזעװע

 וױלן, טענטשן די װייא טורטע, דער צו פנים מיטן ארן הױז צום רזסן םיטו
דירה. ליבהארצ*קע אונזער אונז, באטראכסן זיך, םאר׳עטייט

 איר האט קײנטאא tv אײך, זיר דאכט עם און זיי nv איר סוסט מ״
יוננע זיינען קיינמאצ tv וועלט, דער געזען ניט םעגט׳אן עיינע אזוינע
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 אויס• ניט זוטער־סלייחגר ה׳אבז סיינטאצ אז שצאנס, אזוי נעװען ניט םענטשז
 נעװען ניט בכלל אינדרױםן ותאט די איז ק״נטאל און לוםטיס אזוי געזען
לויטער. אזוי

 איז דאם אז אויך, וױיסט איר אבער איבערטרײבט״ איר אז װייםט, איר
 אזןינע אין אויםן־װעלט די אײך װייזט װאס פרייה״ט, נאך הוננער דער

םארכן. העלע םערסװירדיסע

 טאפע אבער איז דערציילן, איצט װיל איך װעלכן װענן אויםםלונ, יענער
 דורך ניט אים אמ קוקט טען װען אםילו ׳פיין, אױסערנעוױינטלעך נעװען

נראטעם. אייזערנע

 די בלא. — קעפ די איבער היםל דער לויטער. נעװען איז פארנאכט דזגר
 טוען םיר דערינען, אינטיטן םאםעט. נרינער װי אױסגעזען האט וויליע

 ? דאם איז װאם פערצ לויכטנדיקער א טיין־ איבערן שװימט עס :סוס א
 כינעזי׳אן א גענוםע! סען האט דאס «ז טרעפן, מיר ? זײן דאס קען װאם

 א צו צוגעםעםטיסט אים אינעװייניק, אעעצוגדן ליכטל א טיט לאמטערן
 אזױ טייך. איבעח יאטראם מיטן שװימען געלאזט ברעטל דאם און ברעטצ

 דאם םארלא׳שן. ניט ליכטל דאם װעדט שטיל, זייער איז דרויםן אין וזי
 פערל א — זעט אח סוסט איר און — טייך איגמיטן זיך האלט כרעטל

 בלאער א זיך באוױיזט עש און — טינוט פאר א אװעק נייט עם עװימט.
 גאכ־ רויטער. א — עפעטער ביטל א אינעװײניס. פון באלויכטן אויך באל״
 ׳פװיטען אזוי און פערל־סאלירנדיהער. א װידער גאכדעם נרינער. א — דעם

 אן סומען אט אנדעיז. נאכן לאםטערן איין יטטראם, טיטן טייך איבערן זײ
 איינער צוגעבוגדן קענטיק — ׳שגירל נאנץ א ויך ציט אט טימאמאצ עטלעכע

 דאם אזוי וױ ניט, טראכטן םיר ניט. מיר זעען שטריסלעך די צוױיטן. צום
 חלזם. א װי איז דאם צויבער־שיין. איז דאם אז נאר, װייםן מיר געמאכנ^ איז

 גרעםערם, נאך עפעם ער׳פט, סוטט עפעם אז אנזאג, אן אויך אבער איז דאס
שענערם. נאך עפעם

 לאדסע, סליינע א ,few א ץיך באוױיטז עם ניט. זיר נארן טיר און
 די אבער וױליע. דער איבער זיך שיפן צו גוצט ױננט די תאם די פון

 א>» םארנט, און פענדלעך, טיט און בענדער טיט אױםנעפוצט איז לאדקע
 ױננערםאן א זיצן לאדקע דער אין לאמטערן. כינעזיימער א ברענט נאז, דער
 עײנפייטן, אזוינע זיינען דאס אז זי־ך, דאכט אומ און — טיידל ױננע א און

 ׳צװיטער די נעזען. אזוינם טען האט מאלער נרויסע םון בילדער אף נאר װאם
ןיי נריסן און נראטעם די פון הענט די ארוים מטעסן טיר אונז, צו קוסן
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 — הייםט דאס עגטםערן. און היענט די אױוי הויבן «t הענט. אונזערע מיט
 אוט• נרױםע א אן זיך צינדס הערצער די איז אוגז בא םריינט. זיינען זײ

פרייד. כאצװיננלעכע

 גרעםער. ררערן שיםלעך די םערטם. א דריטם, א שיפל, צװייט א קוםט עם
 זיינען זײ פאםאזשירן. טער און םינח םיר, דריי, ׳פיםל אײן אין שוין זיצן עס

 אומ זעט וױיטנם דער םון קליידער. זוטערדיהע שיינע די אין אנגעטאן אלע
 יענע לאםטערנס! די און ׳פ״נסייט. םיט באשטראלט אוים פנים יעחגר
טייך. א־בעח אילוטינאציע אויסערגעװיינלעכע 1א גאר דאך טאכן

 בא• דער אין כאר גוטער א זיננם עס נעזאננ. א זיך הערט אט און
 1א הויבן הערצער ? זײן שוין דא װעט װאם ארהעםטער. אן םון גל״טונג

 ארעםטירטע טער און מעד אן. זיך *מטרעננען אויגן האםטיקער. קלאםן
 אז אזוי סערפער״ אף סערפער שויז לינט מעז פענצטער. די צו זיצז שטופן

װארט. םען אנאגם. דעם כאפן סוים סענען אונטערשטע די

 דער אין ססװער. ׳טוױטענדיהער א וױ אוים זעט עס עס. קוטט אט און
 ברעטער״ טיט אויבן סיז צונעדעסט בארז׳פע נרויםע א דאס איז אםת׳ן

 ׳פטײען פלאטפארטע דער אמ פלאטפארמע. א נעװארן דערםון איז עם אז אזוי
 קאלירטע םיט װייסן אין אלע םרויעז, און םענער ױננע הונדערט צװײ אםשר

 איז בארזשע גאנצע די םוזיקאנטך עטלעכע פאראן קעפ. די אױ היטעלעך
 א זיך הויבט איר איבער לאמטערנם. און םענדלעך מיט ארומנעפוצט

עיין. געשפענסטערישן װייםן א איר «ף װארםט װאם בלי״רלאםטערן, נרויסער

 שפריננען ארעסטירטע די — ם׳טוט חו׳«ך. זיך טוט טורטע אין אונז בא
 די צעטראנן זײ װאלטז סענען״ זיי ותגן הוינ^ זייער פון ארויס ניט עיר

 בארזשע, דער צו רוםן אן הזיכן אלע םויסטן. נאקעטע זייערע מיט סאמערן
 אן זיך הויבט עם הורא־נעשרײ. א מיט ענטםערט דארטן םון ױגנט די און

 יענע און םענצטער די ײרך לאזתגען די ׳פרייען מיר לאזונגען. םדרה א
 זעלביסער דער טאסע אונזערע, םון איינער הורא. א םיט אלעטאל ענםפערן

:שרײט און טויל צום הענט די צו שטעלט באריטאן, גוטן טיטן אנדרעי חבר

!צארזים םיטן ארונטער —

בארזעע. דער tw ימנט די אי םיר, אי ענטםערן דאם — !הורא —

I רעװאלוציע די לעבן זאל —
!הורא —
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 נעוגעז איז דאם רעװאאוציאנערן. סײן געםירט ניט האט בארזעע די
 טעגטמ אנמטענדיסער יעדער אבער סאוב. אעגאאן א עפעס םון ױננט די

רעװאאוציע. דער םון םריינט » געײעז צייט יענער אין דאך איז

 מיט — טורםע דער אעבן נאענט גאר שוין זיך נעםינט בארזשע די
 אעצטן דעם אױםפאיגאער די אונז ■גיבן דא און דערלאננען. צו ה־אנט דער

 איינער ױעגן. כבוד אונזער םון ראהעטז טיט שיםן אן הויבן זײ :םאלוט
 ב^אע טיט פוא היםל דער װערט נאכרעם און אאזונג א אױם רוםט זיי םון
םעכערם. און םונקען טראאדן״ טויבן, נרינע און

 איז נאכט יענע װיאד. איננאנצז נאר שוין זײנען אינעוױיניס םיר
נעשלאשן. גיט אוגז בא היינער
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קאפיטל זיבצענטער

טורמע אץ מאמענטן פרײלעכע

 איך האב וואו וױאנע. אין באסאנטע סך סיין נעהאט ניט האב איך
 איעאנצן פרײ דער אױ דארט איך האב םארבראכט אז נעטען, נעזאאט זײ

 באװענונג, דער םון מענטשן מיט נאר זיך איך האב נעסענט װאכן. םיטי
 טורטע אין מיר צו קומען געהענט ניט זיך, םאר׳הטייט האבן, ןײ און

 צואיכ בין איך פארדאבט. אונטער געשטעאט זיך רעדםיט ױאאטן זיי באזוך.
 קיין נעוזאט ניט האבן װאם ארעםטירטע, עטאעכע די םון אײנער נעוועז דעם

 נעװען זיינען דאם אבער אפט, דוסא אנקוטען םיר צו םלענז ברױו באזובער.
 בא׳פטעלט םיר בא מען האט דא :באװענוננם־בריװ ברױו, געשעפטלעכע

 דעם, װענן אנגעפרענט עפעם מען האט דא אױפרומ. אן דארט ארטיקל״ אן
 באסוםען. ניט איך האב בריװ פערזענלעכע מורטע. אין זיר ם׳טוט װאם
 גע־ האבן װעלכע שװעםטער, און ברידער און עלטערן טײנע שייך איז וואם

 אז נעדאנס, דער נע׳טאפן זײ בא זיך האט גובערניע, סיעײער אין װאוינט
 פאל׳טער. א געױען איז נעדאנת דער ׳ערייבן. צו נארגיט מיר בעםער איז עם

 פרייד. א נעװע] דאם װאלט מיר נעשאדט. ניט סיינעם זיי װאצטן בריײ די טיט
 אננעגעם «זרי גיט גאר איז עס אז זאגן, מען דארף זייט אנדערער דער םון
 װערן און נאט׳פאיצםטװא םון הענט די דורך גייען װעצכע בריװ, באסומען צו

 דארט איז עם צי אויםצוגעפינען, כדי זויערסייט םין אזא טיט אפגעשמירט
שריפט. נעהייםע סיין ניטא

 װען נעװען, ביז איך םארװאונדערט וױ פארשטיין, טםתםא איר װעט
 צונענאננען טורםע־נאטשאאניס, דער דונסעא, איז פרימארגן ׳ציינעם אײז אין
 א״ך האב אין״ געבורטסטאנ. מיין טיט באגריםט טיר און האטער טײן צו

 דערהויפט דרך־ארץ. גרױם געוזאט מיר םאר האט דונסעא »ז נעז#ונט, עוין
 א טיט באצויגן טיר צו יזיך ער האט סטאראםטע געווארן ביז איך זינט

 ׳טטײט טיר הינטער אז נעװאוסט, האט ער )װייא העםאעכהײט באזונדערער
 »ז צונעװאוינט, געװען בין איך חברים(. פון סאאעסטיװ ארנאניזירטער דער

 ניט אינגאנצן איך בין דא אבער סונץ־׳פטיס. אאעראיי םאכן זאא דונסעא
 םונ־ ױני. איז ניט םערץ, אין איז נעבורטםטאנ םײן צונענרייט. נעװען

 באנריסט יענער כ׳טױצ האאטן צו װי םען וױיםט טורטע אין — דעםטװענן
:טיר ער זאגט גראטולירונט זײן ם«ר דאנס א טיט אים איר ענטפער טיך,
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 צואיב אויםנאמםװײזע, נאר בלומען, סײן ארײן ניט סיר לאזן טורטע ״אין
 מיט בוקעט דעם איבערנעבו אײך דערלויבט איך האכ געבורטםטאג, אייעד

״ בלוםעז
 פריינט װאס םרײד, דער פון אי אינעװייניק, צעלאבט זיך האב איך

 נעװאוסט האבז זײ איינפאל. זייער פון אי דערמאנט, םיר אן זיך האבן
 מיר דאך האבן זיי נאר נעבורטםטאנ. כײין ניט איז עם אז נוט, זײער

 םים־ א מיידל, ױננ א אויםגעקליבן זיי האבן בלומען. איבערגעבן נעװאלט
 מצד פארדאכט פיצל סיין נעװען ניט איז עם װעלכער אף פאטיזירערקע,

 אים האט און טורמע־נאטשאלניס צום געקומען איז זי און פאליצײ, דער
 פלימע־ מיין איר, ער זאל געבורטםטאג, מיין איז הײנט װי אזוי אז געבעטן,

בלומען. בוקעט א מיינעטװעגן פון איבערגעבן דעדלויבן ניצע,
 װעכטער די האבן ארום מינוט עטלעכע אין !חברים נעארבעט, גוט

 טורמע נאנצע די נעיסן. און רויזן פון בוסעט נרויםן גאנץ א נעכראכט מיר
 אויס־ ערנעץ האבן מיר װאונדער. שיינע דאם אנקוקן צונויפנעלאפן זיך איז

 נאכאנאנד װאך נאנצע א און װאםער מיט אננעפילט איס סיינ, א נעלײדיקט
 זעלטענער דער אין :ע׳צפױלט זיך חברים הונדערט דריטהאלבן אלע האבן

םתנה.
לאננ... ■זיך נעדענסען פרייד פון סאמענטן אזױנע

 געװען איז װאם םדייד, פון קװאא א נאך געד»ט האב פערזענלעך איך
 םיט טײלן געקענט ניט אים מיט זיך האב איך װאס און 1אלײ רימ באקאנט

אנדערע. די
׳טפיגצ דער נעװען איז דאם
 םייז אה ארעםטירט מיך האט מען ווען אז דערצײלט, ׳שוין האב איך
 ביםל א נעפינעז קארזינע אין טיר בא מען האט זװערעעץ, איז סװאדטיר

 געוזאט האב איך אז דערםאנט, ניט אבער האב איך איטעראטור. אוטלענאיע
 פרא־ אננע׳פריבענע פון טעססטז :דאיןומענמן װיכטיקע ריי נאנצע א זיך בא

 איך װעלכע צענטראל־סאט״טעט, פתעם דירעקטױון אדרעסן, הלאםאציעס,
 םער: נאר נעםונען. יפ1 האט פאליציי די װעלכע און זיך בא נעהאלטן האב

 כאטש און טורםע. אין זיך מיט מיטגענומען איר ה־אב מאטעריאלן אלע די
 ארויםגײן כיים אוטשאסטאס, איז אריינסוטען ביים באזוכט טיך האט מען
 אט פונדעסטװענן מען האט טורטע, אין אר״נגיין כײם און אוטישאםטאק םון
געםונען. ניט דאסוטענטן וױכטיקע די

׳עפינצ אק ? נעהאלטן זײ איך האב װאו
צונעשרױםט שפיגל־נלאז א םרן באיצטייען װאם שפינלען״ אזוינע םאראן
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 אנ׳אאר־הענטא. םין sts צוגעםעםטיסט איז הינסן ברעטל צום ברעטצ s צו
 די פוגקט איז נלאז םונעם נרױם די ניטא. שפינל sts איז איז ds*i סיין

 םיר לע8 אין צונעערויםט איז שפינל־גלאז דאם ברעטל. םונעם נרויס
 םונעם שטאל דער קעפלעך. גלעזערנע םארסאגן װאם ׳פרויםן, טיט װיניןלען

 האלץ אין אייז זיך עשט און שפיגל־נלאז אין לעכל s דורך גייט־דורר שרויח
 איך האב נו, טײער. ניט האםט און ׳עפינל גוטער s 1ם׳אי ברעטל. פונעם

 סאנ־ פאר פוטען צוניץ סעז םארט דעם פון שפיגל s ts באטראכט, טיר
 די עפינל, נישסשח׳דיסן s נעסויםט טיר האב איך צײעסן. ספיראטיװע

 ts כלל, s געװעז איז עם ברעט. דיקער s מיט ביך״ היפשן s םין נרוים
 שפיגל. דער אױ טייערער אלץ שפינל־גלאז, דאס און ברעט די דיקער װאם

 שפעל־גלאז דאם אפנעשרױפט פארדכטיס איך האבן ציםער איז זיך בא
 נעבילדעט דך האט עם ts ,,its אינעוױיניס פון ברעט די אױסנעהױלט און

s ארױםנעליינט דאקוםענטן, די ארייננעלײנט איך האב אחיז קעםטל. טין 
 םען האט דרויסן םוז שרויםן. די טיט צוגעשרויפט און ש&יגל־נלאז דאם
אוטשולדיס. ען1אויםגע האט שפיגל דער באטערסן. נעסעגט ניט 1st סיין

 טורטע. איז טיטנענוםען שפיגל דעם איך האב pst טיינע םיט צהאמען
 האלטן צו אח נענוצט אים האב איך טי^. אפן טיר בא געשסאנען אח ער

pst, גוט געדארםט האבן אוז פלאץ םך קיין םארנומען ניט האבן װאם 
װערן. באהאלטן
דערםינדוננ. איינענע טײן נעװען 1אי ׳פםינל דער

 pst אריינליינן און ארויםצונעטען אזוי װי נעװען, נאר 1אי נע8םר די
 די אין 1אי טיח קיין ts דערמאנט, שוין האב איך באמערקטערהייט. ניט

 אין וױ פרענטעס, איהערנע םון נעםאכט טויערן נאר נעװען, ניט טערן8ס
 נע־ אלעםאל װעכטער s האט ?אריראר םונעם טורטעם. אמעריסאנישע די

 טורםע איז אבער אינעװייניס. -pt טוט עם װאם ״גז איז אריינסוסן סענט
עצה. is i’t טען ניט

 טאטענט, דעם דעד־םאנעז נאך איף װיל טורמע־פרײדן נרויםע די םון
 נס־8טר נצער8נ s אננעסומעז אה נאמעז, מײן is טורמע, אין טיר צו װען

 אבער געימיסט. ץיי האט עס ווער ניט הױם עד װיים איך ביכער. פארט
 נע־ «s5 ״t האב איך תאט ביכער, ערנסטע נויטיסע טוץ s 1נעורע אח עם

 צױ טיר ״t האט פריינט נוטער s עמיצער שטודירן. און לײענען וואלט
 ״S3 צו נעלעננהייט קיין נעהאס ניט הער8 ביז אים האב איף נעשיקט.
דאנס. s ר8ם דינען אים דאם ■ואל דאנסען.
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קעפיטל מכצנטער

דורך פאלן מיר

 האבן טורפע״ אנטאסאאיער אין געזעםן זײגעז םיר תאם צײט, נאנצע די
 נעבויט ׳טוין זיך האט עס זיצן. ניט לאנג דארט תעלן טיר אז נעװאוםט״ םיר

 םון מוםטער אםן טורטע ״מאדערנע״ א — לוקישהעם די אןז טורמע נייע א
 יעדער װעט דארטן אז דערצײלט, האט מען ״סרעםטי״. פעטערבורנער די

 זיין װעט דארט אז נעזאגט, האט מען א״נצל־קאמער. אן אין זיצז איינער
 םרײהײטן די טאלערירט דונהעא אז אגגעװיזן, האט םען טעראר־רעזשים. א

 װעלן םיר װען אז וױיסט״ ער װאס דערפ^ר, נאר טורטע אנטאסאליער אין
 לייצעס. די פארציעז קענען ער װעט סורמע, לוקישקער אין אריבערסלײכן זיך

 סאטערן די אז נעהײסן, ם׳האט טורטע. דער פון פלאן א געגעבן אױך ם׳האט
 און טעאטער א אין לאזשעס םון םיפטעם דער לױט געבױט דארט זײנען

 די זען קען װעכטער איק װעלכן פח טורמע, אין פונסט אײן דא איז עס אז
 אין עטאדפן םינח די םיט קארפוםן םינח אלע אין סאטערן אלע םון טירן
קארפום. יעדן

 אבער בעזה־אלאװליע. א אונז א^ זיך גרייט עם אז געוואוםט, האבן טיר
 טארנן. װענן טראכטן צו ניט זיך טען נעװאױנט טורםע, אין זיצט טען אז

 די אין םאטערנישן צוסינםטיקע אומערע װענן געטראכט ניט האנן םיר
אנטלויםן. צו נענרײט גאר זיך האבן מיר אוסישקעם.

 נוט־פארטראכטער. א און עדנםטער אן ברייטער, א נעװען איז פלאן דער
 ארעם־ די םרן ראט דעם דורך נעװארן באשטיםט איז לויםן, זאל עם װער

 נויטיס באזונרערם איז װאם אזױנער, אדער נעדארםט האט אויםן טירטע.
 שטראוי. שװערע זייער א דערתארט װאס אײינער, אדער ארבעט, דער םאר

 חאבן װעאכע ארעםטירטע, אכט ערן־ אן געװארן אױסנעסליבן ^יינען עם
זיי. צתישן נעװעז בין איך אטשערעד. ער׳טטער דער אין אויטן געדארםט
 האב איך װי טורמע, דער םוז ווענט די ? לויםן טען װעט אזױ ווי

 געביידע די פום. זיבן אדער זעקם אםשר דיס״ זייער נעװען זײנען דערמאגט,
טםתםא שלאפ. קעניגלעכער א גאר טורטע, קיין געװען ניט אטזויב םון איז
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סאנאנען. סעגן איינשטײן הענען צו כדי געװארן, אויםנעבויט אזוי זי איז
תאנט דער אין לאן־ װערטיקאלז א גראבן מיר אז כאשלאםן, מיר האבן (נו

לאך דער נעםונען. זיך האבן קאטערן אונזערע װאו שטאס, דריטז דעם םרן
האט און ברונעם, מין א װי װאנט, דער םון דיק דער אין ניין נעדארפט האט

מען װעט ערד, די מעז דערנרייכט קוים ערד. דער ביז דערנרייכן נעדארםט
אף װאלט דארט װיליע. דער צו פארסן אונטערן טונעל א דורכנראבן קענען

  ברעג. יענעם אח ארייערנעםירט אונז װאלט װאס ׳שיםל, א נעװארט אוגז

איז האטערן די פון איינער אין הרובע. דער דורך מיר האבן געבויערט
נעהייצט וױנטער אום זיך האט װעלכע )אויײז(, הרובע נעמויערטע א געתען

האט הרובע די סאלטע. א נעשטאכען זי איז זומער אום און האלץ מיט
ארױס־ איז רויך דער װעלכן דורך הוימען, א אין עסענתנ גרויםע א געהאט

דורכלעכערן גענוטען חברים די האבן הרובע דער דזרך אט גענאנגען.
װאנט. די

געביירע דער םון צינל די ׳טתער. געװען ניט איז גופא האקן דאם
באװאםנט װענט. די אתטיער געקר״טלט זיך האבן און אלט נעװען זייגען

׳טטיקער ארױםנעמען נעקענט לייכט מען האט העסל, א אדער חיעמערל א מיט
אבער ^פילעװדיה, נעגאנגען אריעט די איז אגהױב פון װאנט. דער פון

האט ערשטנם, םיבות. צוױי צוליי ׳טװערער, אל״ז נעװארן איז וױיטער וואס
זייער געװען איז דאם און לאך, אינעם ׳עטריה א אח העננען נעדארפט םען

געװען ניט היים, שרעקלעך געװען לאך אין איז צזױימגס״ ;אומבאהװעם
שוױים. מיט באנאםן זיך האבן נראיער די און אטעטען, צו װאם םיט

א דערנאך איינער, םריער אטשערעד: רער לויט מען פלענט נראבן
׳טטויב און צינל שטיסלעך אויסנעתאסטע די דריטער. א דערנאך צװייטער,

העמדער די פון במימער די אין און קעשעגעם די אין אנשטאפן טען פלענט
אםן ארײן הויף אין אדױםגײז םען פלענט אגגעלאדן אזוי בלוזעם. און

דעם םון לאך באריםטער דער געװען איז ה.ײר אין װי אזוי ׳טפאציר.
די אנ&אמפען ביינאכט םלעגט מען װאנען פון האנאליזאציע־באםעין,

עם תעלכן 1אי באםעין, דער נעװען איז ראם — ״באט׳טקעם״ ׳עמעקעדיקע
גרויםעד נאנצער דער פזן אוטריינקײט גאנצע די אגזאמלען זיך םלעגט

אויםגענראכענע ראם אריינצואװאדפן אהינצו געװען לייכט איז — געביידע
װאנט. דער םון

געריכט, ניט זיך האט סייגער אבעד לײכט. געװען ניט איז ארבעט די
׳טװערערע נאר װייסט טורמעם םון נעשיכטע די &יסניק. א זיין זאל ראס אז
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 נערשוגי׳ן ראך טען האט אנטלױםן. צו פארזוכן חנ׳עװדיסע וױיניסער און
 ער סרויט. געזייערטע פאם א אק קאטארנע־טורמע דער פון ארויםגעםירט

 זיך ער האט דאן־ אבער סרויט. איגעם ליגכדיק אוטנעסוטען ניט שיר איז
 ניט טען סען געפענגעניש״ םון אנטלויםן צו הוטט עס װעז געדאטעײעט.

איבערסלײבעריש. זיין

 און װאכן נעדויערט האט זי פיין. נאנ״ז גענאנגעז איז נראב־ארבעט די
 מען װאו ל«גע, א אין זיין געקענט ניט ראס האט אנדערש אבער װאבן.

 ארויסטראגז שטויב זשטעניע יעדער און ציגל שטיסל יעדער נעדאדפט האט
 זיך״ םארשטייט הוימ. אםן באסעיז אין אריעתארפן און קעשענעם די אין
 דער םון ארויםסריכן און אריינקריכן בעת׳ן היטן נעדארםן זין־ האט טען אז

 אנ־ זיין ניט זאל האמער אין אז יי־יסן, געדאדפט זין־ האט מען הרובע.
 בעת׳ן הויח אין היטן נעדארםט זיך האט מען אגנעװארםן. אח נעשטויבט

אויםנענראבענע. דאש אריינװארפן

 דער אין ברונעם עננער דער שוין האט װאכן עטלעכע איז — דאן־
 נעהאלטן שוין האט מען שטאק. ערשט; ביזן דריטן םונעם געצויגן זיך װאגט

 אין זײן וועט םען אין — קלאםטער האלבן א נאך ערד. דער םון װייט ניט
 טמעל, דעם נראבן טעו והגט דארטן פון טורמע. דער אונטער ערד דער

 אויסנ־ אונטערז אין הויױ אוגטערן טורמע־תאנט, דער אוגטער גיין װעט װאס
 זיך לאזט ערד וױיכער דער אין טונעל א טייך. צגם — פארהן וױיניקסטן

װאנט. צעעלנער א אין לאך א װי לייכטער, סך א נראבן

 ערשטן אינעם בענס די םון הויך דער שוין אז טרעםן, אזוי זיך דארח
 אנגעהיאלטן זײ האכו צײט גאנצע די טעות. א מאכן נראבער די זאלן שטאס

 געברױכט דערצו האבן זיי װערטיסאצ גענאנגעז זיינען זיי ריכטיס. ליניע די
 אפגענויגט זיך זיי האבן דא אבער פאדעם. » צו צונעטשעפעט אייזן שטיקל א

 סאטער א אין לאך א טיט ארויםגעקומען זיינען און ליגיע גראדער דער םון
שטאס. ערשטן אפן ראטעס ארעסטאנטםסע די פון

 האכן נראבער די ליארעם. א טיט טוטל א אננעהױבן זיך האט עם
 דעם ארויפגעקלעטערט האבן זיי הייסט, דאם אנטלויםן. צו בארויזן נאך

 םין לעננ דער אין שטאס רריטן פונעם נעהאנגען איז װאם שטריס־לײטער,
 דער אין וױ אזוי קאטער. אין זיך צו אוםנעקערט זיך האבן און לאך, דעם

 האט נאטשאלםטװא די און טענטשן צען־צװעלף א עפעם געווען איז סאטער
 סייגעם טען האט נראבער, דער נעװען איז עם װער אױםנעםינען, געקענט ניט
כםארע. א אגגערוקט זיך האט טורטע דער אבער כאשטראפן. געסענט ניט
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 איז שטאט דער םון טינער. א מי בײזער, 8 ארומגעגאננעז איז דונסעא
 דער פון פראסוראר דער גובערנאטאר, רער :סאמיםיע נאנצע א אננעסומען
 ארן פאלסאװניס ■זא׳פנדארםססע דער )געריכט־האמער(, פאצאטע םודיעבגע

 עטאזשן. אלע איז סאטערן, אאע איז נעני׳טטערט נעזוכט, האט מען אגדערע.
 דערםאר, דונסעל׳ן נעזידלט האט נעהערט, האבן טיר װי נובערנאטאר, דער

 םארענטםערט, זיך האט דונקעא ארעםטאנטן״. די ״צעצאזן האט ער תאם
 טבער־ םונעם װיםן מימן נעטאן ער האט נעטאן, האט ער װאם אלצדיננ, אז

 אוטלעגאאע די ׳טטרעננער. נעװארן םיטאטאל זיינען װעכטער די נאטאר.
 קוםעז עס דערפילט: האכן אלע םוניןציאנירן. אויםגעהערט האט פאטשט
טעכ שװערע
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קאפיטל נײנצנטער

טורמע לוקישקער אין אריבערגיץ זיד קלײבן מיר

 טורטע־ דער איז אויבנאוקז »ז טאא, איין ניט דערמאנט עוין האב איר
 ער האט הארצן אין אבער מיר, צו פרײנטאעך נעװען דונסעא נאט׳פאאניס

 דעם טיט םאר׳פטארקט געװארן איז האם דער האם. א געטראגן טיר אױ
דורכנעפאאן. איז אנטאױפן צו פראבע אונזער ווען מאטענט,

 נעזוכט אאץ איך האב װאכן םון משך א אין :אזוי דאם איז ינעװעז
 םאר־ ערגעץ טיר בא איז װאם נעאט־סוױטאנציע, א געפינען גע״ענט ניט און

 ארעם־ די ארױסמגבן )אםיס( סאנטאר די פאעגט סוױטאנציעס די שװאגדן.
 אנגעקוטענע אז נעײען, איז כאא א געאט. באהומען האבן װעאכע טירנזע,

 אייגט מען נאר הענט, די אין ארעסטירטן דעם איבער ניט טען גיט מווטנים
 ער װען סוױטאנציע. א ארויס אים ניט םען אח קאנטאר אין אוועס דאם
 שרייבט העריננ, אדער פוטער אדער ברויט װײסע לסשל סױםן, עםעס װיא
 אים פאר דאם טען סױפט ײאך אין אײנמאא ארן צעטצ א «ן» אן דאס ער

 זײן פון אדאפ םען רעכנט נעצט דאם סאםער. אין אים עס ברעננט םען און
סאנטאר. אין דעפאזיט

 ער ארעםטירטע. די נאזארנן סריי״ז רויטער דער אנב, םאעגט, אזוי
 האט עם פערזאן. אײן םון נאמען אפן רובא עטאעכע אריינשיסן םאענט

 האט םאטשט אוטאעגאאער דער דורך אבער געאט, זײן איז דאם «ז נעהיים{,
 םארטייאן שוין עם םאענט ער און געאט, סהא׳שע איז דאס אז געװאוסט, ער

נויט־נאדערםטיסע. די צװ״פן
 קװיטאנציע די און רובא עטאעמן אמ קוױטאנציע א נעהאט איך האב נו,

 און געזוכט זי איך האב נאכאנאנד װאכן עטאעכע םארשװאונדן. ערגעץ איז
 אתטערנראבוננ דער פרן דורכםאא דעם נאך טארנן אז« נעםינען. נעסענט ניט

:םיר זאנט און קאבינעט אין זיך צו דונהעא אריין טיך רוםט
 האאטן ניט זאאט איר נעראטן, אײך איך וואאט טאא נעקסטע דאם —

איטעראטור. אוטאעגאאער דער טיט געאט־סוױטאנציע אייער
 איטעראטור״ די געהאאטן האב איך אט־װאם. ארויסנעװיןן זיך האט עם

 טורטע־ דעם פת װאנט דער אק רער א אין דערטאנט״ עוין האכ איך וױ
א עפעס אין ארײננעםאאן סװיטאנציע טייז איז פאדזען א דורן־ סאריד^ר.
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 ארעסטירטע די םח פראבע די ײעז באטערלט. ניט דאם האב איד א'ז בראשור
 דעם ארומגענישטערט נאטשאאסטתא די האט דורכנעםאלן, איז אנטאויפן צו

 אױש־ װאנט, שטיקל יעדער אויםגעהלאפט קאטערן, אלע טיט סארידאר גאנצן
 איבער־ ם׳האט ביבליאטעס. אוטלענאלע די געפונען און רערן אלע נעעפ:ט

 טײן נעפזנען ט׳האט און ביכלער און בראשורן אלע די געשניטערט
סוױטאנציע.

ביבליאטעס. דער מיט םארװאלטעט האב איך אז סלאר, געײען איז עס
 װאס סך קיין און דונפעל׳ן אף איך און מיר אף מיסוסט האט דונקעל

 ער ;נעריכט צום אינערנעבן נעקענס מיך האט עד נעװען. ניט א*ז ריידן צו
 נעסענט האט ער ;הארצער חודש א מיט באשטראםן אליין נעקעכט מיך וזאט

אוטדערטרעגלעך. לעבן מיין מאכן
 אםשר אז נעטאן, טדאכט א איך האב אים, פאר שטײענדיס שויז אבער

 וױיזן ניט אים פאםט עם װייל ? םארוואם גארנישט. טאן ניט מיר ער װעט
 אומ• פיז כיבליאטעק א נעװען איז טורמע איז אים בא אז ײעלט״ דער םאר

 ארעסטאנטן װאם בזיון, דער און חרפ־ז די שוק נענונ ליטעראטור. לענאלעד
 שטאס דריטן ביזן ערשטן פונעם װאנט דער אין לאך א דורכגעבראכן האבן

 װערן, געװאויר נאך זאל טען אויב באמערקט. ניט דאם האט קיינער און
 ליטעראטור, אוטלעגאיצע געלייענט פריי האבן ארעסטירטע פאליטישע די אז

נאטשאלניק־פאםטן. זײן דונקעל׳ן קאםטן געסענט דאם װאלט
 נאנצן דעם פארריבן האט דוגקעל נעװען. טאקע דאם איז אזוי און

 ניט. טיך ער האט באשטראפט אינטערעםן. א״געגע זייגע צוליכ — עסס
 אינצידענט דעם ם.ץ איז םיר צו ליבשאםט סיין אז איך, האב געײאוכט אבער

 געהאלטן האט םיר סענן צארן דונקעל׳ם אז איז, פאקט דער צתעסומען. ניט
J ; : : װאסםן. אײן אין

 װאלסן, אננעלאדענער אן וױ ארומגעגאנגען טעג פאר א איז דונקעל
 צוזאמענ־ אונז האט ער האריז. דאס סילן נעסענט זיך ער האט ענדלעך און

 סאלטער א טיט װיסן נעלאזט אונז האט און קארידאר אין אלע נערוםז
: צייז פארביפענע טיט און שטימע

טורםע. לוהישסער דער אין אריבער מיר נייען מארגן —
 די איז איבערגאנג, דעם אןז געריכט געהאט שוין זיך האבן מיר כאטש

קאפ. איבערן האמער א מיט קאאפ א װי נעװען אונז פאר טעאדונג
 אױבערשאיםער צום נעײענדעט דונסעא זיך האט אנװעזנהײט אונזער אין

 אריבערםירן אונז זאא טען אזוי װי אינםטרזסציעם, םיט שליסער די צו און
טורמע. נײער דער אין
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 צו• זאל געפעס זייער אז ״גן, םרי. גאנץ ארעםטאנטן די אויםוועסן —
 קעז אליין ער וױ טער, נעמען ניט זאל סײנער םריער. םון װערן נענרײט
 ביכער דעדלאזט. ניט װערן זאכן אזוינע אנדערע און פרימוסעם טראנן.
 ג«נ״ן םיגנאל טיין לויט װעכטער. די פרן הענט די אין װערן אפנעגעבן דארפן

 םיט נייען־טיט שליסער הײח. איז רײ א אין צװיי צו זיי אויםשסעלן — פרי
 יעדן אח פאליצײלייט צונענרײט זיין אויך װעלן עם ביסםז. אננעלאדענע

 עםיצער װעט טאםער רעזערװ. טיליטערישן א םארנרייט האבן מיר ראג.
!שיס — לויפן צו באװענוננ קלענםטע די מאכן פרואװן ארעםטאנטן די םון

 אין געזעםן זיינען טיר נעשלא&ז. אונז םון װער הוים איז נאכט יענע
 פארשטעלן, נעפרואװט זיך דערינערוננען, םיט נעטיילס זיך נעדעדט, נרופזעם,

 די אז מיר, האבן געװאוסט נעפעננעניש. נייע אונזער אויםזען װעט עש וױ
 איז עם נעענדיסט. ניט נאר איז טורםע לוקישקער דער םון געבײדע נאנצע

 נעבײדע. ׳פטערנארטיסער דער פון םליגל פינן* די פון איינער פארטיס סוים
 איבער־ װאכז פאר א מיט צודיס מען האט אהין אז נעװאוםט, היאבן טיר

 האט מען וועלכע פאר ארעסטאנטן, קריטיגעאע נעפ־רלעככטע די נעםירט
 טזמצ צוםיל אגםאכן טורמע אנטאקאליער אין דא װעלז זיי אז געתאט״ טורא
פאליטישע. די אהינצו םען פירט איצט

 דער־ אמז האבן ײאס װעבטער, פר״נטלעבע נעפונען זיך האבן עם
 קאמערן. נייע די נעזען אליין האבן און געװען דארט זיינען זײ אז ציילט,
 ניטא. זיינען הארידארן קיין מענטשן. אײן םאר געבויט סאמערן, סאײנע

 דעם םון ;באלסאן אייזערנעם מין א אה ארוים טרעטםטו קאטער דער פון
 דריטן צום דאדט םון נידעריהער, באללאן צוױיסז צום טרעפ ניייגן בא^סאן

 םון סיסטעם א — אינעװייניס פון נעביידע נאנצע די אראפ. ביז אזוי און
 סאמערן רי קאמערן. ריי א — נאלעריי יעדער אף טרעפ. און גאלערײעס

 ניט װעכטער, דעם רוםן װיא ארעםטאנט דער אױב ארן פאר׳טלאםן ז״נען
 טיר דער םאר װייזער א אן זיר שטעלט הענטצ מין אזא םאר צי א ער

 ער גײט װייזער, רעם ער דערזעט פאדבײ װעבטער דעד נייט קאטער. לעבן
 ניט סען םיננאליזירן טאל צװיי וויצ ארעסטאנט דער תאס םרענט, און צו

 דעם צוריס אתעק שטעלט װעכטער דער אײדער װייל ארעםטירטער, דער
נינ^ טער ער װירסט ארדענונג, איז אפאראט

 עתק־נע׳פפענםט. א װי אונז םאר אוישגע׳טטאנעז איז טורטע נייע די
 װעלן גרופעם אין חבר׳יש אזוי פארברענגען אז :אייגס טיר האבן נעװאוסט

טורםע. נייער דער אין סענען ניט מױן םיר
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קאפיטל צװאנציקםטער

טורמע נייער דער אין

 נעשיינט האט זון די םרימארגן. זוםערדיסער עיינער א נעװען ס׳איז
 די אח אונז ב» אבער בשורה. םרייאעכער » מיט אונז באנריםן צו «ו* וױ

 אויפנעהױבן זיך םיר האבן שטיל ױם־טוב׳דיס. געזוען גארניט איז חערצער
 םיגגאל. דער דורכנעטרוטײטערט האט עס באלד וױ געלעגערם, אונזערע םון

 םון ארונטערנענאננען םיר זיינען האםטיס אנגעטאן. זיך מיר האבן שנעצ
 פון חברים די נרופעםװײז, שטיין געבליבז און ארײן הויץע אין םרעפ די

באזונדער. סאםער יעדער
 געװאלט. ניט זיך האט רײדן צײט. שטיסל א נעשטאנען םיר זיינעז אזוי

 זיד האט נעזאננ סיין איפן. די «ו» נעװעז ניט פיינעם בא איז שטײכל סײן
 האבן םיר פאליצייאײט. טיט אננעםילט געװען איז הויױ דער געהערט. ניט

 האט באלד נאטשאלניס. דער אננעסוטען ם׳איז ביז צײט, שטיקל א געװארט
״סטירנא!״ סאטאגדע: אויםגעצויגענע א! דערהערט זיך

 &אאיצײלײט עטלעכע צו רייען, אין אויםגעשטעלט אונז האט טען
 בין םטארםטע, געװעז ביז איך וױ אזוי ריי. דער םון אינסס או» און רעכטם

 קיין האב איך אױב צוזאםעז, טיר טיט ריי. ערשטער דער אין געגאננען איך
 טרוטײט נייער א דערהערט »יך האט באלד אפרים. נענאננען איז ניט, טעות

!״ טארש .שאנאם :באםוילן האט קאםאנדע־רוח א און
נאס. אין ארויסנעםארשירט האבן םיר און נעעפנט, זיך האבן מויערן די

 די דערזעט ער נאר וױ :געםאננענעם א פון טכע די שױן אין «זוי
 גײן דאם «ז נעװאוםט, האבן טיר הארצן. אפן םרײאעכער אים װערט נאם,
 װעאן באלד «ז געװאוםט״ האבן מיר שטונדע. א וױ מער ניט דויערן װעט
 «זוי אבער תפיסה. םינצטערער נייער א פון טירן די עםענען אונז םאר זיך
 וױ עפעס דערםיצט האבן טיר גאם. םרײער דער םון צויכער דער מוין אה

 געאטעםט האכן בריםט העמנר. נעהויבן זיך היאבן סעפ דערקוױהעניש. א
 אוי דא זייגעז עס אז וױםן, צו נוט ס׳איז נעאויכטן. האבן אוינן טיםער.

איז עס אוםגעשטערט. מטראטט װאם טייך 8 טיט נאסן םרײע וועלט דער
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 איינענעם זײער לויט ארײן יגאס אין ארוים נייעז םענטשן אז ײיסז, צו נוט
 ארעסטאנטן, םון בײז־װאמדער דעם סוסן און אפ זיך ׳עםעלז םארלאננ,

 צו נוט באזונדער איז עם טענטמן. באװאםנטע דורך געטריבן ײערן װאם
 ניט וײגעז נאסן פון ראנן די אח ױנגעלייט נרופסעם די אט אז וױםז,

 דאם איינן. זייערע לױט םען דערסענט דאס םארבייגייער. צוםעליסע סײן
 גע־ זײ זײנעו דאם זזבגיצז. זײנען דאם אויםזען. זײער נאך םען דערקענט

 דער אין אלטער דער פח איבער אומ טען םירט היינט אז נעװארן, װאויר
 סוס, א אוגז ns װארםן צו םרי גאנץ אױםגעשטאגען זיי זיינען טורמע, נייער

גאס. רער איבער נײן ױעלן םיד װען
!חברים גענריםט, ץייט

 אםן געסוסט האכ איך מיליע. דער לענג־אוים געםירט האט װעג אונזער
 ׳טטאראגד פון נעטאכט זײנעז װאםערן די אז נצדאכט, זיך האט םיר און טייך
 בא־ יעדן םון שטריכן די ליכט. םאםירענעם םרן אויבן םון היטא דער און

 סלאנג יעדער חנ׳עװריס. און בולט אזױ נעצײכנט זיך האבן טענטשן נעננטן
 װאלט אויער מיין װי אסוראט שארף, און קלאר אויםערגעוױינלעך געװען איז

 םיר נײן, םרײנטלעך. אױסנעזעז האט שטאט גאנצע די םארצעגםאכט. אים
 םרעמדער א אין מענט׳ען םרעםדע צוױשן טאר׳אירן טיר »ז געםילט, ניט וואנן

 הוסען ם׳װעט אז נעטראכט, םםתטא האט אונז םון איינער ניט און שטאט.
 פאנען אייגענע אונזערע טיט נאםן די אין מארשירן ן5װע טיר אין צייט א

שטערן. ניט דעטאלט אונז װעט סיינער אח
 איך נעעםנט. זיך האט טורטע לוקישקער רער םון טויער אייזערנער דער

 ארײננײן אגן ׳פװעיצ זיין איבער אריבערצוטרעטן ער׳פטער דער געװען בין
 נעװען בין איך געעםנט. זיך וזאט טורטע נײער דער םון טיר די הױף. אינעם

 ארעםטירטער. פאליטישער ער׳פטער דער ח., ד. — ארײנצוגיין ערשטער דער
 אפזאגן. ניט אים םון זיך װיל איך ערן־טיטצ אט־דעם םיט שטאאץ כין איך
 זאל דאם אז םאדערז, איך װעל װילנע, םאטעטיעע א האבן מעאן טיר ײען

 טורטע: לוסישקער נעװעזענער דער םון װאנט דער װערן םארצײכנט ערנעץ
 האט װאם ארעםטירטער, פאאיטישער ערשטער דער געװען איז דער אזן .רער

צאר.״׳ םונעם הערשאפט דער אונטער באםטיליע אט־די באטראטן
 זײנען טח־םע גײער דער םון קאםערן די «ז ארויסנעװיזן, זיך האט עם

 אז נעװאוםט, האכן םיר געטאלן. זיך האבן טיר תי ערנער, כיםל א נאד
 אײנצל־ אן װאם באגריױ, א געהאט האבן טיר איינצל־סאטערן. זיינען דאס

 1$זא װעגט די אז םארנע׳פטעלט, ניט »יר האבז טיר אבער כאדייט. סאםער
גאם. ז״ן
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 נעװען ניט זיינען װענט די געעגדיקט. געװען ניט איז נעביידע די
 גראער מיט סאטערן די אויםנעפארבט ׳ענעל אױ האט מען אױםנעטריקנט.

 אר״ננע־ זיינען מיר װען פארטיק. און — אספאלטירט פאדלאנע די פארב,
 םייכטסייט םון אטעם דעד פארכאפט אונז ה־אט סאמערן, אוגזערע אין קוםען

 ניטא שוין איז עס און קאמערן, נייע זיר, דאכט לופט. פארשטיקטער און
אטעמען. צו װאם טיט

 ערשטן אםן נעויען איז אריינגעפירט, םיך האט מען זואוהק קאמער, די
 וױ קאמער. סיין ניט קכר״ » איז דאם אז געזאגט, מיר האב איך שטאק.

? לעבן סענען דא טען װעט אזוי

 װארים חכרים. אלע סעגטיק נאר נעטראכט, אװי האב אליין איך נאר ניט
 האט איימעשפארט, אלע אונז האט מען װי נאכדעם ארום מיכוט צען אין
 מער, נאבדעם עטלעכע, נעקלאפט האבן פריער קלאפעניש. א אכנעהויבן זיך

 טירן, די אין געסלאפט חאבן סענטשן טורמע. נאנצע די כמעט שוין נאכדעם
 גובער־ דעם פראסוראר״ דעם ארויסדופן נעםאדעדט נאטשאלניה, דעם גערופן

 אבער נעשרייען. הייסע טיט געװאדן אנגעפילט איז ט־רמע די נאטאר.
 :שאסן צוױי אױםנעריםן באטבעש, װי זיך״ האבז נעשריי און טומל דעם איז

 וױיזן, צו אויםגעשאם] קארידאר אין װעכטער די האבן דאם !באך !באך
 און שטיל זיין ביען דארױ דא אז טורמע, אנטאסאליער די ניט איז דאם אז

פאלגן.

 שטאל א פארמאנט װאט זי קאמער. מייז אין ארומגעסוסט זיר האב איך
 געקאנר? כעטל דאס זיך האט בייטאג אמ וואנט. דער צו צוגעשרויפט בעטל

 פארגינען ניט זיך זאל ארעםטאנט דער אז אזױ פארשליסן, און םארטאכן
 טישל, סליי[ א פארמאנט האט זי בייטאג. זיך צילייגן םון ראםהאש דעם
 דער געװען איז וױנקל אין שטול. א און װאנט, דער צו צונעשםידט אויך

 איז דאם אז נעהייםן, האט עם דעקל. א מיט צוגעדעקט עםער בארימטער
 קאטער יעדער אין טאילעט טאדערנעם סיין צו אבער טורםע. מאדערנע א

■ דערטראכט. ניט רוסלאנד צארישן אין זיך םען האט

 נערונען ז״נען פארב נראער דער אתטער פייכט. געװען זײנען װע:ט די
 אויסנעזען האט עם און נעתארן אױפגעבלאזן איז פארב די ריטשקעלעך.

 געװען איז פאדלאגע די ארערן. נעצויגן זיך װאלטן וואגט דעד אף תי
 טראכט א טיר האכ אין■ געװארן. אויסגעטריקנט ניט סיעמאל איז זי פייכט.
גן־עדן. אמת׳ער אן דאם איז שװינדזיכטיסע פאר אז געטאן,

טורמע. לוסישהזגר אין טאג ערשטער דער געװען איז םריילעכער קיין גיט

{68)



קאפיטל אײן־און־צװאנציקסטער

מערדער מאדנע

 איך וױל מורטע, לױןישקער םון באשרײבוננ די אז הױב איך א״דער
אכטאסאל• פון פאסירונגען פאר א ארן טיפן אר2 א װענן דערציילן נאך

 נעפוגען זיך ארעםטירטע, פאליטי׳צע מיר, האבן טורמע אנטאקאליער איז
 קרימינעלע די נעפתען זיך האבן שטא־ פערטן אפן שטאס. דריטן אםן

 אםן אז דערמאנט, ׳טוין האב )איך טורמע. זעלייקער דער פון ארעםטאנטן
 א אונטער טזרמע באזונדער א נעםרנען זיך האט שטאק צזױיטן און ערשט;

ראטעס״.( ״ארעםטאנטסקע די — פארוואלטתנ באזונדערינר

 ערשטגם, קרימינעלע. די מיט באנעגענען מאל איין גיט זיך םלעגן טיר
 צװייטנם, בננבהי. קארידאר אונזער אין אדאפסומען זיי פון אייניקע פלענן
 פאליטישע אייניסע פלענן אמאל טרעפ. די אף באגענעגען זיך טיר םלענן

 פלענן װידעד קריטינעלע. די מיט ריידן און שטאה פערטן אפן כאפן6ארוי זיך
 אין ש&אצירן נעדאדפט האבן יע:ע כאט׳ש הויױ. אין באגעגעגען זיך טיר

 דורכ־ זיך געװע] סענלעך אפט אבער איז הויף, םונעם טייל באזונדערן א
צוריידז.

 באזוגדערע אונוער צתעצױגן האכז ארעפטאגטן קרימינעלע די צתי׳פן
 און רעװאלוציאנעח גערופן זיר האבן װאס מענטשן, צלויי אויםטערקזאמקייט

 אויך םריינט א זייערן דערמארדעט האבן זײ אז דערציילט, האבן וואס
צװעסן. רעװאלוציאנערע צוליב כלומרשט

 צו געוזערן זיי אז געזאגט, ר״׳אבן אגן פאליאסן געװען זיינע[ צװיי די
 וועטען םריינט, זייער ס.(. פ. )פ. פארטיי סאציאליכטישער פוילישער דער

 פארטײ. זעלביקער דער פון מ־טנליד א נעתען אויך א־ז דערמארדעט, האבן זײ
 זיי אז אױסגעקוםען, איז װיגרטער זייערע לוימ נעזאגט. זיי האבן אזוי

 פרארוא־ א און שפיאן א נעווען איז ער װאס רערפאר, געטויט אים האבן
 ס.־םע באדײטנדיסע א נעםונען סען ה־אט ציםער אין זיי בא אכער סאטאר.

געװען, זיינען טאטיװן די תאם דעמאררעטן. דעם געהערט האט װאם נעלט,
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 די און גוםא םארד דער אבער דערגיין. נעסענט ניט דעמאלט טיר האבן
אינטערעםירט. נעװאלריס אוגז האבן טערדער

 האבן זײ מענטשן. העכםט־אינטערעםאנטע צוזײ געװען זיינען דאם
 אינטעלי־ בעסטע די צו נעהערט האבז און אוניװערזיטעט־בילדונג נעהאט

 דורכםירן באשלאםן זײ האבן מארד זייער װילנע. םרן קרייזן נענטישע
 טענטשן, סולטורעלע אז נעזאנט, זיך האבן זיי אופן. װיםנ׳פאפטלעכן א

 דורכםירן קענען דארםן פאליציי־םארשזננ, םון טעכניה די םארעטייען װעלכע
אומבא׳עטראםט. בלייבן זאלז זיי אז אזוי, טארד א

 םריינם זייער ררען װערן. םארגאסן ניט דארױ געזאגט, זיי האכן בלוט,
 חגר און טיר די נעעםנט אײנער אים האט געסוטען, איינםאל זײ צו איז

 שארםע א אריינגעשטעקט קארידאר טונסעלן איגעם אים האט צוױיטער
 מען זוען שארבן. אונטערן נאסן, פונעם טייל אויבערשטן אינעם שפילקע
 דער געײען. איז אזױ מאמענטאל. טענטש דער שטארבט טארך, דעם טרזגםט

 דעס און נאסעט אויםנעטאן אים האבן צװײ די טויט. נעםאלן איז סדבן
 סארב דעם טראנס. געפלאכטענעם טין א קארב, א אין ארייננעליינט יןערפער

 אוי םראכט אלם אריבערגעשיקט אים אח וואהזאל צום אפנעפירט זײ האבן
 דער אין נעהוםען זײ זיינען אאיין ׳שטאט. צװייטער א אין נאטען געװיםן א

 )לעיבלם( צעטלעך אלע אראפנעריםן םראכט״ די אפנענומען שטאט, צװײטער
 וױיט. םי> טויזנט מטאט אנדער אן אין םראכט דעם איבערגע׳שיקט און

זיכער. געםילמ זיך האבן און וױלנע אין אװעיןגעםארן »יי זיינען נאכדעם

 ניט אים איז קײנער און שטאט יענער אין אגגעקוטע] איז סארב דער
 םוילעניט די ביז באגאזש־ציםער, אין נע׳עטאנעז איז ער אפנעטען. נעסוטען

 קארב דעם געעםנט האט פאליצײ םילן. אנגעהױבן זיך האט סערםער םונעם
הערפער. טױטן א נעםונען און

 םאר־ זיי האבן זאך איין אבער כאײארנט, טערדער די האבן אלצדיננ
 דינען עיך די טויטן. דעם פון םים די אח עיך די נעלאזט האכן זײ גאםן.
 םאתט םרן לעפלעך םיט און זייטן ביידע אח איימעצן נוטענע םיט נעווען

 םון שטעםפל דער געװען איז לעםלעך די שון אײגעם אמ הינטן. םון און
װילנע. אין קראם א נעװארן. געקויםט זיינעז ׳פיך די װאו סראם, א

 1אי םארנעסוכען איז טארד דער «ז נעװאח, אױסנעםונען איז אזױ
װילנע.

 צוטים־ הא» טען איינםאך. זייער געהאנדלט פאליצײ די האט װילנע אין
ניט נעןעגסט צי געםרעגט, »ײ אגן )דזעעניטארם( דװארגיקעס אלע גערופן
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 נע־ נרויםן זייער 8 הױז 8 פון רויםנעטראנן8 האבן זאל כתז »8 ותר,
 ער :8י ז8 געזאנט״ האט דװארניסעם די םון איינער סארב. םלאכטענעם

 םאליצײ די סארב. מווערן אין נרויםן זייער 8 רויטטראגן8 געהאאםן ט8ה
 אח דעדטארדעטן דעם פון סליידער די נעםונען הײז, דעם אין אװעפ איז

געלט. םוטע 8

 זיינען ץײ נערעדט. זײ טיט אםט האבן סיר םערדער. די נעזען האכן םיר
 טיט םיאאזאםיע, טיט אינטערעסירט זין־ האבן ■וײ סואטור־טענט^ן. נעײעז

 ז8 באשלאםן, האבן זיי באװענוננ. רעװאלוציאנערער דער טיט איטעראטור,
 האבן טורמע. אין ניטנאםטיפ טאכן זײ דארםן נעזונט, דאם אנצוהאלטן כדי
 זיי וזרטה. ׳מום הייז זײ איז באטערסט ניט האט מען דורכנעםירט. דאם זײ

 באהאצטן. ניט ז»ר סייז האבז זײ מארד. דעם װעגן דערצײלט רואיק האכן
 באװאוינן זײ ה$ט םארט װאם־זשע :דערניק נעסענט ניט נאר האבן םיר

 נאענטער נאר 8 זייערער נעװען איז סרבן דער ? םרייגט 8 דערמארדן צו
 נעדארםט אויר זײ װאאטן ר,8ט8ק8פראײ 8 געײעז פילו8 ער װאלט םריינט.

 צי ציע.8ניז8רנ8 זײער םון מאם8ב 8 םיס נאר אינדיװידועל, ניט נדלען8ה
זאנן. נעװאצט ניט אונז זײ האבן נעורעז, איז באעלום 8»8

 נדערע8 םון אנדער׳ש איז נמגרדער 8 אז פאר׳פטעלוננ, 8 האבז םאענ איך
 זאגן, צו זוי8 שיכט, אײגענעם מייז םח מענט׳פן נעזען איך האב דא טענטשן.
 טענט״צן. אנדערע פון אונטערגעשײדט נארניט מיט זיר היאבן װאם םענטשן

 יט8ם און אויסנערעכנטע למכלוטיסע,8פ מערדער, געװעז דאם זײנען דאך און
םערדער. ניט־נענוג־פארזיכטיסע

 נטא•8 איז ארעםטירטע פאאיטישע די אינטריגירט רס8מט האכז צװײ די
טורםע. סאליער
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ארעםטאנטן סרימינעלע די מי־ט צוזאמענשטױס א

 קריטי־ די האבן מורטע אנטאקאליער אין אז דערציילט, שוין האב איך
 ארעםטאנטן. פאליטישע די םון העבער שטאק א מיט געלעבט ארעםטאנטן נעלע

 און פאליט־שן א צװישן אונטערשײד קיין ניטא אפיציעל איז אטעריקע אין
 גרויםעד א געװען איז רוסלאנד צארישן אין ארעכטאנט. קריטינעלן א

אונטערש״ד.

 ;פארטרעטער אויסנעקליבענע געהאט האבן ארעםטירטע פאליטישע די
 ארעםטירטע פאליטישע די ארגאניזירט. געװען גארניט זיינען סרימינעלע די

 די ;אװנט אין ביז אינדעדםרי םון קאםערן אפענע אויסנעקעמםט זיך האבן
 גאטשאלםטװא װען םארשלאםן. געװען זייגען סרימינעלע די פון קאמערן

 האט זי תען ;״איר״ :נעזאגס זי האט פאליטישן, א צו גערעדט האט
 נע־ האבן פאליטישע די ״דו״. :נעזאגט זי האט סרימינעלן, א צו נערעדט

 זיך זיי האבן בכלל און סריטינעלע די װי לעננער סך א היויױ אין שפאצירט
מורמע. דער פון באלעבאטים די װי געפילט

 םך א נעװען איז זײ צװי׳טן קריםינעלע. די פארדראםן דאם האט נו,
 אנפירן זײ צװישן נעפרואװט האבן מיר עלעםענטן. םארװילדערטע און רויע

 דאך דערנרײכט. ניט מיר האבן רעזולטאטן נרויםע היין אבער אניטאציע, אן
 וױיניקער און אינגערע די צוױשן סימפאטיעם געוױנען אננעהויבן טיר האבן

קרימינעלע. פארדארבענע

 און עלטערע די — רעדל־םירער הרימינעלע די געפעלן ניט דאם איז
 די צוױשן גרענדע די םירן נעװאלט האבן זיי טורמע־״ײעלױ״ דערפארנעע
 דערםארענע, וױיניקער און איננערע די מיט באנוצט זיך האבן זײ קריטינעלע.

 אונז באשלאםן זיי האבן מיערתים. זייערע מיט זיך באדינעז כאלעבאטים װי
אנצולערנען.

 נרײטן קריםינעלע די «ז נעװאויר, טיר װערן םריםארגן שיינעם אײן אין
טען אח טעסעדם טיט באזארנט זיך האט מען פאליטישע, די אף אנפאל אז
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 זיחנר .יויסז »אלן זײ כדי חברים, אונזעחן םון אייניקע אויסעעכטן װעט
■לאץ״.

 םארטיידיסן נעקענט זיך האבן םיר באװאפנט. נעװען ניט זיינען םיר
 ניט םיר האבן געװער פײן אבער טימן. די םון םיסלעך 1או עטולן םיט

 אוגזערע איז איינשפארן אונז זאל טען אז בעטן, נעסענט האבן םיר געהאט.
 אחדנות, געװען װאלט דאם אפטרעטן. געהײםן װאלט דאם אבער סאטערן,

 טיר סאס. אםז געקראבן אונז סריטינעלע די ׳פוין װאלטן פאל אזא אין אוז
 טוט דאם עו׳ו. נאך וזעכטער די צו װעגח נעקענט ניט אויך »יך האב|

 װעכטער די אנםאל. אן װעגן זיך האנדלט עם דוען אםילו טורטע, אין ניט םען
.1טא צו ניט טען האט זײ מיט ארעםטאנט!. אלע פון שונא דער זיינען

 ניט װעכטער די זועלן ז״ט זײער םון אז געװאוםט, םיר האבן וױדער
 נעװען זיינען סריטינעלע די צװישן רעדל־פירער די סריטינעלע. די אסהאלטן

 זײ ארן נעהאט טורא זײ םאר האבן יענע װעכטער. די םיט גוט־פריינט
 אז געװאוםט, האבז םיר אנטלויםן. אחוץ זין־, וױלט זיי װאם טאז, געלאזט

 זײן תעכטער די נאך װעלן אנםאל, אן אונז או» טאכן ״װעלח״ רי אויב
 אװעסליינן אםשר אמ אונז no אײניקע צעעטעכן װעט טען װאס צוםריח,

טויט. אח פאר א

 האט סארידאר אונזער ײעו אינדערםרי עלף ארום געװען איז עם
 םונעם אתםטאנט! סערציס־םוםציס א םון קאטאנדע א נעטאן לאז א זיך

 אײן או« נע׳פטאנעו און נרייט נעװען אלע שוין זײנען טיר שטאס. סערטן
 אפגעשטעלט זיך איגסטינסטױו און אנגעסוטען זיינעז יענע קארידאר. זייט

טריט. םיר־פינױ ערך אן געװען איז לאגערז כ״דע צװישן דיט. צוױיטער א אןי

 אטאסירן טיר ;אונטער ניט זיך גיבן טיר אז באשלאםן, םריער האבן טיר
 געװען זיינען אתז צװישן סלעפ. »1« קלעפ טיט ענטםערן טיר אבער ניט,

 )לאםט־ ביגדױזשגיקעם און םטאליארעס גארבער, ױננען, סרעםטיקע עטלעכע
 אױך אבער האבן םיר םויםט. א הויבן צו װי געװאוםט היאבן װעלכע פירער(,

 ״רענס די אנטקעגן עיסר דער איבערצײגונג, םון קראפט די טצן צו באשלאסן
ארעססאנטן. םאיל״ ענד

 אוםםאר־ איז גע׳ןזלענ אלנעםיין 1א «ז אױםנעזען, האט צייט עטיסל א
 זידלע־ ארעםטאנטםסע םײנע די םיט געשאמן האבן סריםינעלע די םיידלעך.

 האבן װינסל איין איז געדיכט. װערט לוםט די װעלכע םון סללות, און רײען
 אונזערע האבן דארטן נראד אכער אונזערע, צו נעטאן װארף א סאר א זיך

ארױםנעכאסט זיי האבן אײנעם בא אז םעםט, אזוי אנםאלער די באנעגנט יאנא
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 רער וי8 לינן נעבאיבן איז אנדערער תר און סעסער דאם האנם חנר םון
 »יף האבן צוזאםענ׳שטויםן ענאעכע םארדע. צעױשעטער א םיט פאדאאנע

סארידאר. נרויםן אינעם םאא עטאעכע וױדערהאאט
 עכטער אן געװען איז ער אנדרעי. חבר אויםנעטראטז איז דא אבזגר

 נעדאנס ווערטער זיינע שסיטע. סאיעענדיסע גוטע א נעהאט האט און רוםאס
:אזא אוטגעםער געװען איז אינהאאט דער אבער ניט, איך

 זעאביסן דעם םון איידן טיר ארעםטאנטן. אאע זיינען טיר חברים, —
 וואאטן םיר נאטשאאניס. דעם און װעכטער די פיינט אאע האבן טיר רעזשים.

 װאו װעאט, א םאר סעטפן פאאיטישע, מיר, פריי. דער אח זײן נעװאאט אאע
 װעחפאםט סיין זײן ניט וועט עם װאו ארעם, און רייך סיין זיין ניט װעט עם
jw אייר «ו» סוסו טיר טיר. און איר װי מענטשן״ אזוינע איבער רײכטום 
 טערדערימער א פון סרבטת אח תי אייך קוסן םיר ׳שונאים. אח װי ניט

 איר אױב פריװיאעניעם. אויםנעהעטםט און נעפעםפט האבן םיר סיסטעם.
 םיר אונטערשטיצן. אייך טיר װעאן פרױױלעניעם, םאר סעמםן צו נרייט זיינט

 הונגער־סטרײס, אין ארוים גייט איר אויב «ז ערן־װארט, אונזער איין־ גיבן
םאדערוננעז. אײערע םאר אײך טיט טיר הוננערן

:אונז םרענט און אונז צו זיך ווענדט ער און

? ריכטיס איך זאג —

:כאר איז עגטפערז אלע מיר און

ריכטיס. —
 נעבראכן. נערוען זײנען אנםאלער די םק רייען די נעוױרסט. האט דאם

 זיינען אן דעםאלמ פון אוגעס. זיינען און אויםנעדרײט זיך האבן ״װעאח״ די
 איז, םאסט א בעםער. םך א נעװארן אאנערן בײדע די צװישן באציאוננען די
 אום װאנט דער אין אאך דעם נראבן געהאאםז אונז האבן קריטינעאע די אז

םארראטן. ניט אונז האט זיי םון סיינער אנטאויםן.
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לויפטג מען

 בא־ צו זיי כדי פאליטישע, די אריינגעזעצט האט רענירתג צארישע די
 װײטערדיסער םון אםצוהאלטז זיי געהאס אינזינען אוין־ האט זי שטראםן.

 שול א געװען נעפעננעגי׳פ די איז אמת׳ן אין ארבעט. רעװאלוציאנערער
 ארעם־ עאטעו־! טיט געשםרעכן און באגעגענישן ביאדוננ. פאליטישער פאר

 וױלן דעם םארשטארסט און געםיט דאם פארהארטעװעט נאר האבן טירטע
 גוטער א נעװארן ״נרינער״ א איו טורטע אין ארעסטירםע. אינגערע די םון

רעװאלוציאנער.
 אז נעטראכט, ניט האט טורטע, אין נעזעםן איז װאס איינציסער, סײן

 יעדער פארסערט, ס»טת. םיז אפזאנן זיך ער װעט ארויס, אים לאזט םען אויב
 אוט־ סאנען צו כדי אנטלױםן, צו גיכער אזױ וױ נעפלאנעײעט, האט איימגר

ארבעט. דער צו זיך קערן
 נעהאלטן אלעםען האבן םיביר, םון לויםט מען אזוי תי נע׳פיכטן, די

 םון אבער אנטלויםן, צו נריננ אזױ געװען ניט איז טורמע פון גע׳פפאנט.
!אזוי װי נאר און — געלאפן טען איז םיביר

 רעסארד « דא איז עם נעאאםן. אױך אייננטלעך טען איז טורטע םח
 די אפגענארט האט ארעםטירטע פאאיטי׳פע ײיכטיקע א אזוי װי דעם, װענן

 געריכטס־וזויז. אין םארהער צום נעפירט זי האט טען סיעװ. אין װעכטער
 ם׳איז טירן. און קארידאח סך א טיט נעביידע נרויםע » געװען איז דאם

 אין אנגעטאן נעװען איז םרױ, ױננע א ארעסטירטע, די אין וױגטער, נעװען
 אז אײננעסזטעט, «זוי נעװעז איז און שאל גרויםן » םיט פעאץ עװערן א

 זי זאגט קארידארן די פון איינעם אח נאז. איר ארויםגעזען סױם מ׳האט
 געהאט האט טאיאעט דער טאילעט. איז ארייננײן וױא זי »ז װעכטער, ז־עם

 איז נעפאר סײן אז געװאוםט, האט װעכטער דער און םענצטער םארנראטעטע
 ביז ױארטן, נעטמען און טיר דער םאר אתעסנע^טעלט זיך האט ער נישטא.

 זיך טוט ארייה איז יעגע נאר־װאם אבער ארוים. וועט .סליענטקע״ זיין
 םיירל יונגע א ארוים שפריגגט עם אין טיר די עםךאוקז is נאלד טאסע
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 .bsp אפן םאטעײלסע « טיט און ארעםם נאסעטע םיט סליידל, סורץ « איז
 אין ארכעט װאם דיגסט־מ״דל, א איז דאם »ז זיר, טראכט װעכטער דער
 פנים אין תעכטער דעם שטייכל א איילנדיס, טוט, מיידל דאם נעבײדע. דער

 טרעפ די איבער עפריגנען זיף לאזט און באסאנטן, אלטז «ן וױ ארײן,
 נאן־ ווארט און — ווארט און װארט ער װארט. און שטײט יענער ארתטער.

 װערט װעכטער דעם טינוט. צװאגציס אװעק טינוט, פוםצן אװעק אלץ.
 אמ :•זעט אין טאילעט םונעם טיר די אױ>» רייםט ער םארדעכטיס. ענין חנר
 שטױול װאלענע שװערע די םיט פעלץ נרויםער דער לינמ פאדלאנע דער
 אריינ־ איז ארעםטאנטהע די נאר װי אז ארויס, זיך וױיזט עם שאל. דעם טיט

 םון ארונטערגע׳אלײדערט רים איין מיט ■זי האט טאילעט״ אין געשפרתגען
 «ז באסוטעז, זיך האט עס טיר. דער דורך ארױס און אויבער־בנדים די זיך

 צען םיט »יין נעדארפט האט םען ארוים. איז אנדערע די ארײז, איז אײנע
ז«ך. אזא טרעםז צו װעכטער׳ם דעם וױ קעפ בעםערע

 ארוגטעדגעשפרוננען אי» זי ? טײדל דאזיסן דעם טיט געװארן איז װאם
 סראסט דער קאלט. געװען איז עם ארײננאננ. צוט ארוים איז און אונטז

 םאר־ א אפגעשסעלט — נעםאכט ניט טענות םך היין האט זי נעכרענט. ה#ט
 אגטלאםן אקארעט בין איך ,ברויער, :אים זאנט אדן םטמ־ענט ב״גייענדיקן

טאנטצ״ דײן טיר ניב לאפעם. פאליצײאישע םון
 נע• םט״־ענטן צען יעדע םון ניין זיינען צייטן, יענע אין רוסלאנד, אין

 געםאכט, ניט טענות סײן ה$ט בחיר דער געשטיטט. רעװאלוציאנער װען
 איזתאמטעיק אן צוגערופן טיידא, דאס ארומנעוױסלט מאנטל, זייז אויםגעטאז

 1תים געל#וט פראסלאטאציע א האט ארום װאך א אין אװעק. איז n ארן —
אנטלויפן. נעלוגגענעם דעם װעגן ארבעטעױפאפט דעו

 ארעס־ םויזנטער געהאלטן האט ״פאביעג״ אט־חןם װעגן נע׳פיכטע די
געפלעפם. רוסלאנר םון טורטעם אלע אין טירטע
u, טורטע, אנטאקאליער אונזער אין און jmso 1904 פוז זומער יענעם, 

 איינפאך צו נעזוען איז װאם אוםן, »זא «ןז אנטלאפן ניט א״נער דען איז
 אלעםען אונז איז דאם «ז געםילט, טיר האבן א״נםאכקייט זײן צוליב װאם און
 נעפעננעגיע, ןw ארױס נייט טעז אדן נעטט םעז םטײט׳®, ? ארױםרוח אן וױ
! ]vvyj ניט װ»לט זאר סיין וױ

 ח»ם טורםע אונזער םון )אפיס( סאנטאר די אזױ. געװעז איז סעעח די
 םען ומן טורםע, אונזער םון טורטע־ה־ױױ. צום ארייגנאנג כ«ם געפוגעז זיך

 םען האט גאט׳טאלניס, צום סאנטאר אין ארעטטאנט אן םירן נעדארפט חאט
אק אתנטעדגעפירט אים אח קאםער זײן םון טיר די אפגעעלאםן פריער
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 טורמע־ דער םרן טויער דעם אויפנעשלאםן מען האט נאכדעם ;שטאס ערשטז
 דורכ• איז םען אז נאכדעם, הױמ; אין ארױםנעםירט אים און נעניידע

 נרויסן רעם אויפמןשלאסן םען האט הויױ, אינעװ״ניססטן דעם געגאננען
 פונעם הויח אינעוױיניקהטן דעם אפגעטיילט האט װאם טייער, א״זערנעם

 הױח, אױםגוױיניקטטן דעם דורכנעגאנגען איז מען הויח. אױםנװײניסםטן
 דעם אהינצו ארייננעםירט און ?אנטאר פרן ט-ר הינטערשטע די אויםנעשלאםן

 אפ־ אלעריציי םיט אםיםעם אלערליי געװען זיינען קאנטאר אין ארעםטירטן.
 איינ־ אן געווען איז געביידע די אכער טירן, פארשיידענע מיט טייאוננען״
 4ארײ נאם אין נעעפנט זיך האט דארטן ארייגנאנג־טיר די און שטאקיסע,

 םענטשן אבער ורנכטער. א נעשטאנען זין־, פאר׳צטייט איז, טיר יע:ער םאר
 געװען איז טורטע די װײא טיר, רער דורך ארױםגעגאנגען און געסוסען זײנען

סן־. א געװען איז אלערליי באזוכער און נרויסע א
 דארטן קאנטאר. אין ארייננעפירט א־עסטירטן יענעם םען האט נו״

 אים װעט נאט׳טאלניס דער ביז װארטן, ז־ארף ער אז ארויםנעװיזן, זין־ האט
 נעזעםן זײנען װעכטער, זיין טיט נעזעסן איז ער װאו םאר־צימער, אינעפ זען.
 זייטיקע באחכער, צאא נעװיסע א אויך און ארעםטירטע, עטלעכע נאך

 װאם. א־ער זיך צװישן צערעדט זיך האבן ײעכמ־נר די אז אפנים םענטשן.
 דרויסגדיסער דער צו צמעדױןט רואיס זייער זיך האט ארעסטאנט אתזער

 האט דארטן אינדרויםן. ארױסגעגאנגען אח אױםנעעפנט סאלטבלוטיס זי טיר״
 רוםט געהי^ױ־נאטשאלניק, דער יעפרעטאװ, אז װעבטער, דעם געזאנט ער

 נעפונען אבער זיך האט יעפרעטאװ אריינניין. גיכער װאם ער זאא — אים,
 נעקאנט ניט אופן ב׳פום האט װעכטער דעם טורמע. רער jw עה צײייטן אפן

 אן איז יעפרעמאװ׳ן, זען נײן אים הײסט וואם מענט׳ע, דער אז איינפאלן,
 די םרן איינע־ איז דאם אז נעטייגט, האט ער אחגסטאנס. אנטאאפעגער

)׳טפיאנען(. ״ארבעם־מאגטלע!״
 איז בחור אונזער און אינעוױיניה, אריינגענאנגען איז װעכטער דער

געבליבן. ניט איז ער פארפאלן. — און אריין שטאט אין אװעס
 נע* טורםע די האט אײנט״ אין נעװאח נעװאויר דאם זיינען םיר װען

 אזוי אח הײלעבדיס אזוי !ארבעט שטיסא גלאט אזא צאכן. איין אין טן5הא
 אח זאך די אגמעםטן גענומען איינער יעדער האט דא ארן !נעניאצ־פראםט

 זשאנדארטען מיך האבן אט ? שבל אפן נעפאלן ניט איך בין פא־װאם :זיך
 נא־ צוױי נענאננען זיינען עפ אמת, אפיציר. ז׳טאנדארםסקע צום געפירט

 — רעכטם פון איינער און לינקם פון איינער װערנעלעםן, הויכע װאםנטע
 נעאעגנתייט די אױםגענוצט ניט פאליטי׳טער אטת־ם^ינקער אן װאלט אבער
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 הויו» אין ארוטנענאננען מיר זײנען אט ? םריי דער נעטאז״ ״שאס « און
 נעווארן םרײ ס׳איז און טויער אינעוױיניקםטן דעם נעעפגט האט טען בשעת

 זואנן שװערער א ארײננעפארן איז עם הויף. אױםנװייניהסטן צום װענ דער
 לאנג־ נעםארן איז װאנן דער קאנאליזאציע. דער פאר רערן טשונונענע םיט

 )םארצוױיםלט־פרעכע( ״אט׳שאיאנע״ רעכטע די נעװען װאלטן מיר װען זאם.
 און טויער דורכן דורכרײםן געסאנט ניט דען זיך מיר װאלטן חברה־אייט,

 טיט זען זיך האנטאר, אין נעםירט אונז פון אייניקע םען האט אט ? לויםן
 ארעם־ םיט םוא נעװען איז קאנטאר גאנצער דער באקאנטע. און םריינט
 ניט און ארױםנעדרייט ניט סיינער זיך האט פארװאם ״נר געםט. און טאנטן
? פײג א נאטשאלסטװא דער געװיזן

 נעװען, ניט איז אװנטן און טענ לאנגע די אין געש&רעך בעםערער pסי
אנטלויפן. װענן נע׳פפרעך דער וױ

 דעם, װענן דערציילן צו װאם סך א געהאט האכן ארעםטירטע עלטעדע
 אק איבערנעבן אין־ װעל דערצײלוננ אזא איינע נעלאפן. זייגען אאיק זײ ווי

סאפיטל. נעקםטן
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קאפיטל פיר־און־צװאנציקםטער

סיביר פון אנטלאפן איז גינצבורג חבר אזוי װי

1.

 טיר. םון עלטער םך פיין נעװען ניט איז םמאלענםס םון נינצבורנ חבר
 שוין האט ער לעננער. געװען ער איז ארבעטער־באװענונג דער אין אבער

 און סיביר סייז פארשיקט געדדען איז ער :״רעסארד״ א זיד הינטער נעוזאט
אנטלאפן. דארט פון איז

 איינצלהײטן. »לע טיט דערציילט טיר ער האט לויםן זיין פרן געשיכטע די
 װען :נאטירלעך איז דאם טאצ איין װי םער דערצײלט םיר זי האט ער

 עטלעכע זאכן זעלביסע די איבער זײ רײדן נעםעננעניש, אק דצן סענטשן
 אײנגעקריצט אנטלויםן זײן םון םצענעם די םיר זיך האבן אזוי אט מאל.

זכרון. אין
 אין טזרח־םיביר. איז װייט נ$ר דערםא א אין פארשיסט געװען איז ער

 אויך זיך האבן דארטן םארשיסטע. אנדערע עטלעכע נעװאוינט האבן דערםל
 אף טערםין זייער אפנעדינט האבן װאם ארעםטאנטז, סדיטינעלע נעפונען

 ■i|B, אח סיביר אין בלייבן דארפז פלעגן אזויגע ארבעט. יןאטארזשנע
 און אױםזיכט פאליצייאישער אונטער נעװען זײנען זיי ה., ד. — סעלעניע״

#רט. זעאכי־סן דעם און איין אין װאוינען נעטוזט ה$בן
 טיט באװארנט זיך האט ער ביז יאר א געדויערט נינצבורנ׳ן האט עם

 נעדױערט ם׳האט װאס ניט, װאונדער קיין איז עם נעלט. טיט און פאם נוטן א
 אנ־ פאםט די םלענט רערםלעך, פארװארפענע די אין םיביר, אין לאנג. אזױ

 פאס־ א אבער זעלטענער. נאף אפילו און חדשים דרײ אין מאל איין סומעז
 ניט גאר פאםט דער טיט דאך טען האט םארשיהטן א צו נעלט און פארט

 פארשיסט װעט פאליטישער א ביז ווארטן, נערארפט האט מען שיפן. געסענט
 דאהוטענט א טיטנעבן אים און נעננט, יענער אין אדער דארמ יענעם אין וזערן

יאר. א וױ טער אםילו אטאל — דויערן נעםוזט האט דאס געלט. דאם און
 אן וױכטיסםטע״ דאם באתוטען שוין האט ניגצבזרג איז, טעשה די װי

 אויםצוארבעטן געמען נױטיס איז איצט ארט• םוז ריח ניט זיך סען טען וואם
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 נרויםער דער צו טראסט א נעטען איז דערםל פונעם רייזע. דער םון פלאן א
 טייל. הונדערט עטלעכע םון שטרעקע א אױ נעפונען זיר האט װעלכע שטאט,

 װעלכן אף ױעג, גיט־ברוסירטער א געװען איז דאט — ״טראקט״ םיבירעד א
 פון איינע װיארםט 40־30 ערך אן פאסט־כטאנציעם נעשטאנען זיינען עם

 װארים טייך, א לענגאױס געגאנגען געװײנלעך איז װעג דער צוױיטער. דער
 איז געפארן בערנ. און װעלרער געדיכטע געתען זײנען טײך םונעם װייטער

 בא־ האט םען װאם פערד״ נעדתגענע מיט הײםט דאס פאםט, דער מיט מעז
 סטאנציעס. די אף נעביטן מען האט פערד די םטאנציע. יעדער אןז קומען

 דערצו האכן װאם פערזאנען, נאר נעמענט האבן פאםט דער מיט זיך באנוצן
 לאגע נעזעלשאפטלעכע דיער װאס אדער דערלויבעייש כאזוגדערע א געהאט

 נילדיע. ערשטער דער פון סוחרים אשטייגער, :בארעכטיקט דערצו זיי האט
 פערזאנען, פריװילענירטע װײניסער אנדערע, אױך נענוצט האבן װענ דעם
 — צוםום נעגאננען אדער װאננס איינענע זייערע אױ נעפארן זיינען װאם

 שטעטלעך. נרעסערע די פון איינװאוינער אדער פויערים ארטיקע אשטיינער,
 נעװעו װאצס װענ דעם אױ לאזן זיר ארעםטירטן פאליטישן א םאר אבער

 אלע איבער ט־נלענדאף אפן נעםעלדעט װאלט פאאיציי די נעפערלעך:
 נעװיזן. זיך וואלט ער נאר װאו פארהאלטן, אים װאלט טען און — םטאנציעם

 אפ־ שרעסלעך נעװען איז צאר אונטערן רוסלאנד כאטש אז װיםן, דארח מען
 אלע םון אפנעשטאנען מער נאן־ געװען איז סיביר כאט׳פ און נעשטאנע!

 א נעהאט טראקטן יענע אױ אבער מען האט רוםלאנד, פון טײלן אנדערע
 כאפן סענען צו כדי װי צײעסן״ קולטורעלע צוליב אזוי ניט — טעלענראח״

אנטלאםענע. די
 דערםל זיין םון זאל גינצבורנ אונזער אז געװארן, באשלאםן איז נו,

 צו ביז װיארםט הונדערט פיר־םינח א פון שטרעקע א אף װאלד דורכן אװעס
געזוכט. ניט אים האט טען װאו טראסמ״ צוױיטן א

 זיך האט ער אומבאנרענעצטער. אן װילדער, א געװען איז װאלד דער
 אים איז זיך האבן עם װיארםט. הונדערטער און הונדערטער אױ געצויגן
 ׳ןזטאטישער א נינצבורג, אונזער און — םקאלעם און טאלן און בערג געםונעז

 נעװען ניט ״טאיגא״ דאזיסער דער צו איז פאטיליע, אידישער א םון בחור
 וואם ארעםטאכט, קריםינעלן א טיט שותפות געשלאםן ער האט צוגעװאוינט.

 איז קריםינעלער דער ״םסילקא״. דער פון אגטלױפן נעװאלט אויך האט
 איין וױ טער נעלאםן לעבן זיין אין איז ער טענטש. דערםארענער א נעװען
סיביר. םיט באקאנט געװען איז ער טאל.

םיט־ האכן זײ ;עסן םיט טענ פאר א אח באװארנט זיך האבן ז״
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 און יאגד םים יעדערער כםעט זין־ םארנעמט סיביר אין — ביסם א גענוטען
 םרײנט די םיט אפגעזעננט -pt האבן זײ — זעאטנקײט. סיין ניט זײנעז כיסםז

 אונטער־ דער טיטגעהאאםן אאע ייך, פארשטײט האבן״ װעאכע באסאנטע, און
 צייט די אױך זײ פאר סומען שױן זאא עם אז נעטרױמט, אאיין אדן נעטונג

 דער און נאכט נעװארן איז עס ביז אפגעװארט, האבן זיי רעטונג. םון
 זיך האבן זײ און — אהיים זיך צו אװעק איז פאאיציי־באאמטער ארטיסער

אריין. וואאד אין אוועסנעאאזס
 םעאן עם אז נעזען, פאאיצײ־באאםטער דער שויז האט אינדערפרי אח
 דאם םאכן. נארניט נעסענט ניט האט ער אבער אייגער. נאך און גינצבורנ

 אנט• די װאאד. אור־אאטן נרױםן א םיט ארוטנעריננאט געװען איז דערפא
 ײאאס נאכיאק ריכטונגען. םארשײרענע אין ניק געקענט האבן אאםענע

 טעאדן — איז טא], נעקענמ האט טען װאס זאך, אײנציסע די אוםזין. געװען
 און דעם םון אפנעטראנן זיך האבן ארעסטאנטן צװיי אז טעאענראת״ פער
 נעװארן אנגעגעבן זיינען מעאדוננ דער אק אז זיך, םארשטייט פאאץ. דעם

 הויך, זײער :אנטאאםענע די פון סימנים םיזישע די ה. ד. ״פריטיעטעם״, די
 און עאטער רער אוינן״ זייערע םון קאאיר דער האר, זייערע םון קאאיר דער
 — געװען ניט איז ער טעטם װי אאיין, פאליצײ־באאמטער דער אבער וג אז.

 טעטםםטע און ערגסטע די באשטימען געוױינאעך טען םאענט סיביר סיין
 דירעסט פירט װאם טראסט, אם] אז םארשטאנען, דאך האט — באאםטע

 געכאפט װאאטן זיי אװעסצאזן. סוים אנטאאםעגע די זיך װעאן דארח, םונעם
צייט. סורצער א גאר אין נעװארן

 נרויםן איגעם אװעקנעאאזט זיך האבן שותה זיק אוז גינצבורג אונזער
װאאד. םיבירער
 נינצ־ חבר םיר צו זאנט — ײאלד, דעם אט נעזעז ניט האט עם װער —

 הונדערט־ ריזיסע האבן. ניט םאר׳שטעאונג סיין אים װענן סען דער — בורנ,
 װאם װארצאען, )בינמן־טריס(, בוסן אוראאטע האאאםאאע םאםנעם״ יאריסע

 םאעסער. מראםע װי אדוים שטעסן און טריט און שריט ערד דער פון סריכן
 בלע־ םארפויאטע אאטע די טיט צוגויױ זיך םישן װעלכע דערנער, עטעכעדיסע

 אםאא ניטא. איז װענן סיין פױאסייט. אין נריבעם טיט שםעהט עם נמר.
 אדער הערשן דורך נעװארן אױסנעטראטן איז װאם ׳פטענ, א מען געפינט

 נװאאדאװנע א העננט קעפ די איבער ניט. ערנעץ אין ער םירט חױת, אנדערע
 אז נעדיכט״ אזוי איז װעאכע נאדאעז, נריגע און באעטער ׳שװערע פון דעס

 אפסומענ״פ. אן איז וואאד אזא איבער װאנדערן זון. די דורך ניט אאזט זי
 םון ^אך, » אױ םארזינסעז וועט םוס דײן ווען ניס, סיינםאא וױיםט דו
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 אן זיך n עטויסם רא ארויםצױפלעפן. אים זײן מווער דיר ותט ?ם ור>>בן
 א «וי ארוימ טרעטסט בוים. אוםנעװארםענעם אן אן דארט מטײז, א א;

 רינגלט ארן שטױב אף צעשאטן טיטאמאל ײערט ער און — עטאם ליננדיסן
 לאזט און אוינן די דיר םארבצעגדט װעלכער װאלסן, נאנצז א םיט אתם דיך
 אקוראט קנאלן, און ׳שארכען א זזערסטו צייט נאנצע רי אטעםען. ניט דיך
 םאר• םיך האט באנלייטער מיין כאטיש און נאך. דיר אויםט אימיצער װי

 טיר זיר האט ״טאיגא״ דער אין נאביאנן ניט אתז סען סיינער אז ויכערט,
 שפורן אונזעתן אף אנגעטראםן האט מעז אז נעדאכט, אלעמאל םונדעםטװענן

 סנאא, יעדער פאליצײלײט. די באװייזז אונז הינטער זיר װעלן אט־אט אז און
 האט בױם, א נעםלאצט האט ערנע׳ז װאס דערפון, נענוםען זיך האט תאם

 הינטן. םון נעשאםן אונז אױ װאלט מען װי אהוראט םיר אין אפגעסצועען
 דערפארענער א געװען איז כאנצייטער םײן װאם פונדעסטװעגן, נאך, גליס א

װאו־אױם. אוז װאו-איין ״טאיגא״ דער אין נעװאוםט האט ער ״װאלר״.

 נעפונען זיך םיר האבן — נינצבורג, חבר טיר זאנט — ײאלד, איז —
 װען *פטרעסע, ריזיסע די דורכנ״ן געקענט ניט װאלטן םיר טענ. צװעלו*

 טײן ? פערד א גענרטען מיר האבן אשטײנער װאו םערד. א ניט קריגן םיר
 ״װאלח״. םיבירישער אלטער אן געװען איז נעזאנט, ה־אב איך וױ באנלײטער,

 נע־ זיינען װאם דערםלער״ פויערשע ארטיקע די צו װענ דעם געװאוסט האט ער
 אין אינזלען יןליינע ״י ײאלד, פונעם ארעטש די אין אײננעסיצאטערט לענן

 זיך, םארשטײט געלט, טײן פאר ער, האמ דערםל אזא איינעט אין אקעאן.
 םיר גריננער. נעװארן רייזע רי איז אן דעטאלט םון פערד. א מנסויפט

 געגאנגען איז ער און םערד אפן זיצן םלענ איך אדער :בײטן זיך פלענן
צופום. כעגאגנען ביז איך און פערד אםן נעזעםן איז ער אדער צופום,

 דערלױבט זעלטן זיך האבן םיר צייט. נאנצע די נענאננען זיינען םיר
 ניט האבו םיר שעה. צװײ־דרײ װי םער נעדויערט האט װאם נאכנרלאנער, א

 םאר־ דעם פון ארויםנײן נעװאצט ניכער וואם האב[ מיר צייט. סיין נעהאט
 ניט עס סייז גאר װעט עם אז געדאכט, אלץ זיך האט מיר תאלד. צױבערטן

םארן. דעם אט םון נעטען
 שװאמען. און יאנדעס קלייבן םצענן טיר נענעםן? םיר האבן װאם

 טיר װאם חיה׳אע, א אדער פוינל א דערשיםן באנלייטער טיין סלענט אםאל
פון און זיך םיט געהאט טיר האבן שװעבעלעך םייער. אםן אפבראטן פלעח
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 V נאר אין באטאנ נאר אבער םייער, « צעליינן טיר פלעגן צײט «ו צייט
 טאסע, זיינעז םיר דערװייטן. םון זען נימ זיך זאל רויך דער כדי סאיינעם,

 איםיצער אז געװאלט, ניט האבן טיר אבער ״טאינא׳/ דער אין נעווען אטת,
 זײער נעהאט בכלל מיר האבן עסן מענט׳פן. זין־ געםינען דא אז זען, זאא

 םארביי דורכגײן אױםנעקוטען איז אונז װען צייט, צו צײט פח נאר תייניס.
 די םון זאט צו עםן כאסומען םיר פלענן דערסל, םיבירער סאטאראדנע א

ארעםטאגטן. אגטלאםענע םאר נעװארן צוגענרײט זײגען װאם קעסטלעך,
 וואם די, אבער — נינצבורג. חבר טיר זאגט — ? זיך װאונדערט איר —

 די איבער כאדייט. דאם װאם גוט, זייער װייסן םיביר, אין נעווען זײנען
 יןאטארזשניסעם. אנטלאםענע הונדערטער ארום זיך שליאיען װעלרער םיבירער

 מארח רויבן, סענען תאם טענטשן, )פארצוױיםלטע( .אטשאיאנע״ זייגען ו־אם
 םון זיי. קענן באװארענען זיך װיל באפעלסערונג ארטיקע די צינח. און
 אוםנליפ־ די אח רחםגות א פױערים די נ״ דא אױך איז זייט אנדערער דער

 ארעס־ די טאקע זײ רזפן אזױ וועלרער. די אין ארום בלאגקען װאם לעכע,
 נעװארן אייננעםירט איז נו, ״ארעםינסע״. — ״ניעםטשאםטנענסיע״ :טאנטן

 לעבן נאנאכט אף ארוים שטעלן פויערים אז נעזעץ, אוטגעשריבענער םין א
 1אי קע׳ו )כדי םלופ א אח הויך קעםטל א אין שפייז פעפל א הײזער זײערע

 גײט װאם ארעםטאנט, םאח איז פעסל דאס דערלאננען(. ניט דאם זאלן הינט
 אנטלאםענעם דעם געזאנט װאלטן פויערים די תי זיר באסוםט עם םארביי.

 דיר צו 1זײנע טיר ;ניט דיך טשעפען מיר ;שפײז דיר נא :אחגסטאנט
 פעסלען■ די אט ניט. אונז טשעפע ;אתז צו םרייגטלען־ דו זיי ;םר״נטלעך

רייזע. אונזער אין ארויםנעהאלםן שטארס ארגז האבן
 װאוסס, טיטעלז םון םענטש א איז ער נינצבור׳ן. חבר אח סוס איך

 זײן לויט אז םיר, טראכט איך אינטעלינענט. טיפישער א טאנערלעכער, א
 רגרכנעטאכט האט ער אז דערקענען״ נעהענט ניט םען װאלט םיגור און פנים
 באדיננוגנע!. אזױנע אונטער ״טאיגא״ םיבירער דער איז װאכן צװיי ניט שיר

ן אנטלױםן צו נעלענגוזײט א זיך מאכט עם װען ניט״ מען טוט װאס אנער
 װען נעסומען, איז — נינצבורנ, חבר טיר זאנט — ערנםטע, דאם —

 םיר )װען ערלעך ניט מיר םיט איז ארעסטאנט טײן אז אנטדעסט, האכ איך
 נעװען ניט איז ארעםטאנט דער אז נעזאנט, גיגצבורנ וואלט ענגליש״ רייח

 טיין וױא ער אז אגטרעקט, האב איך א.(. מ. — ״םסװער״. און ״םעיר״
 נעטראכט, טםתטא האט ער געלט. האב איך אז נעװאוםט, האט ער נעלט.

 פויטיקע. די באקומט און אװעס טיך פטר׳ט ער װען געײען, װאלט עם נוט וױ
אפן םארנדיס א״נםאל, ? נעשטערט אים װאלט װער ? ניט טאסע פארװאם
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 חינטער נענאנגען איז װעאכער גאנאײטער, כזיין אױ אום זיך איך סוס מערד,
 באצד זיך האב איר ביקס• די םיר או» אננעשטעלט האט ער :זע איך מיר.

 םון ביקם די ארויםנעריםן אים ביי האב און ארא&געשפרוננען בין צוגעבױנן,
 סעבן מיין אז נעװאוסט, שוין איך האב אן דעטאאט פרן אבער ה־ענט. די

 איבהארציקן םיין צוליב נאר ״טאיגא׳/ דער צואיב נאר ניט נעפאר אין איז
שותח.

 דער אין אאײן אײנער היאפאאז. איך בין אים אז ? מע] טוט װאם —
 יעדע שאעבט. אויך איז אים טיט טויט. צום פאר׳טשפט איך בין ״טאיגא״

 :איינס נעבאיבן טיר בא איז אנפאצ אן דערװארטן אים פון מען קען םינוט
 שוין אים איך האב ביקס די אז זיך, םאר׳שטייט היטן. אים ;שאאםן ניט
 םיין נעםערלעך. געװען אויך איז דעם אן אבער הענט. די אין געגעבן ניט

 און טעג זיבן איך בין אזיי שאאפן. ניט — געװען איז שוץ־םיטצ אייגציס
 נאכטלענער״ א אח אפשטעאן זין־ םאענז םיר װען נעשאאםן. ניט נעכט זיבז

 די 1אי ביקם דער מיט און בוים א צו ריקן םיטן אװעקזעצן זיך איך פאעג
 כאפן אםיאו אויםנעאערנט זיך האב איך סיהן. אח זיצן אזוי און הענט

 אויפ־ איד םאעג שארך קאענסטן באם אוינן. די םארמאכנדיה ניט דרעמא, א
 איז ארעםטאנט דער אויערן, און אױגן טיינע אנשטרעננען און שוידערן

 אפנע־ האט קאטארנע די װעמען םענטש, םיטא־יאריקער םאנערער א געװען
 סאםו* פיזישן א צו װעט'קוםען עט אויב אז נעװאוסט, האב איך שװאכט.

 קעגן םארהיטן זיך סען ווער אבער באזינן. אים איך װעא איינם, אח איינם
 אױםנעאעתט זיך האבן סאטארזשאנעם װאם קונצן״ כיטרע םארשײדענע די

 םון נעװאוםט האכ אין־ ? יאח צענדאיסער דורך מורםע אין אוז סיביר אין
 אנטאױםנדיס און זיצנדיק געפעננענישן, אין םארבראכט האט ער אז נםש, דעם
יאר. 20 וױ וױיניסער ניט ײידער, זיצנדיס און

 וױ נעװען שוין איך בק ״טאיגא״ דער אין רייזע דער םון םון» צום —
 אאעראײ נעהערט האב איך זאכן. ניט־נעשטוינענע נעזעז האב איך היץ. אין

 נאנצע די רײד. װיאדע אאיין זיך צו נערעדט האב איך קאאנגען. םאדנע
 ניט נגאא שױן װעט עם זיך, האאט ברודער, :געזאנט דך איר האב צייט

דויערן.

 שותו* זײן םיט ער איז דערצייאט, נאכדעם טיר האט גינצבורג װי אױט
 וואירסט הונדערט םינןי ערך אן םון שטרעסע א טעג צװעאמ אין דורכנעגאנגען

 איו עם שװער װי ייך, דערמאנט מען תען םייא(. הונדערט דרײ )אריבער
 וויאחגר־ דער אין זײ 1זיינע נעגאננען אז בארעכנט, טען ווען װענ, דער געװען

[84]



ניט־נאר צוױי װאם זיך, טען װאתדערט *צטענ, א אן מערםטנם אוז נייא
דורכטאכן. געסענט דאם האבן מענטשן שטארסע
— נינצכורנ״ חבר זאנט — טראסט, אפן ארוים זײנען טיר װען —

װייט נעװען זיינען טיר אבעד טייװאאים. םון פנים א געהאט םיר האבן
א זיך בא נעהאט האב פערזענלעך איך און פארשיסונגם־פלא׳ז אונזער פון

האכן טיר פויער. בעםטן ערשטן צום םארסליבן זיך האבן טיר פאס. נוטז
ארוט־ און ארוטצואװא׳טן אויםצובאדן, זיך רעכט דעם םאר באצאלט נוט אים

דא און — םתנה א פאר םערד דאם איבערגעלאזט אים האבן טיר צונאלן.
פארװאגדל איך ארעםטאנט. סאטארז׳ןןנע דעם מיט שותפות טיין זין־ ענדיסט

װעלכער סאטאראװ, אױואנאװיט׳א אױואו )ם״זר( סוםיעץ רוםישן א אין זיך
םוטערװארג. םיט האנדלען סיביר איבער םארט

3.

אזױ וױ עפיזאד, אז דא איז ראטאנען טורנעניעװ׳ס םון אײנעם אין
םיט רוםלאנד אין אױסלאנד םון ארײנפארז װיל רעתאליציאנערקע רוםישע א

רעװאלוציאנערסע די םראנצויזיעער. א איז פאם דער פאם. אויםלעגדישן אן
א איז n רוםי׳ש. װארט א ניט װײםט װאם דאטע, א םאר זיך םארמטעצט

זי און זי״ זאנט רוסלאנד״ קיין עטעלע א אח סארט װאם גואװערנאנטקע,
ארוים װייון נרענעץ אםן זשאנדארםען די װאם אױםנעבראכט, עטארק איז

אז ניט, גאױבן און פנים איר אמ איז פאם איר אמ סוסז זיי םארדאכט. א
ענטפערט זי און רוסי׳פ אח זי פרענן זיי פראנצױזקע. א טאסע איז דאם

זיך נראבז פאםפארט, איר אונטערזוכן זיי םראגצויזי׳פ. נעםוט^עמן א אז»
און אוים ניט האלט זי ביז צייט, שטיקל א אפ זי האלטן זאכן, אירע אין

םאלסס־ תםיען נוטן טיטן ׳טפראך עכט־רוםײפער אן »1א זאנ א זײ צו טוט
:אסצעגט
אזט5 ? יאאדן טיר״ טיט דא זיך איר באברעט יאר ^װארצן װעאכן —

! P’otr װערעםדיסע אייערע םח נאא די םיר סריכט עם גיין, עױן מיר
האבן טורגעניעװ, דערציילט דערהערט, דאס האבן זשאנדארטען די װען

פרײד. מיט אויפנעלױכטן פנימ׳ער זייערע
װאס — זײ. םגן איינער אפ זיך רוםט — !רײד אזוי־זשע אט —

i געשװיגן אהער ביז וזאסטו
אין ארײנגעלאזט זי און פאט דעם אפגעשטעמפלט איר האבן זײ און

רוםלאגד.
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 םונעם יארן זיבעציקער די אין ראםאן דעם געשריבן האט םורנעניעװ
 טעםפ װי באוױיזן, נעדארםט האט עפיזאד דער יארהונדערט. םארנאננענעם

 איך ווען ארדענונב און געזעץ צארימן דעם םון היטער די זיין קענעז עם
 איך האב סיביר, םון אנטלויפז מענט׳פן אזוי וױ נעשיכטעם, די געהערט האנ
 םיבירישער אפנעשטאנענער דער םון טעמםסייט די ניט װען אז געזאנט, מיר

 נעווען גיט ״פאביענן״ די װאלטן כאאטטע, טייל « פון און באםעאיןערונג
םענלעך.

 די נעשפילט האט נינצמת חבר «זױ װי נעשיכטע, די כאט׳עבי נעטט
״סופיעץ״. םיבירער א םון ראלע

 זײן נאז. אידישער א מיט םנים אידיש א נעהאט האט געצמרג חבר
 איז םונרעםטװענן גוטע. קײן זייער נעױען ניט איז אױם׳פפראך רוםישע

 םיבירער א איבער װיארםט גוזטא א נאר עפעס דורכצוםארז נעאועעז אים
 אפנע׳פטעלט זיך האט ער רוםאק. אםת׳ן אן םון טאםסע דער אונטער טראקט

 סטך אפן םארן צום םערד נענוםען שטעט, און דערפער פאר׳איידענע אין
 אלערליי םיט באנעכנט זיך סוחר, ערשט־סלאםיקער אן כלוםרשט איז ער װאם

 ער איז דערביי און זען, אים נעקוםען זיינען װאם םוטער־הענדאער, סיבירער
ארײנגעפאאן. ניט טאא איינציק סיין

 געםוזס ער האט פאאיצײ״ דער םון םארדאכט דעם דערװעסן צו ניט כדי
 פארטרעט ער «ז נעהייםן, האט עם םוטער־הענדלער. די טיט באנענענעז זיו

 ארן נאםען איר אננענעבו האס ער מאסקװע. אין םומער־םירםע נרױםע «
 איכער רײזע זיין «ן» ביזנעם״ ״מאן נעדארפט האט ער און אדרעם איר

 ער האט םענטש, איגטעלינענטער אן זײעגדיס אז זיך, פארשטײט םיכיר.
 האט ער אז אזױ םוטערװארנ״ עכיז דעם אונטערגעלערנט ענעל «ן״ »יך

 זיך ער האט רערבײ אכער נע׳פעפטלעך. װייניסער אדער מער ריידן נעסענט
אריינצופאלן. ניט היטן שטארס געדארפט
 איך — גינצמרנ. חכר טיר דערצייאט — ? טאז איך םלענ תאם —

 אז« איר םאעג אניט אריין• שעגק אין הזגנדלער םיינע נעמען כל סח־ם מאעג
 ראם איז םיביר אין וױין. און בראנםן סך א ברענגען מיסן סטאנציע דער

 איידער איז אזטזיסט. חאלב — פליימן אלערליי און םיש נערױבערמע ביאיס.
 איך וואכ געשעםט, מכח רײדן אנצוהויכן געהאט צ״ט נאך האבן טענטשן די

 זײ ביי עױן ןיינען מעסה. פייערדיקע נעטנ ארייננעפאמפעט זײ אין מױן
 איך וױיניקער. װאם רײדן איך םלעג אליין לויטער. אזוי געװען גיט קעפ די

 םיר האט דאם און — רײ»ע נאנצער דער אח ׳פװיינער גרױסער א נעװען נין
צןױ*ן נערערט איך האכ זאנן, נעװאלט עפעם האכ איך אויב געהאלםן. םן■ א
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 «ז ם«ר געוזאלטז םיך האבז קופצעס םיבירער ווערטער. נעצײלנמ »יין רי
 אבער שטײן־ריױ, איז תאס םענטשן, טאדנעם א ״משודאס״, אײראפייאישן

 אײן אין םארװאלטן ניט לאנג זיך איר םלענ דערצו קנ«פ. ער רעדט רײדן
 ;הויפט־םירכמ טיין צו םאםסװע, סייז זיך אייל איר :נעזאנט האב איף ארט.

 געזאזגם: ניט ליגז סײז אויך דערבײ האב איר װענ. םון שרייבן שוין װעל איך
 באלשעװיםטישער דער — הױפט־םירםע םײן צו נעאיילט טאסע ■pt האכ איך

פארטײ.
 פל»נן צייט יענער אין ,איםסראװעץ״. א נעװען איז נינצבורנ חבר

 ״בונד׳/ צום נעהערן װאם אזויגע, אין םאציאל־דעמאקראטן די אײנטײלן טיר
 רי ״איםסרא״. דער צו און פארטײ םאציאליםטישער פוילישער דער צו

 נ>- געגרעדעט איז װאם צײטונג״ םארקםיםטישע די געװען איז ״איםקרא״
 »נטװיסל»ן צו צװעה דעם םיס 1900 יאר אין אנטײל לענינ׳ם םיט װארן

 םאציאל־ םארשײחגנע די ארגאניזאציאנעל סאנסאלידירן צו אין אירעאלאניש
 רוםלענרישער דער םון צוזאטענפאר צוױיטן דעם נאך נרופן. דעטאקראטישע

 ״אים־ די זיך ה׳אבז 1903 אין ארכעטער־פארטײ סאציאל־דעםאסראטישער
 1904 אין אבער מענשעוױסעט. און באלשעװיהעס «ױ נעטיילט הראװצעם״

 פאר״ עטארס נעװעז ניט נאך מענשעוױס און באלשעוױס נעםען די זיינען
 האט נינצבורג חבר ,וױיבע״. און ״הארטע״ רוםן זיך םלעגט טען :שפרײט
 װעלן שורות די אט אויב באלשעװיסעם. די ה. ד. ״הארטע״, די צו נעהערט

 די טט זײער געדענס איר »ז װיםן, ער זאל דערגײן, אים צו איז ניט וױ
 םיביר. םון ״פאביעג״ זיין ױעגן דערציילט טיר האט ער װאם נעשיכטע,

 ^ר־ רעװאלוציאגערער ווענן געלערגט םך א זייזגר בכלל אים םון האב איך
ארבעט. און נאניזאציע
רייזע. דער צו אוטסערן זיר לאטיר אכער

 נעננטן, אזוינע דורכנעםארן איז ער אז מיר, רערציילט נינצבורנ חבר
 ארוים וױיזט הױו םון באלעבאם חןר אז מאדע, א געװען נאך איז עם וואו
 אים גיט ער װאם דעם, דורך גאסטשר״נטלעכקייט זײן גאסט חשוב׳ן דעם
 םנהנ דעם אט אז דערציילט, טיר האט גינצבורג חבר נ»כט. א אןז וזייב זײן
 אנ־ טאל עטלעכע ער האט וױיב איינענעם םיטן גאסט דעם טראסטירן פון

 פריסרע באשאפן אים םאר האט דאס סיכיר. אין רייזע זיין »ױ נעטראםן
 נעהייםן װאלט ניט, װ״כ דײן װיל איך t« באלעבאם, דעם ואנן םיטואציעם.

 דער־ אויםדרייען נעדארםט זיך האט גינצבורנ חבר סויט. אח באלײדיסן אים
 ער אז שלאפן, װיל ער «ז טיד, ויו םילט ער אז נעזאנט האט ער װאם טיט,

תירוצים. ענלעכע און — נעזוגט ניט איו
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 םון צענטער דער איז ראם אירסוטםס. סיין דערםארן ער איז ענדלעך
 טאםקװע סײן דירעסט אײזנבאךליניע אז געםירט שוין האט דאנעז םון סיביר.

 ארבעט. װײטערדיסער דער אדן פרייהייט דער צו דירעקט פעטערבורנ, און
 האט דא אירסוטםק. איז םריינט א צו אדרעס אן נעהאט האט גינצבורג חבר

 נעמטאלט, זײן אוםנעביטן זיך, צו נעסומען ביסא אויסנערוט,א ביםל א זיך ער
 קיין םאח געלאזט זיך און םוחר א פון מאםהע די זיד םון אראפגעװארםן
רוסאאנד. אייראפייאימן

 אין אײזנבאךםטאנציע די נלאט, נעװען אאיז ניט איז דא אויך אבער
 האט פאאיצײ די שפיאנען. טיט נעגריכלט און גע׳פװיבאט האט אירסוטםס
 סיױ אנטאאפעגע. »אע צונויןז םומ כא סוױ זיך סומען אוזער «ז געװאוסט,

 אלעראײ אנװענדן נעדארםט האט גינצבורנ חבר געװען. ניט איז װעג אנדער
 װאנאן. אין ארײן איז און בליעט א נעסויפט האט ער ביז םארזיכטיםיטלעז,

 װ$ר » אין נעראטעװעט. איז ער אז זאנן, נעסענט זיך ער האט ענדצעך
ארבעט. דער בא צוריס געװען ער איז ארום

 הינטער געזעםן מידער שױן ער איז מיר, טיט גערעדט האט ער װען
 סײן םארשיסן אים װעט מען אז געתאוסט, האט ער און גראטעס אייזערנע

 פאכיענ ער׳טטער ,״דער באזארנט. שטארס ניט אים האט דאם אבער םיביר.
געזאגט. ער האט שװערםטער,״ דער איז
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ק«פיטל םינף־און־צװאנציקםטער

פאספארטן צװײ מיט רעװאלוציאנער א

 בא האט תאס חבר, א נעםאכט םיר אח האט אײנדרוס שענסטן דעם
טעג. עטלעכע נעציילטע טורםע אנטאקאליער אין פארבראכט אונז

 שװארץ־ א הױכער, א םערציסער. די צו נאענט םענטש א נעװזןן איז ער
 גיט, טעות סיין האב איך אויב אײננעבויגענער. אן ביםל א חנ׳עײדיסער,

 אק אריענעטראנן ער האט קוםען זיין םיט זאאיקעמ. ביםל א זיך ער האט
 אז םוט״ םון נעםיל אזא און םריינטלעכסייט פון גייםט אזא טורטע אונזער

 אריבערנעםירט אים האט םען װי נאכרעם דערטאנט לאננ אים האבן םיר
טורםע. צװײטער א אין

 פארטײ־ « אין ערנעץ נעםארן איז ער :אזוי אים מען האט ארעםטירט
 ארוים־ ער איז װאסזאל װילנער אפן װאוהין. ניט שוין נעדענס איך שליחות,
 האט םען און דערזען אים מען האט דא טײ. נלאז א אויםטרינסען גענאגגען

 ציטער זשאנדארטםהע אין ארייננעפירט אים האט טען ארעםטירט. אים
 ער האט מאטענט דער אין באזוכן. געװאלט און װאקזאל אפן דא טאסע

 שטויםנדיס אוז רוסן אםן ליננדיס און, פאדלאנע דער אח געטאן װאח* א זיך
 זײן אין נעהאט האט ער ױאם פאפירלמך, די קייען נענומען םים, די םיט

 װען זאכן. אנדערע און אדרעםז געװעז זײנעז פאפיילער די אח פעשענע.
 דער געשאדט ראם װאלט פאליצײ דער םון הענט די אין אריין פאלן זיי

 דאם און זײ םארניכטן צו םיטל איין נאר געװען איז עס פארטײ. נאנצער
אראפשליננען. און צעסייען — איז

 ײי געלעכטמר״ םרײלעכן א מיט דערצײלט נאכדעם או» האט חבר דער
נעשלתנען. און נעקײט האט ער א»ױ

 דערתײל און םים די טיט אפ זײ שטופ איך — מיר או* זיך װארםן זײ —
 פאפירלעך, זשםעניע א נ#ר נעם איר — םיר אף זיר װארפז זײ איך. סי'

 טױצ םיין צו סאפ, מייז צו זיך װארםן יענע סיי. און םויל איז זײ שטופ
 אלץ איז םינוט, דריי אדער צװײ האלטז גאר זיך לאטיר :טיר טראכט איך

דריי וזענט, די טיט ןיך פלאטער םים, די טיט »ײ איך סאפיע געראטעװעט.
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 איז עם פאפירלעך. די איך סיי צײט נאנצע די און — זיך װארח און זיך
 קיין ניטא איז זאכן אזוינע װענן טראכטן אבער ביםן, נעשטאסער פײז ניט

 ריין. נעװעז בין אין־ ?ייען. םיטו נעװארן םארסיס איך בין באלד צײט.
 סעגט איר הערן, ״מײנע זײ: זאג און אויפגעשטעלט זין־ איך האב איצט

באזוכן." םיך
 צוױי אח פאםפארטן צװיי נעפונען האבן און בא״כט אים האבן זיי

 זשאנ־ די קאםיזם. דער אן װידער זיך הויבט דא און געמען. פארשיידענע
 צוױי די אט צואיב געפונען זיך האבן — קעפ פארשטאפמע — דארמען

 בױראסראטן אבער זײ״ זיינען שפיר־הינט קלעם. נרױסן א איז פאשפארטז
 — פאגט\־"ב\ אים זיי דארפן איםיצן, ארעםטירן זיי װעז אױן־. זײ זײנען

 דענקען, אםילו זײ זאלן װאויךארט. און פאמיליע נאמען, געוױסן א טיט
 װעלן פונחגםטװענן םאלשער״ א איז ארעסטירטן אן פון פאםפארט דער אז
 דאם און — פאספארט אינעם געפינען זײ װאם אלצדינג, םארשרייבן זיי

 װעלכער איינעם, טיט מען טוט װאם אבער גענונ. זיין דערוױיל זײ םאר װעט
? פאספארטן צװײ האט

 איז װעלכער אונז, זאג :ארעםטירטן צום געוזענדעט זיך זיי האבן
דיינער? ניט איז װעלכער און פאספארט דײז

:זיי ער זאנט
וױאט. איר װעלכן אויםקלײבן, זיך קענט איר הערן, מיינע —

 פאר־ מען זאל טאן. צו װאם ניט וױיםן און קעפ די זיך זיי סראצן
 מען זאל ? צוױיטן מיטן טאן מען װעט װאם איז נאטען, אײן שרייבן

רענולאציע. קײן ניכא דערויח איז נעמען, צװײ םאר׳ערייבן
:ארעםטירטער דער אפ זיך רוםט

 לאזט אח ניט נאמען קײן גאר פארשרײבט װאם? איר ױייםט —
אפ. מיך

 וױיםן און סאפ א זיך דרייען און זין־ זײ אמפערן ניט. זיי דאם נעפעלט
 ניט צייט, שטיה א אפנעהאלמן אים זיי האבן אזוי און טאן. צו װאם ניט

 האבן םארשרײבן צוליבז םארשרײבן. אים זאלן זײ װי דערגיין, סעגעגדיפ
 נעװען דאך איז ער און טענטשן. אעבעדיקן דעם פארנעםן אםיאו שיין זיי

 נעװאויר איז נאטשאלסטװא העכערע די װען ארעסטק־טער. וױכטיקער א
צופריו־ז. זײער געװען זי איז געכאפט, אזוינעם האט טען אז נעװארן,

 הארציס אזױ דערביי און טורמע אין דערצײאט אונז דאס היאט חבר דער
 טעז וואם שפאס, םרײלעכפטער דער נעװען ױאאט דאס וױ אסוראט נעאאבט,

טענטשן, א געזען טאל ערשט[ צום האב אין־ װעאט. דער אף נעםינען סען
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 אזױ זיך פילט װעלכער און נעפענגענימ אין ערנםט אריין פאלט וועאכער
םרײלעך. אזוי אדן נאטיראער־נאיסאעך

 די און היים צװייטע א װי אים םאר איז טורמע די אז נעזען״ האט םעז
משפחה. איבע א תי — ארעםטירטע פאאיטישע

 טענ די אבער טענ. צעז וױ מער ניט אונז מיט םארבדאכט האט ער
 אינטערעםירט זיך האט ער אאעמען. אונז םאר העא־םרייאעבע נעװען זײנען

 דעם, טיט אויך נאר באזונדער, איינעפ יעדן םון אאנע דער םיט נאר ניט
 אנטװיסאונ^ זיין םיט באװענוגנ, דער אין פאאץ זיין טיט אייענט, ער װאם
פאענער. זײנע טיט

 אבער זיכער, ניט בין איך ״איםסראװעץ״. אן געװען איז מאן דער
 ״האדטער״ א נעװען ער איז נעדא:ס, אין נעבאיבן איז מיר בא וױפיא אח

 צװישן באציאוננעו די כונדיסט. א נעװען דעמאאט ביז איך )באאשעװיס(.
 אידעא־ — נוטע נאר די פון נעװען ניט זיינען בונדיכטן און ״איםקדאװצעם״

 אק אמאא ׳עטעכווערט^ען־, געזאגט אנדערן דעם איינער האט מען אאניש.
 טיר צו זיך האט חבר נ״ער דער בייזסייט. טיט טאקע אטאא און מוט, נוטז

 מיר טיט גערעדט חאט ער ברודעד. אינגערן א זיינעם צו וױ םארהאלטן
 האט ער ארײגנעםאאן. בין איך אזוי װי װיםן, נעװאילט האט ער פערזענ־נעך.

 װאם אננעװיזן, מיר האט ער פארגאננענהיײט. מיין אױסנעפרענט טיר ביי
 טיר טיט האט ער װענ. ריכטיקן אםן זין־ אנםוויסאען צו כדי אייענען, צו

פארטײ־אננעלעננהייטן. װענן נערעדט םך א אאעםען טיט און

 אינטערעםן די מיט אטעטט און אעבט םענטש דער אז געזען, האט מען
 אין זיר טגט עם װאס אצצדינג, וױםן געדארפט האט ער פארט־י. דער םז|

 האט ער אונז. טיט געש&דעכן דורך געװארן נעװאויר דאס איז ער שטאט.
 אים םיט אװנטן די ׳עטעט. אנדערע אין זיך טוט עס װאם דערצײאט, אונז

גײםט. פון יום־טוב גרויםן אײן אין פארתאגדאט זיך האבן
 סען האאטן. ניט אומ בא לאננ אים װעט מען אז נעװאוםט, היאבן םיר

 ער טאססװע. סיין אדער פעטערבורנ, סיק אדער אריבערםירן אים װעט
 לאננ, אזױ נאר אונז בא האלטן אים װעט מען אז נעזאגט, אונז האט אאיין

 די )אוי, פאספארטן. צװיי די טיט טאן צו ױאס װערן, געתאויר װעט טען ניז
 נאטשאל־ דער נעשטעסט האבן זיי !פאספארט! צוױי די פאםפארטן, צוױי

!(האאז אין כיין א װי סטװא

 םען :נרייטן זיך זאא ער װיסן, נעאאזט אים םען האט אוונט איין אין
געװאוםט, חאבן טיר אבער נעזאנט. גיט טען האט וואוהין, אפ. אים םירט
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 W נאר אפשר םיכיר. סײן ®עטערבורג דירך עיסן געוױם אים וועט כתן אז
סאטארנע.

 דער־ אםילג האכן מיר װי שטערצלעבער, סך » געװען איז שיידונג די
 אייגענעם אונזער םיז ׳פטיס « אפ עפעם רייםט מען מי נעתעז, איז עם װארט.

 שיירגננ די וױ נעטאז, װיי ניט אזוי אתז האט טורםע אין זאך סיין חארצן.
חבר. >יבן דעם מיט

 האר־ זין־ צעקושן מיר ארום. זיך נעטעז מיר נעזתט״. ״זייט אײז נאך
 זיך םיר װע>ן אפ׳טר חבר״... געזונט, ״זײ טרער. א עטײט אױנ אין ןויס.

זען. ניט קײגםאל

 כ^ייבן זועט דערינערוננ די נעזען. גיט םער יןיינטאל חבר דעם האב איך
לעב. איך אאנג װי



קאפיט׳ל זעקם־אץ־צוואנציקםטער

טורטע לוקישקער די

 פעף־קאנט־סן א פרן פארמע דער אין נעניידע א םאר אייך שטעלט
 פינף־שטאקיקע לא:נע זיינען דאם — שטערן דעם פדן שפיצן די שטערן.

 איז צענטער דער צענמער. 1איי אין צוזאטען זיך סומען װעלכע געבײדעם,
 נעביידעם נעזױינלעכע גואו דארט הויך. די שטאק פינח זאל, ס״לעכריקער א

 לאננע פינױ די אין איז שטאק, יעדן אח פאדלאנעם און םטעליעט האבן
 קאטערן רייעו םינח פארמאנט נעבײדע יערע פלאץ. לײדיסער א — נעב״דעם

 פון זייטן ביידע אח לויפט האטערן רי םון לעגנ דער אין זייט. יעדער אױ
 אין זיך עפענען קאטערן די פון טירן די נאלערײע. שטאלע א געביירע דער
 פערמן אדער םינפטן םונעם נאלערייע דער אף ט׳שטייט ווען גאלערייע. דער

 דארט שטאק, עדשטן דעם אח אונטן זיך טוט עס װאם זען טען קען שטאס,
 צװישן געביידע. נאגצער דעד פרן פאדלאגע אײנציהע די זין־ נעפינט עם װאו
 א לופטן דער אין אריבערנעװארפן איז צװייטער דער און נאלער״ע איין

 זייטן. ביידע אף פארענטשעס מיט טרעפ שטאלענע פון טרעפן־גאננ ער5שטא
 אמעריהאגישע די אין פ״ער־עססייפ א פון טרעפ די אן דערמאנעז טרעפ די

 צזױימער, דער צו נאלערייע איק פון מען גייט טרעפ די אט דורך הייזער.
 אנדער אן פון גאלערײע דער צו שטאק איין םון גאלער״ע דער םון ה. ד.

 איר אז אײנדרוס, דער זיך באסומט טרעפ, די איבער גײט איר װען שטאס.
רוים. לײדיקער איז דיטן ניירע םרן װארים לוםטן, דער אין זיך געםיגט

 םארזיכט. צוליב ? םיםטעם אזא אח נעבויט טורטע די איז װאם צואיב
 קאטערן אלע זעז ער קען שטאס, ערשטן אםן אונטן שטײט װעכטער א װען
 נאלערייע איין צװישן טרעפ די אטת, שטאס. םינױ אלע אח גאלזןרײעז אלע םון
 פאר־ צו גענונ ניט אבער אויםסוס, דעם ביםל א שטערן צוױיטער דזןר אח

 שטערט — טריט צװיי א אפ װעכטער דער טרעט שטאס. נאנצן דעם שטעלן
 און אראפ ביז אויבן פון זיך טוט עס װאס זען, צו טרעפ די ניט שוין אים
ארויח. ביז אוגטז פון

 צענ* פונעם צענטער אינעם אונטן, שטייט װעכטער א װען מער. נאך
 אלע פון שנ׳אק פינף אלע אין זיך טוט עס װאס זען, ער סען זאא, טראאן

 נאר זיך דאדח ער שטערן. םינױ־קאנטיקן דעם בילדן וועלכע געבײדעס, םיגף
 גאגצער דער אמ בליס פרײען א האבן צו כדי ארום״ און ארום דרייען

טורםע. ריזיקער
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לוסישסי. — װאויטננ נייע אונזער איז דאם
 רוםלאנד, איז צװייטע די נעווען טורםע װילנער די איז צייט יענער אין

 געװען איז ערשטע די םיסטעם. דער אט לױט נעװארן אויםנעבױט איז װאם
״קרעםטי״. גערוםן זיך האט װאס טורמע, פעטערבורגער די

 צו כדי םארטע, דער אין גראד טורמע א נעבויט מ׳פטעות האט מען
 איז טורמע א װען ארעםטאנטן. די איבער אויפזיכט בעםערע א האבן סענען

 זיך טוט עם װאם ניט װייםט שטאס איין אז אזוי, שטאין 1אי אייננעטיילט
 די בשעת ״פאביעג״, א פלאגעװען ׳פטאס איק אף םען סען צװייטן, אפן

 װעכטער אייז ווען וױסן. ניט דערםח זאל שטאס צװייטן אםן נאטשאלםטװא
 איז ארויף, ביז אוכטן םון נעביידע גאנצער א אח אויג אן האלטן סען

 אזא אין טעז דארה אטאל וױדער ״פאביענ״. א פלאנעװען צו שװערער
 טורמע פינף־שטאקיקער אלטםאדישער אן אין אויב ױעכטער. וױיניסער טורטע

 האט יעטאס, יערן אח װעכטער דריי און צוױי צו האבן נעדארםט טען האט
 א אױ צזױי אדער איינעם נאר האבן נעדארפט טודטע נייער דער אין םעז

 סיינםאל האב איך כאטש עקאנאטיע, — נעהייםן האט דאם פלינל. נאנצן
 רױבערישע און םארשװענדערישע די װאם צוליכ םאר׳פטיין, נעקענט ניט

עסאנאטיע. אין געגויטיקט זיך האט רענירוננ צארישע
 איבער־ האט רוסלאנד פארװאם מאטית, אגדער אן אױן• אבער געװען

 די האט )גע׳פטאטט טורמע־בוי פון פארמען די אט ד״ט׳עלאנד םון נענוטען
 דייט׳פ־ סייזערלעכן דעם פון נאר באאמטע, צאר׳ם םונעם ניט אידייע גרויםע
 שטעלט שיםן. צו באקװעם ניט איז טורטע אצט־םאדישער אן אין לאכד(.

 טירן. די אױםברעכן פרואװן ארן בונט א מאכן ארעסטאנטן די אז םאר, אייך
 אין באזזנדער. סאטער יעדער אין שיםן נעדארםט מען װאלט לאגע אזא אין

 נענונ איז לוםט־טרעפ, אגן נאלערײען מיט לוסי׳טסער, די וױ טורמע, א
 צו םליגל א םון פאדלאגע דער אח טאשין־ביקם איין אװעסצושטעלן געװען
 געשאפן האט דאם טרעפ. די עיסר דער אדן שטאס םינן* אלע בא׳עיםן קענען

װעכטער. די םאר — זיכערסייט
 לוקישהער אין אגטאסאליער פוז אריבערגעםירט אומ האט מען אז איז
 אםאל מיט זיך נאטשאלסטװא אתזער האט ױלי, אין םריםארגן יענעם טורמע

 ׳צליםער, די פון עלטםטער דער געזאגט האט איצט, תסיף. טער סן־ א דער&ילט
 ליכא״ םוגט ״פאט׳טאם װיםן, װעט איר אפרעכענען. א״ך טיט זין־ םיר װעלן

צרות(. םונט א סאםט עם )װיםיל
״ליכא״. פון טעם דעם םארזוכט טאסע האבן טיר און

טיר האבן טורטע אנטאהאליער איז עסן. םונעם אנהויבן װעל אין־
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 געםונען זין־ האבז װעלכע ראטעם, ארעםטאנטםתע די םרן עסן דאם נעסראנן
 איז עםן דאם נעכיידע. זעלביקער דער פון שטאס דריטן און צוױיטן אםן

 גע־ ניט האט טורםע־נאטשאלניק, אונזער דונקעל, שלעכט. ניט נאר נעװען
 נעלויגט. ניט אים פאר זיך האט עם :קיך באזתדערע קײן איינפירן װאלט

 אײנענע אן אײנםירן געםתט שוין ער האט טורמע, לוקישקער דער אין ׳דא
 אונטערן אונז ניט טעז װאם ראם אז ארויסגעװיזן״ באלד זיך האט סיך.

 סײן דערםאר נאר ם׳איז װאם אזוינס, עפעס איז סאשע אדער זופ נאמען
שפראך. םענטשלעבער דער אין ניטא נאטען

 םען דארמ נעשפייזט, אונז האט דונקעא װי פארשטײן, זאא מען בדי
 אוים־ אמ טאג א קאפיקעם 7 אםיננירט האט רעגירוננ די אז האבן, זינען אין

 ברויס טאנ. « ברויט פוגט צװײ םיר םלענן סרינן ארעםטאנט. יעדן צוהאלטן
 דאם אז אגנעםעז, לאםיר פונט. א קאפיסעס צוױי טארה איז נעסאםט האט

 גענעבן, אונז האט דונקעל וואם ברויט, פייכטע און ערד־שװארצע לייטיקע
 צוױי אױ נעבליבן פארט דאך איז םונט. א האפילןע א נאר געשאםט האט

 סא־ דרײ כאט׳פ ארונטער םיר רעכענעז טאנ. » סאפיקעם םינו״ מאלצײטן
 נעדארםט האבן אױבערשליםער דער ארן געהיאף זיין ו־תסעל, װאם פיקעם,

 צוױי די אז סלאר, װערט פארציעם, טענלעכע אונזערע םון אװעק׳ננב׳ענען
 ,n טער סאסטן נעסענט ניט האבן נענעבן, אונז האבן זיי װאס ״מאלצייטן״,

 נע׳פיר און האלץ צורעכענען נאך דאך דארח מעז טאלצייט. א קאפיקע א
? ניט װאם און טראנםפארט ארן

 װאסער לעכלעכע ט׳טאיניה א אינדערפרי ? באסוטען זיך האט װאם־זשע
 װאסער, עמוציסע סעסעלע א — באטאנ צוקער. אן און טײ אז — טיי »ו*
 — אװנט אין גרויפ. ׳צטינקעגדיסע » ארוטגעשװאומעז איז עס װעלכער אין

 דאס גארניט. װייטער און — יאיכא טייערן זעלביסן דעם םון ביסל סאיצט א
 טען האט ברויט צגבו עפעס אן אז םארט, אזא פון נעװען איז אליין ברויט

 צוקער שטיקא א כאטש האבן נעדארםט האט מען עסן. געסענט ניט עם
 שטיסל א — םאכלים אלע פון טייערסטער א, — אדער ציבעלע א אדער

 דער װארים סריק, נעסענט אלעםאל ניט מיר האבן דאם אבער פוטער.
 און הבצנים גרויסע געװעז זײנען ארעסטירטע אתזערע םון טייא נרעסטער

 וואך « פאפיסעם 50 נאר געגעבן האט סרייץ רויטער רעװאלוציאנערער דער
װאך. אלע ניט דאם אי ארעםטירטן, יעדן פאר

 סיינער זיד האט װאכז דרײ ערשטע די »ז געװען, איז רעזילטאט דעי
 נעװען באקאנט איז װעלכע שפיה״ סאזיאנער דער צו צונערירמ ניט אונז םון

״באלאנדא״. נאםען סיטן
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קאפיטל זיבן־און־צװאנציקםטער

טורמע לוקישקעד דעד אין קאמח פאםװוער א

 שלעבט. זייער געװען איז טורמע לוקישקער נייער דער אין צאגע אוגזער
 גערדארן אױך אוכז איז שפאציר טיטן פרייצעך. ניט גאר נעװען איז זןםן מיטן

 נעסענט טיר האבן טררםע אנטאקאציער אצטער דער אין עננ. שרעקלעך
 דער אז װיסז, געלאזט אינז טען האט דא טא:. אין שעה פיר שפאצירן
 די םון איינער יעדער תעט דאס אי םינוט, 15 נאר דויערן װעט שפאציר

 איינער שפאצירן דארפן װעט און באזונדער זוערן אתיסנעפירט פאליטישע
חברים. זיינע טיט פארבינדוגנ שום אן הויץז, 1אי אליין

 ארוים־ אױ טאנ דער קלעהן ניט װעט עס אז אויםגערעכנט, האבן מיר
 האט נאטשאלםטװא די געװען. טאהע איז אזוי און ארעםטירטע. אלע צופירן

 ארעםמירטער דער װען מאטעגט, דעם פון ניט טינוטן די ציילן אנגעהױבן
 איז שליםער דער װען םאםענט, דעם פון נאר הויף, אין ארויסגעגאגנען איז

 קאמער דער צו ניין דאם נעדויערט האט עם ווי אזוי נעמען. אים גענאנגען
 עטצעכע די ארונטערנײן דאם קאמער, די אפשציסן דאס ארעפטירטן, דעם פון

 נע־ אויך האט צמ־יס װענ דער װי אזוי ארן הויח, אין ארױםגײן און טרעפ
 םיר אפשר הױח אין םען האט נעשפאצירט אז באקוטען, זין־ האט דויערט,

 נרויסע אזא אונז צװישן ארויסגערוםן האט דאס מינוט. פינף אפשר און
 טיר האבן צוזאמענגערעדט, ניט זיך האבן טיר כאטש אז אוטצופדידנסייט,

שפאצירן. גייז אויפגעהעדט
 נײען םיר ניט עםן, טיר ניט אז צאגע, א באקומען זיך האט אזוי און

 אין אונז האט זי אז נעזאגט, האט נאטשאצסטװא די אטת, הױח. אין
 אןז נישט אהעד אונז טען האט נעבראכט טורםע״ איז טורטע :דר׳ערד

 בונטאװ• זיינען מיר וואס דערפאר, אומ באשטראפן צו נאר דאטשע, א
 םון סײזער דעם םאטערצ, הייציקן אתטערן זיך נראבן װעצכע שטשיקעם,
 גוט. געפיצט ניט מאכט־האבער די זיר האבן םתדעםטזועגן ״ראםײע״.

 פון »ייט רער אין דאח א וױ איז כשורה, ניט איז אצצריגנ װאו טמ־טע, א
נאטשאצסטװא. דער
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 סאטח. םאר׳עסשנ׳טן שטילז טיז אזא אין חודמ א ערך 1» אװעס איז עם
 ניט כלומרשט האבן םיר ;םאדערוגגעז סיין ארויםנעשטעלט ניט האבן טיר

 נעקעכטם דאם נאר הוננער־םטרייס. סײן אין ארוים ניט זיינען טיר נעקעטפט.
 שפאציר אף און ברויט, דאם לאזנדיס אוטבארירט, אפגע׳שיקט טיר האבן
 םארװאם געםרענט״ אונז האבן שליםער די װען נענאננען. ניט םיר זיינען

 װידער, חשס. קײן ניט האבן טיר ts נעזאנט, םיר האבז ניט, נייעו מיר
 עוין םען דארױ ארויס, גייט טען איידער :כראי ניט איז נעזאגט, טיר האבן

 סענען םיר און אונז פארשאדט נעזאנט, מיר האכן עםן, דאם צוריס. ג״ן
םארטראגן. ניט דאם

 דער ײאלסן. א טיט ארוםנעריננלט נעװען איז טורםע לוקישקער די
 פארצוױים• םארביטערונג, אנגעזאטלטע — נייסטיסער « נעװען איז װאלקן

 םון זייט דער אה עסם&לאדירן. צו גרייטקייט אויםגערייצטסײט, עסל, לונג,
 שטימוגנ, א נסטח־געפיא, םארטאיעטער א נעװען דאם איז נאטשאאםטװא דער

 םיר אנאערנען, נאך אייך ײעאן טיר זין, הינטישע שלעפער, װארט, — אז
 געװען אױך אבער איז װאאסן דער !איז עאטער ווער וױיזן, אייך װעאן

 נרא• 8 אין אײנגעװיקאט געװען צײט גאגצע די איז טורםע די פיױשינר. א
פארע. אעכער

 גע־ םארענדיקט. נעװען ניט איז טורמע די »ז דערצײאט, שוין האב איך
 גיט זײ זיינען צייט יענער איז און — םױערער רוםי׳טע זי האבן םויערט

 נעװען איז בויען איבערן אױםזיכט די באלטעאאכעם. בעםסע די םון נעװעז
 )קאנטראקטאר(, פאדריאדטשיק א פון נאר רענירתנ, דער פון הענט די אין ניט

 נעװיםער « םאר טורטע א אװעסשטעלן אונטערגענוטעו זיך האט וועאכער
 דער־ װײניסער װאם און נעברויכט האט ער מאטעראילן ערנערע װאם םוטע.

 דעריבער נעבאיבן. אים איז טער אאץ נעדונגען״ האט ער ארבעטער פארענע
 כיז אויבן פון נאם נעװען איז זי »ז אזוי, נעכויט טורמע די מען האט

 אױם• זי װעט ארום יאר פאר א אין «ז נעטרייסט, אונז האט טען אראפ.
 וועט זי װי נאכדעם :נעזאנט טאסע אונז מען האט אזױ װערן. נעטריקנט

 אינגאנצן זיין זי תעט רױיצוננ, צעגטראאער םיט װינטערס צװײ הייצן זיך
 די טריסענען טיר דארפן נעזאגט, ארעםטאנטן די האבן דערוױיא, טרוסן.
אוגנען. אײנענע אונזערע טיט טורםע

 םענט׳פ » װאו סדאנפהײט, א איז דאם אםטםע. פדן געאיטן האב איך
 זיך האט עס «ז אנםאלז, אזױנע נעהאט האב איך אטעם. דעם כאפן ניט סען

לוסימקער איז אנםאל ער׳פטן כאם דער׳פטיקט. איך ווער אט :אױסנעדאכט
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 אין־ האב — נעהאט ניט אנפאלן סיין איך האב אנטאסאל אין — טורםע
 עם װי טורטזג, איז עם זיך טוט ניך אזוי ניט דאסטאר. דעם רופן געשיקט

 ׳פ־נה. אכט־און־צװאנציק טיט ׳עפעטעד נעסוטען איז דאקטאר דער זיך. רעדט
 אז לאננדויערנדיסער, אזא און שטארסער אזא געװען איז אנפאל דער אבער

 אריבערםירן מיך זאל טען פארארדענוננ א ארױםנענעבן האט דאקטאר רער
 אזוי צו. טערב צו ארויס קוקט װעלכע שטאס, פינפטן פון סאמער א אין

קאםער. כעםערער א אין אריבערקלייבן זיך געהאלםן סראנקהײט טײז טיר היאט

 ערך אן און ברייט דער אין טריט פיר קנאפע געהאט האט האמער די
 דער אונטער געפרנעז זיך האט פענצטערל דאם לעננ. דער אי[ טריט זעסם

 די נעװעלבטע. א האלב־קיילעכדיקע, א געװען איז סטעליע די םטעליע.
 די אויל־םארב. נראער שװערער א מיט אפגעפא־בט געװען זײנעז װע:ט

 ׳עװארצן םון געװען איז פאדלאגע די װייס. אױסנעסאלכט נערוען איז םטעליע
 צו־ ברעטל א נאר טי׳פ, קיין ניט — טיש דער און בעטל דאס אםפאלט.
 נעװען ויינעז ׳פטול דער אויך װי — װינקל אין װאנט א צו נעשטידט

שװאריז. נעװען זיינען ״עטער״ טיטן זיץ־׳פטול דער נרא. אפנזןפארבט

 דורכ־ נעװען ציטער אין לוםט די איז גוט, נעװען איז װעטער דער װען
 אפילו װען — טאנ װאלסנדיקער א נעטאכט זיך האט עם אבער װי זיכטיק.

 באוױזן םמעליע דער אף זיך האבן אזוי — נעגאנגען ניט רענן סײן אח עם
 איך :באראםעטער אייגענעם טיין נעוזאט איך האב אזוי פליאמעם. פייכטע

 וואלהנדיס איז עם צי זין, די ׳עיינט דרויסן אין צי םרעגן, פאר׳טפארט האב
באװיזן. דאס מיר האבן םטעליע מײן םלעסן די רעננדיה. אדער

 װערן אויך םאדלאנע מיין פלעגט םײכט, זייער נעװען איז אינדרױםן װען
 גראער א מיט אגגעפילט װערן ציטער איז לופט די פלעגט דעמאלט און פייכט.
 אבער דײטלעך, אזוי זעז נעסעגט ניט פארע די איך האב באטאנ פאדע.

הענט. די טיט אנטאפן נעהענט זיר, דאכט זי, טען האט אװנט אין

 סעראסיך נעהאט האבן םיר נעװען. ניט איז ליכט עלעקטריש קיין
 ארױם, זין־ װייזט עם און — לעטפל אזא אן צינדט מען פינםער. לעמפלעך,

 הויבט װאס פאדע, די איז דאס װאל?ן. א טיט א־״נעזאפט איז לוםט די אז
 דרינגען פארע דער דורך דעפ. פון און פאדלאנע דער םון װענט, די פון זיך

 פאר־ וױ אפנעטעטפט, וױ אוים זעען און לעמפל דעם םון שטראלן די דורך
 פארנעסט בוך, א לייענשט טיש, לעבן שטול אפן אװעק זיך ועצסט לוײ(.

 ניט איז אנדערש — װאנט דער צו זייט דער מיט צו זיך ׳שפארםט און זיך
 ארוים, זיך װייזט — ניט מען סעז ט״א דעם אפרוהן וױיל זיצן, צו מענלעך
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 אפרייםן אים דארםסטו װאנט. דער צו צתעקלעפט זיך האט ארבל דײן אז
 נראע ׳טםיר א ארכל אםן כלייבט צייכן. א װאנט דער אמ בלייבט כח. טיט

מער. נאך זי צעשמירםטו אפײאשן, זי װילםטו םארב.
 םארמאכסטו װאכהע. םײכט, ליילעך דער איז — בעטל איז זיך ליינסטו

 דיר, צו נעבלען קריכן זייטן אלע פון אז ייר, זיר דאכט עם און אוינז די
 לוננען דיינע אין אריין סריכן הארצן, אפן דיר זיך לייגן ארום, ד־ך נעטען

שטיקן... און שטיסן און
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קאםיטל «כט־אץ־צװ«נציקםטער

רעזולטאטן ברענגט קאמח שטילער דער

 אקטיװן סי'| אננעהױבן ניט האבן טיר װאם ריכטיק, נעװען איז עם
 נאר האט נאטשאלםטװא די טורםע. לוסישקער אק צייט ערשטע די קאםח

 אויםנע־ טיר װאאטן ״אנצואערנען״. אונז נעלעננהייט א «ח ארויםנעקוקט
 איז אריינצונייז אפנעזאנט זיך עטיינער, א איער, )ראיאט( בונמ א הויבן

 םען וואלט שפאצירן, ארויםנעפירט אונז םון אייניקע האט םען װען יןאטער,
 ניט דעמאלט זיך האבן טיר כאטש איז אגפאצ באוטסיז א אתז אױ נעםאכט

 טענלעכקייט סיין נעהאט גארניט צייט ערשטע די ה־אבן טיר — צונויםגערעדט
 האט לאגע די װי נעהאנדלט אינםטינקטיװ טיר האבן — צונויםרײדן זיך

 היאבן מיר װידערשטאנד. פאםיװן א ארויםגעװיזן זזאבן םיר נעפאדערט.
 אזוינע אונטער אז נעוױזן, האבן מיר אומצוםרידנסײט. אונזער אויםנעדריסט
 ניט 1האב טיר אבער — לעבן צו אוממענלעך אונז םאר איז באדיננונגען

באוט־באד. א אונז צוױשן טאבן צו אויםרייד סייז נאטשאלםטװא רער געגעבן
 דעם, אט אין אונטערגעכן זיך גיכער װעט װער םראנע, א נעײען איז עם

 טיר םיר. צי רעזשים, נ״עם םיטן דונסעא סאבאטאזש: ץאנן, לאטיר
 םיר האבז ברירה אנדער קיין אבער אױםהוננערן, נעלאזט פאסטיש זיך האבן

 צו נעװעו םענלעך ניט אוםן בשום איז עם װײל געהאט, ניט אײגנטלער
 נעשעדיהט אויך האבן טיר דערלאננט. אוגז מ׳האט ײאם נעקעכטם, דאס עםן

 װאם אבער פאצירט.65נע׳ ניט האבן םיר װאס דעם, דורך נעזמט אונזער
 אין אז אזױ ׳טפאצירן. םינוט םיגף םון געהאט םיר װאאטז נוץ א םאר

 אבער םאבאטאזש. אונזער דורך אנגעװארן וואם װייניס םיר האבז אםת׳ן
 אוטבאהװעטער סך א אוטבאקוועם, זייער נעפילט זיך האט נאטשאלסטװא די

 םאר סומט טורמע זיין אין װאס נעהאט״ ליב ניט האט דונקעצ םיר. אײדער
 אין באייבן נעסעגט ניט האט זאך די פראטעסט. םארביםענער שטילער א

 צום געװארן ארויםגערוםן זײנען ארעםטירטע טורמע. דער פון װענט די
 אק לאגע די אז דערציילט, אים זײ האבן — פאצקאותיס זשאגדארטסקע

 סודיעבגע דער פון פראקוראר םונעם נעהיל>» דער ׳פרעסלעך. איז טורםע
 איבער אױםזיכט האבן געדארםט האט װעלכער )נעריכטם־סאטער(, פאלאטע

די םגן איינעם באזוכט צייט צו צייט פח האט ארעסטירטע, פאליטי׳פע די
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 נעלונגען איז עם באקלאנט. נאטירלעך, ■זיך, האט יענזגד און — ארעםטירטע
 רעוחד אונטערערדישער דער צו מורםע דער װעגן נייעם די ארויםצושםוגלען

ריידן. אננעהוינן םען האט שמאט אין פרעסע. לוציאנערער
 איז ער דונסעל׳ן. פאר אוםבאהװעם נװאלטיס געװען איז אליז דאם

 א םון געװארן אױםנעהויבן איז ער ט׳שינאװניק. אםביציעזער אן געװען
 פון גאטשאלניק א פון ראגנ צום )פאליצײ־אםיציר( פריםטאװ געוױינטלעכן

 גוטן א פח רעפוטאציע :יין איינהאלטן געװאלט האט ער מורמזג. נרויםער «
 אים כײ אז גובערנאטאר, דעם װייזן געװאלט האט ער אדםיגיםטראטאר.

ארדענוננ. בעםטער דער אין אלץ איז מורםע איז
 אנ־ און קאםער אין מיר צו נעהוםעז איז ער אז נעװעז, איז םווי דער

רײדן. נעהויבן
 איז ער טורםע. אנטאסאליער דער םון דונהעל דער נעװען ניט איז עם

 בא־ טיטן נעפלאצט ניט ^יר האט ער גדלות. נײער טיט אנגעשטאפט נעװען
 טורטע, נייער דער םמ נאטשאלגיק םטײט׳ס, גרױםסייט. זיין םון װאוסטזײן

 אננעהױבן האט ער אכער ״קרעםטי״. פעטערבורגער די נאן־ צװייטער דער
ארעםטירטע. פאליטישע די םון פארטרעטער דעם טיט וױ םיר טיט ריידן

 םארטרעמער־ װענן נעװען ניט רייד 1סײ איז װאכן דריי־םיר «לע די ם»ר
 אנטאקאליער דער םון ״צעלאזגק״טן״ «אע די אז נעזאגט, האט דונסזגל מאםט.
 אן איז געזאגט, ער האט ארעםטאגט, אן סוף. א נעםען דארפן טורםע

 סײן ניט איז דאם פארטרעטער. סייז האבן ניט דארױ ער און ארעםטאנס
 און נעסוטעז אליין ער איז איצט אבער האטונע. 1קײ ניט און פארלאטעגט

 םון םארטדעטער דער «ל׳ז נאך בין איך װי «סור«ט טיר צו נערעדט האט
חברים. די

 װעט טען אט־ײאם. אוגטערהאנדלוננעז «לע פון זיך האט אויםגעלאזט
 דאם )קעםל(, ״סאטיאל״ אײנענעם אונזער האבן זאלז טיר אז דערלויבן,

 דארױ זי װאם טאנ, « האפיסעם פיר געבן אונז װעט טורמע די — הייםט
 איז — טאנ א פונט צװיי — כרויט קאזיאנע )דאם עסן אף אויסטיילן אונז

 געלט אייגן אונזער צולײנן וועלו טיר סאפיקעם(, דריי פאר געװארן םאררעכנט
 אױפזיכט. אײנענער אתזער אונטער סיך איינענע אן ארגאגיזירן װעלן און
 םאר־ און פראדזסטן אלע איינסױםן זאל װאם חבר, א בא׳עטימען װעלן סיר

שפייז. אונזער םון צוגרייטגנג דער םיט װאלטן
 נרויםער א און דונסעלץ םון צוריקטריט גרויםער א געװען איז «ליק דאס

 עם צוריסטריט. צוױיטער » געסוםען איז דאן אבער אונז. פ»ר נעוױנם
פופצן ווי טער ניט טאקע טיר שפאצירן שפאצירן אז געװארן, באשלאםן איז
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 — ריינע רעכענען זיך םינוט םופצן די זאלן ערשטנם אבער טאנ, אין םינוט
 מיר װען מאטענט ביזן הויוי אין ארוים גייען מיר װען מאמענט דעם פון

 שפאצירן צו רעכט א האבן מיר זאלן צוױיטנם און — הױח דעם פארלאזן
 קענען טיר זאלן צייט דער אין און צ״אמען ארעסטירטע םופצן־צװאנציק

פארברענגען. און זיך צװי׳שן ריידן
געגליבן. דאם איז אזוי
 נייע אפהאלטן געדארםט איך װאלט דעטאסראטיע פון געזעצן די לויט

 לוקיש־ דער אין געװארן איבערגעםירט זיינען װאט הברים, אלע די פון תאלן
 איך וױ אזוי און אוטטעגלען־ נעװען איז דאם וױ אזוי אבער טורטע. סער
 םארטרעטער(, )עלטםטער, ״סטאראםטע״ אלם אויםגעסליבן געװען פריער בין

 מיין טיט אויך. װייטער אח אטט מיין געטי־אגן שױן איך האב דעריבער
 )אײנער ״כאזיאיסטװעגיס״ נוטער א חברים, די פון אײנער איז צושט־מוננ

 אםן נעװאח אװע־געשטעלט נעשעפטם־עגינים( אח זין־ פארשטײט װאם
 אונזערע איבער פארװאלטעט ה־אט ער :הייםט דאס ״שפײזער״, םון פאםט

 װאם געלטער״ די ארייננעסוםען זיינען הענט זיינע אין שפייז־אננעלענגהייטן.
 געהאט האבן װעלכע חברים, אייגיסע ארײננעשיקט. האט קר״ץ רױטער דער

 זיך םיר האבן אזוי און אדויםגעהאלפן, אויך האבן רובל, עטלעכע פרטואכ■!
טאנ. א מאלצייט איין כאטש עסן אגנעהויבן האבן מיר װען צייס, די דערלעבט
 םון סאשע אדער זופ םאלצייט. אריטער אן געװען באטת איז דאם

 איז םלייש דאם םלי״ט. שטיהל א םיט הירזש אדער גרויפן אדער ארבעם
 צום נעװען זופ דער איז םארט אבער פינגער, צװײ װי נדויס אזוי נעװען

 איינענע פאר באדײטונג. נעװיםע א געהאט אוין־ היאט פלייש דאס און עםן
 האט מען װעלכע פראדוקט[, טדזסענע אויסשרייכן געקענט טיר האבן נעלט
געהײםן(. דאם האט )״װיפיםקא״ זואך אין מאל אײן געבראכט אומ

 םענצטער די טרוהענער. געױארן ניט דערפון איז טורמע לוסישסער די
 דינער. געװארן ניט איז פארע דער פון נעבל דער גרעםער. געװארן ניט זײגען
 געהויבן זיך האט שטיטונג די בעסער. םך א געװארן איז שנץמונג די אבער

 םארלאח׳/ אלעם — םארלארן ״מוט אלצריע. דאם איז טורםע אין און —
 אייזעתע הינטער ווי גילטיה אזוי ניט דאם איז ערגעץ אין דייטש. דער זאגט

גראטעם.
 םיר הנחוח. דערשלאנן זיך טיר קענען דא אויך אז דערםילט, האין מיר

 האבן אוו טורםע, לוקישקער זיך רופט וואס מאנםטער, אפן נעקוקט האבן
 אונזער װאם ז»ך, אזא ניטא איז עם \.rrei vn ww ויץ אױג :נעזאגט

באזיגן. קענען ניט זאלן אויםגעהיאלטגסייט אונזער און װילן

[102]



קאפיטל נײן־און־צװאנציקבטער

װאנזין פון נאבט 8

 אין מאל ערשטן צום דערפילט איך האב אײנצל־ארעסט םון טעם דעם
 געװען איך בין אנפאננ פון :זיין מודה זיך װעל איך מירסע. לוקישסער דער

 צו לייענעו, צו צייט האבן װעל איך אליין. זיצן װעל איר װאם צופרידן,
 אינעם טורמע, לוקישקער יע:ער אין םיר/עטראכט. איך האב שטודירן,

 בעלע־ ערשטע מיין אנגעשריבן איך האב דארט, זיצן פונעם חודש עדשטן
 און געװארן אפגעדרוקט איז תאם ערשטע, די ה. ד. קאמף־זאך, טריסטישע

 האלב־לירישער א געװען איז דאס ארבעטער. צוױשן נעװארן פארשפרייט
 אח שרייבן דאס אט אבער נעסעמפט״. — ״געלעכט :נאטען מיטן עםהיז

 ארומנעכאפט מיך האט ױאם אײנזאטסײט, דער אױ ע:טםער א| נעװען שויז
איינצל־קאמער. דעד אין

 אלטער אז איז דאם באשעפעניש. געזעלשאפטלעכע א איז מענטש א
 ^זיינען טיר אז אמת, איז עם מענטשן. אן ילעבן ניט סען מענטש א כלל.

 געװען ניט װאכן, ערשטע די אין אפילו אןן כורמע, לוסישסער אין אפילו
 נעהאלטן מיר האבן ערשט:ם, אנדערן. םונעם איינער אפגעריסן אינגאנצן

 דורך םיי געטאן מיר האבן דאם קאמערן. די םון איבערשרייען זיך איין אין
 אנטקענן פונקט נעפונען זיך האבן טירן די טירן. די דורך םיי פענצטער, די
 אונטערנעהויבן און שטול אפז ארויפגעתראכן זײט איר װען פענצטער. די

 פענצטער. אפן ארויפסריכן נעקענט איר האט ארעמם, די אמ קערפער דעם
 נעװען ניט איז אים אױ זיצן העכער, װי ברייכער נעױען איז פענצטער דאס

 ארן נראטעם די צו פנים דעט צורוקן געעסנט האט מען אבער מעגלעך,
 האט א:יט הויױ. אין ש&אצירט וואס חבר, דעם צו נרוס א טאן נעשריי א

 ״סוקערל״ דורכן און טיר דער צו פ:ים טיטן אװעקשטענן נעסעגס זיך איר
 דער פרן ארײננעקוסט האט וועכטער דער װעלכן דורך טיר, אין לעכל )א

 װאם חבר, דעם צו װארט אייער אויםשרײען אריין( סאטער איז נאלעריי
םיט געשריי א אגגעהויבן תעכטער די האנן נעװיינטלעך אנטקעגן. זיצט
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 דעם געבראכן האט דאם גערדאילכ^ טאקע מיר האבן דאם אבער נעזידל. «
נעפעגגעניש־מאנאטאן.

 זוערט קלאפ[ דאם סלאפן. אױסנעלעתט זיר םיר האבז אביםל עםעטער
 סעסטע־ םון םיםטעם » אין אויסנע׳פטעלט װערט אלף־בית דער אזוי. נעטאן

 אין פל«ץ זיין לױט אױםגעהלאפט װערט בוכשטאב יעדער ציםערן. םיט לעך
נע׳ז. דער

5 4 3 2 1

ה ד ג ב א 1

י ט ח ז ו 2

ם ם ל ר כ 3

ם ע D ז נ 4

ר P ץ צ 5

ת ש 6

 .2—1 איר סלאפט ”״ב בוכשטאב דעם קלאפן װילט איר אויב למשל,
 בוכשטאב דעם סלאםן וױלט איר אויב .2 בוכשטאב ,1 שורה בארייט דאס
 איר אויכ םיר. בוכשטאב דרײ, שמ״ה עס באדייט ,4—3 איר קלאפט ,ם״

 פיר שורה ער הייםט ,5—4 איר סלאםט ״ם״, בוכשטאב דעם סיצאפן וױלט
 די איז סיסטעם די אכער רוסיש, נעסלאםט האבן )טיר םינױ. בוכ׳טטאב

 די םון ציםערן. צודי דורך אויםנעסלאפט ווערט בוכשטאב יעדער זעלבע.(
 סען ביםא, א זיד איבט טען װען מערטער. צונויםנעשטעלט װערן בוכשטאבן

 אזן סאטער צו סאטער פדן זיך הערט סיצאפן דאס ׳טנעצ נאר סלא&ן טעז
 דורכרײדז »יך טיר פלענן םיםטעם דער אט דורך שטאק. צו שטאק פון אםילו

נייעם. «לע איבערגעבן םצענן און
 on# נעםילט איך האב עטענדיס נעװעז. ניט אין־ בין עם, הײםט אל״ן,

מטים, א סריט, םון סלאננ א נעהערט כתן האט שטענדיק וזברים. די זיך
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 מנותז איז זיננען כאטש צװייטן, 8 »דער אײנעם םון געזאננ א רוםט, ױאס
פארבאטן. שטרענג

 t װי אננערוסט זיך האבן נעכט די און — נעכט סוטען אבער םלעגן
 און הארצן אםן אװעסלייגן זיך םלעגט איינזאטסייט די און זאס, שװארצער

דריסן.

 ער טשונענעם. א נעבראכט טורטע אין אונז צו טען האט אײנמאל
 האט טען קריטינעלער. א געװען איז ער פאליטישער. סיין נעווען ניט איז

 טשונעים־תויז. איז נעהערט האט ער טורםע. איז האלטן נעטארט ניט אים
 איך און — אונז בא פארבראכט ער האט נעכט צװײ און טענ צוױי אבער

 אונז םון אייגיקע ,ױאלטן אעכנער, נעבאיבן ער װאלט אטת, דעם אייך זאג
זינען. פוז אראפ געווים

 אים זיך האט םויא זיין צײט. נאגצע די געשאאםן ניט איז טענטש דער
 געקלאנט געװיינט, נערעדט, נאכאנאנד האט ער פארטאכט. ניט סיינםאל

 זיך, דאכט אים, כא איז עס באלהן. דעם נעריסן גערעײעט, געשריגן, זיך,
 ליכלעך, ײיין־, הארציק, :גערעד־ט ער האט פריער אזא. םיםטעם א געװען

 נעװען שװער איז עם פריינט. נאענטן א פאר זיך באק^אגט פריינט א װי
 ער »ז היערן״ נעקענט האט מעז אבער זיך, סלאנט ער װאם אח דערנייז, צו

 ער האט נאכדעם באלײדיסט. געסרױודעט, נעערנערט, שטארס זיך פייצט
 I נעוױינט װי אבער — סול, א אח װיינעז נענוטען און שטימע די נעהויבן

 קװיטשנדיסן אויםנעצױגענעם אן םיט זיך, םארניין א םיט כליפ, א םיט
 האט ער אסטאװעם. העכערע די צו נענוםען זין־ ער האט נאכדעם ,אוי״.
 רונז-ת, טיט געשריען ה־אט ער איטיצן. אויפצואװארםן װאם םך א געהאט

 שפעטער וזוב. א איטיצן םון פאדערט װאס איינער וױ ברען, א טיט הייז, מיט
 םאענט ער ביז דורכדריעעכדיסער, נאך העכער, נאן־ װערן סולות זיינע םאעגן

 םארװאונרעטע א װי רעײען, אנגעהויבן ער האט דאן אינעררייםן. וױ אזוי זיך
 נאר זיך, קלאנז סײן נעװען ניט שוין װערטער, סיין געווען ניט שוין חיה.

 הארצן דעם םון טיםעניש דער פון זיך רייםט װאם רעװע, א נאך רעװע א
 דער װען שטיטע. טענטשאעכער א אח עגלעך ניט נאר שוין איז װאם און

 נעהאט ניט הענטיס, שוין, האט ער ביז אנרעױעז אזוי זיך םלענט קראנסער
םרײנט. א צו םריינט א וױ רײדן, 5שטי זיין אנהויבן תידער ער םלעגט כח, קיין

 דעמאלט בין איר קאטער. מייז םון וױיט ניט נעזעסן איז ארעםטאנט דער
 דורכנעצאזט טן5זע האב איך שלאפער. נוטער א נעװען בין איך ױננ. געװען

האט טשונענער דער .ווען נעכט, צוױי יענע אבער טורטע. אין שאאױ נאכט א
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 זייגעז רעװערייען, און נעמרייעז װיאדע זײנע םים םליגל אונזער אנגעםילט
סאשםאר. אטת׳ער אז געװען םיר פאר

 האבן אנדערע בארואיסן, געפרואװט איט האבן אײניקע — תעכטער די
 נעהאאםן. האט אנדערע דאם ניט איעם, ניט אבער מאאנן. נעפרואװט אים
 נעסענט ניט אים האט טען װאו װעלט, אזא אין נעװען איז םעונענער דער

 די און גיט אים רירן סלזס די אז נעװען, איז איינדרוס דער דעתרייכן.
געהער. זייז צו ניט דערגײען װערטער

 סאא־ א אננעהױבן זיך האט עם אױםהאלטן. נעסענט כיט האכן טיר
 אנגע־ נעװארן זײגען אדעסטירטע די םוז נערװז די מען אלעטאל, אעניש.

 טען װאם נליס, א געװען איז עם סלאפעניש. « אעעהױכן ןיך האט ןװיגן,
אוגז. םון צונעגוטען נאאד אים האט
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קאפיטל דרײםיקסטער

פלעװען אװעקגע׳הרג׳עט אונז האט מען

 װייסט, איר אח טורטע איז זיצט איר !געםיל װאונדערבארער s ם׳איז
 םאר ארבעטן םאראױם, רעװאלוציע די רוסן םרײ דער אח חברים טויזנטער «ז

 צארישער דער םיט סענט, איר װיםיל קעטםט, איר באפרייאוננ. אייער
 איר אדן — טורמע־נאט׳פאלםטװא דער םון נע׳שטאלט דער אין רענירוננ

 ניס 1שוי איז עם אז און נעענטער אלץ סוסט רעװאלוציע די אז וױיסט,
 און ווערן ארתטערגעריםן װעט רעזשים נאנצער אט־דער װען צײט, די וױיט

 העלםן צו סענט איר וױםיל טוט איר םיםט־פאםטן. אק ווערן ארויםנעװארפ!
 פאליטישער דורך קאדחגז, אױםארבעט] תרך — םריי דער אה ארבעט דער

 אוטלענאלער דער אין מיטארבעטן רורך ארעםטירטע, די םון דערציאונג
 נרויסער דער אק דא אויך איז חלס אייער או װייסט״ איר און — ■רעםע

ארבענ^ הערלעכער
 אויבערהערשער, אייערע אוין• וױיםן דאם איר, נאר ניט וױיםט ד$ם

 זיימ איר ;טאכט די דערוױיל האבן זײ םאר׳ןזפארט. אייך האלטן װ$ם די,
 איר אייערע. איז אויבערטאכט נייםטיסע די אבער — הענמ זייערע אין

 נעצײלטע. םוו» כל םוץ* זײנען יארז אײערע :זיך טראכט ארן זײ קוסט
 ארעסטאנטן, הײנטיקע די םיר, גײן. װעט איר — יאר « נאך ארן יאר « נ$ך

 געפילט שטארס זייער מיר ה#בן דאם םרײהייט. נרױםע די דערלעבן װעלן
.1904 םון זוטער יענעם אין

 איין ינעווען איז מלחםח די יא&אן. טיט םלחטה די נענאנגען איז עס
 דעם, צוליכ n טעז האט אנגעהויבן ארטייען. צארישע די םאר מפלה גרויםע

 מ$ם חעחפאםט איר אויםשפרייטן נעװאלט האמ רעגירװנ צארימע די װאס
 די בעעת *סעאן, פאםיםימן םונעם ברענן די אױ טזרח, װייטן אפן ברייטער

 עם טנדפלהי. איר דארט באםעםטיסן צו געזוכט האט רעגירוננ יא«אנעזיעע
 יאפא־ די װאו קארעא, װענן ליניע ערשטער דער אין נעהאנדלט זיך האט

 ןןאו און פוט פעטסן א םיט נעעטאנען שוין זייגען איםפעריאליםטן נעזיעע
םאנדזעוריע אין אויבערםאכט. די סריגן געװאלט האט רעגירונג צאריעע די
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 אננעהויכן זיר האט טלחםה די אױבערטאכט. די געהאט שױן צאר דער האט
 זיד זי האט אננעהויבן און —1904 םעברואר אין ,1904 ניי־יאר נאך באלד

 דער אין אריינגעריםן זיך האבז קרינ־שיםן יאפאנעזישע װאם דערטיט,
 ריי גאנצע א אויםנעריםן האבן און פארט־ארטור פון םלאטן־באזע רוםישער

 אםן באנקעט א נעהאט דעםאלט האבן אםיצירן רוסישע די קרינ־שיפן.
 זיך האט אזוי נעװען. ניט וױ נוט אזױ האםן אק איז װאך סיין און — ברענ

 און צאריזם םארן אוםגליסלעך — טלחםה אוםנליסלעכע די אעעהויבן
רעװאלוציע. דער םאר נליסלעך

 די »ו» נעקױןט ער האט טלחמה, די אננעהויבן האט צאריזם דער װען
 נערוםן ניט אםילו זײ האט מען םאראכטוננ. גרעםטער דער טיט יאפאנעזער

 טאלפע־ סלײנע אזױנע — ״מאהאקי״ נערוםן זײ האט מעז ;״יאפאנטשיקי״
 פארװארםן זײ טירן — זאקידאיעם״ ״שאפקאטי אז נעהייםן, ה־אט עם לעך.
 די האבן שלאכטן, די צו נעקוםעז אבער איז עס װען היטלען. די םיט

 «ז םטוםאסעם, און בוכצעם און סלעפ אזוינע נעבן אננעוזױבן ״מאלפעלעך״
 האט אוז װארםן אח צאפלען אננעהױבן זיך האט קאלאם רוםישער דער
םים. די געהאלטן קוים זיך

באתענונג. רעװאלוציאנערע די נעװאקםן איז צייט זעלביקער דער איז
 אח ליטעראטור רעװאלוציאנערע די באסוטען םלענן טורטע אין טיר

 טאםן־ אוטלעגאלע נרויםע א דא סטרייק, א דא :נעלייענט כםדר האבן טיר
 םון אפואנ אן דא דעטאנסטראציע, א דא םטרײק, נײער א דא םאחאטלוננ״

 נע־ דא ארבעטער, אנפאל אן דא טלחטה, דער אין גיין צו רעקרוטן
 פראטעםט װאפםגדיקער א דא און — ארבעטער־ארנאניזאציעם נייע נרינדעט

 פון טייל נרויסן א צוױ׳פן אםילו און אינטלינעגץ בורזשואזער דער צוױשן
גופא. כורזשואזיע דער

 וױיטן אפן מפלות די װענן ידיעות די טיט צמאטען נייעס, דאזיסע די
שטיטונג. אפטיטיםטיעער פרײלעכער, א אין נעהאלטן כםדר אונז האבן םזרזז,

 ארײנ• אונז צו זאל טעז אז דערשלאנן, זיך טיר ר^בן טלחטה דער צוליב
 פא־ צוליב כלוטר׳שט נעװארן געטאן איז דאם צײטונגען. לעגאלע לאזן

 און געזאנט, טיר האבן רוםלאנד, פון בירגער זייענדיפ צײעסן. טריאטישע
 טוזן ׳ןןלאכטפעלדער״ די «ף םאר קוטט עס װאם וױםן גאטירלער, ײעלנדיס,

 דערלוינט האט און נעטאן סװענסל « זיך האט דונקעל צייטמנעז. האבן טיר
 װעםטניס״, ״װילענםקי צייטתנ טענלעכע װילנער די ערשטנם, אריינצולאזן,

 וױעדאטאםטי״. ״רוםקיא צייטוננ טאםקװער טעסיס־ליכעראלע די צװייטנם,
םאנאנדער־ געדארםט האב ביבליאטעקאר דער און אױפזעער דער «לם איך
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 נעסרױודעט ניט זאל מיינער אז אזױ חברים, די צװישז צייטתנעז די טיילן
לייכט. אזוי געגוען ניט נאר אנב, איז, דאס ײערן.

 טררםע־ביבאיא־ א נעװען איז אונז בא אז דערצײלן, םארנעסן האב אין־
 גרויםע א עסזיכטירט האט ׳טטאט איז :אזױ זין־ זי האט געגרינדעט מעס.

 אין םירסין. איינעם פון ליי־ביבליאכעס גרויםער זייער א מיט בוכהאנדלונג
 — ביכער געשעדיקטע מאםע א אגגעזאטלט זיך האט ליי־ביבליאטעק דער

 מען האט זיי אויםל״ען צוױי. אדער בלעטל א נעםעלט האט עס װאו אזוינע,
 די םירסין האט שאד. א געװען איז ארויםוזארפן אבער נעסעגט, ניט ׳מדיו
 האט ער אז פאד, םיר ׳עטעל )איך טורטע. דער אװעסנע׳פענקט ביכער אלע

 האט ראלע געװיםע א באװענוננ. רעװאלוציאנערער דער םיט םיטפאטיזירט
 נאכדעם זיך האב איך װעלכן טיט הויפט־פארװאלטער, זיין געשפילט טםתטא

 איינער נעזוארן רעװאלוציע דער נאך איז װעלכער און פערזענלעך באסאנט
םאװעטן־פארבאנד.( דעם פון םלוכה־פארלאנן די אין טוער די םון

 דעם צוליב ביבליאטעסאר. נעוועו אױך איך בין סטאראסטע, זייענדיק
 אויפ־ דער אונטער ׳טעה א אױ ארױםג״ן נעדארפט טאנ יעדן שוין איך האב
 ארויס־ אויך האבן טיר ביכער. די םאנאנדערטיילן און װעכטער א םון ןיכט

 איבער־ הילמ זייער טיט און איינבינדער ארעםטירטע איינענע אונזערע נערזפן
׳טגעצ רייםן ניט זיך זאלן ביכער די אז אזױ, ביבליאטעס די נעבונדן
 א צייטונגען. סיין ניט אונז ניט מען און — טאג א מאל איין סוטט נו,

 םרענן זיך. טיר װאתדערן צייטוננען. קיין ניטא — דריטנר א טאנ״ צװייטער
 ענטפער. ק״ן ניטא איז דונסינל׳ן. זגנדלער, איך, םרענ שליםער. די טיר

 נייען נאתיט. זיי זאנן זאק אגן — נעהײמגיםפול ארום םיר זײ גייען עפעם
 נעמוזט ר>$נ< עפעס אז זיך, טיר טראכטן טענ. זיבן נאנצע אזױ אװעס

לאנד. םונעם פאליטיס דער אין װיכטיסס זייער פאםירן
 האבן און חברים די פוו איינעם צו באזוכער נעקוםען זיינען זונטיק

 אפן נעװארן איבערגעגעכן דאס איז בליץ־שנעל נייעס. די דערציילט אונז
האםער. צו קאמער םגן טורםע־טעלענראױ

 די ווענן דורכריידן זיך םיר טיט נעסוםען איז דונסעל וזען טארנן, אמ
:אים איך זאנ ענינים, אױפנריקע
 װייל ציינװננעז, >ןיין ניט אונז ניט איר אויב גאטשאלניס, נאםפאדין —

 דערםאררעט האט רעװאלוציאנער א אז װיםן, זאלן מיר אז ניט, װילט איר
׳טוין. דאס װייםן מיר םארזיכט. אוטנױטיקע אן דאס איז פלעװע׳ז,

 האב נערעדט, אים צו האב איך װען מיר. פון העכער נעװען איז דונסעל
 בוב־ איך האכ איצט אבער פרצמי. רויטן זיין צז ארױםקוסן געדארפט איך
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 האט שםייכל סרומער » אייננע׳טרומפן. טערט ער אזוי ױי נעזען, שטעבאעך
:זויעראעך ארוים דעדט ער איפן. זײנע אח באװיזן זיך

פ»רפ«אן. איז װייסט איר ns מילא. נר, —
 נובער־ אלע איבער גבורענאטאר. דער נעשטאנען איז דונסעל׳ן איבער

 פאגראם• און אינערן־מיניםטער אלמעכטיקער דער געשטאנען איז נאטארז
 נעװארםן האט םאזאנאװ רעװאאוציאנער פוגעם הענט די פלעװע. פאן טייסטער

 גרעםערע א םארשטע^ן זיך איר קענט פלעטע׳ן. אויפגעריםן און באמבע «
? ארעםטירטע פאליטי׳טע םאד פרייד
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קאפיטל אײן־און־דרײםיקםטער

טורמע לוקישקער אין זיג פון פרײד

 נייעם״ די דורכגענומען אצעמען אונז האט שטראם עלעקטרישער אן װי
 רעװאצ־ א םיז האנט דער פון אטגעסומען איז Dwrra אצמעכטיקער דער אז

 מעכטיפ, אזרי שטארס, אזיי דערפיצט זיד מיר האבן טיטאטאצ צוציאנער.
 פאר געשטאנען גיט מער װאצטן נעםענגעניש דער פון ױענט די װי אסוראט
אױגן. אומערע

 כאםעצסערוננ דער אמ שרעס אנגעװארפן היאט נאמעז דער .י פלגוװגו
 םאראכטוננ גאציסע און האם ארױםגערופן האט נאמען דער רוםצאנד. םון
 איז דאם — פצעווע ציבעראלן. צװישן סײ רעװאצוציאנערן, צוױשן סײ

 פון באפרייאועם־כאװעגונג װאקםנדיהער דער אף ענטפער צאר׳ם דעם געװען
 זשאנדארטען, נעתײם־פאציציי, נעוזייםז האט דאם — פצעװע מאםן. די

פאגראטען. פראװאקאציע, שפיאכאזש,

 אינערן־ צארישן פונעם פאםט דעם פארנומען האט .װאם מענטש, דער
 מיט האט פיפיאגע. נאמען מיטן איינער געװע] איז פלעװע׳ז, פאר טיגיםטער

 )װעטען באלטאשאיו סטודענט דער אוטגליס. אן נעטראםן אויך נעבעך אים
 א — אוניװערזיטעט סיעװער אין נעהאט ?יב און נעהענט אגב, האב, איך

 סיבירער די װי טימ אזוי צײדנשאפט א מיט םיביר, םון ױננ פראכטםוצער
 איז נעשען דערשאםן. אים האט — אײזן( «י שטארס װיצן א מיט און טייכז
 בצאנדער הויכער, א באצטאשאװ, איינפאך. צו כמעט א״נפאך״ זייער דאם

 אן פון אוניפארם דער אין אננעטאן •זיך האט רוםאס, טיפישער א בחור״
 גע־ זיך האט ער סיפיאגינ׳ען. צו עטםאנג אםן געתוטען איז און אפיציר

 האט װארטן שטיסצ א נאך און — דער און דער פאצקאװניק אצם םעצדעט
 רע־ א קעשענע דער פון ארױםגענומען האט ער אריינגעצאזט. אים םען

 האט דערפאר ארט. אפז טיניםטער דעם געטויט און אויםגעשאםן װ^צװער,
 םארשטאנען ניט האט תעצכער צ«ר, דער צעבן. םיטז באצאצט אאיין ער

 מד נאר םאצס, פונעם שטימונג די םארשטאגען ניט טאסן־באװעגוננ, סיין
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 אװעסצושטעלן באשלאםן האט קויל, 8 פון נעפאר די שטארס זייער פילט
םלעװע׳ן. — אינערן־טיניכטער םזנזןם פאםטן אפן

 אין םרעםיער א װי אזױ נעװען איז דאם — אינערן־מיניסטער דער
 ארדענוננ נאנצע די אויפױכט זיין אונטער נעהאט האט ער לעגדער. אנדערע

לא:ר. פונעם
 פאליטיס. רוםישער דער אין סענטש נייער סיין נעװען ניט איז פלעתע גו,

 משך א אק זשאנדארמען קארפוס דעם פון קאמאנדיר רער געװען איז ער
 די דורכגעפירט יארן אכציסער די אין נאך ער האט דאם יארן. לאנגע פון

 ״נא־ ארנאניזאציע רעװאלוציאנערער דער פון אונטערדריקוננ םערדרעלעכע
 אוים־ 1881 טעריז ערשטן דעם האט װאם ))פאאסם־װילן(, װאליא״ ראדכאיא

 פלעזוע צװ״טן. דעם אלעסםאנדער צאר איבערו טויט־שטראף די געפירט
 םון הילױ דער טיט נאר ניט פארניכטעט פאסטיש ארנאניזאציע די האט

 םירער־ זײז אוגטער פראװאקאטארן. םון הילמ דער םיט אויך נאר שפיא:ען,
 זשאג־ קארפום טיטן ליבשאםט באזתדערע א נעשלאסן ניקאלאי האט שאפט

 דעם םון אםיציעח העבםטע רי מיט כאנעגעניש א א>* איינמאל, דארטען.
 טיך םר״ט ״עס נעזאגט: ניקאלאי האט (,1901 דעצעמבער״ )אין קארפום

 איז וואם בונד, עננער דער אז האמ, איך הערן. מיינע זען״ צו איין־ זייער
 זשאנדארטען, קארפום דעם און מיר צוױשן געװארן איינגעשטעלט הײנט
 טט האבן רעװאלוציאנערן״ טיר, מיר.״ צו יאר םון שטארקער װערן װעט

 אין איבערנע׳חזר׳ס אים האבן םיר פםוס. ניקאלאיעװםקע דעם אט נעהענט
 דער װאם סאסן, די םאר נעטאכט קלאר האבן טיר פראפאגאנדע. אונזער

באדייט. זשאנדארטען קארפום
 םיםיאניג׳עז. םרן טױט דעם נאך אינערךםיניםטער נעװארן פלעװע איז

 ארײננעקראגן האט ער וואם דערםיט, םארנוטען הודם־כיצ זיך האט פלעװע
 אינזשענער, א| נעװען איז דאם אזעוו׳ן. פדאװאסאטאר״ װיכטיקן זײער א

 אין םאציאליםטן־רעװאלוציאנערן, פארטײ דער אין נעארכעט האט װעלכער
 וועטען כאשטיםען, נעדארפט דאס האט ער אפטיילוננ. טעראריסטישער איר
 טיט• א געווען איז ער באטבע. א טיט אויםרייסן אדער דערשיםן זאל מען

 םאציאליםטז־רעװאאוציאנעח פארטײ דער םון צענטראל־האטיטעט פונעם גליד
 צװייטז דעם ניהאלאי פון דיגער נעטרייער א צייט זעלביקער דער אין און

פלעײע׳ן. פון פירערשאםט דער אונטער
 א דורכםיח — נעוחגן איז פלעװע׳ן זעלביסן דעם פון אקט אנדער אן

 פון פאנראם ?'נמיתןװנוג רער נעװען איז דאם פאגראם. אידישן שױדערלעכן
ער *לעװע׳ן. בא גייעם קיין געײעז ניט איז דאם אױך .1903 פריליגג דעם
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 — יארן אכציסער די איז פאנראםען פון ארנאניזאטאר דער געתען איז
 האבן רעװאלוציאנערן םיר רעװאלוציע. די באסעטםן צו טיטל א אלם אױך

 איז דאם אז זיך״, ,פון ניט קוטט פאנראם א «ז געװאוםט, אױםנעצייכנט
 טיט )נעהיים־פאליצײ( אכראנסע דער םון ארבעט שטיקל ארנאגיזירט אן

 אונטערװעלט־םענטמן, אטעריקע אין רוםט םען װאם דעם, פוז הילח רער
 דער םון פארשטארקוננ די ■אליציי. אפעגער דער םון הילף רער טיט און

 און פאגראם קי׳עינעװעד דער אויםזיכט, פלעװע׳ס אונטעד געה״ם־פאליצײ
 םאר־ נעטאכט פלעװע׳ן האבן םאגראםען נייע םון נעפאר דראענדיסע די

 ׳טיכטן ברייטע צװישן םײ ארבעטער, צװי׳צן םיי אידן, צװי׳פן ם״ האסט
אינטעלינענ״ן. רוםיעעד דער םון

 םטראזשניקעם. דארםישע די נעױען זיינען פלעװע׳ן םון אויםטו «ן נ#ר
 גע־ דאם איך װאלט עגגלי׳א, אױ איבערזעצן געדארפט דאם װאלט איך װען
 איז דארױ אין אז ארוטנעסוסט, זיך האט פלעװע ״קאנםטעבױלערי״. רוםן
 )עלנד ״סטאדעינא״ און ״םטאיאםטע״ א דא ס׳איז אטת״ םאליציי. גענגנ גיטא

 מעז האט אױסנעסליכענע, נאן־ דערצו פויערים, אױך ז״נען ז״ אבעד םטער(,
 אזוי־נערוםענע די געװען ם׳זיינען פאראאזן. איעאנצן נעהענט ניט זיי או» ייר

 באעטיםס זיינען װעלכע פריצים־לאנדבאזיצער, — נאטשאלניקעם״ ״זעטםסע
 נ«- זעםםסי «זא דאח•. איכערן אויבערהארן פאליצײאישע אלם געװארן

 אים געסענט אפילו האט ער און פויער א ארעםטירן נעקענט האט טמאלניס
 דערםער. צענדליס פאר א «ח איינער נעװען איז ער אבער מםיץ. נעבן הייםז

 פלעװע האט םויער, םונעם טריט יעדן נעבן אבטוננ סענען צו כדי אט, איז
 )אכטונג־ םטראזשגיהעם דאדםישע די פאליציי, םפעציעלע טין אזא אייננעפירט

 רערםער די םון נאסן די איבער םערד «ו» ארוטנעםארן זיינען װעלכע געבער(,
)רעתאלט(. ״סראםאלע״ די געזוכט און אגרערן און דארח אײן צװישן אוז

 אום װארים צאריזם. םארן — אויך נעװען נויטיס טאסע איז דאם
 כארסאװעו־ און פאלטאװער םין פויערים די האבן 1802 יאר םוגעם ווםער

 אונטער־ פריצים, זייערע סענן רעװאלט » אויםגעהויבן פלוצלונג נובערניעם
 א ׳שטאלן פריצישע די םון צונעטטען הויםן, פריצישע עטלעכע געצונדן

 ערד. פריצישער דער םיט טיילן געגוטען זיך און םערד און סי טאםע נאנצע
 נעהערט ערד ״די אז פויערים, אט־די םארשטעלוננ, םאדנע א נעהאט האכן זײ
 דערםאר זײ האט םען פריצים. די צו ניט און — םאלק״ צום און נאט צו

 רוםישן איז אוםרואיס ס׳װערט :געװען איז קלאר אבער באטראםט, שטארק
אוםרואיס. נעװארן איז דארף דאס דארח.

 טע־ די קענן םײ הנואל םלאך דער זײן געדארפט דאם האט פאעװע
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 סא־ גאנצער דער געםרעאען• נעוועז גארניט באםת זיינעז )װעלכע ראריםטן
 זײנע םיט צאר דעם דערהוטשעט שטארק האבן װעלכע נאר סיםטעם, ציאלער

 איז )װעלכע פויזצרים־באװעגוננ דער סעגן סײ נובערנאטאח(, ארן םיגיםטארן
 ״ערשטן דעם *אר, םארן און פריצים די םאר נעםעראעך נעװען יא דוסא

 זיך האט )װעלכע ארבעטער־באװעגונג דער קעגז םיי פריצים״(, די צװיטן
 אויםגעבראכן 1903 םון זוםער אום האט װעלכע און טער אלץ נעשטארקט

 געװען שויז איז דאם װאס — דרום־רוםצאנד אין גסיץטךאל־םסיוײ? א אין
סאפיטאליםטן(. די פאר און פריצים די םאר צאריזם, פארז נעםערלעך גאר

 אט־דעם פלעײע׳ן, אט־דעם אז גייעם, די טורטע אין אונז צו סומט
 םייםטער־ טײםטער־שפיאן, מייםטער־פאנראכדפט׳פיה, םייםטער־פראװאסאטאר,

 אפנעראםט טען האט פאלק, רוםישן םונעם מײםטער־הענקער אונטערדריסער,
 גענליט טיר האבן אי״ !אונז םאר םרייד א נעװען דאם איז »י, װעג. םונעם

 ארײנגע־ ארגז פון איינעם יעדן אין װאאט טעז וױ סאטערן״ אונזערע אין
 אויגן אונזערע זיכערער, נעװארן טריט אונזערע זײנעז אי״ ! nt א עטעאט

 האבן אי, !וואניסער—װערטער אונזערע און דמנבער סע& אונזערע איכטיסער,
 אונזער או» װעכטער, אוגזערע אױ ׳פמײכא פארטאיעטן א מיט נעסוסט םיר

 איז »י, !טורטע־כאאיאםטרע פאססותער נאנצער דער אח און גאטשאלניק
 דעײא• אאע אױ הלואי !נחת א נעװען דאס איז אי, !םרײד א געװען דאם

 א כאטמ לענדער האפיטאליסטיעע אלע םון טורםעס אאע אין אוציאנערן
נצחיןיגעפיצ אזא פון העאםט
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קאפיטל צוױי־אוךדרײםיקסטער

טורמע לוקישקער אין טױט מיטן זיך זעען מיר

 טויט םיטן אבער װאכן. יענע ניכגאין סײנער אונז םון איז געעטארבן
םנים. אל פנים טאל עמלעכע געזען זיך םיר האבן

 די ״צעלאזט״. געװארן כיםל א זײנען םיר אזוי. דאם איז געװען
 זיך, םארשטײט האט, װעלט, דער אױ זיך רודערט עם אז דעם, װעגן נייעס

 צױ׳פטארס נעװען ניט סײנטאל איז װאם טורטע־דיםציפלין, די א&געשװאכט
 דער אױ געקוקט האבן טיר פראסט־פשוט, ארעםטירטע. פאליטישע די צוױשן

 אײדן, נעװאלט ניט האט זייט, איר םין יענע, ביסול. םיט גאטשאלםטװא
 זיך רײסז םיר װאם בויגן, ניט זין־ לאזן םיר װאם ״םרעך״, ווערן טיר װאם
 שרײענדיס דוגקעל, אויםנעדריסט טאקע זיך האט )אזױ סייט״ א אױ הינט .ױי
 t« באשלאםן, טאכט־האבער די האבן חברים(. אונזערע םון איינעם אח

 טיר כדי שטײםער׳/ כיםל א )רױועטס( האיקעם די ״םארשרױםן דארח םען
 םאר• :עםנטלעך געזאנט טאסע זיי האבן אזוי דריסט. עם «ז דערפילן, ן5#ז

האיסעם. די שטייפער װאם ערויםן
 יעדער םאר שרייען געטטען האכן אויםזעער די אז נעהייסן״ האט דאם

 נעװען אי» טיר די סיר. דער איו .קוקערל״ « געװען ס׳איז קלײגיסייט.
 האט מאאם דער װען עאאם. א אױ םארוזאקט יזיך האט n :מירן «אע וױ

 מען םלעגט טיר די עםענען קלוגג. א געהערט זיך האט צוגעשלאםן, זיך
 1װע אדער ארעםטאנט דעם ארױםםירן נעדארפט ט׳וזאט וועז דעםאלט, נאר

 םאר־ איבעריסע אלע פאטער. זיין אין זוכמג « םאכן געסיטען ט׳איז
 םארסומען םלענן אויםטזעלט דער און ארעםטאנט דעם צװי׳טן כינדוננען

 אנדערוזאאכן םין טירל טיז א געותגז איז דאם טיר. דער אין םעגצטערל דורנן
iwv גע־ זיך האט טירא דאס כרייט. די שפאן אנרערהאלבן און לעגג די 
 םאעכט םען ײעז ארוים. דרויםן אין ארוגטער, אויבן םון זאװיעםעס אן* עפנט
 א װעלכן דורך לאך, קװאדראטנער א נעבילדעט זיך האט אויפמאכן, דאם

 םענצטערל דעם אט דורך קאפ. דעם אריינשטעסן געסענט סוים האט װעכטער
 וואם טײ, אױ װאםער ))הייםע ״קיפיאטאק״ דעם דעראאנגען אונז םען פאזגנט
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»r בעזעכד טיט נעשםעקט זי האט דערפאר נאר היים, נעװעז ניט סיינםאא 
״אניעד״. םיטן ׳פיםעאע דאס און אעך(

 זאנן, לאטיר נרױס, די לעכל, א נעװען איז אינםיטן פענצטערל דעם אין
 םלעגט מעכטעד דער וועלכן דורך םטבע, זילבערנער םוםצי?־םעגטיקער א םח

 אזױ זיצםט דרויסן. אין נאלערײ דער םון סאםער אין אונז צו אריינסוסן
 זיך פארריכםט אדער טראכםס אדער לייענסט און םענצטער צום פנים םיטן

 דערםילםט און טורטע־ארבעט אנדער אן םיט זיך םארנעמםט אדער הױזן די
 וױיסט פלייצע. דיין אף נעהראכן וואלט עפעם װי אקוראט אוטרואי?. זיך

 ד״ן טוםט לא־עליכט׳די?. עפעם n’t םילםט אבער איז, דאם װאם ניט״
 זיך, דאכט איז, זאר ״|p נוט. ניט איז דיר אז טער, אלץ פילםט און ארבעט

 זעםט, איז ארום זיך פוקסטו ענדלעך פרי?רע. דיר ם׳איז אבער נעשען, ניט
 אויג פונעם נרעםער ניט איז ?זקערל ראם אױג. א[ שטײט סױןערל אין אז

 אריינ־ איז װאם אױנ, אן טיט נעפוקט דיר אמ װאלט טיר די װי זיך באפוםט
לעכל. סייאעכדיסן דעם אין נעםאסמ

 אייניסע םלענן קוקעניש. די אט נעהאט םיינט זין־, יט פאר׳פטי םיר, האבן
 לייװנט. « אדער פאפיר *פטיסיל א מיט אינעוױיניק פון לאך דעם פארהעננען

 ם׳איז «ז איצט, אבער ניט־װיסנדיפ. םאכן װעכטער די זיך םלענן אפאל איו
 גענוםעז זיך מען האט שרויפן״, די םארעט״םן ״צו נעװארן נאמלאסן
 « שוין ער איז קוקערל, דאם םארהאננען האט איםיצער װיבאיצד טשעפען.

 דער אים זיד^ט סאנטאר. אין ׳עלעפן אן אים טען הויבט םארברעבער.
 «»• טופעט עם און אויבערשליסער דער אים שר״ט עם און עליםער

 גליסלער, נאן־ איז ער און דונסעל, טורטע־נאט׳שאלגיס דער םים די מיט אים
 אוטרואיס, זזברים די דאך װערן סארצער. אין אריין ניט אים זעצט מען אויב

 טייז, פאר׳סט׳טע װי ארוטלויפן װעכטער די אן הויבן ja«5p אן זיי הױבן
 אײן צװישן כרעפ ׳פטאלענע די »)י שטיװל נעסאװעטע זייערע מלינגען
 א מיט זידל־װארט א אח חברים די ענטפערן צוױיטער, דער און גאלעריי

 אנגעםילט טורטע די װערט צארךאויםרוױ. א םיט באליידיסונג א סללה,
אוםרו. טיט

 די םענצטער. די דורך רייו־ז דעם צו נענוםען זיך טען האט עיסר דער
 אין נידעריס נעװען זיינען זײ באלהן. אונטערן נעפונען זיך האבן םענצטער

 צונוקז זיך קארטשעט טען ווען אז אױםגעפונען, םיר האבן באלד ברייטלעך.
 םענצטער. אפן ילינן צו טענלעך איז ,pp לעבן אוים ?וםען ?ני די «ז אזוי,

 מער אבער — זייט א הינמן םון אתים דעםאלט סטארט׳שען םים די
pip□ אשן אזוי ליעדיק אז אויםגעפתען, האבן םיר ? םים די אף אום ןיך
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 נעטינד »ייער קאםער נעססטער דער איז שכן מיטן רײדן םעז סעז פעגצנמר,
 איז שטרעקע די שטים. די העכערז געדארםט ניט אפילו האט מען עך.5

 לינט ער אויב איז פום. םינח־זעקם א זאגן, אאמיר וױ, מער ניט נעװען
 טיטן פענצטער אפן ?ינט איר בשעת אהער, סאפ מיטן פענצטער אפן אויך
געשפרעך. א םירן נוט זייער איר הענט אהין, קאם

 זיינען װאם װעכטער, די הייםט דאם אונטן, םון תעכטער די האבן נו,
פענצטער!״ די פון ״אראפ :פאדערן נענוטען הויױ״ אין נעשטאגען

 א :אזוי געװען ס׳איז אבער אוין־, םריער געפאו־ערט דאס האבן זײ
 און טינוט פאר א דורך לאזן םיר אראם, טיר קריכן רוף, א טוט װעכטער

 צו טיאום װערט װעכטר דעם ריידן. אן הויבן און ארויןז וױדער סריכן
 דאם איז אזױ און רייין. צו טיאום ניט נאר װערט אונז און — שר״ען

אותט. נאנצן א און טאנ נאנצן א געגאנגעז
 זין־ טיר האבן אים טיט אנדרעי. חבר נעװען איז רעכטס םון שכן םיין

 רעװאלוציא• אלטער אן נעױען איז ער טורטע. אין באפריינדעט נאענט זייער
 רער־ אין אלט אבער — דרייסיס אריבער סוים — יארז אין אלט ניט נער,

 אז געװאוםט, האכ איך און טיח־ראםעיע םון נע׳פטאמט האט ער םארוננ.
 זשאנדארםעריע די װע^כן און טורמע אין טראנט ער וועצכן נאמען״ דער
 « געהאט האט ער נאטען. פאצ׳טער א געװען איז פארדעכטיסט, ניט האט

 בא־ א געװען איז עם אוינן. פאר׳חלוט׳טע נרויסע גראע און שטיטע זױימן
 גרויםער םון סוםט װאם װייכק״ט, א — מאגירן זיינע אין וױיכסייט זוגדערע
 דעם צואיב און געבויט, אטלעטיש נעװעז איז םינגטש דער הראםט. פיזישער

 שװאכן « טיט מעגטשן א א)» װי שװערער, געםאאן אים אף טררםע די איז
 זיך םיר האבן אוסישקע, אין אריבערנעפירט אונז האט םען ■זינט נעזונט.

 גרופע, אנדער אן אק נעשפאצירט האט ער זען. נעקענט ניט פערזעגצעך
 נעסענט, ניט זיך טיר האכן זען נעהערט. האב איך װעיצכער צו דער, אין ניט

געהערט. טיר האבן שטימען די הערן אבער
 גערױ׳פ דער פארכאכט. שםועםן צו געהאט איב טיר האנן עיסר דער

 םעגצטער דורכן ארויס זיך זעט װאם היטל, פאם א אריבער. איז טאנ םונעם
 דערנאן־ ראזע, דערנאך צונטער־רויט, םריער איז טורמע־מױער, איבערן

 נצאשאער־באא. איז הױך דער אין 5הימ דער םיא>עט. דערנאך נריג^ער,
 טורמע־בענהשאםט. זיסע די איז הארצן אפן שטאט. אין זיך צינדן לאטטערנם

 היצעטער איך ארוים. מיך רופט און פענצטער אפן *1ארוי סריכט אנדרעי
שטועם. א אן זיך הויבט עם און צוזאטען, זיך קארט׳אע ארוקז,

זין מיר pip ארגנטער!״ ״קריכט װעכטער: דער שר״ט אװנט א״ן
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 איך וועל אניט ארוגנתר, ,קריכט װייטער: ער רוםט אום. שטארס ניט
 »1« ארונטער זיך איך בױג נעהערט. ׳עויז אױך דאם טיר האבן !* עיםז

 — אהא ריידן, אן הויבן טיר װאם נאר ארוין*. װידער קריך און טינוט פאר א
 ארתטערסריבן. טען דארןז טאפע, ׳גזויז שיםט מען אז שיםט. טען בא׳ן, באץ,
 דאם לאך. « יא איז קאמער טיין םון באיצסן דעם אין — ארום זיך pip איך

 דערלאננט אונטן, םוז ארייננעשאםן האט װעכטער דער װאס פויל, די האט
 אננעשטויםן זין־ און באלפן פח צוריקנעשפרונגען איז שיל די באלפן. אין
 איך האב אזוי און — נעװארן צעפלעטשט n איז דא פאדלאנע. דער אן
n .זאנן, געטוזט טיר האב איך בלײ. צעפלעטשט ׳עטיקל א אױפגעהויבן 

 טאדערנםטזג די םון ניט זיינען נעברויכט, דא ױערן װאם פוילן, די אז
צעפלעטשט. ניט װערן ארטי'־?ױלן טאדערנע
 אנדענפ. אן פאר — צייט לאנגע א נעהאלטן איך האכ אייזן מטי?ל דאם
 נעטראםן. ניט אנער נעשאסן״ אױך םען האט ?אטער אנדרעי׳ם אין

 שטיפל א אפגעעלאנן האט פױל א אז געזעה נאכדעם םיר האבן דרויסן פון
 תעכטער, די — ׳טיסער ׳נןלעכטע פענצטער. זיין לעבן װאנט דער םון צינל

 אױם־ האבן טיר אז םיינט, איר אױב אבער שפאט. מיט געזאגט טיר האבן
 נעװארז איז אםטאםםערע די — מער ניט טעות. א איר האט ריידן, נעהערט

אױפריים־שטאח. טיט אגנעלאח שװערער, טאג יעדן םיט
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קאפיטל דרײ־און־דרײםיקםטער

הונמנריס זײנען מיר

 — טורםע לוקישסער אין ארעסטאנטן 200 אריבער נעװען זײנען םיר
 זאנן, קאן איך זאט. צו געגעסן ניט םיר האבן חדשים פון משך א אין אוז
הונגעריס. נעװען טיר זיינען צייט נאנצע די אז

 דעם אחוץ טאג. א כרויט שװארצע םונט צװיי נעגעבן אונז האט מען
 טאל־ א טאג אין טאל איין באסומען סעסל א״נענעם אונזער םון םיר האבן
 מיקרא־ א םיט קאשע ארער bh ׳טיםעלע א םון באשטאנען איז װאם צייט,

 גענונ געווען ניט אויך איז מאלצייט װאריםער דער םלייע. שטיקל םסאפיש
 דאך רארח םען אבער םענטשן. דערװאקסענעם נארםאלן א זעטיסן צו אח

דריי. נאר מאלצייט, איין ניט האבז
 דער אין וואסער. הייםע אונז מען חנרלאנגט אינדערםרי גוט. נו,
 סיין גיט טיר האבן צוקער טײ. ביםל א יעדערער אריין מיר שיטן זואםער

 איידער ברויט. מעז עםט טײ דער צו געגוג. איז ״ײפריסוטסו״ אבער םך,
 כרױט. פארציע דער םון העלםט א אויםנענעםן טען האט ארום״ זיך קוסט םען

 טורםע־ די אבער ברויט. םונט צװיי אומ ניט םען אז נעהייסן, עם האט הייםן
 איז דערצו אויך. אראפ׳גנב׳ענען עפעס געדארפט דאך האט נאטשאלסטװא

 שװאר׳ר לייטיסן הארטן און ברויט פוכסע װײך צװישן אונטערשייד אן םאראן
 םארנעטט עם אבער שײער, אח ברויט דאם ערד. וױ אויס זעט װאס כרויט,
 אויםעסז מערהייט די םלעגט מיטאג מיטן נישט. זעטיסט עם פלאץ. וױיניס

ברױט. דעם םון איבערנעבליכענע דאס
 װער נעלט. אײנענעם םאר צוסויםן געדארפט זיך ם׳האט :עס הײסס

 אויס־ נעסאנט זיך האט )אםיס(, קאנטאר אין רובל עטלעכע נעהאט האט עם
 דאס פעז. אגן העריננ א און װאורשט אח פוטער און כולקע װייםע ערייבן
 אויסשרײבן געסאנט האט מען ײאר. 1אי מאא אײן ברענגעז טען םלעגט

 זאל מען אלײן, זיר בעט װאס ברויט, װילנער טחיה׳דיס לאבן נאנצן »
 געלט און נעלט. האבן נעדארפט מעז האט זאכן אלע די »»• אבער עםן. עם
 האבן ארעסטירטע פאליטי׳צע די פון טייל גחיםער א .6סנ« זייער געווען איז
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 דער װאם ײאד״ « האפיסעם 50 די באסוטען. ניט הילןז זײטיסע פייז ג*ר
 דעם «ו* אװעסנעגאננען זיינען גענעכן, האט סריי״ז רויטער פאליטישער

 נעלט סיין טער דעריבער איז אוטפארטעגלעכע די פאר סעםצ שותפותדיסן
נעבליבן. ניט

 םיר װאם ברױט, דעם אחויז אוטםארטענלעכע. די צװישן נעװען בין איך
 װאם טאנ״ אין םאלצײט איינעם דעם און טורמע, דער פון באסומען האבן

 «ןז נעהאט איך האב קעםל, ׳פותפותדיסן אונזער פון באסוטען האנן םיר
װאך. א קאפיקעם םערציפ ערך אן עפעם לעבן םונעם בארערפענישן «לע

 נעכט און טענ הוננעריס. נעײען בין איך ? כאהוםען זיך האט ױאס
 אבער הוננער, םון נאנן קייז נעפילס ניט האב איך הוננעריס. נעװען איך בין

 צו נעהאט ניט האב איך ניט־דערעםן. םון אפנעשװאכט נעװען בין אין־
 נעװען זיינען טאטע־טאטע נעלט. שיסן םיר זאל םען אז שרייבן, צו וועמען
 בוך, א אין זיר בא אוטלענאצ נעװען איז ארגאניזאציע די קבצנים. גרױםע
 םריינט א וואם רובא״ 500 איינגעסיצעפטע נעהאט איך האב אײנבינד, אינעם

 איך האכ םוםע די אבער קיעװ. הײם־שטאט טײן פון צוגעשיקט םיר האט
 מאכן םיר זיך װעט עם װען םאא, דעם אומבארירט האלטן געדארםט

אנמלויםז. צו נעצענגהײט א

 אן נאד אויױ שטייט מען — אינדערפרי הוננעריס. געװען כין איך
 די װען צתײען, אן זיך הויבט קאטער אין נעבל דער ;נאכט אוטרואיקער

 גיטנאםטית, ביםא א טאבן צו כדי און דערװארימען צו זיך כדי ;אויח ג״ט זון
 הונרערט דריי־םיר־םינח א צוריס און הין קאטער דער איבער שפאצירםטו

 װעכטער די :״קיפיאטאס״־צײט ה. ד. טיי־צײט, באלד *עוין ס׳איז טאצ
 האט אט טײ. פאר דינען דארח וואם װאסער, װאריכע די ברעננען װעלז

 עם ט׳היאט :װאםער ביםל דייז טיר־פענצטערל דורכן אר״נגערגסט דיר מען
 ט׳טאי־ כלעכעגעם דיין אין עמער נרויםן פונעם ארייננעגאםן סװערטל א םיט
 פאלדרע, דער טיט טשאיניס דעם איין דעקסט טיי. ביםל א םארשיטםט n ניס.
 ניט. צאנג שױן ער האט היץ סיין אבער היץ. די אנװערן ני׳צט זאיצ ער כדי

 סאזיאנע טיט םארבייסן און טרינקען אז הויבסט װאריםאעך. איז טיי די
 דאכט װאלסט, דו אז הוננעריס, אזוי ביםט דו אז ארוים, זיך װ״זט ברויט.

 שפארעװדיק. זיין אבער םוזםט ברױט. פונט צוױי 5טא צװיי אױפנענעםן זיך״
 אפילו טאנ. נאנצן א עם גייט אזוי און האלב־הונגעריסער. א — כלייבםטו

האלב־הועעריס. אויך ביםטו בייטאנ פון הױפט־םאאצייט נאכן

א געטאכט האב איך זאך. טין אזא נעשען אייגטאל טיר טיט ס׳איז
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 װאלבן נאנצן א פאר — פראדוקטן אלזןרלײ אויסנעשריבן ה. ד. ״װיפיםקא״,
 אװנט איז אזיינער אכט ארום נעבראכט טיר טעז האט פראדוקטן די רוכצ

 א געםונעז זיר האט פראדוקטן די צוױשן תעטשזןרע. רער נאך באלד —
 װילנע אין טען פלעגט צייטן יענע איז בולקעלעף. קאפיסענע װייסע צענדליס

 דער וױ קלענער ביםל א בערך — בולסעלע היבש א קאפיסע א םאר סריגן
 איך און — טיש אפן נעאענן זיינען בולסעלעך די טאנםביל. א םון סולאס

 נאך דערמאנט, שױן האב איך װי נעװען, ם׳איז בוך. א נעלייענט האב
 טײן אפגענעסן האב איך וױ נאכחגם שעה האלכע א אזױ — תעטשערע

 סייען נענומען האב איך וױ באמערסט״ ניט אלײן האכ איך אומט־ברויט.
 איך געסייעט. און — נעשטאס זײער בוך דעם געלײענט בולסעלעך. די

 בולסעלעך. די אדער בוך רער — נעשטאהער נעװען ם׳איז תאם ניט וױים
 געשמאס. געװאלטיס אויםנעזען אװנט יענעם םיר האט בון־ דער אזוי, צי אזױ
 אויםגעגעסן האב איך אז דערזען, איך האב ארוטגעסוקט, זיך האב איך װען
 איז דאם אזױ װי נעװאונדערט, אליין זיך האב איך בולקעלעך. צעז אלע

 אליין האב איך לײסענען. נעסענם ניט איך האב פאקט דעם אבער נעשען״
 םונעם באסוטען זיי האב איך ווען בילסעלעך, די איבערנעציילט נעהאט

שאיסער.

נעװען. בין איך אױסנעהוננערט ווי באװיזן, נאר האט דאם

 איט ״ביליװ טײ. הייםע :דערשלאנן צו זיך נעלוננען םיר איז זאך אייז
 דאס איז װי טורטע־סאטער. אין טיי נעסאכט טיר האב איך — נאט״ אר

 דנא. דינעם א מיט טשאיניס בלעכענעם א געהאט האב איך ? טעגלעך נעװען
 װאםער נלאז אײן טשאיניס אין אן נים איך אויב אז אױםגעםונען, היאב איך
 הייך, נעוױסער א אן* סעראםין־לאםם פונעם נלעזל דעם איבער אים האאט און

צייט. שעה א אין אויםזידן װאםער די װעט אטנרעסטן, איז היץ די װאו

 אט־ אנטדעקט האב איך נאר תי טורמע. איז גענוג מען האט שעה׳ען
 האט טען אװנט. אלע טיי סאכן גענומען זיך איך האב ״פעטענט״, דעם
 שטרעננ מנװען איז סאכן דאם װארים װעכטער, די פאר היטן געדארפט זיך

 םייער. איבערן שעה א טשאיניס דעם היאלט[ נעדארםט האט מען םארבאטן.
 ניט און העכער ניט הויך, נעװיסער א אמ האלטן געדארפט אים האט מעז

 הי״דםונסט גרעםטן רעם םון גידעריהער ם״ העכער, םיי וױיל נידעריהער,
 אכצז אטאל מ׳האט אז אבער םארזידן. נעסענט ניט ככלל װאסער די האט

 זײט יענער אף זיך האבן עס װאם דעם, צוליב אפעראציע די איבערגעריסן
 איק ניט אפגעשטאנען אזוי ם׳איז אז און װעכטער, די פון טריט די נעהערט
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 טטאיניס איז וואםער די הןוט צוױי, אדער אנדערחאלבן אמאל נאר מעח,
 איך האב װאםער זידנדיסער דער אין זידן. אנגעהױבז אטת »ז «ו» טאסע

 ווען נלייר, נעװען םיר צו איז װער און — טיתגלעך עמאעכע אריינגעװארםן
 נעכריט איר םיט זיך האכ איך ? טיי ה״םע אטת׳ע די געטרונקען האב איך
 וױ געמםעסט האט עס םארגעניגן. גרױסער דער נעװען איז דאם און —

נלאז. א אין טיי הייםישע אםת׳ע
 לוסישסער דער םון העלםט » האלב־נעהונגערט האט איך, וױ «זוי פונסט

 טטיםונג נערױעזער צערײצטער א אין נעהאלטן כםדר אונז האט דאם טורטע.
 ױעלט םרייער דער n« געעעעגישן רעװאלוציאנערע די פון װאוקם דעם מיט
נעװאסםן. צערײצטסײט אונזער איז
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קאפיטל פיר־און־דרײסיקםטער

,פריליגג״ פאליטישער דער

 געדיכטער, נעװארן אטםאסםערע די איז מורםע לוקישקער אין אונז בא
,םריליגג״. דער נעהער׳פט האט אבער לאגד אין

 צארישן פונעם ער איז נעסוטען םרילינג. מאדנע א נעווען ס׳איז
 נ«חורן דער׳הרנ׳עט איז פלעתע אינערךטיניסטער דער װי גאכדעם פאלאץ.

 באעטיטט צװייטער דער ניסאלאי האט סאציאליסט־רעװאלוציאנער, א «ן
 נייער דאזיסער דער םװיאטאםאלס־םירםסי. פרינץ דעם $רט פלעװע׳ם «מ

 רום־ אק חדעות פנים סיין נעװען ניט איז לעבגם אונזערע איבער הערשער
 האט ער זמאנדארםען. די םרן שעח דער נעזגען יארן לאננע איז ער לאגד.
,ליבעראל״. א םון רעפומאציע א געהאט אבער

 ברואה. טאדנע א נעװען איז הױח צארישן איז ליכעראל א אייך, מאלט
 אייגגעװיסלט ער ה־אט נאנאיסע די אבער נאנאיסע, דער טיס גסטיםן האט ער
 פראװאקאטארן, און שפיאגען אנגעהאלטן האט ער טיכעלע. זײיז א אין

 בא־ צו כדי רייד, ״וױיכע״ נערעדט ער ה#זט צייט זעלביסער דער אק $בער
 פון אינטערעםן די געהאט אינזיגען אזױ פונסט האט ער מאםן. די רואיסז

 אינזינען זײ האבן עם װי סאפיטאליםטן, די אח םריצים די צאר, דעם
 לעבן טיר «ז נעזאנט״ ער האט דערבײ אכער ,קאנםערװאטאח״. די געהאט

צייטן״. ,נעענדערטע אין

 םארן געװארן באעטיטט איז סוױאטאפאלס־טירםסי דער אט אז איז
 ״צוטרױ״ װעגן דעשלאראציע א מיט ארױםנעסוטעז ער איז אינערז־םיגיםטער,

 די תעט וױיטער או־ז אן היינט פון רעדע. » אין נעזאנט טאסע ער האט אזוי
 אױםריכטיס־צוטרױלעכע און װאויל־טיינענדיסע ,אטת אן םארמאנן רענירונג

 דער צו און קלאםךאינםטיטוציעם און געזעלשאםטלעכע די צו באציאונג
 צאריעע די «ז נעזאנט, האט ער נוט: און סוריז בכלל״. באפעלקערוננ

 האט ער אלעםען. צו צוטרוי א און באציאוננ װאױלע א ה$כן וועט חגנירתנ
זיך האט ער באפעלקערונג. דער געבן עפעס װעט םען אז נעזאגם, ניט חלילה
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 םען אז נעזאנט, נאר האט ער רעםארטעז. רוענן פארהיסעט ניט אפילו
״נלױבן״. אונז תעט

 די און ליבעראלן די ״פריליננ״. נעװארן לאנד אין איז אלייז דערםון
 סוםען. צײטן נייע נליסלעך. דערםילט זיך האט בכלל געזעלשאפט בכבוד׳יקע

 קלאםן־ די און נעזעלשאםטלעכע די םיט יןרינן ניט מער זיך װעט רעגירוננ די
איגסטיטוציעם.

 נעװען דערסלערן. מיר מוזן אינסטיטוציעם, םאר נעװעז זײנעז דאם וואם
 טין א געװען איז דאם ״ןװץזפפץגט״. נערופן זין־ האט װאם אינםטיטוציע, אן

 לאסאלע מיט נאר באשעםטיסן נעמענט זין־ האט וואם זעלבסט־םארװאלטונג,
 אן אח גובערניע יעדער אין זעטםטװע נובערניאלע א געװען ם׳איז ענינים.

 אוים־ איז זעטסטװע יעדע )סאונטי(. אויעזד יעדן אין זעמםטיוע אויעזדנע
 חשבון, אזא טיט אבער כאפעלקערוננ, ארטיסער דער םון נעװארן געסליבן

 םאר־ אויבערהאנט. גרעסטע די נעהאט האבן םאבריקאנטן ארן פריצים רי אז
 זעםםטװעם די אין בכלל זײנען פויערים אדעטע פון און ארבעטער פון טרעטער

 און יאר אין טאל איין פארזאמלען זיך פלעגן זעטםטװעם די נעײען. ניט
 בא• דער םאר מעדיצין פאטשט, שאסייען, וױ זאכן, אזוינע באטראכטן
 םונקציעם װיכטיססטע די געװען אייננטלעך זייגעז דאם ^ן. םעלגןערמג,

 נעטארט ניט זיך זיי האבן פראגן ברייטערע ק״ן טיט זעמסטװעם. די םון
 א נעארבעט האט צװייטן דעם און צוזאמענפאר איין צװי׳טן באשעםטיסן.

 נערונגענע םטעח א נעהאט האט אופראװע די )סאונםיל(. אופראתע זעטםקע
 לערער״ אגראנאמען, נוירסעס, דאהטוירים, :םפעציאליםטן־אינטעלינענטן

 ״םפעצן״ דאזיסע די אויםגאבן. זעטםקע די פון רעדאקטארן סטאטיסטיסער,
 א געהאט זײ האבן דערפאר זעטםטװע״ דער אין דעה קיין געהאט גיט האבן

 רעװאלוציאנער געװען זיינען םך א באפעלקערוננ. דער אן» אײנםלום נרויסן
 עלעמענט״ דריטער ״דער נערוםן זײ טען האט זעםםטװע דער 1אי נעשטימט.

 שטאטיעע די איז פריצים די נעװען ץיינען עלעטענטן צװײ ערשטע )די
 די אין דארן א װי געװען איז עלעטענט דריטער דער אייננטום־באזיצער(.

רענירמנ. צארי׳טער דער םון אייגן

 אײנ־ צאריזם. דעם הארצן צום נעורען ניט זיינען גוםא זעטםטװעם די
 םגן אנהױב אין פויערים די םון באפרײאוננ דער נאך זיי מען האט נעםירט

 פאר־ זאל איטיצער אז געײעז, נויטיס דאך ם׳איז וױיל יארן״ זעכציסער די
 בױרא• דורך פױערים־מאםע. דער םון אננעלעננהייטן ארטיסע די טיט װאלטו

כא־ צו כדי םפראװעט. ניט זיך רענירוגג די װאלט סראטן־ט׳טינאװניסעס
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 נייםט א אנטװיהלען חלילה, זאלז, זיי אױב זעטםטװעס, די קענן זיד זזארענען
 עדשטגם, אז״ אזױ, איינגעפירט צאריזם דער האט אפאזיציע, ליבעראלער פון

 האט צוױיטנם, ;הויפט־ראל די נעשפילט זעטסטװעם די אין פריצים די האבן
 זייערע אלע װעטאאירן געקעגט טשינאװניס, צארישער א נובערנאטאר, דער

 זיך זאלן זעטםטװעט די אז באפױלן, נעקענט טען האט דריסנם, ;באשלוםן
 באזײטיסן געקעבט רעגירונג די האט פערטנם, ;צמאטענסוםעז ניט נכלל
אופראזוע. זעטםסע דער םון אייגעם יעדן

 לאגד אין שטיםוננ די איז םונדעםטװענז און ניין? כאװארנט, גוט
 נעװארן זײנען זעםםטװעם די אםילו אז צאריזם, קענן שארח אזױ געװען

 זײ רעװאלוציאנער. געווען גיט אודאי זיינען זיי אפאזיציע. םון צענטערם
 טעםיקע א נעװאלט האבן זײ רעפובליק. סיין נעװאלט ניט אםילו האבן

 אבער װײניסער. טיט באנוגנט זיך װאלטן זיי מאנארכיע. קאגםטיטוציאנעלע
 די פעטיציעם. דערלאנגט האבז זיי מער: נאך געבמ־טשעט. היאבן זיי

 צאר. צגם פעטיציעם שיקן צו רעכט א נעוזאט האבז זעטסטװעם גובערניאלע
 ענינים. לאסאלע װענן נאר רײדן געטענט זיי האבן פעטיציעם דאזיסע די אין

 צו כדי אז לטשל, אגשרײבן, םלענן זײ נעבן. עצח אן זיך םלענן זיי אבער
 אדער הונגער קענן באװארענען צו כדי פויערים, די פון לאנע די םארבעםערן

 אן איינםירן ה. ד. געביידע״, די ״קרוינען צו נויטיס איז טיפוס־עפידעםיע,
 ״אל־ די םאענן אזוי אט פארלאםענט. א — ה. ד. זעטכטװע, אארוםישע

 פא־ אונז ״ניט :םאנען פעטיציעם ״אלנעטרייסטע״ און אײטערטעניססטע״
 ם׳װעט אויב :צונעבן נאך דערבײ םלענן זעטצעס די םרייהײט.״ ליטישע

 ןײ האבן אליין רעװאלוציע. א זיין חלילה, װעט, ?אנסטיטוציע״ סיין זיין ניט
 אויב אז נענלױבט, באטת האבן זײ און רעזואלוציע, קיין געװאלט גיט טאסע

 דעם אפנעשטעלט מען װאלט רעםארטען, ביסל א כאטש אײנפירן זאל מען
צאר. דעם נעװארנט דעם װעגן זײ האבן רעװאלוציע. דער םון םארש

 עם האט אינעדךטיניםטער״ געווארן איז םװיאטאפאלס־מירםסי אז איצט,
 םארשיסט האט פלעװע זעטםטװעם. די צו .צוטרוי״ האט ער אז נעהײםן,

 איז ער גוט. זיי צו איז סװיאטאפאלס־מירסקי זעטצעם. סך א סיניר סייז
 נוטע אויםהערן טיט באנוגנט ניט זעטצעם די אבער זיך האבן טאטע. א

 םאר־ א טיט אינערךטיניסטער נייעם צום נעװענדעט זיך האבן זײ װערטער.
זעטםטװעס. די פון צוזאטענפאר אלרוסישן אן דערלויכן זאל םען אז מלאנ,

 האט םװיאטאפאלס־טירםסי דערלויבט. ניט יװזאםענפאר אזא האט פלעתע
 זיך טעז הויבט אזוי און געקענט. גיט אנדערש האט ער דערלױבן. נעםחט

 אלע װעלכן זועגן צוזאטענ^ר״ אלרוסישן אן צו 1904 זוטער םח* גרייטן אן

[ 125]



רוםלאנד. אין ארדעטננ פארלאטענטארישע א םאדערן װעט ער אז וױיםן״
 םון אונז הויבט עם און — צייטוננען די צייענעז טורטע, אק זיצן טיר

 טען האט אט פלעװע׳ן. אװעסנע׳הדנ׳עט אונז מען האט אט ערטער. די
 w פרײ אין פראנס זיך מען נרייס אט און ״צוטרוי״. װענן ריידן אנגעהויבן

 וועלכע םאר םאדערוננען, ארױםצושטעלן אף צוזאטענםאר אלרוםי׳פן »ז
םיביר. סיין םארשיקט לאנג ניט ט65ער׳ האט טען

 איבעראלן, די םון םרילינג דעם — פריאיננ םארט אײן איר האט דא
 דורך נעתארן אויפגעכאפט איז און אויבן פון געקומען איז װאם פרילינג «

 — פריאיננ אנדער אן נעווען אבער איז עם בורזשואזיע. אומצוםרידענער דער
 פויערים, די םון ארבעטער, די פון אונטן, םון נעגאנגעז איז װאם אזוינער

׳פלאכטםעאד. אפן טפלות די םון רעטאנםטראציעם, די םי־ן סטרײסם, די םגן
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קאפיםל פינף־און־דרײםיקםטער

רוםלאנד אין ברױזט און רױשט עס

 דעם ברעכן וױלט איר מלחטה. סארט 8 איז טעטיסײט רעװאלוציאנערע
 קלאם. אייער און ארגאניזאציע אײער ה. ד. אייך, ברעכן װיל שונא דער שװא,

 דאם איז געוױנט, תא8׳ דער ײעז זיך. איר םרייט םארלירט, שונא דער װען
טריאוםץז. אייער דאם איז קלעם, כאפט שונא דער װען סלאפ. א אייר םאר

 פאליטישע מיר, האבן ,1904 םון זומער יענעם טורטע אין זיצנדיס
אנדערער. דער נאך םרײד אײן איבערנעלעבט ארעסטירטע,

 יעדער מיט פאסירן סעז דאם סלעפ. נעכאפט האט ארםײ צארישע די
 צװײטער דער און צד אײז םארלירט טלחטה, א נײט עס װאו אוטעטגם״ ארמיי.

 און פארלארן דייטשלאנד האט 1918—1914 םון מלחטה רער אק געװינט.
 ארטיי רײטשישער דער םדן םארלוםט דער אבער נעװאתען. האבן ״עלאים״ די

 נעטוזט םוױ כל סוױ ה־אט ארטײ דײטשישע די שענדלעכער. קײן נעװען ניס איז
 1905-1904 פון ארםײ צארישע די קראםט. שטארסערער » םאר אפטרעטן

 זי האבן װאם טפלות, אזוינע נעליטן האט זי סלעפ. מעגדלעכע באסומען האט
לעכערלעך. געטאכט

 ? אפטרעטן אײן איז האלט װעלכע ארמיי״ אן פארשטעלז זיד איר סענט
 גענע־ דעם םון םירערשאםט דער אונטער נעפוגען זיך האט ארטיי צאריעע די

 רוםלאנד אין יטפריכװארט » געװארן איז נענעראל דער סוראפאטסיז. ראל
 איז ער — נענאננען נייטט איז ער צוריס. או* ניין כסדר׳דיסן זיין צוליב

 גענעבן ארן אנגעיאנט נאכאכאנד יאפאנעזער די אים האבן דאך און נעלאםן.
איטפעריע. רוםי׳שע נאנצע די נעציטערט האט עם ײעלכע םון קלעפ, אזױנע

 די געלייענט און טורטע אק נעזעםן •זיינען רעװאלוציאנערן, מיר,
 װערט רענירוננ, צארישע די שונא, אונזער «ז געזען, האבן מיר צייטונגען.
פרײד. נרױםע אונזער געװען איז דאם געשלאנן.
 טוזינט 200 ערך «ן םארטאגט קוראפאטסין שויז האט אויגוםט אין

 סורא־ טויזנט. 130 װי מער גיט םארסאגט האבן יאפאגעזער די סאלדאטן.
יאפאנעזער די ליאאיאן. לעבן לאגער « אין באםעםטיסט זיך האט פאטסק
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 צמײ האלטן. נעפרגאװט זיך האט סוראפאטסין לאנער. דעם אטאסירט האבז
 יאפא־ די םון איינע איז טאנ דריטן אםן שלאכטן. די אננענאננען זיינען טעג

 זיך האט יענער הינטן. םןן סוראפאטקינ׳ען פארגאננען ארמ״ען נעזישע
 ארוטגעריננלט אינגאגצן װעט ער אז געהאט, מורא האט ער דערשראסן.

 אםטראגן. זיך סאלדאטן די נעתייסן ער האט אונטערנעבן. טוזן זיך און װעו־ז
 א םיט לאגער גא:צן דעם יאפאנעזער די פאר איבערנעלאזט האבן יענע

שפײז־פרארוהטן. און אטתיציע נעװער, טאםע ריזיקער
 שענרלעכער א נעװען איז עם אבער טפלה. קיין נעײען ניט איז ליאאיאן

 די נעםען שנעלער װאם קוראפאטסינ׳ען נעתייםן האט צאר דער צוריהטריט.
 האט און יאפאנעזער די אף אטאקע אן אננערװיבן ער האט נו, אפענסיײע.

 טויזנס 45 מי װייניסער ניט און טער גיט פארלוירן ײאך אײן פון םשך אין
 םערטל קנאפער א געװען איז דאם םארװאונדעטע. און טויטע — םאצדאטן

 אבער נעליטן, אוין־ האט ארטײ יאפאנעזישע די ארטיי. גאנצער זיין פון
סיטואציע. די באוזערשן אננעהויבן האכן יאפאנעזער די װ״ניקער. םך א

 יעדע חודש. צו חודש םון און תאך צו װאך פון שױן עס נ״ט אזוי און
 ארום, גײען טיר טורםע. אין שטחת נייע א איז ארמייען צארי׳טע די פון טפלוז

 דא :זיך זאגן מיר געבורטסטאג־סינדעד״. ״וױ רוםיש, «ןי זאגט מנן וױ
רעזשים. םארםלוכטן דעם פון צעפוילטסייט די ארוים זיך וױיזט

 נענעראלן, צארישע די צו פאראכטוגג די םארנאגנען איז עם װייט װי
 זיינע און דונקעא טורטע־גאטשאלניס דער אםילו װאם רערםון, זען טען קען

 נעשםרעכן אין דוקא ? װאו און חוזק. נעטאכט זיי םרן האבן ארויםהעלםנר
 לעבן אװעסשטעלן זיך פלזןגט דונקעל ארעסטירטע. פאליטישע אינז״ טימ
 און ביבליאטעס, א םאר באשטיטט נעװען איז װאם קאםער, דער אי[ םיר

 אגעסדאט אזא איינעם מלחטה. דער װענן אנעהדאטן אלערליי דערצ״לט האט
 בארעם־ טיט װאנאן א אנקוםען געדארפט האט עם איצט. נאך איך נעדענס

 נעהייםן טאקע װאגאן דער האט אזױ פראנט. פארן שװעסטער דמדציקע
 פערםא־ טעדיצינישן מיט באשטימוננ םפעציעלער םון ״װאנאן אפיציעא:

 :װענ דעם אפנעראטט אויבן, םון באפעא א לויט מען, האט אים פאר נאל״.
 טען װאגאן. אנדערן יעדן פאר וועג״ פון ״רעכט דאם גענעבן אים האט םען

 רער כדי הארטאטן, מיט אםילו און אטוניציע מיט צונן פארהאלטן האט
 איז ער ררען פראנט. צום אנקוטען שנעלער וואס זאל װאנאן טעדיצינישער

 »ז ארויסנעוױזן, זיך האט באשטיפװנג, זיין םון פלאץ אםן געקומען ענילען*
אפיצירן. די פאר פראםטיטוטקעס מיט װאנאן א איז דאס

 גע• 1וײ נעשאקלט. זיך האט בויך נרויסער זיין געלאכט. ה#וט דונקעל
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 נעהיאת־נאטשאאניפ זײן סארידאר. נאנצן איבערן געהיאכט האט אעכטער
 םאר־ האט אויבער׳שליסער דער נעאעכטערא. 1די א םיט אונטערנעהאאםן האט

 :נעטראכט םיר האכ איך װאנצעס. געדיכטע די אין ארייננעשטוכט זיכטיס
נעאעכטער. אייער צו איז װיי און אך אז אאכט? איר

 װאם אנעסדאט, אנדער 1א געהערט דעטאאט איך האב דונסעא׳ן םון
 וױ באװייזט, עם מייא איבערגעבן, װיא איך װאם נאר שיין, אזוי ניט קאינגט

 ביז אויבן םון בױראסראטיע צארישע די נעװען איז עם דעטאראאיזירט
 אנעס־ דער םאעװע׳ן. דערטארדעטן דעם ווענן געהאגדאט זיך האס עס אראפ.

 צעריםן האט װאם באטבע, די :אזוי אומנעפער דערצײאט זיך האט דאט
 םון באםעא א אױט קוט׳אער. זייז אויך צעריסן האט שטיקאעך, אח פאעװע׳ן

 בא־ פאעװע׳ן םון שטיקאעך הייאיסע רי צונויםסא״בן געדארםט מען האט צאר
 ניט האט מעז באזונדער. אױן־ סוטשער פונעם שטיקאעך די און זונדער

 טיטן אויםטישן זיך זאא )אדעאיסע( ביין״ ״װייסער דער אז רערלאזן, נעטארט
 און םים און הענט נעזאטלט מען היאט מענט׳ט(. )פראםטער ביין״ ״שװארצן

 װעלכער אנטשײדן״ נעדארםט האבן עקםפערטן נלידער. אנדערע אוז סעפ
 געסוטען םען איז פוטשער. צום — װעאכער און פלעװע׳ז צו נעהערט ט־יא
 אנדערע אן אזױ, נעזאנט האט 1עסםפערט נרזפע איין :סכסוך »צו םא> איין

 נעװיםער « נעהערט עם װעטעו צו אנטשײדן, נעקענט ניט האט טען אנדערש.
 די רוםן םען ״זאא :הױױ־אייט די םון איינער אפ זיך רוםט פערםער־טייא.

וױסן.״ תעט זי סײזערין־אאםנה.
 שםאאציסן זאטן « םון םאאט און זיך הויבט בויך פעטער דתסעא׳ם

 ארוים זיך טראנט און סאמער איידיסער דער איבער היאכט סוא זייז נעלעכטער.
 םון אפ א«כט שסלאןז « העסאעכסייט. דער אט פון עסאט טיך קארידאר. אין

 א און םאדיסט א בױראלראט״ פאםקודנער א אאיין באאעבאטים. ־ז״נע
 נרייט איז ער הענט װעטעם די״ פון היגטערװ״אעכם ער שפאםט גראביאן,

פושן. צו
 רעװאאוציע די »ז געװארן, נעװאויר איך בין ,1917 נאך שוין שפעטער,

 םון הענט די פון נעשטארבן איז ער טויט. צום דונקעא׳ן םאר׳משפט ה־אט
 :רוםיש אמ געזאנט איך האכ נעהערט, דאם האב איך װען רעװאאוציאנערן.

טויט(. היגטישער א — הונט )דעם םטערט״ סאכאטשיא ״םאבאנע
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בענקשאפט פון נעכט אומעט, םון טענ

 םון האר׳ז דאם מענ ;״פריאיגג״ פאליטישער דער רוי׳טן אינדרױםן מענ
 דער װענן נייעםן די םון אויפנעשטורעמט זיין ארעםטירטע פאליטישע די

 דאם םעםטונג. שטײנעתע נרויסע 8 װי עטייט נופא טורטע די ;אױסגװעלט
װעג. שטויביסן שװעח, גראעז, זיין זיך נייט טורטע אין אעבן

 נרעסערער 8 טיט הארץ אונזער אף טורטע די זיך ליינט טאג יעדן םיט
אנ׳עם. דעם כאפן װייניקער לץ8 סענען טיר מעא.

 1טיר צערודערטע. ארום נײען װעכטער די נערװעז. איז נאטשאלםטװא
 קאםערן• די אין זוכט מען אוטרג אן מיט זיך םארקלאפן און •זיך עםעגען

 די אױםנעריםן מאטראץ, דעם צעטרעגט טען האט חברים פון איינעם בא
 נעזוכט, האט מען וואם סליידער. די םון נאטן אלע אויםגעשניטן פאדלאגע״

 אוםרו דער אבער נארני׳מט. זיה דאכט מען, האט געםונען גיט. מיר וױיםן
 טאנ־טענלעבע א ניט שיר געװארן איז הויח םון עיםן דאם געװאסםן. איז

 די אין טרעםן ניט וױלן װעכטער די אז םארדעכטיהט, האכן םיר זאך.
 גרוים סיין אבער אגצושרעקן. אונז כדי אזוי, גלאט ׳פיסן זײ ארעסטאנטן.

 םאר א נעטראםן שוין האט עם םארשאםט. ניט שיםערײ די אוגז וזאט נחת
 גיט, דיר — אויםנעשאםן װעכנזער די אויך האבן פארידאר אין אז םאל,

 א םאר נעתען דאם איז װאם געםרעגט, נאכדעם האב איך װען ניט. םיר
 שאיסער די םון עלטםטער דער זאגן. געװאלט ניט טיר מען האט שיםעגיש,

 זײן נעענטפערט און װאנצעס דיסע זיינע אין אריינגע^םײכלט נאר האט
 רע־ עפילכצ סיין םאר ניט םען טראנט ״רעװאלװערן :ענטפער שלוניטשסן

 ניט גריננער מיר איז חכטוז דער פון שיםן.״ צו אױ טען דארף װאלװערן
;עװארן.
 בא* ןװ מענלער ם׳איז וױ ניט, וױים איך םטמע.8 די דריסט דא און
 אםטםע־ 18 האט ער װען טורםע, אין מענט׳ש 8 איבער לעבט עס װאם ערייבן,
אנפאל.

דעם כאפן ניט סעו סראנסער דער װאם דעם, אק באמטײט אנםאא דער
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 ברוסט־קאםטן אפן פרעסז און אױםנעבצאזן אים בא װערן צוננען די אטעם.
 נאך טער און נעדערים און מאגן זיין אמ אױך דריהן זײ זייטן. אצע םון
 סערפער. דורכן בלוט פאמפען צו שװערער אצץ װערט הארצן דעם הארצן. אפן
 גרעםטז דעם םארעאםט אטעם־צונ יעדער פיין. גרויסע אייז װערט אטעם דער

 אים ׳ןןטיסט עם וױ> זיצז, ניט סען אח ציגן ניט סעז מעגטעז א אנשטרענג.
 איך גארגצ דעם אינעוױיניס םון פאר׳פטאפט אים װאצט איטיצער װי אזוי,
 איז אסטטע דער םון דרוס דער װעלכער איז פאזיציע, איין אויסגעםונען האב

 האב איך ײייא — דריס :זאנ איך קלענער. פראצענט עטלעכע מיט נעװען
 םון מ׳טא א צינט רוסן דעם אױ און ברוםט דער אמ אז געםיצט, מאקע

 טי׳פא איבערן אװעקנעשטעצט זיר האב איד אז איז אייזן. טאן עטצעכע
 די ®its קאפ טיטן און טי׳ט םון קאנט אפן ברוסט רער מיט האצב־אננערייויבז,

 אפ׳טטײן אזוי איך םצענ גרינגער. ביסצ א פוים סוים, זײן טיר םצעגט הענט,
נעכט. נאנצע און טענ גאנצע

 אונטערן אםיצו און ציטער גראםען א אין אםיצו שצעכט איז אסטמע
 נעגוג געװען ניט איז קאטער אין לופט. נעגונ דא ם׳איז װאו היםא, םרייען

 דער־ טין־ םאענט אסטטע די װען טענט׳טן. גארטאלן א םאר אםילו אוםט
 אוים־ זיך האט עם זאפ. ׳טטײנערנעם א אין װי געפיילט זיך איך האב שטיקן,

לעבעדיפערהייד. מיר באנראבט אםםאאט שװארצער דער אז געדאכט,

 װעט ער אז געװאוםט, האב איך כאטש דאקטאר, דעם רופן פאעג איך
 דערםארוננ זיין ױננער. א נעװען איז דאפטאר דער העלפן. וױיגיס־װאם טיר
 דעם דערזען םאא ערשטן צום האט ער װען נרוים. געװען ניט מםתטא איז

 איז דאם אז נעװאוםט, האב איך דערשראסן. זיך ער האט אםטטע־אגםאל,
 זײער א בין איך אז נעדאכט, »יך האט אים נעפערלעך. אזוי ניט דערװייא

נזויט־שטראח. א ניט שיר טיר פאר איז טורטע די אז םענט׳פ, קראנסער

 נעסוםען. צוגי״ז ׳שטארק דאקטאר םונעם מיינוננ די אט מיר איז ׳פפעטער
 )בעיא(. זאלאנ או« ארויס נאװעטבער אין איך בין צײנעני׳פ זײן דאנס א

דערציילן. נאן־ איך װעיצ דעם װעגן אבער

 םאכט־ נעװען בכלל איז טעדיצין די מאכטלאז. נעײעז איז דאהטאר רער
 און נעדוצד טיט כאװאפענען נעדארפט זיך האב איך אםטםע. קענן צאז

 סעפטעטכער אין לעגגער. נעװארן זיי זיינען וױיטער װאם אנפ»אן. די טראגן
 אז האט תעטערן, יטלעכטע די אעעהויבן זיך האבן עם װעז אסטאבער, אח

 בצאם, נעװען איר כיז ארינער, איז ער װען טענ. דריי געדויערט אנםאצ
זיך חאט ׳פטיטוננ די אבער נעציטערטג האבן םים און הענט אםנעצערט.
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 אין ו5אםי שענער םאל מויזנט אױםנעזען האט לעבן דאס געהײכן. באלד
טורםע.

 טיט פארנאייכן נעסענט זיך האט װאם זאר, איין נאר זיך דערטאן איך
 האם דונסעל אזוי װי סצענע״ די נעדוען איז דאט קראנפה״ט־אנםאלן. די

ארעםטאנט. הרימינעלו א געעלאנן
 נעװען איז חןרטאגט, שוין האב איך ווי קארידאר. אין געוועז איז עם

 די עטאז׳ש. ער׳שטער דער איז דאם — םאדאאנע א טיט עטאז׳פ אײן גאר
 ארעםטאנטן אח אויל־םארב שװארצער טיט אפנעפארבט געװעז איז פאדלאנע

 םארתאם ׳פםינא. א װי נלאנצן זאצ זי כדי טאנ, אלע םוצן געדארםט זי זזאבן
 אבער פארשטיי!. נעסענט ניט איך האב — גלאנצן פארװאם און שװארץ

באםעצ איז באפעל ק׳פױת. סיין ניט טען םרענט טורטע אין
 טראנם• א אננעסוטען איז טורטע אין װען צייט״ דער אין נעװען איז עם

 אוזעס־ טען האט טדאנםפארט דעם ביבציאטעס. םירסינ׳ס םון כיכער פארט
 א טיט ארתטערנענאננעז בין איך װינסצ א אין סאריו־אר אין געלייגט

 ארעסמאנטן סריטינעאע עטלעכע ביכער. די פאנאנדערצוםארטירן װעכטער
 מרייען. נענוםעז האט ער אננעקוכתן. איז דונסעא פאדאאנע. די נעפוצט האבן

 גע־ פנים אגנענאםענער רויטער זיין איז דערניי גע׳טריגן. ער האט אלעטאל
׳פאאנן. נענוםעז ארעםטאנטן די םון אײנעם ער האט באלז־ רױטער. װארן

 בין איך זיך. ׳פלאגן םענט׳שן װי נעזען, נענוג אעבן ט״ן אין האב איך
 ניט וגער איך תאלד. אין און דארח אין םויערים צװישן אױםנעװאקםן

 ניט איז סלאפ א װאו םאלדאטז, אין געדינט האב איך נע׳פאענן. פון נתפעא
 וזאס הלעפ, צתישז אונטער׳פייר «ן דא אבער ס׳איז זאד. זעצטענע סיין

 רערלאגנט איינער װאם סלעפ, און אנדערן״ דעם איינער דערלאננען טענטשן
שטיא׳פװייננדיס. אננעטען טוז צװייטער דער און

 נר״ט געװען ניט נאך זיינען םיר אז אזעלכע״ נעווען איז לאנע אונזער
 דעם האט טען טאטענט. יענעם אין סאםח ארנאניזירטן אן אויםצוהזיבן

פראײאצירן. נעטארט ניט סאטח
 דעם ידענן בונט. אוגזער אויםנענראכן איז גאײעםבער אנהױב ערשט

עפעטער. —
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טורמע אץ גאסט מײן - זאסלאװסקי חבר

 דאװיד חבר נעכראכט האט םען װען נעװען, םיר בא איז פרײד גרויסע א
קאםער• איין אין מיר מיט ארייעעזעצט אים אח זאסלאװססי׳ן

 זיך האבן מיר םרײנט. טטער א טיינער געװען איז זאםלאװטהי חבר
 באטײליקט צוזאםען זיך האבן םיר אוניװערזיטעט. סיעװער םון נאך נעסענט

 רעװא־ דער אפגעגעבן זיך מיר האבן צוזאמען סטודענטךאומרוען. די אין
 נעסוטען ער איז טװ־מע, אין נעזעסז ביז איך װען באװענונג. לוציאנערער

 געװאוםט. ניט דעם װענן האב איך אבער ארט. טיין םארנעמען װילנע היין
קיעװ. אין זיך געםינט ער אז גערעבנט, גאך אלץ האב איך

 נעבראכט ט׳האט אז געװאויר, מיר װערן זומער־טאג שיינעם איק אין
 דאם, איז טורטע אין ארעםטירטע. צענדליפ עטלעכע םון פארטיע נייע א

 מיר פניט׳ער. פרישע צוקוםען װעלן עם נעשעעניש. נרויםע א זיך, םארשטײט
 דער אין םריינט פון נרוםן באסוטען װעלן םיר נייעם. לעבעדיסע הערן וועלן

 אײננעבן זיך וועט דאס אויב באריכט, א הערן אפשר װעלן מיר כאװעגוננ.
 אז זיך, פארשטײט טורםע־באדינגונגען. שטרעננע די אין דורכצוםיח
 טיר זיינען אודאי דורכגעםאלן. זיינען חברים ױאם לײד, אונז טוט אביעקטיװ

 צארישע די אין נעפינען זיך װעלן צענדליס עטלעכע נאך װאס אומצוםרידן,
 טיר זיינעז פאסטיש טעארעטיש. זאנן, צו אזוי נאר״ איז דאם אבער לאפעם.

 רער פארגרעסערט. זיר האט באפעלקערונג אונזער װאם פריי^עך, זייער דוסא
 דעם ניט פארשטעלט ארבעטער־באװענונג דער פאר שאדן צוליבן באדויער

חברים. נייע מיט זיך כאנענענען פרן םארנענינן
 דער פארנעסוטעו ם׳איז אזוי וױ נעװארן, נעװאויר שפעטער כין איך

 האט מען װאלד. איז שטאט, הינםערן םארזאםלונג א נעװען ס׳איז ארעסט.
 דער או״ אנפאצ אן פאר פארהיטן צו ײאך־פאםטנם אויסנעשטעלט דוסא

 זאם־ םריינט טיק ארבעטער. וזונדערט עטלעכע נעװעז זיינען םארזאטאונג
 םאר, מיר שטעל איך רעדנער. די םון איינער זיין נעדארפט האט לאװססי

 ?אפ• םארזאטלונג די ארױםגעגעבן האט סאפלינםסי פראװאקאטאר דער אז
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 א םארנוםען האט נעהײם־פאליצײ, צארישער דער םון דינער א אינססי,
 םארדאכט״ 8 האכ איך ארנאניזאציע. בונדי׳טער דער אין פאםט וױכטיקן

 ײאך־ די — זײן, ניט זאל מעשה די וױ ארױםנעגעכז. ער מאט םין־ אויר אז
 ארבעטער די ״קאזאקן!״. סיננאל: דעם נעגעבן פלוצלונג האבן פאםטגם

 האבן צענדליס עטלעכע נאר ריכטוננען. פארשיידענע אין צעלאפן זיך זיינען
 נעװען אויך איז ״t צוױשן םארטטען. זיי און ארוטנערינגלט סאזאסן די

זאסלאװםסי. דאװיד חבר

 נעװען איז עם און — ארעםטירטע די םון פארשטייער געװען ביז איך
 זאל םטאראםטע דער אז פאדערן, צו כאטירלעך גאנ׳ן זאםלאװססי׳ן םאר
 לאזט און טיר םייז םון םענצטערל דאם שליסער דער עפנט זען. קוטען אים
 ער זען. אוטבאדיננט םיך וױל זאםלאװםסי ארעסטירטער דער אז װיםן״ טיר

 װעכטער דער וױ אן. אינדערםרי םון נאך שעה, עטלעכע שױן דאם םאדערט
 »ז ניט, זיר נלויב איך פר״ד. נרויםע 8 ארום םיך כאפט ראס, םיר זאנט
 דער םון ארויםגיין זיר אייל אין־ אבער זאםלאװססי. ײײ\ טאהע זיין זאל דאס

 *oat אויױ עפן איך נאלעריי. זייט אנדערער דער אף צרגיין און סאטער
 םרײלען• זייער זיך צעקושן םיר קאפ, דעם אריין שטעס פענצטערל, לאװסקי׳ס

 םאכן װעל אין־ ״װארט, :אים איך זאג פרענן. עפעם אן מיך הויבט ער אח
 :זיך ער װאתדערט סאםער.״ אין טיר צו איכערפירן דיך זאל םען אז אזוי,

? םאכ] דאם איך וועה װיא

 געטנ נעווען ניט איז טורמע אין :אזוי נעװען טעשח די אבער איז
 טים פאנאגדערזעצן געםוזט ארעםטירטע גייע די מען ה־אט סאטערן. איידיסע

 ארעסטירטע דרײ צו אםיאו און צװײ צו באקוטען זיך האט עס אאטע. די
 האב איך וױיא קיינעם, ארײננעזעצט ניט םען האט טיר צו קאטער. אײן אין
 אין־ בק דערצו קראנסן. א פון לאנע ®־יװילעגירטער דער אף גערעכנט זיך

 דעם זאנז װעא איך אױב אז נעװאוםט, האב איך אבער סטאראםטע. געװען
 די םון אייגעם קאטער אין טיר צו איבערפירן זאא ער אז שליםער, עאטםטן

אפזאגן. גיט זיך ער װעט ארעםטירטע,

 אױבער־׳פאיסער• טיטן דורכנערעדט זיך האב איך נעװען. טאסע איז אזױ
 ער איז צי וױםן, נעסענט ניט האב איך און — נעטאן סרים א זיך האט יעגער

 פאוױערסע, נאך העט אװנט, איז אזיינער ניין ארום ערשט גיט. צי טסכים,
 טיר די ;סאטער טיין פון שאאס איז שליםל דעם רוסט מען וױ אין־ הער

 טיטן און טאטרא״ז םיטן זאםלאװססי שטייט שװעל דער אח ;זיך עפנט
 טוט פאדלאנע, דער אח טאטראץ דעם אװעס ליינט ער בעבעכעם. כינטל
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 טיר סאונג. א ניט עאאס דער זיך. םארהאהט מיר די בינטא. דאם װארו״ א
נעלעכטער. היאכיסז א אין אוים פלאצן און אנדערן דעם אײנער אן זיך סוסז

 זײער א איצט — זאםלאװססי אװנט. גאנצן דעם נעאאכט האבן טיר
 בכבוד׳יסםטע ארן עאטםטע די פון אײנער שדייבער, סאװעטישער כאסאנטער

 אעבעדיסן א טיט מענט׳פ א איז — ״פראװרא״ דער םח םיטארבעטער
 םרײאעכער א אאיין ער איז הומאריםטן, אנדערע צו היפוך אין היוםאר־נעםיא.

 אאצדיננ ארן — דערצייאן צו װאם ׳שיר א אן נעהאט טיר האט ער םענט׳ט.
געלעכטער. ארױםנערוםן האט דערציילט, האט ער וואם

 טיר האט ער וועז נעלעכטער, פאר נעקאטשעט מם׳פ זיך האבן םיר
 םערד אח קאזאסן הויכע צװיי ארעםטירט. אים האט םען אזוי וױ דערציילט

 נעװאוםט אדוטזוכן. נענוטען און װאלד אינמיטן אפנע׳מטעלט אים האכן
 אוטלעגאלער אן אף ניט דאך נייט טעז ■נארניט. זיך בײ האט ער אז ער, האט

 ביסל א דזגרלויבט זיך ער האט נו, זאכן. םארבאטענע םיט םארזאטלוננ
 העשענעס, זיינע ארומנעמאפט היאבן זײ װען כאפערם. די םוז םאכן חוזס
 ארוטנעזוכט ניט האט איר הערן, ״מײנע :נעזאגט ערנםט נאנץ זיי ער האט

 די געםינען זיד זאל ׳טיך די אין אז זײן, מענלער דאך קען עם שיך. מײנע
םאר• ניט האבן זיי אז טעמפ״ אזוי געװען זיינען יענע רעװאלוציע.״ נאנצע

האט ער שיך. די אויםטאז נעהייםן אים ״t האבן חוזס. דעם מטאנען
׳אוין אים זײ װילן גארניט. ניטא ם׳איז :זיי זעען — שיך די אויםגעטאן

עם זוכן. צו וױ ניט וױיםט איר הערן, ״מיינע :זיי צו ער זאנט געטען.
 רעװאאוציע.״ נאנצע די לינן זאא ׳עקארפעטקעם די אין אז טעגי^עך, גאנץ איז

שקארפעטקעם. די אויםטאן אים זײ הייסן
 זיך. ם׳אאכט אבער נרויס, אזוי ניט חכטה די איז אםשר טיר. לאכן

 סאטער. אין זיך בא דריגעז אינטיטן םר״נט נרטן א געפינען צו פרייד א ם׳איז
שטיאקייט. אוים נעבצ אוים אײנזאםסײט. אוים

 ניט זיך פילז מיר טאנ. ם׳װערט װי ניט, באםערהן טיר ריידן. טיר
 נאנצער דער אװעס נײט עם אויםגעאיינט. מונטער, »יר םילז מיר שאעפעריס.

 דער אבער ׳פאאפן. אײנז שױן זיך טיר װילז אותט אין נע׳אפרעכן. אין טאנ
׳שיר. א אן לאכן םיר ריידן. מיר און ריידן םיר ניט. אונז נעטט מאאף

 אײנ־ טיר זיינען ארינער, איז נאכט צװייטע די װי נאכדעם עחפט
צייט. סורצער א אח נעשלאפן

 אנדער אן אין איבערנעםירט זאסלאװםסי׳ן כען האט טאנ יענעם טאסע
םרײ. דער או« נעטראםן שויז »יך טיר האבן םאל נעסםטע דאם סאםער.
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קאפיטל אבט־און־דרײםיקסטער

כלה א טזל מיט באקום איך

 מק:א איך האב נעפענגעני׳א, אין נעזעםן בין איך װאס צײט, גאנצע די
 פ^ענז ארעסטירטע אלע ניט באזוכער. נעהאט האבן װאס מענטשן, די געװען
 אייננטלעך באקאנטע. און םריינט םיט זיך זען צו דערלוינעניש די קריגן

 לייבלעכע צולאזן נאר םלענט םען צולאזן. ניט באסאנטע קייז םען םלענט
 מענט׳טן, נעיןומען זײנען מאל אלע :עצה אן דאך זיך גיט מעז אבער הרובים.

 ״עװאגער״ און ״פליםעניק״ און ״םעטער״ טיטל דעם געטראנן האבן װאם
ניט. װאם און

 איך םלענ קאמער, מיין פון פענצטער אפן ארויםנעסראבן בין איך װען
 נעװען איז דאם הױױ. איבערן דורך נייען באזוכער די אזוי װי זען, סענען

 ׳פוין טען פלעגט ׳פטונדע יענער אין נאכטיטאנ. זונטיס ײאך, 1אי איינםאל
 האבן ארעםטירטע די פענצטער. די פון אפרייםן קענען ניט ארעסטירטע די

 מען וױיצ אונטן, װעכטער די םון שיסן פארן נעהאט מורא מייניסער אויך
 קוטען, אח נייען באזוכער ױען שעה, דער אין אז אננעמען, געקענט האט
 םונעם כאט׳פ און — פענצטער אפן לינז שלענ איך ׳פיםן. ניט מען מעט

 םארביי־ די פון פנימ׳ער די זען קלאר נעקענט ניט םען האט שטאס פינםטן
 פרייען א פון םיגור דער אמ קוקן צו םרייד « געװען דאן־ איז נײעגדיסע״

 זיי אנרערש, גאר זיך באװעגן זיי אז אויםנעדאכט, זין־ האט אונז םענט׳צן.
אוינן. אנדערע טיט קיקן זײ סאפ, רעם אגדערש נאר האלטן

 בענסעני׳פ פארנרעםערטער םון צייט א נעװען איז כייסאנ זונטיס דער
 גיט באזוכער סײן ה־אבן װאם ארעסטירטע, אגדערע די פאר און םיר םאר

געהאט.
 עםנט זונטיס אײן װען פארװאונרערוננ, טיין פאר זיך שטעלט היינט

:׳פטייכיצ פר״לעכן א טיט מיר זאנט שליםער דער און טיר די זיך
ארױם. נײט זען. געסוטען אייך איז כלה אייער —

 ערנעץ אין ניט און נע5װיי אין ניט — כלה קיק געהאט ניט האב איך
 ארנאני־ די האט דא אז אננע׳עטויסן, כאלד זיך האב איך װעלט. דער אף
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 אזוינע כלה. א םאר םארשטעלט זיך האט װעלכע איינע, צונעשיקט םיר זאציע
ארעםטירטן. אן טיט םארבינדונגען אײנצושטעצן כדי מאן, טען םלענט זאכז

 די זיננען גיי, אין־ אז און הארצן, אםן פרײלעך אודאי טיר דאר װערט
 װעא וױ טיך: כאאוטרואיסט זאך אײן אבער םים. םײנע אונטער טרעפ

 םאר סוטען זעאוננען די אז נעװאוםט, ה^ב איך ? כלה מיין דערקענען איך
 די םיי אן זיך זאטלען צימער דעם אין שטאס. ערשטן אםן ציםער א אין

 זעלביסער דער און איין איז אז געװאוםט, האב איך ארעסטירטע. די םײ געסט,
 װעל װי נעםט. םער אדער צװאנציק אםשר ציטער רעם אין זיך נעםינט צײט
? באשערטע םיין ס׳איז ווער וױםן״ איך

 איך ײײזן. שויז טיר מ׳װעט אז באטראכט, מיך אין־ האב דא אכזגר
 אלײן. איינע שטײט װאם פרוי, ױנגער בעםטער ערשטער דער צו צוניין װעצ
 איך אז פארדעכטיסן, ניט װעכטער דער װעט ריכטיהע, די ניט איז עם אױב

 די אויםנוצן אין־ װיל דאס אז פארדעכטיסן, װעט ער כלה. מ״ן ניט קען
 זין/ םארשטייט ער, װעט איטיצן. נאך טיט דורכרײדן זיך און געלעגנהײט

באזוכערין. מיין אויםנעםינעז אוםן אזא אח ^וין איך ײעל לאזן. ניט
 אט־ צו אנסוטען נעדארפט ניט האב איך אז ארױםנעװיזן, זיך האט עם

 אין ארײן זײנען װאם לעצטע, די פון איינער געווען ביז איך םיטלען. די
 םיט נערעדט און געשטאנען שוין זײנען געסט אלע זעאוננ־ציםער. דעם

 אן נעשטאנען איז װאס םרוי, ױנגע איין נאר געװען ארעםטירטע. זייערע
 האט, וי ארום. און ארום אוינן אוטרואיקע טיט נעסוקט האט און זייט א

 בין דערסענען. טיך װעט זי אזוי װי געװאוסט, ניט אויך זיך, םארשטייט
 איר ארן האנט די נערריקט הארציק נליין■ איר און איר צו צוגענאננען איך

נאננ. א אװעה ם׳איז און — איך בין דאס אז געטאז, שעפטשע א
n נעהאט האט זי ה. ד. זעלבםטשטענדיסע, א דאנטיםטהע, א נעװען איז 

 זי באװענונג. דער טיט םימפאסיזירט האט זי און קווארטיר, איינענע איר
 אז אזוי ארגאניזאציע. דער מיט פארבתדן דירעסט געװען ניט אבער איז
 זי שטאט. אין חברים די שאדן געהענט נינ< האט טורמע אין כאזוך איר

 אםשר :1זע צו כדי טיר, םיט זיר םארבינדן צו אויםטראנ רעם באסוטען האט
 )בעיל(. זאלאנ אף טורטע דער םון ארויםנעםען םין־ נעליננען איר װעם

 זא־ אח ארויםלאזן ניט ארעםטירמע פאליטישע ?ייז מען םלענט נעװײנטלעך
 נא־ די אוו ״פרילינג״ פאליטישער .דער געװען איז ערשטנם, אבער, לאג.

 איך האב צוױיטנס, ;װאסלען ביםא א אנגעתויבן זיך האמ טשאלםטװא
 דער אט װעגן טאסע סראנס. געפערלעך בין איך אז אויםרייד, דעם נעהאט

נעדארםט האב איך טיר. מיט דורכרײדן זיך נעסוטען זי איז סראנקהייט
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 )נעריכט־ פאלאטא סודעבנאיא דער םון פראקוראר דעם שריפט א דערלאנגען
 קראנסהייט, געפעראעכער טײן צואיב כאםרײען םיר בעטן אים און סאםער(

 טורטע־ צום װענדן זיך נעדארפט אױך האכ איר לעבן. םיין דראט װעלכע
 באטרעםנדיסע דאם ארויסנעבן טיר זאל ער אז בקשװ, א םיט דאסטאר
קראנסהײט. טיין װעגן צייגעניש

 תרכ־ האט כלה״ מײן פאר םארשטעלט זיך האט װעצכע חבר׳טע, די
 אם־ נאכאנאנד װאכן עטלעכע האט זי ענערגיש. זייער שליחות איר געםירט

 צום געגאנגען :אינםטיטוציעס פארשיירענע די פון שװעלן די נעסלאפט
 צום פאלקאװניס, זשאנדארטססע צום נעהילױ־פראסוראר, צום פראקוראר,

 מאל צװײ ארן םאל איין נענאננען טורמע־דאיזמאר. צום טורםע־אויפזעער,
 אננעװיזן, און לאנע ביטערער טייז אח באהלאנט זיך ארן — טאל דריי און
 שטארס װינטער. דעם איבערלעבן סענען ניט װעל איך אוים, ניי איך אז

 אז אנגעװיזן, האט װעלכער דאסטאר, פונעם שריפט די איר האט געהאלפן
לעבנם־געםאר. א מיר פאר טאסע איז טורטע די

 םינמ די הענט אירע אין איבערצוגעבן געװען נויטיה אויך איז עס
 אײנגעקלעםט קאטער אין זיך בא געהאלטן האב איך תאם רובל, הוגדערט

 םון צתעשיקט פרײנט א מיר האט געלט דאם בוך. א םון איינבונד דעם אין
 םארװענדן סנען מיר »ז באשלאםן, האכן טיר אנטלױםן. טיר העלםן צו סיעװ
 דער םרן אנטלױוי איך אז הייםן, דאם װעט סיי־װי זאלאנ. אח נעלט דאם

טורטע.
 האב איך װאס מענמש, פרייער ערשטער דער נעזוען איז ״כלה״ טיין

 באגעגעניש די געםאנגענשאפט. מײז םון חדשים לאנגע עטלעכע די םאר נעזען
 באםרײאתג, אמ אויםזיכט די םיי געװען איז עס אױםגעטרײםלט. טיר האט

 און םיר װענן טדאכטן זיי אז ניט, שלאםן חברים די אז געדאנס, דער םיי
העלםן. צו טיר טיטלען זוכן

 טיר אלצדיננ. װענן רעדן צו םינוט פוםצן םך־העל געהאט האבן טיר
 וױלנער די האט צײט יענער אין ריידן. צו װאם װענן םך א נעהאט האבן

 ארעם• װעלכע דורך דאםל־נראטעם, סיין נעהאט ניט נאך טורטע לוסישסער
 רייח. און פנים אצ פנים שטיין נעיןענט האט מען זען. זיך זאלן טירטע
 אײנתערן געקענט גיט זיך האבן זיי אבער אייר״ װעכטער געװען זיינען דערבײ

אלצדיננ. אין
 נעמאכט האט װעצכע זזבר׳טע, דער םון טוט דעם באװאונדערן םוז איך

 זיך נעטט זי רעײאלוציאנערן. העלםן םון װענ 1אם טריט ערשטע אירע
טראכט איך וזאלז. ארום הענט די טיר םארתארםט און םיר טיט געזענענען
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 •זי אז איח םיצ דא אבער צערטלעכסייט? א פאר דאם איז װאס םיר:
 זיך האט עם &עקצ א עפעם באוזע דער פון סאלגער הינטערן טיר שטופט

 ליטעראטור אומלעגאלע נייםטע די טיטגעבראכט האט n אז ארויסגעװיזן,
 א װי זאגן, לאםיר נרוים, די פעקעאע, קאמפאהטן א אין צונױםגעסײסלט

 אין געהא^טן צייט נאנצע די דאם האט זי אםעריקע. אין םינארעטן פעקל
ארײגגערוהט. טיר דאם זי האס זיך געזעגענעז באם און קליידער אירע

 װיים, איך פלייצע. טײן איבער זיך נליטשט פעסעלע דאס װי םיל, איך
 ״מאלאדיעץ״. :םיר טראכט אין־ נארטל. באם םארהאלטן זין־ װעט עם אז

 םארלאזן באם אדוםזוכן מיך װעכטער די װעלן אפ׳&ר — נאר זיך זארנ איך
 אמ פארלאזט זיר האכו זיי ארוטגעזוכט. ניט האבן זײ אבער ציםער. דעם
יושר. טײן

 פרי׳פע די לייענען. צו װאם נעהאט טורםע נאנצע די האט װאך יענע
סאםער. צו קאםער םח געש&אצירט אוםן װאונדערלעכן א אױ האט ליטעראטװ־
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קאפיטל נײן־און־דרײםיקםטער

טורמע אין העסלכעקײט

 ? גשטה דער אף אזױ עם דרײןט םארמ^ם ? שלעכט טורטע איז םארװאם
 דערםאר, גאר ניט װעלט. דער םון אפגעריםן ט׳איז װאם דערםאר, נאר ניט

 מען װאס דערפאר, נאר ניט נעצאטמ. זיינען טענטשן םונעם כחות די װאם
 די װאס דערםאר, נאר טער אוטבאסױעטלעכסייט. םיזישע אויםשטיין דארח

העםלעך. איז טורמע
 אי» עם טענטשן. א איבער םענטשן א םון צוואנג דער העםלעך איז עם

 קארצער, אין אײנשפארן דין־ אנשר״ען, דיר אח סעו איטיצער װאם העםלעך,
 םיםטעם א דיר קעגן באשםאן פאל בעםטן איז סייטן, אין םאר׳פטידן דיך
 םלאסערן װאם סאמפן״ די אין אםילו םאלגן. טוזםט דו אדן — רענולאציעם םון

 איז העלדנטום, םון שײנקייט דער טיט םול זיינען װאם און מורטע אין אוימ
 טענטשן מעז באליידיקונג, א דאך איז עם :באליידיסט װאם עפעס, דא אויך

 אום• װען אדער )הוננער־סטרייק( זעלבםטטארד לאננזאטעז דורך קעםםן
 «ן מיט באװאםנטע סעגן בריםט ז״ערע ארוים שטעלן טענטשן באװאפנטע

 געװען, שוין תאלט באםרידיקונג גרעסערע « םף « !שים נא, :ארויםרו^
 אח טאשין־ביסםן און רעװ^לװערן טיט זיד באװאםענעז ארעםטירטע די װען

 געקענט גיט טיר האבן צייט יענער איז אכער שלאכט. אטת׳ע אן אן הויכז
 דעם װעגן חנװאלװערן. און טאשין־ביקםן קייז טורטע אין ארײנשטוגלען

פראנע. סײן נעװען ניט אםילו איז
 העם־ זײער אויך טורםע די איז םיזיש זייט. גייסטיסע די טיר לאזן נ#ר

 אין טמ־םע צארישער א *ווימן אוגטערשייד וױיניס פאראן איז אח אמך.
 טורםע אםעריסאנימער א| אדער 1914 אין טורטע ד״טשישער א ,1904

 מאנמר־ די םון איינס טענטשן. טאטערן צו פלאץ א איז טורטע א היינט.
נשטה. די דערםרישן קענען זאל װאם גארניט, צולאזן ניט — איז טיטלעז

 דעראױבט טורטעם אםעריקאנישע די אין װאם באםת, זיך מאונדער איך
 זיצז עס װען אז נוט״ זייער אץ־ פארשטיי גערעדט צוריס ראדיאם. םען

װעמ ראריא״ א זײ בא רא ם׳איז און סאטער איין אין ארעסטאגטן צװאנציס
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 א און נוטערן ביליסע אנדערע את און דזשעז אה אגשטעלן כםדר זי מעז
 טארטער. אטת׳ז אן איבערלעבן מםתטא װעט מוזיס פאר חוש א טיט םענטש

 דזשעז אים שפילט טען װען זיגען פונעם אראפ סען טענטש עמםינדלעבער אז
ארבעט, פון פריי זיינען װאס שטונדן, אלע

 1נעװע ניט העםלעכסייט. די נעדריסט האט טורמע לוסישסער אין אונז
 דאם דערסוױקן צו װאם טיט געווען ניט אויג. דאם אפצמ־וען וואם אױ

 םטזך נראלעכע פליאטעװאטע װע:ט. פארוױינטע נרויע נעפיצ עםטעטישע
 אםפאלט־ אן בעלטע.טאטע. אויס זעט ײאס פענצטערל, פארגראטעט א ליעס.

 און אן חודש ערשטו םונעם שפאלטן אעעתויבן זיך האט װאס פאדקאנע,
 צוױי נאר האט װאם בעטל, א נריבער. מיט באדעסט באלד זיף האט װאם
 דער אין ארייננעטויערט דאש איז וױנסלען צװיי אנדעדע די מיט װייל פיס,

 פון םארטע דער אק נעטאכט זיינען װינסלען צװיי דאזיסע די װאגט.
 דער צו זין־ טוליעט עם אז אזוי, אויפהויבן בעטל דאש טען קעז זאוױעםעם.

 װאם שלאם, דער אויבן זיך פארסלאפט אויױ עש ט׳הויבט נאר תי װא:ט.
 טוז בעט״צ דאם עפענען צו אח אז אזױ װאנט, חגר אין אײעעטויערט איז
 םיטן שליסער דער סוםט צייט נעװיסער א אין שיציסער. א האבן שוין םען

 זיך שפארט און אראפ דעטאאט עס זין־ לאזט בעטא, דאם עפגט אןן ש>יםל
 םארםאכט, איז בעטל דאם ווען פאדלאגע. דער ?אס פים צורי די מיט אן

 װי םיט אײזערנע צוױי די הענגען טא:, נאנצן א דאם איז פארםאכט און
 ה^ט וואם :בעטכדיס כטעט אק הילפלאז אזוי עפעס — איבערנעבראכענע

 צו צוגעשטירט אויך טישא, פיצײן נרא א — וױנקא א אין ? אונז צו טען
טאבורעטצ פיצל גרא א — טישא לעבן װאנט. דער

 דערקוױסן צו ײאם מיט ניטא אוינ. דאם אפצושטעלן װאם ניטא
 נע• איז וזאט םעבל, שטיס אנדער אז דערטאנט ניט האב איך נשםת. די

סעםטל. א אין 1אײננעשלאם עטער אן — טיר דער בא װיגשצ אין שטאנען
 זען. צו װאם ניטא סך קיין אויך איז — דרויסן אין ארויס טען קוקם

 דריי־עס. א פון פארםע דער אין געטאכט איז ער קליינער. א איז הוי»» דער
 און נעבײדע םינח־האנטיקער דער פון טייל איין צוױשן שטרעסע א איז דאם

 אאעריציי פאר אזעיצכע םינח זיין דארױ עס — הויפן אנדערע די צוױיטן. א
 םון םליגלען אנדערע די פארטיס. ניט נאך זייגען — ארעםטאנטן גרופן

 איך קען פענצטער טיין פון פארטיס. ניט נאך אויך זיינען נעביידע דער
 סטאסעם ליים, נעלע הויפנס קאלך״ קופעם צינל, הורבעט אננעװארפענע זען

 מען װייניס. מען ארבעט נעביידע דער בא ארום. און ארום טיםט און האלץ
קריגט נעי^ט טער אלץ ציט, טען טער װאט אז םשטעות, ניט. זיך איילט
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 מאטעריאלן. די םון אויםזען דעם איז עגדערוננ סיין ניטא איז דעריבער טען.
 פון טיר װאלטן טעגטשן, צעגדליס עטלעכע נעארבעט דארטן כאטש וואלטן

 נאכ־ שטײנער, און צינל טראנן זיי װי זען סרסן, זײ אח נעסענם סאטערן די
 װאנט. די װאסםט עם װי באטראכטן טרעם, די אה זיך הויבן זיי וױ םאלגן

 ארבעט הויױ יענעם אין אבער םרײד. אטת׳ע אן אונז פאר געװען װאלט דאם
 דערצו ארבעטער. אן דארט זיך באװייזט עס װען זעאטן װייניק. נאר םעז
 װייטער זיצן װאם אנדערע, הרי^. םונעם וױנקל אײן נאר זען םיר סענען נאך

 געםונען דוקא זיך האט סאטער מיין זען. װײניסער נאך סעגען צענטער, םונעם
 נאר ניט ארײנסוסן געקענט האב איך װאנען םון נעביידע, טייל אזא אין

 ם׳איז דריטן. םונעם װינקעלע סלייז א זען אויך נאר הוימ, צוױיטן אינעם
 רעגנם אננעוזױבן זיך האבן סעםטעטבער אין זען. צו ױאם נעווען ניט אבער

 די אױ אויבן פון םאלט וואםער דאם װי זען״ נעקענט נאר םען האט —
 דעם פארװאנדלט און געהילץ דאם דורך נעטט שטייגער, די װאשט צינל,

בלאטע. א אין הױח םונעם שטויב
 איז הויױ דער נחת. װייניס דא אױך איז שפאצירן. ארונטער טעז נייט

 נעביידע. דער םון םלינל אנדער אן םון װאנט « — זײט איין םון קלײן.
 דער אינטיטן. טויער א מיט װאנט נעטויערטע א — זייט דריטער דער םון

 אײנציסע די איז דאם רױט־נעםארבט. איז ער אייזערנער. «ן איז טויער
 יעדע צייטוױיליקע. א איז םארב רויטע די אבער זעען. מיר װאם םארב, העלע

 איידער שטאח רוייטן מין אזא מיט אפםארבן םריער מען םוז זאך אייזערנע
 אייזן דאם כדי איז דאם םארב. פערמאנענטער איר מיט זי באדעקט טעז
 טויער רער און — װאכן עטלעכע אװעק טאקע גייט עם זשאװערן. ניט זאל
 אויך איז םארב העלע כיםא איינציקע דאם גרא. אין איבערגעפארבט איז

 עם געלבלעד־שמוציס. זיינען נעביידעם די םון װענט די פארשװאונדן. שוין
 דאכט לאננ, ניט ערשט שמוציס. תערט טורטע א שנעל װי טערסװירדיס, איז

 טיילן אנדערע די טורמע. נייער א אין אריינמצױנן זיך טיר האבן זיך״
 מיר װאו טייל, דער אבער םארטיס. ניט נאך ־זיינען טורטע־געבײדע דער פון

 םען תאלט יאר הונדערט אין אז אויםנע׳חזיר׳ט, אזױ שויז איז װאױנען,
 ם׳איז פשוט, ? דאס זיך נעםט װאנען פון פארפאטשסען. נעקענט ניט ערגער

 אים האלטן צו פאראינטערעסירט ניט איז קײנער און — פלאץ םיאוס׳ער א
 ניט זיי םין םאדערט םען נאר אבי ניט. אויך שליםער די ארדעגוע. אין
נארניט. אונטערנעטען ניט רױאן גוטן טיטן זײ װעלן זאכן, יענע אדער די

 וױ יענע, אױ םען »עט חברים. צענדליק פאר א — שפאצירן טיר גייעז
 וױ סאיידער, די זיינען עם אםנעריסן װי נעװארן, איז טען אויםנעטאגערט
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 םען »ז אנדערן, רעם אײנער זאגן טיר פניט׳ער. די זײנען עס ם»רװ$זקסז
 הענט. די אין ה־אלטן זיך מענטשצען, זיך — ״פאדטיאנוטםיא״ זיך דארף

 »1א געכן כטונג8 רםן8ד טורטע אין מעגטשן אז איבערצײגונג, טייז איז עם
 מונטערע די אטן8אויפה העאםט דאם װייל סליידער, זײערע אח אויםזעז, זייער

 אוט־ איז דאם אז האאטן״ װאם רעסטירטע,8 אזוינע אבער פאראז ישטיטונג.
 וועו־ז ז#»אן סאײדער זײערע ז8 דערלאזז, אזוינע ״עםטעטיזם״. נויטיקער

 םארװאסםן זאאן פניט׳ער זייערע אח עםן טאנען זאאן שיר זייערע טראנטעם,
מאך. פינגער דריי טיט װערן

 נרױסער םח — טאטענטן אײנצאנע — מאמענטן אויך אבער פאראן
טורמע. אין שײנק״ט
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קאפיטל פערציקםמער

טורמע אץ שײנקײט

 טיט םול לעבן א איז װעלט, העםלעכער א אינטיטן װענט גראע צװישן
 םלעגט שײנקייט. םון שםדאל א טאן בליץ א אטאל םלעגט פיין, שטויניהער

 געװען םעגלעך איז טענ א.ין טעג אף אז נשם־, די דערװארעטען אזוי דאס
בעסער. זיך םיאן צו

 יענער אױ פלא״ן. פוםטער א נעלעגן איז געפעגגעגיש זייט יעגער אןי
 ארעםע יןענטיס, נעװען״ זיינען דאם הייזלעך. נעשטאנען זיינען פלאץ זײט

 זען נעסענט איך האב שטאס םינפטן אפן םענצבער טיין םון הייזלעך. אלטע
 װען זעלטן הייזער. אזוינע דרײ אדער צוױי פון עטאזשן אױבערשטע די

 געװען םענצטער די זיינעז ם׳רוב םענצטער. די אין מענטשן נעזען האב אין־
 איינװאוינער די הארצן צום געװען ניט איז טורמע די אז אפנים, םארהאננען.

 בייז־ שטיינערגעם אפן ארױםהוקן געװאלט ניט זיי האבן ציטערן. יעגע םון
 אבער — םענצטער רי אין אאמפן אנצינדן זיך םלענן אותט אין װאונדער.

שיין. שװאכן א נאר װייטנס דער פון איך האב נעזען
 דער־ זיך האט דארט ערגעץ םרן און — זוםער־אװנט א נעסוםען איז

 לעצטע דאס און ערשטע ראס געװען איז דאס פיאנא. א אח שפילן דאם הערט
 וױים טאג היינטיסן ביזן טורמע. אין מוזיס נעוזערט האב איך װאם םאל,

אװנט. איין נאר געשפילט מען האט םארװאם ניט, איך
 איטי• נאסטױרן. שאפענ׳ם געהלוננען האבן זאנפט פאר׳חלום׳ט, ײיין־,

 נאך נאטע םוזיס. טרויםערישער דער אפנענעין איננאנצן זיך האט צער
 ארויפגעםלויגן געוױנט, נעשלענגלט, זיך האבז אסארד נאך אקארד נאטע,

 צמאטענ־ צױבערלעך זיך לוםט, טונקעלער דער אין פינטעלעך ליכטיקע װי
 הלאנט ׳טארםער ליבע־טענער. די װאקםן העכער פארקלתגען. און נעהעםט

 אין איטיצנר רופט עם ליידנשאפט. די טרױערט הייסער בענקשאפט. די זיך
 נעװארן. באצװאוננען װי איז נאכט נאגצע די אריין. װ״טקייט ווייטער א
 זיך און באשעפענישל טונקל קלייז אייז װי צונויםנעקײקלט זיך האט זי

טורםע. אױס געווארן ם׳איז שפילער. דעם םון םים די פאר אװעקגעלײגט
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 עטערנדיקן א אונטער םעלד, םרייען א אין גראטעם. סייז מער נעװעז ניט
 באזאכט און שטיל זיך הויבן תאם בויטער, הױכע םון מכנות דער אין היט>

 ליד דאם ארוים זינגט און איםיצער עטייט אריין, לופט בלאעד דער אין
 אבער שעםעװדיקער מטילער םון ליד דאם פײן, םון ליד דאם ליכע״ פח

בעגקשאםט. כמכטיקער
 װי אסוראט געפלעםט. נעװען איז טורטע נאנצע די — איר נאר נימ

 האט האנט װארעטע א גרום. א געשיסט אונז האט פריינט אוטבאסאנטער אן
 ניט, זיר זארנ :נעזאנט האט שטיםע א פנים. אייער סאפ, אייער גענאעט
 װענט די עפענען זיך ם׳װעלן ;צייט מװערע די אריבער ם׳װעם ;פרײנט

 דארט, אלעמען. אונז פאר װעג דער אינן װעט איכטיק ;תפיסה דער םון
זון. דער צו דערנײן טיר װעלן װענ, עס אין

 בראװאור־ םריילעכע א שפילט טמיסאנט דער געענדיסט. נאסטױרנען די
 מטויסן זיך, באגעגענען טענער שטיפן, טענער טאנצן, טענער םעלאדיע.

 דא ם׳איז יצאכן. לאכז, און אנדערן פוגעם אײגער אפ שפריננען צונויו*, זיך
 םאר׳מיכור׳ט. עם טענער. די פון יאגעגיש דער אין םרייד אוםגעצאטטע אן

ארט. םונעם הויבט >ןס
 צערודערט אזוי האט םמיס די פאעטיש. ניט נאר זיך האט אויםגעאאזט

 די אין קלאפן אעעהױבן האבן נערװעזע מער אײניהע אז פארשפארטע, די
 האבן װעכטער טורםע. נאנצער דער איבער טוטל א געװאח ם׳איז טירן.

 נעװאלט האבן איבעריסע די הארצער. איז ״רו־׳פטערער״ די ׳פיצעפן נענוטען
 די םח אײנער אננעהויבן זיך האט טורטע אין זיך. טוט דא װאם װיםן,

)אוטארדענונגען(. ״בעזפאריאדסעם״ געװייגטלעכע

 ערמטער דער צו —אזײנער זיבן ארום נעוױינטאעך אויםשטיין םאענ איך
 םארן װעאן טיר אז װיסן, נעאאזט אונז םען האט איינטאא אבער פאװיערקע.

 קײן נ$ןך האט טורמע )די באד ההל׳שער דער אין באדז זיך אריין ׳פטאט אין
 צייט, אין אהיגצו סומען געדארפט האבן טיר נעהאט(. ניט באד אײנענע

 אתז באשלאםן נאט׳פאלסטװא די האט ניטא. איז פובליסום אגדער קייז װען
 איים־ נעדארםט טיר האבן אינדערםרי. אזײנער זעסם באדן זיך אוזעסצוםירן

 נאויב איך פארגאפט. װער און אויח ׳טטיי איך אינדערפרי. םינן* שטיין
 סטעליע די גאלד. מיט אנגעםילט איז סאטער נאנצע מײן אויגן. םיינע ניט
 םאר. סוטט דא װאם ניט נאר פארשטײ איך םלאם. גאלדענער א װי אויס זעט

אפשיין דער איז דאפ אז זיך, איר אריענטיר ארום טינוט עטקעכע 1אי ערשט
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 גייט זון די װעז אז ארוים, זיך װייזט עם זון. אויםגײענדיסער דער םון
 גענונ א שטראל, דער סאטער. םיין אין דירעסט ישטראל א זי װארםט אויױ,

 זי םארבט און םטעליע וױיסער דער אח זיך ליינט נאלדענער, א שטארסער,
 גאגצער דער איבער אפשיין אן זיך באסוםט םטעליע דער םון גאלד. אין אפ

לייכט. קאטער די סאמער.

 אין טיר בא «ז געװאוסט, ניט נאר חאב אין־ און טיר: איך טראכט
 «ז» ארום כאפט עם םרימארנן. אלע נאםט טייערער אזא דא איז סאםער
 דעמאלט םון ליכט. נאלדענעם רעם אט איז שײנהייט אזא דא איז עם םרייד.

 רעם זען זיך װילט עם אזײגער. םינױ נאך שלאםן ניט ׳טוין איך קען $ן
 ניט זון־׳טײן סיין קאמער םיין אין דאן־ איז טאנ נאנצן דעם נאםט. ליבן

 אונטערן הויך אמ םעגצטערל דאם .וועז זייז, ד#ס סען װי ארייגגעדרוננען.
באלקן.

 לעבעדיסע סײן ניט בלוט^ן. די םיט עםיזאד דעם רערצײלן נאך וױל איך
 בוך א צוגעשיקט מיר האבן םריינט שיינע. ^בער אויםנעמאלטע, — בלוטען

 שײנע נעװען זײנען בלעטער, באזונדערע אױ דעם, אין באטאניס. װעגן
 צײכענונגען די פארבן. אלערלײ אין אױםנעמאלטע בלומען :אילוםטראציעם

מײםטערם. גוטע םון ארבעט געװען איז דאס :ביליסע סיין נעװען ניט זיינען

 אין בלעטער די האלטז צו אנ׳עטאט »ז נעײען, טישב טיך האב איך
 ביםאעכוױיז אין־ האב װאנט. דער או< אויםהעננען בעסער זײ איך װעל בוך,

 מיט בלאט יעדן ארוטגעברעםט בלעטער, אילוםטרירטע די ארויסגענומען
 — אײנבינדעריי( דער םדן אװעקנעשלעפט האב איך )װאם פאפיר קאלירנדיק

 םך א געװען איז עם בילדער־גאלערײ. א באסומעז זיך האט מיר בא און
 רער אח װי באומעז, סינסטלערי׳פ־געמאלטע די הוסן צו אננענעמער

װאנט. גרויער

 שוין איז דאם װארט. א נעזאנט ניט האבן װעכטער די :מערסװירדיס
 נעװארן איז טורטע אין אטמאםםערע די װען הארבסט, אין שפעט נעװען

 «ן נעתען םיר ם«ר זיינען וואנט דער אמ בלומען די און — ערגער «לץ
 די געאויבט אםילו האבן װעכטער די םון אייגיסע דעראײכטערוננ. אטת׳ע

״גאלעריי״.

 אײנ־ חשבונות. דונסעלם אין ארײננענאננען איז דאם אז אױם, װײזט
 די װײזז אים אינספעסמאר אן טיט ארוטגענאנגען ער איז אוונט אין מ$א
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 דעם אן וױיזט רונסעא געעפנט. זיך האט סאטער טיין םון טיר די טורטע.
 נעט־םארבעטן דעם מיט סאטער יבענער5ציכטיס־צוגעס מייז אינספעסטאר

זאגט: דוגקעא װאנט. אםן בלוםען די טיט און טי׳פ «םן ביכלעך די טיט בעטא,

 ארעם־ די אײנגעריכט אונז בײ זיך האבן עם כאקװעם װי ׳זעט איר —
פאבינעט. פריױאטער א װי אוים דאך זעט דאם טאנטן.

סאפ. מיטן צוגע׳טאקלט ה^ט באאמטער דער

 ארתטער־ — באםעל א ארויס איז טאנ צװייטן אםן ? גוט דאך איז
וואנט. דער ם.ון בילחגר די נעמען

 דער־ איך םארשפאר ױנסעל׳ן, אננעװאונט׳ען דעטאאט וזאב איך װאם
ציילן.

[147]



קאפיטל אײן־און־פערציקסטער

סטונן • םטוק ־ םטוק ■ סטוס

 געדריקט. טער אלץ נעװארן איז שטיטונג די געסלאפט. האט טורטע די
 זיך האבן עם ערנער װאם און בייזער, אלץ געװארן איז נאנמזאלםטװא

 טורטע־ דמ־כן דורכנערערט זיך םען האט םער אלץ ארעסטירטע, די געםילט
געקלאפט. האט טען :טעלעגראף

 האבן באאד סיםטעם. א אין נעװארן אױסגעביאדעט איז סאאפן דאם
 כיז אױבן םון טורטע 1אי איינעם יעדן טיט צונויפריידן געקענט זיך טיר

ארוגטער.

 דורך שכן טיטן געשפרעך א — איז איינפאכםטע און אײכטסטע דאם
 זיך נעםינט שכן דער קאטער. אייער אין בעטא אםן אינט איר װאנט. דער

 םום. עטאעכע — דיסע א איז ױאנט די װאנט. זייט יענער אן« בעטא זײן י1א
 באייער א טיט זיך באװאםנט איר סאאננ. דעם אש ניט האאט דאס אבער
 אינער• אינט איר אינסטרומענט. ׳טטיקל אנרער אן אדער סנעםא א אדער

 שלאםט. איר — װײטנם דער פון זיך דאכט עם און סאלדרע דער טיט געדעסט
 דער קאעפ. לאנגזאמע דריי :סיגנאא דעם גיט איר שטיל. זייער קלאפט איר
 :עס הייםט סיננאצ זעצביסן דעם םיט זייט אגדערער דער םון ענטםערט שכן

 איר דארםט בוכ׳טטאב יעדן אן. זיד הויבט נעשפרעך דער הער״. ״איך
 זעסם, םון אעננער ניט ציפער סיין איז ערשטנם אכער ציםערן, צװײ יןלאפן

 האט איר נאר וױ װארט. נאנצע דאם אויםסלאפן ניט איר דארםט צװייטנם
 דער אײך סאאפט בוכשטאבן, דרײ אדער צוױי ער׳פטע די אויםנעסלאםט

 אן איר הויבט שוין״. פאר׳אטיי ״איך :עם הייסט !צוויי איינס, :עכן
 סלאםט זאץ, דעם פארענדיסט האט איר נאך איידער װארט. צתייטע דאם

 םאר׳טטאגען, ׳טוין האט ער — עס הייסט !צװײ איינם, :װידער אייך ער
 דעריבער איז צוױיטן. א אנהויבן ?עגט איר זאץ. טיטן זאנן װילט איר װאם

אזױ סלאפן אוים זיך איר לערנט דערצו געשפרעך. לאגנן א םיח צז םענלעך
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 עסםפערם. אן איר מערט חורש־צװיי א אין צייט. וױיניס געםט עס אז שנעל,
שטייט. װעלט די וואס אח — קלאפעגיש א אװעק גייט עם

 אײנצל־ארעסט. דעם םון תל א טאכט דאס פארבאטן. נעװען איז סהאפן
 אלײן. ניט דאך איר זייט שכן, אייער טיט צוזאםענרײדן זיך סענט איר אױב

 גײ, אבער קלאםן. ניט זאלן מיר אז נעגעבן, אכטוננ װעכטער די האבן גו,
 פלאפן געקענט םיר האבן בעטלען־, די אח װאנט דער בא ליננדיס כאװארן.

 נאלערײ דער אח װעכטער דער אז אוטבאטערקבאר, אזוי אח שטיל אזױ
דערוזערן. ניט נאר זאל

 אײנער נעזעםן זײנען װאם מענטשן, צוזאטענרעדן אויך זיך־ םלענן עס
 נעלאזט זיך ם׳האט אבער שװערער, ביםל א געװען איז דאם אנדערן. אינערן
 אונטן שכן אייער פאדלאנע. דער איז קלאפ םפעציעלן א ניט איר םאכן.
 אייזערן זײן אין סלאפ א טיט אייך ענטפערט ער קאפ. זיין איבער דאס הערט

 איז ער עם: הייםט פארלאנע. דער דורך אפילו איר הערט דאם בעטל.

 קלאפט און שטול אפן זיך בא זיצט איר אן. זיך הויבט נעשפרעך דער נרייט.
 ענטפערט״ יענער םאדלאגע. דער »1א פום םיטן כוכשטאבן אייערע אויס

 נאר וואנט, זײן אין אפילו אדער שטעקל א טיט סטעליע דער איז פלאפנדיה
 זיך קענט איר אבער שנעל״ אזוי ניט נ״ט רייה דאם שטארקער. ביםל א

 נעשינט װעלכער איינעם, טיט צונויםר״דן אפילו זיך קענט איר צונויםרייח.
 גיט איר נידעריסער. שטאס צוױי טיט אדער ה־עכער שטאס צוױי םים זיך

 איר אויב לםשל, שוױינן. זאל ער אז אינטיטן, שכן דעם סיננאל א נאר
 םערטן אםן חבר א םיט צוזאטענרעדן זיך װילס און שטאק צוױיטן אםן זיצט

 א םטעליע דער אין אײם איר קלאפט אייך, איבער זיצט װעלכער שטאס״
 חבר דעם איבערגעבן זאל ער אז שטאס, דריטן אםן שכן אייער צו סיננאל

 דרימן םונעם שכן דער אליין, ער און רייח, וױלט איר אז שטאס, םערטן אפן
 גיט זיך נעפינט שכן דער װען אםילו מענלעך איז דאם שוױינן. זאל שטאס,

 קלאנגען רי זייט. א אן צװײ אדער ?אםער א נאר אײך, איבער דירעקט
 םאר אבער אויך, אנדערע זיי הערן עם טורטע. דער איבער זיך צעטראנן

סודות. באזונדערע סיין ניט דאך איר האט חברים
 איז עם סלאפן. איין אק געהאלטן נאכאנאנד טורטע די האט אזוי

 קלאפן :געװען איז ראם און — זיך צוזאטענריידן םון םיטל איין נאך געוזען
 יערער אין הייצוננ. צענטראלע געהאט האט טורטע די ראדיאטארם. די אח

 נע־ זײנען באהייצוננ דער םון רערן ראדיאטאר. א נעשטאנען איז סאםער
 איין אין געגעבן קלאפ א האט טען װען טורטע. נאגצער דער איבער גאננען

די אט טאקע םיר האנן עטאזשן. אלע איכער אפנעקלתגען האט ארט,
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 םעאדוננעז. געועלשאםטלעבע םון םאל אין נאר אויםנענוצט םיגנאליזאציע
 אננעקלאםט מעלדוננ, א טאכן געדארםט האט װאס חבר״ דער האט דעטאלט

 זיך און הלאפן דאם אויםנעהערט האבן חברים אלע ראדיאטאר. דעם אן
 אין באשטאגען איז ראדיאטאר אםן סלאפן רעם םון מעלה די אייננעהערט.

 טען אנטסעגן. װאם סאטערן, די איז אםילו נעהערט האט מען װאם דעם,
אויער. דעם צוליינן געדארםט נאר האט

 זײנען םיר אבער איזאלירן. נעװאלט אונז האט נאטשאלםטװא די
 װעל איך איינעם. מיט אלע און אלע מיט איינער פארבונדן געתען שטענדיס

 טורמע־ביבליאטעס, א נעװען איז עם ביבליאטעק. דער װענן רײדן ניט שוין
 כלל, א אײננעםירט האבן מיר אײנשטעלן. נעהאלפן האבן אלײן םיר װעלכע

 ביכער זיינע אלע איבער ער לאזט טורמע, םון ארוים גייט אימיצער װען אז
 םון באסומען םלעגן ארעסטירטע די וױ אזוי טורסע־ביבליאטעס. דער פאר
 באםרײט כסדר פלעגן עס װי אזױ און לייענען, צו װאם םך א זייער םריי דער

 םלענן צייט, שטיסל א אפגעזעםן זיינען זיי ױי נאכדעם ארעםטירטע װערן
 זיינען װאם חכרים, ביכער. טער אלץ ביבליאטעק רער אין ארײנקריגן טיר

 זייערע אלע טיטנעםען געסענט ניט אױך האבן םיביר, קיין נעװארן םארשיקט
ביבליאטעס. דער םאר נעלאזט םערסטע די זײ האבן ביכער.

 ארעס־ די צװישן םארבינדוננ פון מיטל א געװארן ביבליאטעס די איז
 צעטעלע. א אריינשטונלען נעסענט אלעטאל טען האט בוך א אין טאנטן.

 עם האט םען אדער באנד םונעם רוקן אינעם ארייננעשטעסס עם האט מען
 איז ביבליאטעסאר דער אינעװײניס. בלאט א צו ברענן די בא צוגעהלעפט

 מעגט איר און — פאםטטייםטער, דער געװען אויך צייט זעלביקער דער אין
ארבעט. גענוג נעהאט האט ער אז זײן, זיכער

 דעם אינםיטן טרעפ די אף אװעס זיר שטעלט איטיצעד װען בײנאכט,
 אים א>» װאלט איין, זיר הערט און קאטערן רייען די צװישן שטח ליידיסן

 אהוראט געראכט זיך האט עם אײנדרוס. מערקװירדיסן א געםאכט טורםע די
 די םון שפאן יעדער תי אסוראט זיך. רודערט נעבײרע נרויםע גאנצע די וױ

 איידעלע אזוינע דורך אינעוױיניס םון צענראבן ווערט פאדלאנעס און װענט
 די נענריזשעט װאלטן טייז טויזנט צען א שטיינער, א װען״ אינסטרוטענטן.

 װאס און סלאננ. אזא באקוםען טםתםא זיך װאלט טורמע, דער םון װענט
 אײנער איבערנעסלאםט ארעםטאגטן די זיך האבן דאם געװען? דאם איז

 עטאזמ םון סארידאר, צו קארידאר םח יןאםער, צו סאמער פון צװייטן. םיטן
סטוס־םטוס־סטוס. דער נענאננען איז עטאז׳פ צו
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 םאר־ דאס דארםן זײ וזעכטער. די ארום זיך דרייען גאלערייען די אח
 נע־ די טורטע־נאטשאלגיס. דעם פון ״ארײנםליען״ דערםאר תעט זיי באסן.

 איין. ■זיך הערן סאטער. צו קאטער םון זיי גייען ׳עטיצ זײן דארח םעננעניש
 דער און דער אט אהא, אױער: אן צו איינן טיר, מייז הינטער שטייען
 האסט ״דו ארײן. זין־ רײםז קאטער, די אויח עםן אן טוען זײ !סלאפט

 אום־ אן מאכט באטרעפנדיקער דער ״! אזוינער און אזוינער דו נעקאאפט,
 אויםנעװעסט נאר אים האט םען ? װען ? װער ? װ#ם םינע. מולדיקע

 נע־ אנטשװינן זייט אנדערער דער םון שכן דער איז דערוױיא שאאױ. םונעם
 געװען איז םיגגאא דער נעםאר־םיננאצ דעם געגעבן אים האט איר װארן.

אנדער. נאכן איינער קאעפ שנעאע טוץ צוױי א
 האבן מיר אוז כאפן אונז געפרואװט נאטשאלםטװא די האט אזױ אט

ארויםנעדרײט. ■זיך
׳עװערער. געווארן אלעטאצ םונדעסטמעגן אונז איז לעבן אבער
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טורמע אין שטורעם דער

 הארבסט דער װעז אבער רערליידן. צו איז ניט װי נעװעז נאך איז זוטער
 איז היטל דער רעננדיס, און קאלט געװארן דינען טענ די נעהומען, איז

ערנער. געװארן טורמע אין לאגע די איז וואלסנם, טיט םארהאננען געװען כםדר
 מעטער. דעם טיט טאז צו נעהאט ניט האט דאם אז זיך, פארשטייט

 טאסן• די לאנד. אין םיטואציע דער&אליטישער טיט טאן צו נעהאט האט עם
 ארםײ צאר׳ם דעם פון טפלות די װאהםן. איין איז געהאלטן האט באװענוננ

 נע־ זײנען ארעםטירטע די שענדלעכער. אל״} נעװארן זיינעז םזרח װייטן אין
נערװעז. טער אלץ נעװארן איז נאטשאלסטװא די אוםרואיס. טער אליז װארן

 — געווען איז שטראף קלענסטע די באשטראםן. אנגעהויבן האט םען
 גיט־ נעםאכט זיך טען האט נעװײנטלעך טאנ. פארן בעטל דאם םארשליםן

 געסענט זיך טענטש א האט פארשלאםן. ניט בעטל דאס געלאזט און װיםנדיק
 םאר־ נאטשאלסטװא האט באשטראםן, צו כדי באטאג. בעטל אסן אויםציען

 מדרנה נעקםטע די סלײניסייט. א נעװען איז דאם אבער בעטלער. די שלאםן
 ארעםטיר־ דער שוין האט מאטרא?. דעם צונעטען — געװען איז שטראח םון

 זיך וזאבן תאם בעטא, םונעם פרעגטעם אײזערנע די אץז שלאפן גערארםט טער
 דאם םארשליסז — געװען איז שטראח נעקסטע די לייב. אין אייננענעסן

 ער אז אזוי טאנטל, טיטן סאלדרע די ארעםטאנט ביים צונעמען און בעטל
 נרעסערע א נאך אטפאלט. קאלנזן און פײכטן אפן שלאפן געםוזט האט

 םארשלאסענעם א טיט קאםער אק םענטשן א לאזן — נעװען איז שטראף
װאםער. מיט כרויט אח נאר דערצו אין םאנטל א אן אוז קאלדרע א אן בעטל

קארצער. — געווען איז טדרגה געקםטע די
 א טורטע. דער םון סעלער־שטאס אין נעםונען זיך האבן סארצערם די
 דריי לעגנ, רי שפאן םיר — זאפ אױםגעטויערטער אן געװען איז סארצער

 ניט דארט האט מענטש נעוױסםייןער א אז היייר, אזיי אין ברײט די שפאן
 צװישן שפאלט א געײען. ניט איז װענטילאציע קיין גלייך. שטיין געסענט

 ארייגגעסוםען איז לוםט אבער לוםט. אריינלאזן נעדארפט האט צינל צײײ
 טורםע די וױ אזוי ניט־נעהייצטער. א נעווען איז ?ארצער דער וױיניק. ז״ער

 כםדר פאדלאנע דער אף יןארצער אק איז םייכטע״ א און נייע א נעװען איז
 ארעסטירטער אן נעװען. ניט איז בעטל אדער שטול קיין וואסער. נעשטאנען

װײא פאדלאגע״ דער אף זיך אװעסצמעצן טענלעכסייט >ןיין געהאט ניט האט
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 דער םון םיס. די אױ ׳אטײן נעםוזט ער האט תאםער. נעװען איז דארט
פים. די װערז נעשװאלן םאעגן מאםער
 א סראנס. מענטשן א מאכן צו גענוג נעײען איז קארצער אין טאנ א

 לאננער א אף געזונט זיין איבערצוםירן «ה נענוג געװען איז סארצער אין ײאך
 װאם ארעסטירטע, אונז בא זיינען נעװען און שמענדיק. אוי ניט אױב צײט,

װאכן. צוױי הזןכער סארצער אין אפנעהאלטן זײ ם׳האט
 נא־ די האט (1904 )יולי טויט פלעװע׳ם נאך טענ ער׳עטע די אין אױב

 1װאכ ערעטע די אין אויב ;אומרואיק ביםא א געםילט זיך טשאלםטװא
 ליבע־ םון אנשטעל דעם מאכן נעוואאט זי האט ״פריאיננ״ פאליטישן םונעם

 נערװן אונזערע זייבען דערצו אייצעם. די םארצױגן איצט זי האט ראליזם,
 לוקישקער אין אונז מעז האט אריבערגעםירט אעעצױנן. געװען שוין אויך

 אוים־ נענונ געװען שוין םיר זיינען אהטאבער ארום ױאי. אין טורטע
דערצארנט. גענונ אויסנעםאטערט, נענונ נעהוננערט,

 בונט. א טאכן באשלאסן האבן טיר און — צייט א נעסומען איז עם
״ראיאט״. :נערופן דאם טען װאלט ענגליש אןז

 איז טענ עטלעכע פדטים. אלע םיט נעװארן צונענרײט איז בונט דער
 צו שטאס פון קאםער, צו קאטער פין הלאפעני^ פארשכארהטע א נעגאננעז

 נעװארן, באשלאםן איז עם צװייטער. דער צו נעבײדע זײט אײן םון שטאק,
 קלעפ שטארסע דרײ דורך תערן געגעבן װעט װעלכער סיגנאל, א אויט אז

 נרויםן אזא מאכן אײנער יעדער אנהויבן מיר זאלן ראדיאטאר, דעם איבער
 די צעכרעכן — נעװען איז פלאן דער קענען. נאר װעלן םיר ײי טוטא,
 םענצטער די אוים׳טלאגן כלים, די צעברעכן קאמער, יעדער אין טעכא נאנצע

 בונ« שטיס נרויםן איין אין נעפעעעניש גאנצע די פארתאנדלען ככאא און
נעװען. איז אזוי
 םאר־ זיםלעכע א נעװען איז סאמערן די אין גערעננט. האט דרויםן אין
 אזוי — פארשלאםן האלטן נעםוזט טיר האבז פענצטער די אוםט. דומפענע

 בא־ שװאך האבן לעםפלעך די נאטשאלםטװא. פון באפעא דער נעװעז איז
 ארעםע זײער אפגענעםן נעהאט האבן ארעםטאנטן די סאמערן. די אויכטן

 סיגנאצ דעם אח געװארט אנגעשטרענגט, געתען זיינען אאע װעט׳אערע.
 פלאפ. סייז ׳סארר, קיין שטילסײט. אױםערנעװיינטלעכע אן געהער׳אט ס׳האט

 מען סאם. אין זשוטעט באוט אייגענע דאם װי הערן, נעסענט האט םען
 ץייער נענאנגען זיינעז טינוטן הארץ. דאם יןלאפט עם װי םיאן, נעסענט האט

 דער סוטעז ׳אױן װעט װען שנעל. געלאםן איז צײט די כאטש אאננזאם,
? םיננאל
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 זייט אנדערער דער אח חכר דער !נלאן—גלאז—נלין :טיטאטאל און
 דעם םארענדיסט נאך האט ער איידער אננעהויבן. האט נעביידע דער םון

 װעכטער: םונעם נעשריי הײזעריסער בײזער א דערהערט זין־ האט סלאפ, דריטן
 טורםע די און — קאפ!״ דעם צעסלאפן דיר װעל איך קלאפםטו? ״װאם

שטורעם. גרויםן דעם מיט געענטםערט האט

 איז עם וױ אזוי אםרים. חנר געזעסן דעמאלט איז סאטער איז טיר בא
 טען האט ארעםטאנטן, צאל װאססנדיסער דער םאר פלאץ וױיניק נעװען

 אגים־ ריכטיס האט נאטשאלםטװא די קאמער. א אין צװיי געהאלטן שוין
 װאם ארעםטירטע, אזוינע צוזאטען האלטן צו בעסער איז עם אז גערעבנט,

 טיר זײנען סײ־װי (.ים)סע ״דיעלא״ זעלביסער דער אין באשולדיקט װערן
 דעם איינער נײעם סיין װאלטן טיר און צתאמען געזעסן םריער שוין דאך

 ״דיעלאם״ םארשיידענע טיט טעגטשן בשעת טיטטײלן, געסענט ניט אנדערן
צוױיטן. דעם איינער העלםן אפשר נאך סענען

 איך אוז אפרים חבר האבן בונט, דער אנגעהויבן זיך תאט עם נאר װי
 באלד געהאט. ניט מיר האבן ארבעט םך סיין שטול. דעם צעברעכן נענומען

 צװייטן א מיט איך און שטול םונעם םיםל איין טיט באװאפנט זיך ער האט
 נעװען איז פצאז דער טיר. דער איבער באראבאנעװען נענוטען האבן טיר און
טיר. די אױםברעכן םזגגצעך אויב —

 עס װאם א״נצוהערן, זיך צײט סײן געהאט ניט אנםאננ פון האבן מיר
 אומער טיט םארטמען צו נעװען זיינען מיר קאטערן. אנדערע אין זיך טוט

 טאכן טיר אז אױםנעםונען, האט אפרים ארבעט. דער פון חצק איינענעם
 נענוטען און עםער פונעם דעקצ דאם אפנעבראכן ער האט טוטצ גענונ ניט

 האב איך טוטצ נרעסערער א נעװארן איז דערפון קעםטצ איבערן קצאפן
 אויסזעצן נעװאצט כאטש האב איך טיר. דער איבער געפויסט נאבאנאנד

 איך גאצעריי. דער צו צאך » עםענען זיך זאצ עם »ז אזוי םענצטערל, דאם
 םך » ארויםנעוױזן האט אבער אפרים טיר. דער אןז סאנצענטרירט זין־ האב
 האט װאט קעםעלע״ בלעכענע דאם צעבראכן האט ער דערםינדערישקייט. מער

 א עפעם אין פארװאנדלט שנעל זייער דאס האט ער טורמע. דער נעהערט
 םונעם רעשטו די בלעכער. א געווען ער איז אומזיסט ניט :שרויןז שטיסל

 אין װארםן אנגעהויבן •זיי און פי׳ז־&יצלעד «1א צעבראכן ער האט טאבורעטל
 נעטאן בלאז א האט עם שויבן. די נעפלאצט האבן באלד ארײן. םענצטער

 טיט סלאפ־ארבעט דער םאר נענןםען זיר האכו טיר וױנט. םרישער א
ברען. באנייטן
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שטראןש די און בונט דער

 אפ־ זיך טיר האבז ׳סל»פן דעם םון אײננעטאטערט זין־ האכן טיר װען
 טיר האבן ערשט דעםאלט אטעם. דעם איבערצוכאפן טינוט א אף געשטעלט

טורטע. אין זיך טוט עם תאם הערן״ געקענט
 און דא נעהראכט. געברומט, געהורזשעט, נעפלאפט, האט טורמע די

 איטיצער האט דארט אוז דא שויבן. םון בריאזנ א געהערט •pt האט דארט
 יענער און ראדיאטאר איבערן געקלאפט זאך םעטאלעגער שװערער א טיט
 ׳פװערער א זייער טיט איטיצער האט דארט און רא געקװיט׳טעט. אזש האט
 םארטן אלערליי באהוםען זיך האט עם טיר. דער איבער געפויסט זאך

 און נידעריסע, סלעפ םטאקאטא, כטעט ׳ענעלע, און לאכגזאמע :פויסערײ
 טעכטיקער א מיט נענעבן װי ברייטע סלעפ ציטערדיסע, און הויכע קלעפ

 געשקראבעט עפעם האט אינטיטן פלינסע. לייכטע, נאר סלעפ און האנט,
 די אז אױסנעװיזן, זין־ האט עם נעקרעכצט. און נעשיפעט און גע׳פארט און

 וױ אקוראט ברעכערײ. שטיס איין איז אראפ ביז אויבן םון טורטע גאנצע
 זיך האט ארטײ אן וױ אקוראט ארונטערגעריסן. װערט געבײדע נאנצע די

שטיין. א «ף ׳טטיין א לאזן צו ניט איר, *ו גענומען
 אוים־ געלוננען איז עם װעטען חברים, די נעקלאפט האבן אטבעםטן

 בא־ דאם האבן װאס אזוינע, געװעז בעט. פונעם פיםל אייזעח אן צוברעכן
 אזא טיט באװאםנט זיר האט טענט׳נז א װען יאטן. יטטארקע נעווען װיזן.

 דער טיט טיר דער אין קלאפן נעהענט טאסע ער האט אײזן, שטיק טין
 אייננע־ געװען גאר טירן די זײנען םוח כל סוף אױםצוזעצן. זי האםענוננ

 טען סען געדאכט, זיך־ האט נענונ, םעםט קלאפט טעז ווען ציגל. אין טויערט
מיר. די ארויםרייםן
 םענצ־ טיטן באנרענעצט סוח כל סוח ץיר האבן האםער, אונזער אין טיר,

 טיר האבן סוקער םונעם נלעזל דאם !פענצטערל פארהאסטע דאם טערצ
 עכערגיע אתזער !דריי צװײ, אײן, דריי, צוױי, ׳1איי צעבראכן. קאע שוין

עתםטאז מאדנע א אין אריק פאלן טיר טינוט. יעדער טיט זיך םארשטארקט
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 דער אן שטײן צו ניט מיר םארגעםן צייט גאנצע די אבער פלאפערײ. פרן
 ?לאפן, טיר װען אז באשלאסן, אן אנםאנג םון איז עס טיר. דער פון ז״ט
 גאלערײ דער םון שיםן טען תעט טאמער כדי זייטן״ די בא ׳טטײן טיר זאלן

טרעפן. ניט אונז מען ץאל טיר, דער ד־ורן■
 עטלעכע אװעסגעגאננעז איז עם וױ נאכדעם נעײען. ט«סע איז אזוי און

 :נעשריעז אוםזיסט האבן װעכטער די װי נאכדעם פלאפערײ, דער טיט טינוט
 באך! ב»ך, באך, שאםן. דערהערט םיטאםאל זיך האבן נענונ!״ .האלט!

 אוי איבערנערםין װאלט טען וױ אײנדרוס, דעם נעםאכט האבן עאםן די
 איז טינוט האלבער א אױ ?לאפערײ. םון געשװיבל גרויסע דאס צוױיען

 אפ־ םריער האבן טיר םעסונין. עטלעכע אח נאר אםשר מטיל. געװארן
?לאפערײ. די אפשטעלן ניט םיר זאלן ׳שיםן״ װעט םען אױב אז נערעדט,

 םאר־ האט נעפאר די װי וזעי, !צעהיצט אונז האט שיםן דאס וױ העי,
 שטארסער, !באך באך, באך״ קלאפ״ קלאפ, פלאפ, !ענערניע אונזער דאפלט
 אונ־ !פענצטערל ציטער, !זאװיעסעם קליננט, !טיר ברום״ !העכער טיםער,

 אריין םיר לײנן םייער גאגצן אונזער נאל, גאנצע אונזער האס, נאגצן זער
 טר»ך, סלאפ, סלאפ. הלאפ־אינסטרוםענטן. אונזערע אין םיננער״ אונזערע אין

 אן עױן זיך הויבט פענצטערל דאם כאם! באם, באם, טראך! טר«ך,
 זייט. יענער אף זאװיעםעם די אפגע׳טװאכט קענטיג תאבן טיר װאסלען.

 אונטער. ׳צוין זיר גיבן זיי אבער זאװיעםעם, אײזערנע דיסע זיינען דאם
 םאר ברען א עפעם טוט מיטאמאל !באך ב«ר, בוך, !ײײטער סלאפ־ז׳שע

 ? נאר אונז דאם זיך דאכט דורכמגפלויגן. איז בלי״ן א וױ אסוראט אוינן, די
 איטיצער וױ אױערן, די אין םלעם א אונז טוט דערבײ צווייטער. א טיטאטאל

 האבן װעכטער די יא״ ? דאס איז װאס קאפ. איבערן דערלאננט אונז װאלט
 גלויבן !אידיאטן טיר. אונזער דורך קוילן צװיי ארײנגעשאםן דרויםן םון
 ציל־כרעט א בילדן טיר, דער פאר פונקט שטײז װעט איםיצער אז טאסע, ץיי

1 סוילן די םאר
 םון םײער העלימן איין אק פלאסערט טורםע די דויערט. עטורעם דער

 סאטער םון איבער זיך רוםן וזכרים אויםרופן. םיר הערן דערביי פראטעםט.
 װאס אלצדינג װערטער. צארנדיסע װעכטער די װארםן וזברים סאטער. צו

 דעם נעפינט זזד׳פים, לאגנע דורך נשטה דער אױ אננעזאםלט זיך ס׳האט
אױסררוס.

:באדייט דאם װאס םיר, וױיםן סרוםייט. א — םיר הערן באלד אוז
.\WJip
זינט םינוט צװאנציס סײן אריבער ניט נאך זײגער. אםן pip א טו איך
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 טםתםא םאלדאטן. דא זיינען שוין און — בונט דעם אננעהויבן האבן טיר
קאזארםע. ניט־וױיטער א םון נעבראכט זײ מען האט

 די — וױיםן טיר װארמן. און זיצן מיר סלאפן. דאס אפ שטעל] מיר
 האבן ײעט פראטעסט דער אז אייך, אבער װייםן טיר קוכען. װעט שטראח

 אוים־ זיך װעלן טיר גרינגער. װעדן װעט שטראח דע־ נאך װירסוננ. זיין
גראטעם. אייזערנע הינטער פרייהייט מער ביםל א קעטפן

 עם װער וױיסן, מיר הלאכגען. אלע שוין קעגען מיר איין. זיד ה־עח טיר
 װײםן, מיר !״ ״םמירנא :סאטאנדע־רופן די לויט דאס דערסענען טיר סוםט.

 דא, ם׳איז םארזאמלט. דא איז אדמיניסטראציע שטאטישע גאנצע די אז
 דער פון פראקזראר דער דא ם׳איז טורמע־נאטשאלניס. דער זיך, םאו־שטייט

 פאל־ זשאנדארמםסע דער דא ם׳איז )געריכט־קאמער(. פאלאטא ס״־עבנאיא
 די דא זיינען געװים גובערנאטאר. דער דא אויך אפשר ם׳איז קאװניס.
 דער םון קאמאנדיר דער אנרערע. אח אפיצירן זשאנדארטםקע אגדערע

אויםנעלעבט. איז טורמע גאנצע די זיין. דא nn אפטיילוננ םיליטערישער
 געװען פראטעסטאנטן צאל די װאלט סאמער. צו סאטער פון גייט מען

 איצטײןן באם דא, אבער באשטדאפן. גיכער נעקענט זיי טען װאאט סאיינע, א
 איז אלצדינג נעסלאפט, האבן אלע ״םלעקערם״. קיק נעװען ניט איז בונם,

באשטראױ. ניי, קאםערן. אלע אין נעװארן צעבראכן

 םען האט ארעטטאנטן. די אגלערנען נעדארםט טען האט םתדעסטווענז
 טיר אח װאס נעװאונדערמ, זיר האב איך זײ. פון עט^עכע אױסגעפליבן

 דאכ םארשלאםן נאר םען האט מיר שטראח. גרויםע סיק געםאלן גיט איז
 ?ארצער. אין אריינגעזעצט מען האט ארעסטירטע די פון אייניקע .5בעט

 םאיצדאטן די האבן אײגיהע מאטיאצן. די צוגענוםען מען האט אײניסע ביי
 נע־ קאםערן זייערע אין אפאיגן געםוזט האבן זיי און שטריה טיט געבונדן

 זײ װעט מען אז געדראט, טען האט אייניסע נאך נאכט. גאנצע א בונדענע
 געריכט צום קיינעם טען האט אםת׳ן אין אבער נעריכט. פארן אוועהשטעאן

איבערגעגעבן. ניט

 געװארן צעבראכן איז גאעזל )דאם לעמ&א רויכערדיסן דעם פון ^יכט בײם
 פראהלאמאציע־באריכט א נעשריבן ביינאכט שפעט מען האט גערודער( אינעם

 װאם צו וױאנע, םון ארבעטער די דערצײלט רי־אט םען נעשעענישן. די װעגז
 האט מעו ארעםטירטע. די דערםירט האט נאטשאלסטתא די צושטאנד א םאר

 װי פאדערונגען. די םארמולירט האט מען שמראפן. די װעגן איבערגעגענן
 האט טורטע״ דער פון ווערן ארויסנעשטוגלט וועט פראסלאםאציע די אזוי
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 אז — געװים ns געװאוםט טען האט אבער איינס נעװאוםט. ניט נאך טען
s נעםינען. זין־ וועט װעג

 זײער — מארנן *שפאציר־נאננ אפן נעפונען. זיך האט װעג א און
 פאר־ דאס טען האט טײל נרעםטן דער ;שפאצירן ארוים זיינען װייניס
 ?ןורות עננ־אגנעשריבענע די םיט פאפירל צונויםגעקייקלטע דאם איז — װערט

 םלענט וױיב זײן װעמען אייגעם, פון וזענט די אין נעװארן איבערנענעבן
טאג. אלע םיטאנ כרעננען
 טיטאנ סרינן צו ארעםטאנטן אײניקע דערלויבט האט גאטשאלםטװא די

 ׳שטיסל א טיט קא׳טע טעפל s צושטעלן פרוי די פלענט הײמי׳נןע. די פון
 און קאשע דער אין נראבן פלענן װעכטער די ברויט. שטיק א און םלייש

 דער װען אבער באהאלטן. עפעס ניט דארט לינט צי ברויט, דאם האלופען
 דער נעװארן אוטנעקערט זײנען טעפלעך די און נעענדיסט געװען איז מיטאג

אויפרוף. םונעם טעססט דער געװען דארט איז פרוי, ווארטנדיסער
 םאר־ און אוטלענאל אפגעדרוסט נעװען ער איז ארום טענ פאר א אין
וױלנע. איבער שפרייט
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קאפיטל םיר־און־פערציקםטער

באפרײט װער איך

 ארויס טיך מען רופט אװנט, אין שפעט שוין בונט, דעם נאך טענ צוױי
 צוױי אין אז אן, מיר זאנט זי ״כאה״. םיין איך געםיז דארט סאנטאר. איז

באפרײען. םיך טען װעט ארום טעג
 האט זי אוטזיםט. נעװען ניט איז ארבעט איר אז ארוים, זיך װייזט עם

 זי אעבנם־געפאר. א מיר פאר איז טורטע די אז באאטטע, די איבערצייגט
 אוממעגאען״: אויםגעזען ס׳האט װאם דאם, מיר םאר דער׳טאאגן זין־ האט
 םינח ארײנאייגן דארץז מען )בעיא(. ״זאאאנ״ אה באפרײעז םיך װעט טען

 פונעם ארויםגענראבן געהאט שױן איך האב צייט יענער אין רובא. הונדערט
 סיעװ, פון צונעשי״זט טיר מ׳האט װאם רובא, הונדרעט םינח די אײנבונד

 איבער־ איר זײ איך האב איצט קאיידער. טייע אין נעהאאטן זיי האב און
 איז עם היטן. צו זיך וואם טער געתען ניט איז עם אםן. כטעט נעגעבן,

 װען נעזאגט. מיר זי האט פארמאאיטעטן, עטאעכע םון נאר פראגע א נעװען
 אין ברענגען זײ ױעט זי און פאפירן &אר א נאך אונטערשרייבן װעא איך

פריי. װערן איך װעא אנשטאלטן, נעוויסע
 ערד, נאסער דער אח ניט שױן נענאנגען איך בין קאטער טיין אין צוריס

סאם. אין איכטיסײט אזא םים, די אין אייכטש״ט אזא װאאקנם. די אין נאר
 דאם געװען ניט װאאט דאם געפרייט? זיך היאב איך אז זאגן, איר זאל

 אומנעסערט זיד האב איך װעז אװנט, יענעם גראד מאדנע. װארט. פאםיקע
 סען איך נעפיצ שװער א ארומגעבאפט מיך האט קאמער, טיין אין צוריס

 נאכאנאנד האט הארץ דאם נעפרייט. זיד איך האב נעװים באשרייבן. ניט דאם
 עפעם איז צייט זעאביסער דער אין אבער פרייד. םון געסיאט און נעקלאפט

 באנג האט מיר אז הייםן, דאם זאא נשטה. דער או״ נעאענן אאםט א וױ
 געװען ניט אםשר וואאט ראם ארעסטירט? בא״בן חברים די װאס נעטאן,

 נאר, וױים איך סענטימענטאצ אזוי געװען בין איד צי ניט, װיים איך אמת.
 אז עטםינדונג״ די נעװען נעטאן. וױי האט עפעם נענאנט, האט עפעם אז

 אוי אביעקטיװ טאן סוס א געקענט איך האב מיטאטאא שאעכט. איז עפעם
 םון זאגן, צו אזוי טאז, סוס א קאמױ, נאנצן דעם מיט טורמע גאנצער דער
 דאם, און נעסענט. ניט פריער דאם האב איך װי װײטנם, דער םון זייט, דער

בארירנ^ &יינצעך האט דערזען, האב איך װאס
מענטשן, םײנע ױנגע. מערםטנס טענטשן, הונדערט עטאעכע זיצן אט
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 יעדע װעלכע טיט מענטשן, אידעאלן. מיט אידייעז, מיט זוכנדיסע, לעבעדיסע,
 דאם ארן שענםטע דאם קומט זיי שטאלצירן. געסענט װאלט געזעלשאפט

 נאםע נראע, גראטעם, אייזערנע ? זיי האבן װאם און לעבן. פונעם בעסטע
 ? זײ דאש סוטט פאדוואס תםיסה־לעבן. לייטיק נרא א װעכטער, בייזע װענט,

 רא איז פארװאם ? גורל זייער אח צרות םיל אזױ כאשטיטט דאס האט ווער
 װאם די אז אזוי, דאם איז פארװאס ? װעלט דער אף עלנט און נויט םיל אזוי
 א םון נעגל אייזעתע די אין שמאכטן כירזן װעלט, שענעדע א זען וױלן

? חיה פאםסו־נער
 די טורמע. דער איבער געגאםן זיך האט נאװעמבער־נאכט קאלטע די

 חלוטות. צעהרימטע אלערלײ נעזען און נעשלאםן לאננ שוין זײנען אדעסטאנטן
 םטוס. סטוס, םטוס, םטוק, :גאלער״ען די איבער נעגאננען זיינען װעכטער די

 טיט זיך םארטשעפעט ער טרע&. די איבער זועכטער עלטםטער דער גייט אט
 טיט אוגטערגעסאװעט איז שטיװל זיין טרעפל. אייזערנעם אן אף שטױול זײן

 סלונג. א זין־ הערט אייזן אן אייזן םון שטוים םונעם פאדקאװעם. אײזערנע
 שוין, ם׳איז װעכטער. עלטםטן דעם טיר דערקענען קלונג דעם אט דורך

 איז וױיט דרויםן. אין אדוים סוק איך נאכט. האלבער נאך עם, הייסט
 פינצטערניש. שטיסלעך נעדיכטערע װי אוים זעען נאענט הייזלעך די וױלנע.

 האבן טאנ ה*לן א אין צירק. דער זיך נעפינט איך, װיים װ״טער, ביםל א
 נעביידע. קיילעכדיקער גרויםער דעד םון דאך םונעם טייל א זען כעקענט מ־ר

 װייט ניט לייכט װאם לאמטערן, עלעסטרישן דעם זען נאר איך הען באנאבט
 נעבל םון ארעאל אן מיט ארומנעװיקלט איז לאמטערן ד־נר צירק. םונעפ

 האלב־ א פערל. א וױ לאמטערן עלעקטרישער דער אויס זעט דערםון און
 טאג א מיט נאך אדער איבערמארגן פערל. שיינענדיסער דורכויכטיקער

 דעם אט צו גײן װעל איך גאםן. די איב;ר ארומגיין קענען איך װעל שפעטער
 די גרוס א שיהן טורטע. דער אח טאן סוס א דארטן פון פרואװן לאמטערן.

דוברים. געכליבענע
אטעם. דעם ס׳פארכאפט אז גוט, אזוי טיטאמאל װערט עס

נעכט. םארבליבעגע צוױי די געשלאפן גיט שוין בין איך
 כא־ טיך םעז האט שפעטער, טענ צזױי אװנט, אין אזיינער נײן אדום

 םיר נעקוםען איז ״כלה״, טיין נעשפילט האט װאם וובר׳טע, די פרייט.
טורמע. םון אפגעםען

 טאקע נעלעבט האבן וועלכע זאסהיימם, די צו נעבראכט טיך האט זי
פריער. פון געקענט האב איך װעלכע אוז זװעדינעץ אף
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 מיט נערעדט אװנט, יענעם נאסן די איבער ארוםנענאננען 1בי איך
 אח נעסוסט באװענוננ״ דער פון װאוקם דעם װענן פאקטן נעהערט טענטשן״

 און — טענטשן םרייע פארבײנייעגדיסע די אױ אאםפן, די אה הייזער, די
 ארט. אפן נעםילט ניט זיך האב איך הארצן. אפן ׳טװער געווען םיר איז עס

 אײנער ניט װאם נעםיא, א איז עם פרעטדער. א וױ נעפילט זיך האב איך
 דאם האב אין־ נעםעננעניש. םון ארויס איז ער װען איבערנעלעבט, וזאט

 זיר האט טיר םאלדאטן. םון געהוטען בין איך װען איבערנעלעבט, זעלביקע
 איך און פאראוים געטאן רוס א זיך האט װעלט גאנצע די אז אויםגעדאכט,

 מיך דארף סיינער אז אױסנעדאכט, זיך האט טיר הינט[. םון געבליבן בין
האבן. ניט

 איך האב טאג צװייטן אםן שױן נעדױערט. ניט לאננ האט געםיא דאם
 פערטךםינפטו אפן צענטראל־קאםיטעט. פונעם טיטנליד א טיט געזען זיך

 ״אײזעתעם״ נוטן, א םאל איצטיקם פאםפארט, נייעם א נעהאט איך האב מאג
 דער אק באטייליסן זיך — דוױנסס אין אװעסנעםארן בין און פאםפארט,

באװענוננ. רעװאלוציאנערער
 ״טײן״ םון הענט די אין נעלאזט איך האב 5רוב הונדערט םינן״ די

פאטאראקי. פאדפאלקאװניק

 פין געשיכטע די פארענדיסן געדארפט אײננטלעך איר װאאט דערמיט
 נעבליבן נאך ם׳איז דא. ניט זיך ענדיסט נע׳עיכטע די אבער ארעסט. טײז

 װעלכע פאפירן, טיינע אוטלעגאצ געװארן װידער דאך בין איך שלום. «
 הענט. זיינע איז זיך געםינען היים, מיין פון ארױםבאסומען היאט פאטאראסי

 די און פאציציי רי און — נאטען פרעםדן א אח דװינםס אין װאױן איך
 נזןלאזט האט װעלכער פארברעבער, ״אוטראנהבארן״ דעם זוכן ז׳עאנדארטעריע

אנטלאפן. איז און ״ןאלאנ״ דעם הענט זייערע אין
 יאר « םיט הע:ט פאטאראסי׳ם פח באסוטען איך האב פאפירן םיינע

 דערםירן װיל איך .1905 םון רעװאאוציע דער םון צייט דער אין — שפעטער
 מיט אינצידענט דער איז איך, רעכז דעטאלט״ נאר װייא טאטענט, יענעם ביז

 דערציילן דארםז איך װעא דעם צוליב אבער םארענדיקט. באטת ארעםט מ״ן
 ניט האב איך יאר. פונעם משך אין נעשען איז טיר מיט װאם קורצן אק

 דאם כאטש — 1905 פון רעװאלגציע דער םון געשיכטע א געבן צו נדעה
 עפיזאדן, פאר א אינערגעבן נאר װיא איר נויטיס. זײער געװען אםשר װאאט

 די ײען טאנ, דער געקומען ס׳איז בין אינערגעלעבט״ האנ אאיין איך װאם
פאפירן. ט״נע צוריפנענעבן טיר האט רעװאצוציע
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 קאפיטל פינף־און־פערציקםטער

זיך ברעכט אײז דאם

 נעשריבן אמאל האט לעגין שטיטוננ. פאליטישער דער װענן קודם־כל
 סורצן אין סיטואציע. רעװאלוציאגערע א אזױגם איז עם וואס דעם, װעגן

 רעװאלוציאגערע א :אט־װאס באסומען זיד װעט װערטער, זיינע איבערגעבן
 די און ניט טער אויבן היערשער די װען איז לענין, זאגט םיטואציע,

 לאנד אין װען :ווערטער אנדערע טיט ניט. מער גױט אוגטן כאהערשטע
 ניט שוין סען ■זי אומזיכער, זיך־ פילט רעגירוע די אז שטימוננ, אזא איז

 מאםן ברייטע די װען און פריער, װי מיטלען, רעפרעםיװע אזוינע נעמען
 מיט ם׳זאל װאס םאלגן, ניט םער מילן זיי אז פילן, באפעלקערוננ דער םון
 עס ארדענוננ. דורות־לאנגע די דערשיטערט װערט דעםאלט פאשירן. גיט זײ

 דער זיך באהומט עם הײליק. אויםנעזען האבן װאם נעזעצן, נעבראכן װערן
וױנטער. צאננן א נאך רירן אן הויבט און זיך ברעכט אײז דאם אז אײנדרוק,
 בין איך װען ,1904 פון גאװעמבער אין צאגע די געװען איז דאם אט

טורמע. דער פון ארוים
 סאנ־ מיז א איז פארװאנדצט זיך האט זעמםטװעם די פון קאננרעם דער

 נאך האבן ציבעראצן די ציבעראצן. די פון םארזאמלתנ םטיטואירנדיקע
 צײטשריםט א דייטשצאנד, ׳טטוטנארט, אין אדויסנעגעבן 1903 זינט

 רום־ אין ארײנשמוגלען פלענן זיי װעלכע )באפרייאונכ(, ״אסװאבאזשדעניע״
 נאנצע א פארטולירט זײ האבן זשורנאל דאזיקן דעם אין אומלעגאל. לאנד

 דאם אײננעשלאםן האט פראגראם די רעםארמען. פאליטישע םון פראגראם
 פאר־ א צו װאלן אין װאל־רעכט, געהיימע און דירעקטע נלײכע, אלגעמײנע,

 די ארגאניזאציע, רעדע, פארזאמלונגען, פרעםע, םון פרייהײט די ;לאמענט
 רעגירוננ רער פון פאראנטװארטלעכס״ט די פערזאן, םון אוטבארירלעכסייט

פונסטן. אנדערע ריי נאנצע א און פאלקם־פארטרעטער די פאר
 קאערעם זײער אױ צוזאמענגעהוטען זיך זייגען זעטסטװעם די װען איצט,

 ״אםװאבאזש־ דער פון םראגראם די ארױםנערוסט זיי האבן פעטערבורנ, אין
געזאנט איצט •זײנען אוטלענאל, װעו־ו נעשריבן פלעגן װאס זאכן, דעניע״.
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 רוםלאנד, אין פארבאטן נעװען זײנען װאם םאדערוננען, לעגאא. נעװארן
 1אי װעלט, גאנצער דער פאר אפן, געװארן ארויםנעשטעצט םיטאמאא זײנען

טױזנטער. םון אנװעעהײט דער אין פעטערבורנ, אין זאא נרויםן א
סאננרעם. דעם םאנאנדערצומרייבן געװאנט ניט ה־אט רעגירונג די

 צױ אינטעלינענטישע פון פעריאד דער אז זיך הויבט צ״ט דער ארום
 אלרוםישן אן אה צמאטענסלײכן זיך סענען זעטצעם די אויב זאטענםארן.

 דאהטוירים? די ניט פארתאם אעזשענערן? די ניט םארתאם האננרעם,
 טוט דעם ניט האט רעגירונג די ? פראםעםיעם אנדערע רײ א ניט םארױאס

 דער םפעקטאהצ אזא זיך באסומט עם קאנגרעםן. די אט פארבאטן צו
 מעדיצינישע מיט געוױינטלעך, װי זיך״ םארנעמט דאקטוירים םון קאנגרעט

 בכלצ. מעדיצין דער םון לאנע דער תענן אויד אבער רעדט ער פראבלעטען.
 אז ׳טלדם, צום ער קוםט נו, דאסטוירים. די םון לאגע דער ווענן רעדט ער

 כדי באדן, נעהעריסן א אפ רוסאאנד אין טעדיצין די אװעסצושטעאן כדי
 צו כדי טעדיצין, אין באפעצקערוננ דער םון באדערםענישן די באפרידיפן צו

 קאג־ א נויטיס איז פערםאנאא, מעדיצינישן רעם פון לאגע די פארבעםערן
 פון באדן אפן אויםגעקאיבן װערט װאם פארלאמענט, א מיט סטיטוציע

 נויטיק איז עם און װאא־רעכט, געהיימען און דירעקטן גלייכן, אאנעטיינעם,
 ארגאניזאציע־ פארזאמלונגם־פרײהייט, פרעםע־פרייהײט, װארט־םרייהייט,

 דעטא־ אנדערע רײ גאנצע א און פערזאן פון אוםבארירלעכקײט םרייהייט,
 סיין ניטא צוזאטעכפאר. יעדן טיט אװעק עם נײט אזוי און זאכן. קראטישע

 פא־ די אט ארויםשטעלן ניט זאל װאם פארזאםלונג, פראפעםיאנעאע איין
טריױ. נעװען לאנג ניט ערשט זיינען װעאכע פאדערונגען, ליטישע
טויצ דאם פאר׳שטאפן ניט װאגט פאליצײ די

 ? באנקעט א איז װאם באנקעטן. פון פעריאד דער אז זיך הויבט דא און
 און רעםטאראן א אין זיך פארזאטלען פעטערבורג פון ׳מריפטשטעלער די

 רעפעראט א האלט און רעדנער א אויח שטײט נאכדעם װעטשערע. נוטע א עסן
 װאם פארלאמענט, א םיט קאנםטיטוציע א םון נויטװעגדיסײט דער ווענן

 און דירעסטע גלייכע, אלנעטיינע, םון באזיס דעם אף אויסרערוױילט איז
װ. אז. און װ. אז. און תאלן געוזייטע
 ניט פארװאס און אודאי, טאססװע דאד טעג טענ, פעטערבורנ אז און

 אין ניזשני־גאװנאראד? ניט פארװאס און כארקאװ גיט םארװאס און סיעוי,
 שטעיצן װאם באנסעטן, מיט באדעקט ילאנד נאנצע דאם זוערט צייט סורצער א

םאדערונגען. פאליטישע שארפע ארויס
צענזאר, א פון האנט שטרעננער דער אונטער זיך נעםיגט וואם פרעםע, די
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 אדער מטיסער גאנצע בלייער רױטן 1זײ םיט אױסמעהן סעז ער ts «זוי
 יענעם אדער דעם פארבאטן גאר אדער ארטיסל אן פבן װערטער אײנצצע
 םאר־ די ווענן באריכטן די איבערדרזסן אן רװיבט פרעסע די אט — ארטיהל,
 די זאל פארװאס טא לענאל, איז באנסעט s אז װארים באנקעטן. ע-ידעגע

? דערציילן טארן ניט אים ווענן פרעםע

באװעגוגג. איבעראלע םדרה s אװעס גייט אזױ און
 אזױ דערםיאט זיך האבן ליבעראלן די ? ארבעטער־סלאם דזןר איז וואו

 דער און ארבעטער־קלאם אפן pip אנגעהױבז גאר האבן זיי ts םעםט,
 דאם — װאק דער װאנן. צום ראד םינפטן s ns ױי ארבעטער־באוזעגוננ

 מען וזערט ארבעטער, די שײך אין װאם אינטעלעסטואלן. די זיי, זיינען
 טײצ נרעםטן ניים איינדרוס דער געווען יעדנפאלם איז אזזי ניט. זײ תענן

אינטעליגענטן.

s ,אזא דערצײלט טיר האט פעטערבורנ״ פון געסומען איז וואם חבר 
םאהט. םיז

 כאוטד׳מט אה עם םילע. פון אײנער — באגקעט s פארנעסומען איז עס
 װאם רעפארטען״ די םון יוביצײ פערציק-יאריסזןר דער געװארן געםײערט

 איז עם .1864 יאר אינעם אײנגעםירט האט צװייטער דער אלעסםאנדער
 נע־ s נאר מןװען איז שטימוננ די אינטעלינענטן. מאםע גרויםע s נעװען

 לוםט. די אגנעפיאט האט דאם — רעפארטען דעםארמען, רעפארמעז, הזיבעגע.
 אמיםארם דעם אין באנקעט צום נעקומען איז ױאס אײנער אויםגעשטאנען איז
 -1S רעוואלוציאנערער s נעווען אמת׳ן אין איז וואס נאר סטודענט, א םון

 דאם געסראגז און נעבעטן ארבעטער דער אט האט באל׳עעוױס. s בעטער,
 די זיי װעלן אזוי וױ :פארזאטלטע די געפרעגט האט ער און װארט

 םימן װעט רעגירונג צארי׳טע די ts טאהע, זיי נלגיבן i דערגרײכן רעםארטען
 די ברעכן מען װעט ווערטער מיט אז ״,t ג^ויבן # אפטרעטן וױלן גוטן

!צאדיזם םונעם םעםטוגג

 װעאכע סראפט, אײן פאראז ס׳איז ts אנגעװהן, האט ארבעטער דער
 דער אח דאם ps — צאריזם םונעם מאכט די ארונטערװארפן באמת קעז

 צו אינטעליגענץ ליבעראלע די גערופן האט רעדנער דער ארבעטער־סלאם.
םרײאתגס־באװעגתנ.8ב j״t העלםן צו ס,8ארבעטער־סל דעם שטיצן

 ps־b s מיט טענט׳מ s אדװאסאטן, די םון איינער אױפנעשטאנען אה
 גע׳עפרײט דך האט עם װעלכן איבער העטד, נעסראכטאלעטן וױיםן s מיט און

s טיט נעפרעגט האט אח בארד, אױםגעכאליעטע שיעע ptth :
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 םון ניט עפעם טען הערט װאם פראלעטאריאט? אײער איז װאו —
 װאם אבער — שטיצן אײך זאאן טיר «ז אויױ, אונז םאדערט איר אים?

 געזעל־ געבילדעטע די טיר, ? זעלבםטהערשאפט די שטירצן צו איר טוט
ארבעט. גאנצע די דאך טוען שאםט״

אדירט.5«פ האט עולם פארזאטלטער דער
 1905 פח יאנואר טן9 דעם .1904 פון דעצעמבער אין געװען איז דאם

 דער פארנעתוטען איז עס סען. ער װאם באװיזן, פראלעטאריאט דער האט
זמטיס. בלוטיסער
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קאפיטל זעקם־און-פערציקםטער

זונטיס בלוטיקער דער

 זיך האט וואם ארבעטער־ארנאגיזאציע, אן םעטערבודנ אין נעװען איז
 געװארן גענרינדעט איז n ארבעטער״. רוםישע די םון ״פארזאטלוננ נערופן

 די םון ארבעטער די אװעסצונארן צװעק םיטן זשאנדארמעריע דער דורך
 איניציאטאר דער צאריזם. סעגן קאמף פונעם און פארט״ען רעװאלוציאנערע

 אפיציר זשאנדארטססע באװאוםטער דער געװען איז ארגאניזאציע דער אט םון
זובאטאװ.

 יארתונדערט נײנצנטן םונעם יארן נײנציקער די אין נאך האט זובאטאװ
 א םיט ארכעטער־ארנאניזאציעם שאםן דארמ מען אז אידייע, די ארויםגערוקט

 טין אזא געשאפן ער תאט טינםס אין פראנראם. ״םרדילעכער״ ״נוטער״,
 א טיט — ארבעטער־פארטיי״ ״אומאפהעגניקע נאטען טיטן ארגאניזאציע

 רעװאלוציאנערן אן אבער ארבעטער, די םאר םארבעםערוננען םון פראגראם
 און ארבעטער םארםירטע גענונ נעפונען זיך האבן עם צאריזם. סענן סאםח

 )״ניעזאװיםימצעם״(. פראנראם די אט אננענומען האבן װאם ארבעטער־טוער,
 םאר־ איז ״פארטיי״ די אז נעװאוסט, ניט האבן ארבעטער רענק־אוז־פאיל די

 זובאטאװ אז געװאוםט, האבן םירער רי אבער זשאנדארמעריע, דער םיט בונרן
 נעפרואװט האט זוכאטאװ פראװאקאטארס. ארן שפיאנען םון פירער א איז

 אריבער־ ער האט ׳עעפטער אדעם. אין אויר נרופעם אזויגע ארגאניזירן
 איז טאםסתע אין פעטערבורנ. אגן טאססווע אף טעטיסייט זיין געטראנן

 נעיצייענט האבן פראפעסארן אננעזעענע װאו קלובן, רײ א געװארן ארנאגיזירט
 אין פאאיטיס ארן עסאנאםיע פאליטישער װענן לעקציעם ארבעטער די םאר

 לאנד. נאנצן איבערן פארבאטן נעווען זיינען לעקציעם אזוינע ורעז צײט, א
 אר־ רוםישע די םון ״םארזאטלונג די געגרינדעט ער האט פעטערבורנ אין

 די װאו סלוכן, מינים אזוינע נעװען זייכען דאם .1904 יאר אין בעטער״
 נויטן״ זײערע װעגן זיר דורכרײדן םארזאמלען, געסענט זיך האבן ארבעטער
 לעסטארן די םארברענגען. און טײ גלאז א טרינקען לעקציע, א אויםוזערן

 אזועע, ה. ד. ״וױנטשנםװערטע״, ״מעםיקע״, געװען זיך, פארשטייט זיינען,
 נע־ און רעװאלוציע םון אידייען די און מארסםיזם דעם באקעמםט האבן װאם

 םאר־ 1נעװע זײגעז טוער די קלאפן־סאלאבאראציע. און פרידן פריידיסט
פאליצײ. דער םון אגענטן ׳פטעלטע
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 נאפאן. נאםעז מיטן גלח א אײנער געםונען זין־ האט טוער די צװישן
 ארבעטער, די אײנרײדן — טערסטנם געװען איז נלח םונעם אויפנאבע די
 די »ז מענט׳פן, שלעכטע געםינען זיך מענן קאפיטאליסטן די צװישן אז

 צאר דער אבער ארבעטער, די צו נוט אלעמאל ניט אםשר אויך איז פאליציי
 אלעםען װע;ז זיף זארנט ער אונטעררריקטע, אלע ליב האט ער םאטער, א איז
פאלק. םארן ברכה א איז הערשאםט זיין און

 11 די װערן 1905 םון יאנואר אוז 1904 יאר םונעם דעצעמבער אין
 צענ־ נרויםע ארבעטער״ רוםישע די םון ״םארזאמלונג דער פון אפטיילונגען

 אר־ צענדליסער קוטען םלענן אטאל װאו דארט, ארבעטער־םאםן. םון טערן
 נעװען אלעטאל איז שטיםוננ די װאו דארט הונדערטער. איצט קומען בעטער,

 קאכיסע. א אויםנערענטע, אן איצט זי װערט כאלעבאטישע, א רואיסע, א
 ארבעטער טאםן די אפטיילונגען. די ארום בורעט און רוישט און ברויזט עם

 םאר־ און צארן. זייער אוטצוםרידנקײט, זייער פראטעסט, זייער אוים דריסו
 די און געשניטן װערן שכירות די װען רואיק, זיין טאקע זײ זאלן װאם

 למשל, םארט, דריטן םונעם םלייש פונט א ? שטייגן אײן אין האלטן םרייזז
 8 העכער עם קאסט איצט סאפיקעם, 5 געקאםט יאר א מיט צוריס האט

 רעאלער דער פראצענט. 40 געשטיגן איז הערינג םון פרײז דער סאפיקעם.
פראצענט. 25־20 אױ געפאלן איז לוין

 נע־ דער געבוירן װערט דא און — אומרו טיט םול זיימגז ארבעטער די
 וױ דערציילז, אים ארבעטער, די םון פעטיציע א צאר צום ברענגען צו דאנס
לאנע. זייער פארלײכטערן זאל ער אז בעטן, אים ארבעטער, די לײדן עם אזוי

 אז נעבליבן, איז עם פעטיציע? די קיסר דעם צושטעלן םען זאל װי
 פראלע־ דער צוזאמעננעםען זיך זאל ברעגגען. זי זאלן אליין ארבעטער די

 טן9 דעם אינדעדםרי, זונטיק מארשירן ער זאל פעטערבורג, םון טאריאט
 דער זאל אלײן. קיםר צום רערגײז ער זאל וױגטער־פאלאץ. צום יאי-ואר,

 דעם זען סינדער די זאלן בעט. ארבעטער־םאלס דאס װאם אויםהעח, פיסר
סינדער. זײנע אןז טאן סוס א םאטער דער זאל און םאטער

 ״םאר־ דער םון אפטײלונג יעדער אין ארוטגערערט װערט פעטיציע די
 ארבעטער. טויזגטער צענדליקער דורך ארבעטער״ רוםישע די םון זאמלוננ

 וואם פוגסטן, די דארטן און דא פאר לייענט אליין ער טוער. א איז גאפאן
 דריסט פעטיציע די אז זיך, דאכט ארבעטער די ארױס. ׳שטעלן ארבעטער די

 אין אננעזאםלט זיך האט װאס צארן, נאנצן דעם װייטיס, גאנצן דעם אוים
 םונעם ארעםקײט דער סעגן ״טיטלען פאדערט פעטיציע די טאסע. דיער

קענן ״טיטלען ארבעט׳/ איבער קאפיטאל םון דרוס דעם קענן ״טיטלען םאלס״,
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 פעטיציע די םאלס״. םונעם רעכטלאזיקייט דער און אוטוױסנסײט דער
 אםן האנצעםיעם. אנדערע ארן ארבעט־טאנ אכט־שטונדיקן דעם םאדערט

 פארזאט* סאנםטיטואירנדיסע א צוזאמענרוםן זי פאדערט נעביט פאליטישן
סיםטעם. פארלאטענטארישע די אויםארבעטן זאל װעלכע לוננ״

 ז פראנראם דער םון םונקט יעדן םיט געוחגן מםכים ארבעטער די האבן
 פראװאסאמאריש. נעסאוכגען היאבן װאם פונקטן, אזױנע נעװען ניט. געװים

 ארבעטער די אח םאטער דער איז צאר דער אז נעדאנה, דער :אשטיינער
 פעטיציע, דער אן אעעכאפט זיך האבן ארנעטער די אבער סינדער. די זיינען

 אייגיסע נאך האבן דערצו פראטעםט. פון אויםדרוק אן נעװען איז דאם וױיא
טארש. אזא םון ארויסקוםעו עפעם סען אםשר אז נענלױבט,

 פרא־ ציען נענומען פארשטעט אלע פון זיך האבן אינדערפרי זוגטיס
 דורכנעלאזט זיי האט פאליצײ די וױנמער־פאלאץ. צום ארבעטער םון צעםיעס

 םיט איסאנעם, מיט סירכךםאנען, טיט נענאנגען זיינען זײ אומנעשטערט.
 שיר נעהויבךױם־טוב׳דיסע, א נעװעז איז שטיטוננ די הימנען. רעליגיעזע

 װען נעװיינטלעך, דורכגעלאזט. אלעמען האט פאליציי די רעליגיעזע. א ניט
 שטאט־ צענטראלן דעם םון פארשטאט די אפשנײדן געװאלט האט מאכט די

 צו אם]. געװען בריסן אלע זײנען איצט בריס]. די םארשפארן זי פלעג טײא,
 הונדערט צװיי ערך אן צוזאטעגנעשמען זיך זיינען װינטער־פאצא׳ז דעם

 פענצ־ די צו באלסאו, צום ארויף, נעקױןט האבן אוינן אאע ארבעטער. טויזנט
 די צונעםען ארויסניק, װעט צאר דער אז געהאפט, האט םאסע די טער.

זאנן. צו האבן ארבעטער די װאם אױםה־ערן, פעטיציע,
 דעם אױ םקװער. ריזיסער נרױסער, א »יך נעפינט וױנטער־פאאאץ םארן

 זין• האבן װינטער־פאלאץ פארן מאסע. די אננעזאטלט זיך האט הפװער
 די סאמאנדע. א דערהערט זיך האט עם םאלדאטן. פון אפטײלונגען נעפונען

 אן זאל&ן. גאנצע נעשאסן מאםע. דער אין שיםן אננעהויבן האבן םאלדאטן
 זײנען טויזנט עטלעכע ארט. אפן געװארן געטויט זיינען הונדערט םינמ ערך

 אבער פאניס. א אין צעלאפן זיך איז מאםע ריזיהע די נעװארן. פארװאונדעט
 געװער!״ רארפן ״מיר :ארבעטער־שטיטעז דערהערט זיך האבן דא שויז

 םארשטעט אייגיפע אין זיינען טאג זעלביסז דעם נאך !״ צאר מיטן ״ארונטער
באריסאדן. געװארן אױםגעבױט

 ארכעטער־טוחות די אין אפגעתישט אײביס אח האט יאנואר טער9 דער
 אנהױב דער געװען איז יאנואר טער9 דער צאר. אינעם נלױכן םון שפור יעדן

װארט. זײן געזאגט האט פראלעטאריאט דער .1905 פון רעױאלוציע דער םון
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קאפיטל זיבן־אדן־פערציקסטער

אנגעהױבף זיך האט רעװאלוציע ״די

 טז9 )דעם זונטיק םארנעקומען איז װינטער־פאלאץ צום מארש דער
 םון געהומען טענטש א איז אװנט מאנטיס טאג. ה־אלבן פאר (1905 יאנואר,

 פרא־ גרויםער דער װעגן דערצײלט אתז האט און דוױנםס קיין םעטערבורנ
 פעטער־ פונעם שטימוגנ צארנדיסער דער און שחיטת נרויםער דער צעםיע,
 ארבעטער־ אייניקע אין אז דערציילט, אויך האט ער פדאלעטאריאט. בורנער

 פאליציי און ארבעטער צװישן צוזאמענשטויסן פארגעהומען זיינען םאדשטעט
 דער פארצאטען צו באריסאדן נעװארן אויפנעשטעלט זיינעז עם אז און

װענ. דעם פאליציי
 רערסענט, איינער װי האבן באריכט, דעם נעהערט האבן װאם די, אלע

\.rvwnij גיג האסי וװװ$ול^יט וי אז
 צענטראל־סאםי־ באם קאלעניע ליטערארישע די נעװען דעמאלט בק אין־

 נאך טענטשן. איין םון בא׳שטאנען איז ״סאאעניע״ די ״בונד״. פון טעט
 נאטען אינעם אנשרייבן, זאל איך אז געװארן, באשלאםן איז אװגט יענעם
 שפעט מאסן. אידישע די צו פראקלאמאציע א צענטראא־האטיטעט, םו;עם

 פרא־ די שרייבן. געזעצט זיך אין־ האב באנאכט, צװעלח ארום אװנט, אין
 װען האב איך וואם סירצסטע, די — קורצע א ארויםנעסומען איז הלאמאציע

 ״באוטיהן דעם װעגן װערטער פאר א אין דערציילט האט זי געשריבן.
 רעװאלוציע, דער םון אנהיויב רער איז דאס אז רערקלערט, האט זי זונטיק״,

 באפאלן צו — נױטיס אויב נעװער״ נעמען צו מאםן די גערוםן האט זי און
 כא־ די סעגן ארױסטרעטן און באװאפענען זיך אוז ארםענאלן טיליטערי׳פע

מלוכה. צארישער דער םון סרעםטן װאםנטע
:אויפרומ פונעם טעקםט רער איז דאס

י קאמה צום
1 חברים

 ןןר»טע די געװארן אויםגעבויסז איז •עפןרגות, סין גאםן די אף
 פאדערן »ו גאס «פן ןןרויס זיינעז ארכעטער טויזנט חונדערם דריי באריקאדע.
®רײתיי®. ?זטארכן צו פרײחייט, «אר קעםפן צו פר״ח״ם,
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 געש$סן p$n זיי און ס#לר&םן, זײנע #רויםנעשיקס ה$פ קיםר דער
בלוכג פזן ט״כן פ^רג^שן p$n זי> ארן ברידער אונזערע געםויט און

 םציל נים וועלן ביקשן די דערשרןיקן. נ>שט ?י>נעם ה$ט בלזט ד#ש
 שוין זיך זיי ה«ב) געכוג טפלח. » םין באנדע ז״ז טיט קיסר דעם זיין

קייטן. אין געחאלטן אונז ז״ p#n גענוג בלוט, #רבעטער׳ם אינעם ^עבאדן
 p$n םיר סן<צ'אל'זם, פגן נאםען איגעם געקעמפט ל$:ג יארן p$n םיר

 p$n םיר און ?#פיטאל, פון מאנט דער געק געהאלטן םלהמח לאנג י#רן
 זעלבםטהערשתג, דער געגן שטר״ט דעם סירן צו אויפנעהערט ניט יןןרן-לאנג

 וזריגות און פאגחןםען מיט קיילז, טיט און שטיץ טיט געענטפערט האם וו$ש
 םיט רוםלזזנד פון ערד די באגןןםן ה$<בן םיר פיזדערונגען. אונזערע אלע אף

פרייהייט. די ערד ד^זיקער דער םון שפר$צט איצט און כלוט אונזער
 י ו געקוםעז איז עם I געקומען איז טא; גרחםער דער

 װעם זי פעטזןרבורג, אין יך״געדוויבן זיך הןזט זי רעוואלוגיע!
 !שטארבן $דער זיק, גוכר יןדער לאנד. גאנצע דןןם פייער א<ר םיט ^נציגדן

 חברים זיך נעטט 1טויט דעם באקומען ןןדער #רייהייט! כןןקוםען $דער
 װערק• די אין ארנעם אײער אװעק תארפט I םלהםה רער צו שםעם אלע אין

 I קאנם$רן און מאגןןזינען די אין זןןװן<דן, און פאבריקן די איז שטאטן,
! hjb רויטע די ןןרויס טראגט איז גאם אין ארויס גייט

 נעמעז זיך יעדער זן<ל געװער. ם׳פארקויפט וואו מאגאזינעז• די כאפאלט
 װער ה»ק, א װער שיוערד, « מער רעײןזלײער, « װער ביקס, e װער —

םעםער. א
 »אלט $:פאלן, א״ר ,IB ײעלו סיןלדאטן קיםר׳ם דעם אז 1 ז>ך בזןװןןפנט

רעװאלוציע. דער פון םסלדןןטן װי ענטפעח, זיי קענען איר
שטריים. אין שטארבן װי שווערער, איז תםיסה אין לע:ן אז געדענקט,

 1פא:זג אונזערע זןןלן I טלחטה פון פעלד א ווערן גאםן אלזן זןזלן
 און הארצן אונזער פין כלוט ד$ש #פגעכן ליןמיר הויך! דער אין שװעבן

I סענטשן םון רעכט באקומען
:פן<דערם

 פןןלסש-פאר- פון פןןרזןזטלונג ??:שטיטואירנדע « צוזאםענרופן .1
 םענער, םײ לאנר. גןןנצע דאש אויסקלייבן דארפו םארטרעטער די םרעםער.

 ניט זיןלן זיי גלויבן « פאר װיןש צו נאציע, « פאר װיזש צו פרויעז, םיי
 ווזןל- געהיימען און דירעקטן גלייכן, אלגעמ״נעם, פו:עם גרונט אפן געיועין,

רעכט.
 B איינפירן און רושלאנד אין קיסר א םון הערשאפט די ?״שאפן .2

 pun זןןל פ$לק דןןש אז ארדענונג, אזא היישם ד$ש רעפובליק, דעטןזקראטישע
 פוז געעזצן אלע דורכפירן און ארזיסגעבן ביים ס״ דעח איינציקע די

 דעש כיז קלעגשטו דעם פון באאטטע, אלע אויםקל״בן דעם בײ םיי לאנד,
גרעסטן.
 פןןבריקן, &לע אין $רבעטש-ט$ג אבט-שעה׳דיקן אן איינפירן תיכן« .3

ווייטער. «זוי און קאנםןןרן םאגןןזינען, ײערקשטמפן, י»וי$ין,
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 פאליציי, ס״ן «ז וז., ד. חויז״ און •ערזאן פון אוטבארירלעכקייט .4
 פריײאט y מון »װעל דעם ןןר-בערםרעטז ם$רן נים זאלן ז»#נדארםען, ק״ן

 ®ין ב«»ס'םונג g «] #רעסםן 1י,ק און אונטערזוכונג קיין סןןבן נים חזיז,
גערינט.
 צו פרײחייס דריקן• און רזןדן גו פר״הייט אומבןןגרענעצטע .5

 ג״לז»בן צו פר״ח״ט םטר״קז• צו און »יך פןןראייגיס! צו זיך, פארזאטלען
אמונר^ יעדער אין

 בירגערלענע און פןןליטישע אין גלייך זיין זאלן נאציעס #לע .0
 •n ד. #:םײיקלונ^ קולטורעלער פון םר״חייט הי<:ן זאל נאציע יעדע חןכט.

 רעדן צו און עפראך אייגענער איר »ן« זיך לערנען און ביליז צו פרייתייט
פארזאמלוגגעז. אף און טלוכוז דער פון איינריכטונגען &לע jאי »פראך דער ®ן«

 פ$ל'טי»ע פןןר פארשיקטע און ארעסטירטע אלע באפר״ען תיכף .7
כאשולדיקוכגען. ןןזעלכע פון מאכן םוף « און עכינים רעליגיעזע אזן

 חןם ttgveg יאפאן. טיט מלחטה דער פון מןןכן שוף א תיכןז .8
פ$זלק. ^אנצע ריןם באװן<פע:ען דעם אנשטאט און מיליטאריזם

 tv לעבן נישט ם׳קען װער — #לע, קןןמף צום ! חברים קאםף, צום
 די ענדיקן זיך ז#ל שקלאפערײ, דער פגן םוף א תערן ז$ןל I פרייח״ט

!םמשלה מיםטע
 ■VB די לענע עס 1 זעלבסטהערשונג דער מ>ט נידער I געװער צום

 דער לעכע עם רעפובליק! דעמ$קר#טישע די לעבע עם פריית״ט! ליט״פע
I ס#צי#ליזם

״בגנר". פגן צזננזר«ל־ק«םימים דער
.1805 י«כז«ר,

זעמפל#רז.(עי טויזנט 115 אין עדריהט4

 אין אבער אויפשטאנד, באװאפנטן צום נערוםן האט ®ראסלאטאציע די
 די ״בונר״. םונעם כאראקנזער מענשעוױםטישן דעם דעריןענען טעז סען איר

 רעפובליס, דעמאקראטישע א םרײהייט, פאציטישע :םאדערט פראקלאטאציע
 זי דערטאנט װארט אײנציסן סייז מיט אבעד ארבעטס־טאנ, ־׳»טונדיקן8 דעם
 ארבעטער די װאם צוליב ניט, דערקאערט זי םאציאליזם. צום םאר׳ט דעם ניט

 n דעםאקראטיע. בורזשואזער א אין פרײה״ט פאליטישע די האבן דארםן
 דער זײן דארױ רעתאלוציע בורזשואז־דעטאהראטישע די »ז אן, ניט תײזט

 און רעװאאוציע, פראלעטארישער דער צו איבערגאננ־שטופע די און םארשפיצ
 םון באדערםענישן אלע באפרידיקן קען רעװאלוציע םראלעטארישע די נאר אז

 אח אונטערדריהונג און עקספלואמאציע אפשאפן און הארעפא׳פניסעם אלע
אײביס.

איז פראסלאםאציע די »ז געןואוםט, ניט האב דעטאאט איך אבער
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 גע־ שפעטער זיינען װאם בתדיםטז, טויזנטער טיט צוזאמען מעגשעװיםטיש.
 סאציאליםטישן א םאר געהאלטן דעטאלט זיך איך האב סאטוניםטן, װארן

 אפגעש&יגלט ־זיך האבן װאם נעשעענישן, היםטארישע יענע רעײאלוציאנער.
 דער־ טיח טיך האבן טורםע, דער םון ארויםנײן טיין נאך וזאכן עטלעכע

שיטערט.
 פונעם נורל דעם זיך געטאלט און נאכט דער אין געזעםן איך בין לאע

 פארארימט, הילםלאז, נעלעגן דאם איז יארן הונדערטער לאנד. רוםישן נרויםז
 ריזיסע דאם אויםגעש&רייט זיך זזאט ?אנטינענטן צוױי איבער םאר׳חושכ׳ט.

 האט װאם קנאםל״ אייזערנער דער געזוען איז נרוים אזוי פונקט און לאנד,
 האבן םענטשן םיליאנען ערד. דער אין מענטשן טיליאנען אריינגעקװעטשט

 ״טוטערל־רוםלאנד״. נערוםן זיך האט װאם געפענגעניש, דעם אין געשםאכט
 פרא־ דער אױםלייזער. אן אויפגעשטאנען איז עס און — צייט א געשומען איז

 זיך באםרײען ניט סען ער םצענע. דער אח ארויםגעטראטן איז לעטאריאט
 רוםלענדער גרויםער דער אונטערדריקטע. אלע באםרייט ער םיידן קלאם אלם

צוימען... די כרעכן גייט ער אויםנעהוינן. זין־ האט •ראלעטאריאט
 טעלדוננ די אזוי װי זען, צו נעלעננהײט s נעהאט איך האב טארנן אױ

 אפצוגעבן נעװען נויטיס איז עם ארבעטער. די אף װירקט יאנואר טן9 װעגן
 ארגאני• ארטיהע אלע םאר געשעענישן פעטערבורנער די װעגן באריכט א

 דורך פראלעטאריאט פעטערבורגער דעם שטיצן צו זײ טאביליזירן און זאציעם
 עם װאו װיטעבסס, 1סײ צונעפארן ביז איך םטרייקס. און דעטאנםטראציעם

 װאלטן םיר וואס די, פארזאטלט קװארטיר אוטלענאלער אן אױ זיך האבז
 אגטװיסלטע טער די םון הונדערט ערך אן — ״אקטױו״ דער גערופז איצט

שטאט. דער םון ארבענתר אידישע טעטיסע און
 צינדט װאם שװעבעלע, s םון וױרקוננ די געהאט האט באריכט טיין

 נעװארן זיינען פנימ׳ער אויםגעלויכטן. האבן אוינן אלע ם״ער. נרויםן א אן
 מען יא, געהויבן. זיך האבן הענט גערויטלט. זיך זיי האבו אט בלאם, אט
 דעמאנ־ אזא ארנאגיזירן צו םענלעך ט׳איז יא, שטאט. די אויםרודערן סען

 אװעקצושטעלן טענלעך ס׳איז נעזען. נימ נאר האט װיטעבםס װאם סטראציע,
 ניט װעט וויטעבםס גענעראל־םטרייק. װענן פראנע די נרוים גאנצער איר אין

 װערסשטיבער די אין ידיעה די פאגאנדערטראגן שוין דארף מען אפשטיין.
ארבעט. דער צו נעטען זיך דארח מען בירזשע. דער את און

 טיר פארזאמלוננ. יענע םארענדיסן צו אויםנעסוטען ניט איז אונז
 ארבעטער־ צװײ אננעסוטען ס׳זיינען װען סוף, ביים כםעט נעהאלטן שוין האבן

הױז. צום גײט פאליצײ «ז געטעלדעט, אונז און פאסטגם
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 אים ס׳איז װאם אינצידענט, סאטישער א אפגעשפיאט זיך האט דא
פארשרייבן. צו כדאי

 דער אין געפונען זיר האט פארזאםאט, יזיך האבן מיר װאו הויז, דאם
 אט־די אן געטאן רעװאלוציע די ט5װא )וואם הויח נרויםן א פון טיפעניש

 םונעם טיר די ?(. הויםן פראלעטאריש־הארעפאשנע געדיכטיבאםעלקערטע
 אין — םענצטער הינטערשטע די אריין, הזית אין נעעפנט זיך האט הויז

 דער נענעבן װערט עם אויב אז אפגעדעדט, פריער נאך האבן מיר גארטן. א
 נארטן אין םענצטער די דורך ׳טפרינגען פארזאמלטע די זאלן געפאר־םיגנאל,

 הויםן און גערטנער אנדערע אין אריבערגײן קענען זײ װאנעט פון ארײן,
 טיר. דער דורך ארויםגײן געדארםט האב אײנער איך נאם. אין ארוים און
 און נערטגער אוטבאסאנטע אין װארים נעװען, ניט איז ברירה אנדער סיין

װעג. דעם נעפונען ניט םרעטדער, א איך, װאלט הויםן
 די דורך שפריננען נעכומען האבן פארזאםלטע די געװען. איז אזוי
 גײ איך הויױ. אין ארוים גײ און מאנטל דעם אן מיר טו איך אדן םענצטער

 צו װאם ניט זיך האט װאם שטאט־באאעבאם, א אײנער װי פאײאליע, בבױן
 ניש־ נעלע א און היטל פוטערן א סאלגער, פוטערנעם א טראנ אין־ איילן.

 באלע־ א אם׳טר אדער םוחר רואיקער א װי אוים זע איך בארד. ס׳אוז׳דיסע
 םינו» מיט פריסטאװ א אן מיר קוטט אנטקענן קעםט. או* איידעם באטישער

 םונעם נײ אין־ ;אריין רייוימ 1אי הויוי־טױער דעם פון גײען זײ פאיציציילייט.
 און אפ מיך שטעלט פריםטאװ דער גאם. דער צו און טויער צום הויף

 םון סזוארטיר די איז עס וועלכע ניט, איך װײם צי העפלעך, טיר פרעגט
 םאר־ אקארשט זיך האבן מיר װאו ?װארטיר, די איז )דאם דעם און דעם

 דעם אין פוגקט הויז א אױ וױיז און צוריס העפלעך ׳טםייכל איך זאטאט(.
 וועט פדיםטאװ דער ביז אז איז, חשבון טייז הוי־ן*. פוגעם וױנקא אנדערן

 אלע װעאן גענארט, אים ט׳האט אז װערן, נעװאויר און אהינצו אריינגיק
 אליין איר היױז. דאם םארלאזן טעגלעכהײטצו די האבן דערװייל פארזאמלטע

תאסזאיל. צום איזװאשטשיס אן נעם און גאם אין ארוים רואיק טיר ניי
 נעװארן ני׳טט טאנ יענעם איז קיינער נעלוגנען. איז אײנפאל דער

ארעסטירט.
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קאפיטל אכט־און־פערציקסטער

פרילינג אמת׳ער דער געקומען איז װינטעד אום

 ארבעט, מענטש, לעבעדיקער א ארום נייט לעבן... פון װאונדער דער
 אפילו טראכט און סערפער זיין פון אפאראט גאנצן דעם נוצט פי?ט, דעגקט,

 עם װאונדער נרויםער ם׳ארא איז, דאס אפאראט זעאטענער ם׳ארא ניט,
לעבן. פון פראצעס אינעם ׳טטעקט

 םוןי שנײ דער שמעלצן אן זיך הויבט אויפבלי. פון װאונדער דער
 אלעדלײ ערד דער םון זעצן אײז־דעק, דער פון טײכן די זיך באפר״ען וױנטער,

 זיך םרייען זון. װארימער א אונטער בויטער די בליען נעמען שפראצוננען,
 עם :באיען &ון װאונדער דעם וועגן טראכט עס װער זעלטן אבער מענטשן,

״נאטירלעך״. אוים זעט

 קייטן, אין םארשמידט לאנד א לינט רעװאלוציע. םון װאונדער דער
 פאר־ רעװאלוציאנערן. נרופהעם ערד דער אונטער ערגעץ דארט זיך נראבן

 נאכפאלגער. זייערע ארנאניזירן און נעדאנס רעװאלוציאנערן דעם »יי שפרייטן
 קרעםטן די צנבי רעװאלוציע דער םרן הרעפטן די אוים זעען קאיין אבער
 אלטער דער זיד, דאכט שטייט, םעלז״ א וױ פעסט, רעזשים. אלטן פונעם

 רײדן אן זי הויבט טאםע, ברייטע די זיך ריר א טוט פאוצצונג און רעזשיס.
 שוין זיך באהאלט ;רעװאלוציע דער פון שפראך די טיליאנען־שטים א סיט
 ברײטע די תארים גאם, איז אםן ארוים גייט זי נאר רעװאלוציע, די ניט מער

 וױיםט כאהאלטן. ניט זיך הען און באהאלטן ניט זיך־ װיא מאסע הארעפאשנע
 שפאנט רעװאלוציע די געסוםען. איז רעװאלוציע די אז װעלט, נאנצע די שוין

 םרייען אלטן. מיטן כחות מיט זיך פארמעםט רעװאלוציע די לאנד, איבערן
 עם סוטט אלעטען אבער םיינט. די שעלטן און זיך בייזערן םרײגט, די זיך

 באטראכטן און אפצושטעלן זיך ניט צייט קיין האט סיינעד ־.unvw אױם
 דאם איז אזוי װי :פרעגן און רעדואאוציע, זיך רופט ױאם װאוניער, דעם

 רעווא־ א אז נעװאוםט, יצאנג שויז ט׳האט אז זיך״ דאכט אלעמען ? געשען
אוטפארטײדלעך. איז אוציע
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 נרויסער דער םון אנהױב יענעם אח געדאנס איז איצט סוס איך ױען
 םונעם רעװא^וציעם סעריע דער פון ערשטער דער —1905 םון רעװאאוציע

 פאר־ נאך אלץ איך בין — יארהונדערט צװאנציקכטן םונעם פערטל ערשטן
 איז רעװאאוציע די אזוי וױ וױיס, איד בי^ד. תאונדערבארן םונעם נאפט

 צום ארויסגערופן זי האבן װאם קרעםטן, די פאדשטיי איך נעװארן. נענרייט
 די ניט פארקאענערט ביאלאגיע מיט באהאנטשאפט וױ פונקט אבער אעבן.

 וױ פונקט לעבן, זיך רופט װאם װאונדער, גרויםן דעם פון םערסװירדיסײט
 װאס דעם פון פראכט די ניט פארקלעגערט באטאניס טיט באסאנטשאפמ

 דערקלערונג געשיכטלעכע די ניט פארקצענערט אזוי בליאונג, זיך ם׳רופט
 זיך הויבט רעװאלוציע א אזוי וױ ריזן־ביאד, דעם פון װאונדער נרױסן דעם

אנד.5 גרויסן א איבעד טדיט ניגאגטישע טיט שפאנען זיך צאזט און אן

 רעגוא־ די אודאי. .1905 פאר לאנג געװארן געגרײט איז רעוואלוציע די
 םאבריס״ מאדערנער נרויםער ערשטער דער םיט אננעהויבן זיך האט וציע5

 םונעם יארן זעכציקער די אין רוסלאגד אין נעװארן אויפגעבויט איז װאם
 ארבעטער־סרייזא, ערשטן מיטן אנגעהויבן זיך האט זי ;יארהונדערט טן19

 אנ־ זיך האט זי ;יאדן זיבעציקער די אין נעװארן ארגאניזירט איז ױאם
 האבן עם װעלכער אין ,1879 און 1878 פון סטרייס־כװאליע דער מיט געהויבן

 דעם מיט אנגעהויבן זיך האט זי ;טויזנטער סך א באטייליקט םפאנטאן זיך
 ארבעטער־ פוגעם באפרײאונג דער פאר קאמף פוז ״פארבאנד מארססיםטישן

 נײנציקער די אין טעטיקייט לטױדגז מיט אננעהזיבן זיך האט זי ;סלאם״
 אומ־ ברײטער דער אדאנק אימפעט נרויםן א געקראגן האט זי ;יאדן

 רעײאקטן נרויסע ערשטע די נעמאכט האבן װאס פויערים, די םון צוםרידניןײט
 זי גובערניע; כארקאװער און פאלטאװער אין יארהונדערט טן20 םונעם

 דעם םון מפלות די און סריג דעם אדאנס שטױם װייטערדיסן א געקראגן האט
ארמייען. צאר׳ס

 װאם מאסן״ די אח קוק א טוט איר װען אבער אטת. אלץ אה דאס
 אזוי װי באמערקט, איר װען ;נאם איז ארוים גײען און ארבעט די װארםן

 מילי־ פארן אפילו און פאאיצײ דער פאר האבן מורא אויפגעוזערט האבן זײ
 קלארע א היינט רײדן אפנעשטאנענע נעכטיסע אזוי וױ זעט, איר זוען ;מער
 םיאן עם זיכער װי באטראכט, איר װען ;שפראך פאליטישע םעכטיקע און
 פון נעײאוסט ניט לאנג ניט נאד ער׳טט האבן װעאכע טיליאנען, די אט זיך

 דערפרישנדיס און םריש וױ דערשפירט, איר װען ;קראפט אײנענער זייער
אז זיה איר זאגט — לוםט, געזעלשאםטלעכע די ארום און ארום װערט עם
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 מענטשהײט די װאם װאונדער, פרעכטיקע און גרויםע די םון איינס איז דאם
געזען. ווען האט

אויגן. מײנע םיט נעזעז היאב איך װאם דערציילן, לאמיך נאר

 די םון מארש נרויםז נאכן יאנואר, ניינטן נאכן אזוי• נעװען ס׳איז
 אריבער־ זיך באװענוננ די יהאט וױנטער־פאלאץ, צום ארבעטער םעטערבורגער

 אינ־ עכט־רוםישע אנדעדע די אין און מאסהװע קײן דוקא ניט געװארפן
 און ליטע פוילז,— גרענעירפראװינצן די אין נראד נאר צענטרען, דוסטריעלע

 :םארטע פאליטישע העכערע א אן באלד זי נעמט דא לענדער. באלטישע די
 אתם כאפן װאם גענעראל־םטרײסם, פאר דא קומען פעברואר און יאנואר םוח

כאראקטער. פאליטישן א טראנן םטרייקם די שטעט. נאנצע

 טאנ דריטן אםן רינע ?יין אננעהומען איך בין 1905 פעברואר אין
 אין פארנדיס גענעראל־םטרייס. א פארענדיקט דארט זיך ם׳האט וױ נאכחגם

 םאר־ אין םטרייהם די םון געהערט נאכאנאנד איד האב דװינםק, פון װאגאן
 פאםא־ אויפגעטרײםלט. שטארק געתען איז סליינבירגער דער שטעט. שײדענע

 איז דאס װי אנדערן, םארן אייגער האבן מורא אויםגעוזערט האבן זשירן
 טען האט דאס — אננעהויבן( זיך האט )עם ״נאטשאלאס״ פריער. געװען

 זײנען װאם רעגירונגם־באאמטע, עטלעכע די נאר אפט. נאנץ הערן געסענט
 גרעםערע װארים םארט, ארימערן םונעם נעוױינטלעך — תאנאן אין געזעסן

 אין געט״טט ניט זיך האבז — קלאם דריטן אינעם ניט דאך פארן באאמטע
 פאליטי׳פער איין נעװארן איז וואגאן נאגצער דער געשפרעבן. פאליטישע די

?לוב.

 און ניט נאן־ פארן טראטוױיען די אז נעפונען, איך האב רינע אין
 גענעראל־םטרײס דער גאםן. די גערן ניט זיך באװײזן איזװאשטשיקעם

 צו צופום גייענדיס פארענדיהט. איגגאנצ! נעװען ניט נאר עם, הייםט איז,
 די קריגן געדארםט האב איך וואו באגענעניש־קװארטיר, )דער ״יאװקע״ דער

 נאםן־ די םון סך א אז באםערסט, איך האב חברים(, פון אדרעםן ריכטיסע
 דעמאלט האבן רינע אין גאםן םערםטע )די צעבראכן זײנען לאמטערנם

 זיך װיל איך אבער איז. דאם װאם איך, טרעח נאז־באלײכטוננ(. נעהאט
 אויםנעזען האט װאם פארבײנײער, א אפ איך שטעל געװים. אח איבערצײנן

 «זרי :אים זאנ און בירגער״, ״בבבוד׳יסער א רופט טען װאם דאם זײן צו
 ארן געשעםט צוליב נעקוטען שטאט, אין פחנטדער א בין איך אזוי, און
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 די ביז סאפ םון מאן דער טיך באסוסט אזוינם. איז דאם װאם ניט, םאחטטײ
:אזוי אוטנעםער ענטםערט און םים

 אהער ביז נעװען איר זײט װאו ה־ער(, )טיין גאםודאר טילאסטױוי —
 קוטט אונז בא אז ניט, דען איר וױיסט ? װעלט דער אף איר לעבט װאו און

 טעג דרײ טיט צוריס •זײנען גאםן, די אין ׳דא אט רעױאאוציע? א םאר
 די רינע. םון נעישיכטע דער אין דעםאנםטראציעם נרעסטע די דורכגענאננען

 די געטאן האבן דאס ;נעבראכן ניט דעטאגםטראנטן די האבן לאמטערגם
 איר דארפט פאליציי, די פארגענינן. איינענעם זייער צוליב נאםךאינגאעך

גאםן. די פון פאר׳טװאונדן טעג יענע אין אה װים],
 הנאה האט בירנער״ ״בכבוד׳יסן דעם אז שװערן, נעטעגט וואלט איך

 נאםן. די םון פארשװאונרן וױיל א אןס כאטש איז פאליציי די װאס געטאז,
 א באוױזן זיך האט עם :נעסענט ניט אין־ האכ אים טיט רײדן לאנג אבער

 מענטשן און סריג־צושטאנד, נעגדען איז שטאט אין פאטרוצ םאלדאטייטער
גאם. אין אפשטעלן נעטארט ניט זיך האבן

 נענעראא־ פונעם צײט דער אין אז דערצייאט, מיר מען האט ׳טפעטער
 נע׳טלאסן זאװאדן, אלע פאבריסן, ע5» געװארן אםגעשטעלט זײנען םטרייס
 און נאסךםארקער״ דער נעװארן אפנע׳טטעאט נעשעםטן, נרויםע אלע נעװארן

 פאר־ זײנען טיטינגען נאם. אין ארויס איז אדכעטער־באפעלקערתנ נאנצע די
 אומגעשטערט. געצױנן זיף האבן דעמאנםטראציעס םרײ. און פראנס נעסוטען

 האבן צאר פונעם באאמטע די שטאט. די ארומגעכאפט האט גײםט גייער א
פארלױרן. זיך

 פאטרולן טיציטערישע סריג־צושטאנד. אייננעםירט זיי האבן שפעמער
 איז סטרייק דער וױ נאכדעם טענ עטלעכע אפיילו אבער נאםן. די געהיט האבן

זאװאדן. און םאבריסן נעשטאנען אלץ נאך זיינען געענדיסט, נעװען אםיציעל
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קאפיטל נײן־און־פערציקםטער

דוױנסכן אין טױזנפגמארשירן צװאבציק
Z

 זען, צו נעלעגנהײט א געהאט איך האב 1905 יאר םוגעם פריליננ אינעם
 סורצער » אין זיך אנטװיקלט מאםן־באװעגונג רעװאלוציאנערע » אזױ װי

סליין. געװען ארבעט די איז דעמאלט ביז װאו שטאט, אזא אין צייט

 דװינםס צענטער. רעװאלוציאנערער גרױםער סיק נעװעז ניט איז דװינםס
 אייזנבאך אייניקע אחמ זאװארן, און פאבריסן גרויםע סײן געהאט ניט האט

 סלייך א םיט פאבריסלעך סלײנע סן־ א נעהאט האט דװינסס װארשטאטן.
 גוט אזוי דארטן זײנען דעטאנםטראציעם קיין פראדוסציע־פראלעטאריאט.

נעװען. ניט וױ

 װינט םרישער וױ עפעס און —1905 יאר דאם נעסומען איז אט אבער
שטאט. דער םון ארבעטער־באםעלסערוננ די אױםגעטרייסאם האט

 צאל נרויםע א איז גאך םריער דעמאנםטראציע. א םארגעסוטען איז עם
 האט פראםען צאל נרױםע א נעװארן. געשלאסן װארשטאטן און םאבריקצעך

 גענוטען און גאם אין נעטאז עאט א זיך האבן ארבעטער די םארםאכט. »יך
 אלע האט פאליציי )די צעטרײבז• אגנעהויבן האט פאליצײ די טארשירן.

 מערץ ביז — ארבעטער־דעמאנםטראציעם, די צעטרייבן נעפרואװט יארז
 האבן אח דעמאנםטראנטן די צו צוגעשטאנע[ זײנען םאלדאטן די װען ,1917

 ״גאראדא־ צארישע די צו םמ« א געװארן איז עם :פאליציי די םארטריבן
װיסעם״.(

 נזך פאאיצײ דװינםקער די האט ,1905 פון םריליננ אינעם טאנ, יענעם
 באשלאםן איז טאג אנדערן אםן ארבעטער. צוױי דערטארדעט און שאםן

 זיך האבן לויח דער אין מארש. « מיט אויה רויטע א דורכצוםירן נעװארן
טענט׳מן. טױזנט צװאנציס העכזןר אננעשלאםן

 נע־ האב איך און צענטראל־סאםיטעט מיטן םארבונדן געװען בין איך
 באטײציסן נעטארט ניט זיך האב איך קאנספיראציע. שארםע אנהאלטן רארםט

 האכ טארש, דעם נעזען האב איר ײעז אבער באװענזנכ ארטיסער דער אין
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 איד טענ טענטשן, אזויפיצ ד$ו איז עם װאו דארט אז געטראכט, םיר איך
דעטאנםטראנטן. די םיט אװעס איר בין אזוי אח גיין. אױך

 דאטכע די ואװבװ. דער אח נעלעגן איז בית־עולם אירישן צום ווענ דער
 שטאט די באתארענען צו דװינא טײך דעם אעננ־אױס אנשיט הױכער א איז
 איז זי קילאטינכזער. עטלעכע אוי זיר ציט דאםבע די םארםלייצוננ. א םון

 גע־ אויבן םון איז זי שאסעי. ברייטער א וױ אוםנעםער — כרייט גענונ
 טײר דעם זייט איין םון םען זעט דאמבע, דער אח ט׳נייט װען פלאסטערט.

 די — זייט אנדערער דער םון ברייט, גענונ דארטן איז װעלכער דוױנא,
 שפאציר־פלאץ באליבטער דער נעװען צייט יעגער אין איז דאמבע די שטאט.

 נזד דאםבע זייטן בײדע םון זיינען ערטערוױיז ױגנט. דװינססער דער םון
 אהין אלײע. אן װי אויסנעזעז האט װענ נאנצער דער און בוימער, װאסםן

 צום םארשירן נעלאזט זיך האט און פראצעסיע די ארױפנעסוםעז דאס איז
קילאמעטער. עטלעכע םון שטרעקע א — ביח־עולם
 אוטכאסאנט. נעווען טיר זיינעז װאם ארבעטער, צװישן גענאננעז בין איך

 פניט׳ער די אף אויםדרוס דעם םון אויםרוםן, פרן באטערקונגען, אײנציסע םון
 דעם פאר מאםזן דער םון צארן גרױסזגר דער דערהענעז נעלאזט זיך האט

 רעװא* א נעםילט זיך האט עם ארבעטער. אוטשוילדיקע צװיי םון םארד
 שוױיגנדיס, — רײ נאך רײ נענאננען זײנען םענט׳פן די ברען. לוציאנערער

 גע־ זײנען נרופעם אײנצלנע די בשעת נאך איטפעט. טים פול אנגעכםורעט,
 םענצטער זיך האבן צו, דאטבע דער צו נאסן פארשיידענע איבער גאננעז

 טיט נעמאכט און באלקאגען די אף ארױםגעגאננעז זיינען םענטשן געעפנט,
 געװען, סילאר איז עם פאטשײלסעס. טיט געםאכעט האבן םרויען הענט״ די
 בורזשו־ דער םון טייא א אייר נאר ארבעטער־באםעלקערוגנ, די גאר ניט אז

 אויס־ האס מארשירער די דעטאגםטראנטן. די םיט םיטפאטיזירט אזיע
שטאט. נאנצער דער פון טערהייט דער פון שטיטתג די נעדריקס
 װעג דער זיך נעטט איצט געענדיסט. דאטבע די שוין זיך האט אט

 װעג דעם צוױשן אבער הייזער, שטייען װענ זײטן ביידע םון בארנ־ארױױ.
 םארביי מיר גייען אט פלאץ. ברייטער א זייטן בײדע פון ליגט הייזער די און

 איבער נײט־דורך אט און זייט. רעכטער דער אןז זיך געפינט װאס טורמע, דער
 םויא צו טױל םון ריי, צו ריי םון ציטער. א וױ ע&עם מאםע גרויםער דער

״סא^דאטן!״ װארט: נעטװ־םלט א זיך רוסט
 אויס־ זײנען װענ, זייטז ביידע אף בארנ, פונעם פונקט העכםטן אפן
 זיי סאלדאטן. רײען צװיי צו — הייזער די און װענ צװישן — געשטעאט

אםיצירן. די שטייען ווענ צום נעעגטער םים. די בא ביקםן טיט גרייט, שטייען
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 עס װאו דארט פון פאדנט, םון אבער לאנגזאטער, נייז אן הויבט םאםע די
 ״ניט קאטאגדע: נעטורטלטע די געסוטען איז אנםירער, די געװען זײנען
ניקפאראוים!״ !כלייכן שטיין

 עס צװײ. אף צעטיילט זוערט זי אבער וױיטער, גייט סאלאנע נרויםע די
 — פאדערשטע די און לאננזאטער נייען הינטערשטע די אז ארויס, זיך וױיזט

 םון האפ דעם צוױשן שטח ליידייןער א באקוטען זיך האט דעריבער שנעלער.
 דער פון דריטל א אוטגעפער איז ״האפ״ דער קערפער. זיין און טארש דעם

 זעקסטער אדער פינםטער דער אין קאפ, אינעם זיך נעפין איך טאםע. נאנצער
 אםן גײ איך וױ אזוי טענטשן(. אכט ערך אן געװעז איז רײ יעדער )אין ריי

 זען, איך קען בארג־ארויױ״ זיך הוינט תענ דער וזי אזוי און םלאננ רעכטן
פאראוים. זיר טוט עם װאם

 שטייען, םאלדאטן די לאננזאטער. ניט װערן טריט די שפאנט. טאםע די
 די זען שױן קענען םיר נעענטער. אלעטאל הוטען טיר אויםגעגאםן. װי

 נעװעזענער א איך, אפיצירן. די פון בריסט די אף לערער־פאםן גלאנצנדיסע
 םײ טראגן זײ :דינםט״ ״צום אנגעטאן זײ זײכעז דאס »ז וױים, סאלדאט,

 קענטיס אםיצירן, די פון איינער האט אט רעװאלװערן. די םײ שװערדן, די
 א מען האט אט ׳שײדצ םונעם שװערד א ארויםנענוטען עלטםטער, דער

 און — ביקסן!( די )אױפהויבן איזגאטאװסו!״ ״נא געטאן: קאמאנדעװע
 ביקםז די אויפגעהױבן האבן זײט, יעדער פון פופציק ערך אן םאלדאטן, אלע
 אײן װי אנגעצויגן, איז טאםע די גייען. טיר זייט. באם זײ האיצטן און

 נעהערס נאך מען האט פריער פאראױם. נאר קוקן אויגן דראט. טעכטיסער
 איבער פים די נאר ׳טארכן זגם שטיל. איז איצט דארט. און דא ווארט א

 מאםע, דער םון קערפער דער היינטן. אןז אויג אן װארח א טו אין־ ווענ. דעם
 לאננזאמער. אבער אייך, גײט פראצעםיע, נאנצער דער םון צוױי־דריטל ערן־ »ן
נרעםער. װערט הער&ער דעם און סאפ דעם צװישן שטרעסע די

 נעהערט זיך האט אט סאלדאטן. די לעבן באלד שוין טיר זיינען אט
 זײערע צו ביסםן די אויפגעהויבן האבן סאלדאטן די און — קאםאנדע «

 אומםארטייד־ איז שיסערײ א אז זיך״ דאכט טיר אונז. אוי זיר צילן זײ סעפ,
 וועט צי האלטן, סענען זיך םאסע די ױעט לאנג וױ נאר, איז םראנע די לעך.
 זאא טען אויב און שיםן. דעם אף געקוהט ניט פאראויס, ניין קענען מען

 שטייען עם װאו פונסט, הויכז דעם םון ? וואוהין איז צעלויםן, זין־ נעטען
ארונטער. שטרעסע לאננער א אח שיסן זיי קענעז םאלראטן, די

 האט עם זוער שווערר. זײן אויםגעהויבן סאםאנדע־אפיציר דער האט אט
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 אונטער־ די װעלן ארונטערלאזז, זי װעט ער װען אז װײם, מיליטער, אין נעדינט
ו )שיס( ״פלי״ :סאמאנדע די געבן קאטאנדירן
 די !״ ״עטייט :רייען ערשטע די םון איבערגעגעבן מען האט דא אבער

 נעםוזט ׳טױן זיך האבן הינטערשטע די אפגעשטעלט. זיך האבן רייען ערשטע
 ביצייבט מאסע גאגצע די גײן. צו װאוהין געװען ניט ם׳איז וױיל אפשטעלן,

 ניט לאזט ער אםיציר. דער אויך בלייבט אומבאװעגלעך אוטבאװעגלעך.
׳טװערד. די אראפ

 זיך לאזן און חברים דרײ ריי ערשטער דער פון אוים זיך טײלן דאן און
 האבן זיי אז םימן א — אױםגעהויבן הענט די האלטן זײ אפיציר. צום
 גייען זיי זיי. זאגן סאמאנדיר, מיטן דורכריירן זיך וױלן זיי נעווער. קיין ניט

 די מיט אלץ נאר שטײען סאלדאטן די זיי. ריידן עפעם אפיציר. צום צו
 אנ־ אזוי ניט שויז איז *טטיטונג די אבער אונז. א)» אננעשטעלט כיקםן

 אװעסשטעלן זאלן םאלדאטן די »ז אםיציר, דער הײםט נאלר נע׳פטרעננט.
םים. די בא כיססן די

 םאר־ האט דעלעגאציע די מינוט. דריי־פיר דויערן םארהאנדלועען די
 טיר װעלן בית־עולם, אפן חכרים די באנראבן וועלן םיר װען אז שפראכן,

 טוזן בית־עואם צום ניין אבער פראצעםיע. א אן איינציסװײז״ אוםקערן זיך
 םענ אפיציר דער אפטרעטז. ניט װעלן ארבעטער די :נעזאנט זײ האבן טיר,
טיר. װעלן גײן — ניט אדער ׳שיםן

 אפצוטרעטן. אויסרײד, אז םענלעכקײט, א נעפרנען האט אפיציר דער
 פראצעםיע״ א אן לויה דער נאך םאנאנרערצוגיין ויך פאר׳צפדעכן מיר אויב
גיין. מיר מענן

בית־עולם. אםן געװעז טיר זיינען ארום צײט קורצער א אין
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רעװאלוציאנער א פאר זיך פארשטעלט שפיאן צ«רישער «

 םיכל ישראל פראװאסאטאר מיטן באקאנט דיך איך האב דוױנםס אין
קאפליגםקי.

 ארנאני־ דער אין פלאץ אױסדערוױילטן באזונדערן, א םארנומען האט ער
 אײנשטעאן — נעװען איז ארבעט זיין ןך.>5סועכײ דער נעתען איז ער זאציע.

 די םאר בוכעטאבן( )בלייענע שריפט אײנשאפן דרוקערייען, אוםלעגאלע
 זאל מען װאו מעכל, ׳טטיסלעך אין באהעצטענישן פאבריצירן דרוקערייען,

 אריבער־ מיטהעלםן און דאסוטענטן, רעװאאוציאנערע װיכטיהע האלטן סענען
 ם׳האט װאם אלצריננ, :סוריז נרענעץ. איבערן רעװאלוציאנערן עמונלען

 סאפלינםסי׳ן. םון הענט די אין נעלענן איז טעכניה, טיט פארכינדתג » נעהאט
געװער. פון פראגע די צוגעסוטען איז שפעטער

 זינט )געהײם־פאאיצײ( ״אכראנפע״ דער פון דינםט אין עד איז נעװען
 רעװא־ ארױםנעגעבן נעלט, נוטע פאר ער, האט צייט גאנצע די און ,1897

אוציאנערן.
 באםארבט איצט איז נםש דעם צו באציאונג טיין אז םאר, טיר ׳פטעל איך

 באציאונג אזא םאר זיך קען סיינער אים. װעגן װיים איך װאס דעם, דורך
 דער האט 1905 אין אױן־ אז איצט, דעריבער זאנ איך זוען םארהיטן. ניט

 טראנ איך «ז טעניצעך, איז איינררוס, שאעכטן « נעםאכט טיר םענטע
 — םאסט « אבער איז עם געפילן. איצטיסע טיינע צייט יענער אר אריבער

 דעם נעהאט ליב ניט האב איך אז — דייטלעך זייער דאס געדענפ איך און
דערזען. אים האב איך װאס טאצ, ערשטן דעם פח פאחפוין
 זײנען עם פװארסיר. דער אים בא םארזאטלוננ » נערדען איז עס

 די טיט זיר האב איך מענטשן. צען־צװעאח ערך אן צוזאםעעעסומען זיך
 ■זיד איך האב אאע םרן אבער טאצ ערשטע דאם באנזגננט זיי םון מערפמע

 װעםעם און י׳פראא־טיכא נערוםן האכן א^ע װעםען איינעם, אױ אומנעקוהט
 סאפ־ נעװעז איז נעװארן, געװאויר ׳צפעטער בין איך וױ פאטיליע־נאטען,

װאם דאם, איינדװס םאדנעם א נעטאכט רעמאלט האט טיר אח לינםסי.
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 אוכד בלאסלעכן, לאנגן, א נעהאט האט ער נעלאכט. ניס האט םזןנטש חמ־
 די זײנען נעזאגט, דעטאלט םיר איך האב אױנן, די און פנים, באווענלעכן

אייגן. םארנלױוערטע װי נראלעכע, װאסערדיסע״ קאלטע, םיש. א םון אוינן
 אין פארשטארסט זיך האט םער אלץ באנעננט, אים האב איך םער װאם

 ער האט טאםער לאכן. צו װי ניס וױיסט םענטש דער אז איינדרוס״ דער םיר
נריםאסע. קרוםע א ארויםנעסומען איז געטאן, שםייכל א

 דאס אז םיר״ םעז האט נעזאנט אבער ברייטלעך. גאנץ ער ה־אט נעלעבט
 באלעכאס א פאר נערעכנט זיך האט ער קאנספיראציע. צוליב טאן ער טוז
 אלערלײ פארשטאנען נוט ער האט שלאשער, א אליין טעטאל־װארשטאט. א םון

 אינסטרױ פארשיידענע מיט װארשטאט א נעהאט האט ער טעטאל־ארבעטן.
 אים בא איז באשעםטיסט נױנאהן. אלעם מיט סוזניזן סלײגער א םיט םענטן״
 טיכר חברים, לויטער — מעטאל־ארבעטער םינ^־זעהם םון נרו&ע א געװען

 םארלאזן. נעהאגט זײ אױ זיך מ׳וזאט װאם ארנאניזאציע, דער n& נלידער
 אנדערע און דרוקערײעז פון טיילן געהאלטן מעז האט װארשטאט דעם אין

 אױך נעװער. זאפאםן האבן צו נעװארן נויטיס איז 1905 םון סוױ צום »אכן.
 דורכנעגאננען איז נעװער פונעם טײל א באזארנט. סאפלינםסי האט דאס
 אלטע פארריכט און אויסנעבעםערט טען האט דא װארשטאט. זיין תרך

רעװאלתערז.
 אוים־ טיר איז דעמאגםטראציע, גרויסער א ערב ־זומער, םוױ טאל אײן

 באאומרואיקט געװען זיינען אלע מיר הויז. סאפלינםקי׳ס באזוכן צו נעשומעז
 די באםאלן זאלן האזאסן אז ריכטן, געקענט זיך מ׳היאט װאם דעם, צוליב

 באװאםנטן א ארויםצואװײזז באיטלאםן נעװען איז עם דעטאנםטראנטן.
 נעפין טיש אםן סאפלינסהי׳ן בא אנפאצ באװאפנטן דעם קעגן װירערשטאגד

 פארסויפט םען װאם זופ־״קענס״, די םון גרוים די פושסעם, בלעכענע צװיי איך
 םרענט און פושסעם צװיי די אן« וױיז א מוט קאפלינסקי אמעריסע. איז
 װייס איך אז זאג, איך ?״ אח דאם ױאס וױיםט ״איר :שמייכל א מיט םיר
 אױב מארגז. אױ צונעגרייט באמבעס זיינען דאם אז טיר, דערסלערט ער ניט.

 די אט םיט פארטיידיסן זיך דעםאנםטראנטן די װעלז נויטיק, זיין װעט עם
 ארוים־ זיך האט עס װי באטבעס, די אויך )האגטינראנאטן(. שפילעכלעך

װארשטאט. סאפלינםסי׳ם אין נעװארן םאבריצירט זיינען נעװיזן,
 ערשטנם. איז דאס ? אויפגעדעסט אים טען האט אזױ װי :פראנע די איז

? צײט לאנגע אזא האלטן נעסענט זיך ער האט אזוי װי :צוױיטנם און
 שייך איז װאם שפעטער. ענטפערן איך װעל פראגע ערשטער דער או»

א געװען איז פראװאסאטאר דער אז סאנםטאטירן, מען םוז צוױיטער, דער
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 אוים־ ער האט באװיזן, נאכדעם האט אוגטזןרזומנג די וױ פאח«וין. כיטרער
 ה. ד. ״אכראנסע״, דער םון באדערםענישן די באםרידיהן צו פלאן א נעארבעט

 אנהאלטן צייט זעלביקער דער אין און צאר, דעם נעטרײ דינט ער אז ײייזן,
 דעריבער זיך האט ער ארנאניזאציע. דער אין שמעלונג םטראטענישע זייז

 נעהאט, טורא האט ער צענטראל־סאםיטעט. דעם ארױסצוגעבן לםשא, געהיט,
 טעכנישן סיין םאר װעלז ניט אים װעט צענטראל־סאטיטעט אנדער אן אז

 ער םלעגט ליניע ערשטער דער אין טאן? ער םלענט װאס־זשע אנענט.
 כדי ארגאגיזאציעם, אגדערע םיט ״בוגד״ פונעם פארבינדונגען די אױסנוצן

ארגאניזאציעם. יענע ארױםצוגעבן
 אים צו טעכניס. גוטע א געהאט האט נעדענקען, מען רארח ״בונד״, דער

 אזא איינע דרוסערייען. איינשטעלן העלםן זאל ער אז װענדן, זיך מען םלעגט
 רום־ דער פאר געװארן אײננעשטעלט הילח קאפלינםסי׳ם טיט איז דרוסעריי

 קאפ־ ?ישינעװ. אין ארבעטער־פארטיי סאציאל־דעמאהראטישער לענדישער
 צזליב אז ־,vt םארשטייט דרוסערײ. נאנצע די ארױםנעגעבן האט אינםקי

 אױך םלענט ער נעהײם־פאליצײ. דער אין פרעםטיזש זיין געװאסםן איז דעם
 א האב איך טוער. אײנצלנע און דרוקערײען קאעכערע בונדישע ארויסנעבן
 אננעסוטען בין איך װי באלד ארויםנעגעבן ער האט מיך אויך אז םארדאכט,

 אמ אז םארזיכטיס, אזוי נעהאלטן זיך ער האט דערביי אבער װילנע. סיין
געםאלן. ניט םארדאכט סיין איז אים

 אין אים צו נישסשה׳דיס. גאנץ געלעבט ער האט געזאגט, ה׳אב איך װי
 איטי־ אמאצ איז רעװאאוציאנערן. אלעראיי ארײנקומען שטענדיס םלעגן חויז
 איז דוױנםס, אין אפשטעלן זיך נעדארםט האט און םיביר םון אנטלאםן צער

 םען האט סװארטיר. דער אױ סאפאינםקי׳ן צו נענאננען ערשטע דאם ער
 רעװאלוציאנערן, וױכטיסע אױםער־שטאטישע םון באראטוננ א האבן נעדארםט

 דערביי םלענט סאפילינםקי קאפלינםסי׳ן. בא פארזאטלט אםט זיך טען האט
 צו םורא װאם ניט איר האט םיר ״בא זיכערקייט: םון טאז א טיט זאנן

טשעפען.״ ניט אײך װעט סײנער האנן.
 נעםינט אט ? דאם מען דערלאזט אזױ װי :נעװאונדערט זיך האב איך

 װאוינתג. זיין אטאיז הויז. סאפלינםקי׳ס אעבן דא טאסע װארשטאט, דער זיך
 איז װאם מענטשן, א םון קװארטיר די נוצן צו זיך מען דערלױבט אזוי װי

 גע־ טיר טען האט ? ארבעט קאנםפיראטיװער װיכטיקער מיט באשעםטיסט
 באלפ־ א םאר נאר ארבעטער, סיין םאר ניט פאררעכנט איז ער אז ענטםערט,

 םארדאבט סיין נעװיס אים אח תעט ארנעטער. באשעפטיקט װעלכער באפ,
םאלן. ניט
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אױגן די אלעמען פארבלענדט פראװאקאטאר דער

 א געװען איז זי פרוי. א געה־אט האט םראװאהאטאר דער האפליגסקי
 םינןז־ יאר א םון ארבעטער־םרוי טיפישע א באריידעװדיסע, א לעבעדיקע,

 װייניסער ערלען־• און אםנהארציס געווען זיך, דאכט איז, זי און־דרייסיס.
 םוד. באוטיסן א באהאלט װאם מעגטש, א וױ אויסגעזען זי האט אלצדינג םון
 האט דאך און פראװאסאציע. םאנ׳ם איר װענן נעתאוסט זי האט דאך און

 געצאלט אים האט רענירוע צארישע די װאס נעלטער, די פון גענאםן זי
האנט. פולער א טיט

 געהאט ליב האט ער קאנטראםטן. געװעז זײנען װײב, און מאן צװיי, די
 ;געלאכט ניט סיינמאל האט ער געשטועםט. נאכאנאנד האט זי ;שװײגן צו
 נעפענטעטער, א ררי ארוםנעגאננען איז ער םרײלעכע. א געװען דוהא אין זי

 האט ער זשװאװע. א געװען איז n ;בלאםהײט פארגליװזגרטע שטיס א װי
 ענערניע. גרױםער םון אײנדרוס דעם נעטאכט האט זי ;קיענסלער אויםנעזעז

 מענטשן. צוױי די םון העננזאץ דעם איבער געװאונדערט אםט זיך האב איך
 אינעם אײננעלעבט נוט נאנױ זיר האבן זיי אז ארױםגעוױזן, זיך האמ דאך און

 דעםאםסירט זגנדלעך איז ער װען און ארבעטער־באװענוגג, דער פון פארראט
 ווען און אים״ םאר אײננעשטעלט גענא און צײן םיט זיך זי האט נעװארן״

םארשװאונדן. אים מיט זי איז אנטלאםן, אי-ז ער

 פרא־ סייז ניט אאייז אםשר טיט־םאררעטערין. א שותם׳טע. נעטרײע א
 םיט װאס פראױאסאטאר. א ארויםנעהאלםן יארן דאך זי האט װאסאטאר״

טאנ. היינטיסן ביזן ניט איך װיים געשעז, איז איר

 טאטזד אזױנע האבן אשטײגער, װאם, געהאטסינדער. האבן מעכטשן די
 זיי םרן האט װאס ? סינדער זייערע םון צוסונםט דער װענן געטראכט םאטע

 נאך װעט צאריזם דער אז נעריכט, זיך פאפלינססי ה^ט ? װערן געזאאט
 םאר־ דעם אים, נאר ניט באצאלן װעט ער אז און יארן צענדליקער דױערן

 גשטה ״יענעט׳ם I זאגן דאם סעז װער ? סעדער ■זיינע אויך נאר רעטער,
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 װענן ריידן שויז טעז זאל װאם היינט רום. דער זאנט פעלד״, טונסל א איז
? פראױאהאטאר « םון נשטה דער

 די װאס דערםאר, מערכטנם ? האלטן זיך פראװאקאטאר א סעז פארװאס
 ןןו נענויגט געוױינטלעך זיינען ארבעטער־ארנאניזאציע אן םון טיטגלידער

 פאםירט עס אםילו אויב צװייטן. א ניט םארדעכטיפט טען וזברים. די נלויבן
נוטן. צום אויםטײטשן ראם טען פרואװט זאך, טאדנע א יענעם טיט

.1905 פיז װינמער אינעם סאפלינססי׳ן מיט ביישםיל א נעזען האב איך
 בא־ זיך האכן עס דװינםס. אין באראטונג א זנ&עם נעװעז איז עם
 אויך איז באראטונג דער א^ שטעט. אנדערע םון דעלענאטן עטלעכע טייליסט

 די װאו פלאיז, דעם באפאלן פאליצײ די איז פלוצלוננ סאפלינםסי. געװען
 צװעלו*. מאן א — אלעםען ארעסטירמ האט מען פארגעקוטען. איז באראטוננ

 אומשאסטאס פאליצייאישן אין נעװארן געבראכט זיינעז ארעסטירטע די
 :אט־װאם ארעםטירטע די פון נעהערט אליין נאכדעם האב איך )סטיישאן(.

 די באטראכטן אננעהויבן און ארײננענאננען איז פריםטאװ דער נאר װי
:אים זאנט אגן סאפלינםסיץ אח אוינז די אויױ ער הויבט ארעסטירטע,

? אהער איר קומט װי ? סאםלינססי דא, אוין־ איר —
 אז נעװאוסט, ניט מםתטא האבן ארעםט, דעם נעטאכט האבן װאם די,

 םארװאונדערט, אזוי זיר האט פריםטאװ דער דארט. זיך נעםינט סאפלינסקי
 אבער קאנטראלירן. אויפנעהערט זיך האט ער אז חבר, זײן דערזעענדיס

 האבן זײ ווערטער? זיינע דערהלערט נאכדעם ארעםטירטע די האבן אזוי ױי
 נעוױינטלעך באלצבאגז. א גגי באסאנט געװען איז סאפלינםקי אז נעזאננ^

 רער װען טעטיסייט. רעװאלוציאנזגרער אין טישן ניט זיך באלעבאטים םלענן
 ארעם־ די צװישן באלעבאם בכבוד׳יסן א דערזען עם, הייםט האט, פריםטאװ

םארװאונדערט. ■זיך ער האט טירטע,
 פריםטאװ דער האט װאנען פון :םרעגן צו אײנגעפאלז ניט איז סיינעם

? נאטען זײן נעװאוסט ער האט פארװאם ? קאפלינםסי׳ן נעסענט בכלל
 זיי־ ארעםטירטע די נעשיכטע. מערסײירדיסערע א נאן־ סוטט איצט און

 זיצוננס־פלא׳ז, זייער צו נעסוםען איז פאליצײ די װען ארייננעםאלן. שלעכט נען
 אייניהע בוידעם. אםן ארױפנעקראכן זיינען אײניסע לריםן. בענוטען זײ האבן
 נעװען, סלאר איז עס בוידעטער. אגרערע אח ראטעװען נעפרואװט זיך האבן

 נעכאפט, זיי מ׳האט ותגז פערזאנען. פאליצײאיש־פארדעכטיסע זיינען דאם אז
 און פאםםארטן םאלשע נעהאט האבו אייניקע אז ארויםנעװחן, זיך האט

כאםט פאליציי די װען וױיזן. נעסענט ניט פאספארטן סײן נאר האבז אײניסע
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 םען האט דא יארן. גיט אױכ חד׳פים, אפ זי מען האלט כאפטע, אזא אריין
t׳ אן באפרייט אאעמען אוז — טענ עט^עכע אפגעהאצמן ״Die .טענות

 נעטאן. דאם האט פאליציי די פארתאם פארשטענדלעך, נאנ׳ז איז עם
 נעװען איז האפאינםסי פעטערבודג. פון באפעל א אמ געשען דאם איז םסתטא

 ריזיסירן. קענען אים טיט זאל מען אז פאליציי־דעפארטטענט, כאם וױכטיס 1צ
 ארוים־ דאס װאלט — אינעריקע די םארהאלטן און אליין אים ארויםלאזן

»?ע. ארויםגעלאזט אים ליב1צ pie׳ םען האט פארראכט. א נערוםן
 באםרייאונג דער טיט געװעז משמח שטארס דעמאלט זיך האבן םיר

jw דװינםסער נארי׳פע אזא געזאנט, טיר האבן סטייטש, ארעםטירטע. די 
 זייגען הענט זייערע אין אז אײננעזען, ניט ה־אבן :כלאמפן אזוינע פאליציי.

העכט. פאליטישע עטלעכע ארײננעפאצן
אונז. פון קליגער געװען זייגען זײ «ז איז, אטת רער

 פראװאקאטארישע סאפלינססי׳ם געװארן אױפנעדעסט איז אזוי װי
?ארנעט

 אפ־ איננאנצן דרױןערייען אוםלענאלע די זיינען 1905 פון אסטאבער אין
 ארויסגײן אגגעהויבן האבן 1906 $נהױב און 1905 סוןז נעײארן. נע׳פאפט
 ארויס־ אגגעהויבן האט ״בונר״ דער צייטונגען. רעװאאוציאנערע אענאלע

 אײננעיפאםט זיך ער האט דעם צולינ ,,פאלסס־צייטוגנ״. טענלעכע די נעבן
 םונעם םעקרעסאר איצטיסער דער )באםסין, דרוסעריי לענאלע אײנעגע |8

 דרוסערײ(. דער םון באאעבאס נאטינעלער דער געװען איז ארבעטער־רינג,
 אין צייטונג די וואו װילנע, סײז אריבערגעםארן איז צענטראא־סאםיטעט דער

 נא־ איז מעטאל־ארבעט, מיט באסאנט זייענדיס סאפלינסקי, ארויםנענאגנען.
 אאטע די דרגקערײ. נייער דער םון טאשעיסט םארן געװארן מטיםט

 נאכדעם, אםילו פאר׳שװאונדן. איז אוטלענאליטעט הוגדערט־פראצענטיקע
 אזא נעװען גיט סיינמאל ׳מוין איז ,1907 אין נעזיגט האט רעאקציע די װען

 צענטראא־ םונעם טיטגאידער די .1905 םאר װי קאגםפיראציע, עארםע
 טיטו פארכינדונגען סאפלינםסי׳ם ^ענאצ נעלעבט םערםטנם האנן סאםיטעט

 וױיניסער pie׳ האט אליין ער נעױארן. אפנעשװאכט זײנען צענטראא־סאטיטעט
 ספע־ זייז :פראםט־פשוט ״טעכגיקער״. א באװעגתנ דער דינען געסענט

 דעריבער האט ער גױטיס. טבאדינגט1א נעײעז ניט מער איז דינםט ציםי׳פער
דער םוז אויםזיכט ארםער6׳ אזא אתטער ניט ׳פטייט ער אז םיאן, אננעהויבן
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 טער אױםצוגעבן דערלויבן אנגעהויבן זיר ער האט םריער. װי ארנאניזאציע,
 נעהאלם זיין דעראױנט האט דאס וױ רייכער, םיל אעבן געגומע! האט ער געלט.

 דערװעסט און אוינן די אין געװארםן זיך האט דאס חודש. א רובא 50 םון
 מעננדפן האבן — נעאט? אזויםיל האפיצינסקי׳ן צו סוטט װאו פארדאכט.

 םון סעשענע דער אין האנט א ארײננערוקט חכרים האבז איינטאל געפרענט.
 דער־ האט דאס פאפירצ הונדערט־רובאדיס א ארויסנע׳שלעפט ארן טאגטל ז״ן

«ל׳ן. נעווען איז דאם ניט נאר אבער חשר. גרעםערן » נאן־ װעסט
 אוים־ דער מיט םארבינדוע אין געװארן אויםנעדעסט איז קאפלינםסי

אזעװ. טײסטער־פראװאקאטאר דעם פון דעקוננ
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קאפיטל צװײ־און־פופציקסטער

פארדאכט אונטער פראװאקאטאר דער

 דעם נעטראנן ארנאניזאציע דער אין האט סאינען םישל םרײנט טיין
 איז און װארשע אין נעװארן ארעםטירנז ער איז 1906 אין ״מנה״. נאטען

 דערצײלן, װיל איך װאם דאם, פארשטײן צו כרי חדשים. לאננע אפנעזעםן
אט־תאם. נעדענסען טען דארח

 פארשיסט .1902 יאר אין סיביר פון אומנעקערט זיך האט קאינעז םישל
 אבער נאראדניסעם, םון ארגאגיזאציע אן אין אנטייל םאר אים מען האט

 איז דאם אזוי ווי גיט, וױים איך טארקםיםט. א זין־ ער האט אוטגעקערט
 צענטראל־סאטיטעט םארן ארבעטן אנגעהויבן האטער 1903 אין אבער נעשען,
 םאװעמ־ די ;באלשעװיס א געווארן ער איז 1917 )נאך ״בונד״. םונעם

 האט ער װאו בערלין, אין פארטרעטער איר זײן צו געשיקט אים האט רעגיררנג
 םון יןרינם־געפאעענע רוםי׳טע פון עװאסואציע דער איכער אויפזיכט נעהאט

דײט׳טלאנד.(

 סײן אײננטלעך האט ער ארוםפארן. — נעװען איז אדבעט סאינענ׳ם
 פאר־ האט װאם ריננ, דער געווען איז ער נעהאט. ניט װאוינוננ שטענדיקע

 ׳עטאט פון םארן םלענט ער צענטער. טיטן ארגאניזאציעם ארטיקע די בוגדן
 אומסערן זיך נאכדעם און ארגאניזאציעם די מיט באראטן זיך שטאט, צו

 צענטער, מיטז זיצוננען די אפנעהאילטן צװײ אדער װאך א אױ צענער אין
 נענאננען דאם איז אזוי לאנד. איבערן טור זײן אױ לאזן וױדער זיך ער םלעגט
 פונעם םארטרעטער רײזנדיקער אזא נעװעז ער איז 1904 םוף ביזן יארן.

 1904 םוױ צענטראל־קאטיטעט. םונעם טיטגאיד קײז זייענדיס ניט צענטער,
 דעם װענן נעײאוםט צענטראל־סאטיטעט. אין געתארן ארײעענוטען ער איז

 נאר עטלעכע די און צענטראל־קאטיטעט םונעם מיטנלידער די גאר האבן
 און ארום — צענטער װענן אלצדיננ נעװאוםט האבן וואה םענטשן, נאענטע

 איבערן ארנאניזאציעס די םאר טענטשן. צװעלף אדער צען ערך אן ארום
 נאמען אינעם הומט װעלכער אגעגט, רייעדיקער דער נעבליבן ױנה איז לאנד
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 אגענס פשוט׳ער איזא ער צי נעםרענט, ניט אים האט סיינער צענטער. םונעם
צענטראל־סאטיטעט. פונעם מיטנליד א אדער

:אט־וואם דערצײלט קאיגען נאכדעם מיר האט
 פאר א טיך םעז האט װארשע, אין נעװארן ארעםטירט בין איך װען —

 קאםפראםיסירכדיסע סיין טען האט טיר בא פארהער. א אן אפנעהאאטן װאכן
 זשאנ־ צום ארוים מיך מען רופט וואכן צװיי נאך נעפתען. ניט דאקומענטן

 װארים זײן, מורה זיך דארח איך אז טיר, זאגט יענער פאאקאװניס. דארמםקע
 וױיסן״, םירא ארבעט. םיין װעגן הײטן5איינצי אלע אכדאנע די האט םיי־וױ

 ז״ט םיביר, םון געקומען זײט איר ײען ״אז זשאנדארם, דער געזאנט האט
 1904 סוױ צענטראל־קאמיטעט. םונעם אגענט רייזנדיסער א געװאדן איר
 פואבארעכטיס• א װי צענטראל־קאמיטעט אין נעװארן ארייננענומען איר זײט
 איז סאינען(, םיר )דערצײלט דערהיערט דאס האב איך װען טיטגליד." טער

 כין איר װאסער. אייזיקער טייך א םיט אפגענאםן טיך װאלט םען וױ נעדוען
 םארנעסן האב איך אז געראנקעז, אין םארטיפט אזוי זיצן געבליבן טיטאמאל

 האב איך טיר. צו טענות ■וײנע און זשאגדארם דעם ארעםט, אייגענעם מיין
 צום נאענט נאר איז װאם איטיצער, — אגגיגז גיפ .אטזיצסד :נעזאנט טיר

 טיטגליד א געווארן כין איך װען וויסן״ גיט קען קיינער צענטראל־קאטיטעט.״
 דער זיצונגען. די בא נעװען איז ער םײדן צענטראיצ־קאמיטעט, פונעם

 דער־ זאלן װאם דאהוםענטן, נעװארן. ארעםטירט ניט איז צעכטראל־האטיטעט
 אריינ־ ניט זיינעז צענטראל־סאטיטעט״ פון טיטגציד א איז עס װער ציילן,

 דא וײנען װעלט גאגצער דער אין זשאנדארםען. די פון הענט די אין נעפאאן
 ווער און אגענט אן ם׳איז װער וױיםן, ױאם מענטשן, עטלעכע נעציילטע

 זשאנדארם דער האט םארװאם־זשע צענטדא^־האםימעט. פונעם םיטנליד א
 הייסט, דאס דערצ״לט. איםיצער אז הײםט, דאם ? ידיעות נענויע איצע די
צענטער. םאמע אין פראװאקאטאר א האבן טיר אז

 זיק אין איבערניין אנגעוזויבן ער האט האיגען, מיר דערציילט דא, און
 נערעדט ניט האט ער פנים. צו פגים פון םענטש, צו טענטש פון געדאגס

 פראגן. זיינע אח געענטםערט ניט האט ער פאלקאװניס, זשאנדארמםקע מיטן
 םונעם טיטנ^ידער די פון אײנעם יעז־ן אװעקגעשטעלט געדאנס אין האט ער

 פונעם זיצרכנען די בא זיך געפיגען תאם די, פון און צענטראל־סאטיטעט
 נע־ האט אח — אלצדיגנ אים װעגן װייסן װאם און צענטראא־סאטיטעט

ג\נוגן פרעגט:
 פערזאן צו פערזאז םון גײענדיס — סאיגעז, טיר זאגט — אזוי, אט —

 ישראל• m שטיק נעבאיבן איך ביז אנדערן, נאכן איינעם אױםשליסנדיס און
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 םאר־ אױב ח^שות־נעפיצ א װי דורכגענומען םיך האט עפעם םיכא׳ען.
 — פארװאס? סאפ^ינםסי׳ן. װי אנדערן, סיין ניט איז אימיצן, דעכטיסן

 אז זאנן, נעקעגט ניט אױך האב איך אבער זאנן. געקענט ניט איך װא>ט
 )וױינשטײנ׳עז, רחטיל׳ן צו שטיינער א וױ צוטרוי, אזױםיא אים צו האב איך

 )פרומהעא, אםתר׳ז אדער סאוועטן־פארבאנר( אין טוער אנגעזעענער איצט
 איבעריקע אצע װענן םאװעטךפארבאנד(. אין טוערין קאמוניסטישע אויר

 געפיצט, ניט איך האב האפאינססי׳ן װעגן זיכער. נעםיאט איך האב מענטש[
סוןז. ביזן אים טרוי איך »ז

 טיר זיך. פאר צוױיםלען •זײנע באהאאטן האיגען האט םונדעסטװעגן
 דעם דערצײלט ניט אפילו באפרײאונג זייז נאך האט ער אז זיך, דאכט

 געהאלטן האט ער אז אויס, װייזט פארדאכט. זייז װענז צענטראל־סאטיטעט
 חברים זיינע םאר ארויםרײדן זי זאל ער אז ערנסט, צו פאר באשוצדיקונג די
 ץיין נאך באאד צונאנג. שאעכטער א געװען איז דאס באנרינדתנ. א אן

 װאלט םען אונטערזוכונג. אן טאבן געײען געדארפט ער װאלט באפרייאוננ
 ערנםט זאך די ארײן נעמט םעז װען פראװאקאטאר. דעם נאכשפירן געדארפט

אויםנעםינען. געקענט לייכט אים טען װאלט הזגנט, די אין

 דער האט 1907 יאר דעם נאך אז געדעגקען, ׳שוין מען מוז דא אבער
 צו נאענטסייט אייניקייט, די אננעװאוירז בכאא צענטרא^־קאםיטעט בוגרישער

 .1905 ביז געהאט האט ער װאס שלאנ־קראםג/ די און ארגאניזאציע דער
 די אונטער געװארן צעפאלן מאס גרויסער א אין איז גופא ארגאניזאציע די

 טענדענצן נאציאנאאיםסישע די רעאקציע. צארישער זינרײכער דער פון סאעפ
 געװאלטיס זיך האבן צענטער אין און עדטער די אןז םירעריפאפט דער איז

 בור־ דער אפגענעבן באג״םטערונג טיט זיך האבן טוער סך א פארשטארהט.
 אונטערערדישער דער רעײאלוציע. די פארגעסנדיה סולטור־ארבעט, זשואזער
 יענע אין טענשעוױזם דער אויב פארשװאונדן. איננאנצן כטעט איז אפאראט

 אין מענטשן דעמאראליזיה םון טענדעג׳ן א געהאט בכאא האט יארן
 טענדענצן די $ט דך האב] ארבעט, רעװאאוציאנערער דער םדן אפציען זיי

״בונד״. אינעם שארפער םיא ארױסנעװיזן

 רעװא־ ערנסטער »ן אאיין האינעז, םישא — זײן ניט זאא םעשה די װי
 פאר־ דעם דעמאססירן צו -זאן■ סײן אונטערגענומען ניט האט ?וציאנער,

 םאציא־ דעם פון אויפדעסונגעז נרויסע די געסומען זיינען עם ביז ברעכער,
כורצעוג ליסט־רעײ^וציאגער
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קאפיטל דרײ־און־פופציקםטער
םאררעטער א פון םוח דעד

 אױםדעיןוננ דער מיט רוסלאנד אין םענםאציע א געװען איז 1909 אין
 שדיםטשטעלער דער אים ד>אט אויםגעדעסט אגמץץ. פראוואקאטאר דעם םון

 אויםלאנר. אין נעלעבט האט װאם םאציאליםט־רעװאלוציאנער, א בורצעװ,
 נע־ א םיט םארבונדן זיך האט ער ארכעט? אטידער צו בורצעװ סוטט װי

 ארוים־ אויך איז װעלכער פאליציי־דעפארטטענט, דעם פון באאטטן װעזענעם
 דאם — פעטערבורג אין פאליצײ־דעפארטמענט רער אויםלאגד. קיין געםארן

 שפיאן־ נאנצער דער מיט אגגעםירט האט װאם צענטער״ דער געװען איז
 אונטער געשטאנען איז פאליציי־רעפארטטענט דער רוסלאנד. אין ארבעט

 די באסעטםן פון ארבעט די און אינערן־מעיםטער, דעם פון אויפזיכט דער
 םון באאמטער נעװעזעגער דער הויפט־אויםנאבע. זיין נעװען אח רעװאלוציע

 נעהאט האט ער אז שטעלע, הויכע אזא םארנוטען האט דעפארטטענט דעם אט
לאנר. גאנצן איבערן פראױאסאטארן די תעגן באדיכטן אלע צו צוטריט א

 האט ארז פראװאקאטארן אלע םון צעטל א נעמאכט זיך האט טענטש דער
 באשטעטיסן װאם דאקוםענטן, די םון קאפיעם םאטאםטאטישע אראפגענומען

 אױםלאנד, סיין ארויםנעפארן איז ער װען ארבעט. פראװאסאטארישע די
 טײא א איבערנעגעבן אים האט און בורצעװ׳ן םיט פארבונדן זיך ער האט

דאהוטענטן. די פון
 איז אזעװ פראװאקאטאר. א איז אזעװ אז באװיזן, האבז דאקומעגטן די

 אטענטאטן טעראריסטישע ארגאניזירן געה־אלפן האט װאם מענטש, דער נעװען
 דארח םען פערזאנען. הויכגעשטעלטע אנדעדע און מיניםטארן פון לעבן אפן
 טעראריםטן די פח הענט די םרן געפאצן איז 1905 אין אז פארגעםן, ניט

 גרױםםירשט דער צוױיטן, דעם ניסאלאי םון אנסל דער װי העכט, אזא אםילו
 צענטראל־ םונעם מיטגליד א געװען איז אזעװ אלעקםאנדראװיטש. סערנעי

 אנםירער אן און סאציאליםטךרעװאלוציאנערן פארטיי דער םדן סאמיטעט
 דער* נעאאזט עם, הײםט האט, אזעװ ארגאניזאציע. טעראריםטישער איר םרן

 זײן אנצווזאלטן כדי מלוכה, צארישער דער םון באאמטע װיכטיקע םארדן
 סענען צו כדי און םאציאליםטךרעװאלוציאנערן פארטיי דער אין פאזיציע

 אטענטאטן די םון טייא א אז םעגלעך, איז עם רעװאאוציע. די םארראטן
פאליצײ־דעםארטטענט. פון צושטיםונג דער טיט נעװארן געפלאנעװעט זײנען

 בא• זײ אח םאסטן אלע די ארויםנענעבן האט וועלכער באאםטער, דער
א ארויםנעגעכן אויך האט דאסוםענטן, אוטבאשטרײטבארע טיט שטעטיקט
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 נא־ דירעתט, נעטאן ניט דאם האט ער פראװאסאטארן. אנדערע רײ גאנצע
 םערס־ םון הװאל דער געװארן מיטאמאל בורצעװ איז אזױ בורצעװ׳ן. דורך

 רום־ אין פראװאקאטארן און שפיאנען אלע װעגן איגםארמאציע וױדדיסער
 אים בא זיך האט עם אז סאפ, דעם םארדרײט אזױ אים האט דאס לאנד.

 שפיאנען זען נאכדעם אנגעהויבן האט ער און שפיאנאמאניע א אגטװיהלט
 מיר זיינען דאם ניט אבער מענטשן. פרידלעכע געװען זייגען עם װאו דארט,
 די צוױשן סאפלינםסי. פראװאקאטאר רעם װענן דערצײלן וױלן םיר אויםן.
 אויך דערמאנט ער האט ארױםגענעבן, האט באאטטער דער װאם נעםען,

 נאמען זיין װאם און ״בונד״ אינעם ארבעט װאם שפיאן, א פון נאםען דעם
 אבער געדענקט. ניט ער האט נאמען גאגצן דעם ״ספי״. מיט זיך ענדיסט

נאטען. דעם פון םוף דער איז ״ססי״ אז נעװאוםט, ער האט דאס
 ״בונד״. םוגעם צענטראל־קאמיטעט דעם איבערנעגעבן מען האט דאם

 ״בונד״ דער )פארװאם אפצוליינן. נעװען מעגלער ניט מער שוין איז עם
 זיך האט עם פארשטיין. צו שװער באמת איז לאננ, אזוי אפנעלייגט האט

 ״כונד״ םונעם צענטראל־קאמיטעט דער װי אסוראט אייגדרוק, דער באפומען
 אונטער־ די העגט זײנע אין ארײנצתעמען אנטשאיסן ניט אוםן בשום זיך קען

סאפאינםסי׳ן.( ױענן זוכוע
 תאם םארדאכט, שטיקלעך די צוזאמענשטוקעװען אנגעהיויבן האט מען

 געהאלט זיין וױ ברײטער געלעבט האט קאפלינםסי אננעסליבן. זיו־ האבן
 נעםונען צוםעליק מען האט סע׳טענע אין סאפלינםסי׳ן בא דערלויבט. עם האט

 ״םסי״. אח זיר ענדיקט נאמען האפלינםקי׳ן פאפירא. הונדערט־רובלדיס א
 קאיגענ׳ען אדויםגעגעבן האט צענטראא־סאמיטעט צום נאענטער » איטיצער

 צענטראל־ דער האפלינםסי׳ן. או« געפאאן איז פארדאכט סאינענ׳ם ארן —
 קאםלינסקי׳ם אין אריין איז מען טאן. עפעס באשלאםן האט קאטיטעט
 געמאכט האט מען און היים, דער אין נעװען ניט איז יענער בשעת װאױנוננ,

 אח פאםט־קארטל, אילוסטרירט אן נעפונען האט םען זוכוננ. נרינטיצעכע א
 רער דאטום. א אותױת קאיינע גאר םיט אננעשריבן נעװען איז עם װעלבן
 דאם האט םעז אז אזוי, צײכענונג דער אין ארייננעפאסט געװען איז דאטום

 װאוינוננ, זיין אין נעקוטען איז קאפלינםסי װען דערזען. געסענט אייכט ניט
 זיך, )םארשטײט קארטצ דאם אט באדײט עם װאם געםרענט, אים מען האט

 האט סאפלינםסי זשאנדארטעריע.( דער מיט ״דעיט״ א געװען איז דאם אז
 װאם דערהלערן, געקענט ניט האט ער אבער אהער, ארן אהין נעדרייט זיך

 מענטש דער סלאר: געװע[ איז עם באצײכנט. דאטום טיטן קארטל דאם
ארייגנעםאל!. איז
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 אוכד אזוינע אונטער צענטראא־האטיטעט דער טאן נעדארםט האט ױאס
 סיין סאפלינםסי׳ן םין אראפלאזן געטארט ניט טער שוין האט מען ? שטענדן

 אכטוננ װאוינוננ, זייז אין ארעסטירט האלטן נעדארפט אים האט םען אױנ.
 דער טיט און אויםנװעלט דער םיט פארבינדן ניט זיך זאל ער אז נעבן,

 ? צענטראל־סאםיטעט פונעם לעסישעם די נעטאן האב[ אבער װאם פאליציי.
 קוםענדיסן דעם פארטיי־פארהער א אױ סוטען זאל ער אז באשטימט, האמ זיי

טאג.

 אונטערזוכוננ, דער אח געסוסט ניט אז באוױזן, נאך נאר האט דאם
 םטייטש, םאררעטער. א איז ישראל־מיכל אז נענלויבט, ניט אל״ז זײ האבן
!ישראל־טיכל זייטר

 האט ער ןיי. םון סליגער נעװען אבער איז פארברעכער בלוטיסער דער
 די טיט װייב דאם פארנוסען האט ער פארטיי־געריבט. אםן נעװארט ניט

 זיינען ״אתטערזוכער״ די םארשװאונדן. איז און בעבעכעם די טיט סינדער
נאז. א טיט געבליבן

 א 1א״ פעטערבורנ״ אין נעזען אים טען האט יאר פאר א טיט שפעטער
 באנס א אױ געזעסז איז באסאנטע אלטע זיינע פון איינער נארטךקאנצערט.

 זיצט אים לעבן :קוס א טוט ער מוזיק. נעהערט און שטאט־גארטן איז
 קאפלינםסי איבערראשונג. פון נעטאן וואסל א אזש זיך־ האט ער קאפצינםסי.

אװעק. איז און אויםגעהויבן זיך ער האט — דערזען אים האט

 ניט סאפלינססי האט רעװאלוציע די איבערסליגן אבער — ?לוג, קלונ,
 האט װעלכע ,1917 םון מעד״דרעװאלוציע די םריער נעסוטעז איז עם נעסענט.

 דאהױ צענדליסער נעװארז אפנעדרוקט זיינען עס ארכױון. אלע אויםנעעםנט
 פראװאהאטאר. א געװען אה קאפלינםסי אז באשטעטיקט, האבן װאם םענטן,

 םפיסאס״ ״פאםלוזשנאי זײן ארכיװ פונעם ארױםגענומען האט רעװאלוציע די
 ״ם&י־ דעם צו באאמטן. יעדן װעגן געפירט זיך האט װאם )דינםט־רעקארד(,

 נענוי געשטאנען איז דארט פאטאגראפיע. 1זײ צוגעקלעפט געװען איז סאק״
 נעהײם־פאליציי דער פוז דינםט אינעם ארײננעטראטן איז ער װען םאדשריבן,

נעשיהט. האט ער כאריכטן ײעלכע און

 טויט דער איר טיט און אקטאבער־רעװאלוציע די נעסוטעז איז שפעטער
 סאפלינםקי׳ז געםונען האט רעװאלוציע די פראײאסאטארן. און שפיאנען םון

 אים טיט האט רעװאלוציע די מזרח־רוםלאנד. אין ערגעץ םארשטעלטן א
 םארטשפט איז סאפלינםסי פראװאסאטאר דער געמאכט. ניט װעזנם םר סיין

סארדינט. האט עד װאם דאס, נעסראנז האט ער טויט־שטראח. צו נעװארז
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קאפיטל פיר־און־פופציקםטער

ר&רבסט שטורעמדיסער א זומער, רױשיקער א

 שרײבן םרייד. א געװען מיר םאר װאלט 1905 םון געשיכטע די שרײבן
 אבער םרייד. נרעסערע א נאך טיר פאר נעתען װאלט 1917 םרן נעשיכטע די

 האב איך ארבעט. איצטיקער דער פון פלאן אינעם ארײן ניט נייט אלץ דאם
 טורםע אין פעריאד א ארעסט, אן .• עפיץאד אן װי ניט טער נעבן געװאלט

 אליין איך װאם דאם, נאר איבערנעבן געװאלט האב איך באפרייאונ^ « אח
 בא־ אלגעמיינע אן נעםאדעדט דארט און דא זיך האט עס אױב געזען. האב

 עםיזאר, דעם באלויכטן האט דאם װיפי^ אױ םיל, אזוי אף נאר איז טראכטוננ,
נעשיקדערט. האב איך װאם

 .1905 יאר פונעם הויפט־מאםענטן די אםילו נעבן ניט דעריבער װעצ איך
 שטיםוננ, די איבערנעבן נאר װעצ איך בוך. נאנצן » געפאדערט װאצט דאס
רעוואצוציאנערן. צװישן יאר יענעם אין נעהערשט ה$ט װאם

 צו פריילעכער געװארן איז טאג אלע אז אזא״ געזוען איז ׳עטיטונג די
 ברעכט עם װי נעזען, לאנד דאס האט טאג «לע אטעטען. צו םרייער ארבעטז,

 דאם װי געײען״ איז איינדרופ דער נייע. ד$זם שטייגט עס װי אלטע, דאם זיכ
 1אי שנעל זיך טראגט אין ברענ אלטן פונעם א&געריםן זיך װאלט ^עבן

 ברייטן א םון װאםערן הויך־אויםנעטורעטטע שטורעםדיקע, איבער אימפעטדיק
װ״טסייטן. םארכאפנדיקע אוטבאקאנטע צו פאראױם, םאראויס, — אקעאן

 נע־ געװאקלט, זיך האס אלצדיננ ארט. אםן נעבאיבן ניט איז זאך סײן
 דער םון מפלות די צו געװען נעװאױנט שױן ז״נען מיר נעבראכן. רוהט,

 א םון צעשטערונג די — צגטיצזא געסומען איז אט אבער ארטײ, צארישער
 האבן םיר און אזיע, און יאפאן צוױשן תאםערן די אין םצאט רוסישן גאנצז

 שונאים ערנםטע די אםילו האבן באנרעבעניש 'טין אגא »ז נעזאנט, זיך
 מען טאנ, דעם אק »ז דערציילט, םען געריכט. ניט זיך צאריזם דעם םון
 עססאדרע( )ראזשדעםטװענםסי׳ס םלאט רוםישער דער אונטערנענאגגען איז עס

איכד דער ניסאלאי, האט סריג־שיפן, יאפאנעזישע די םח סלעפ די אונטער
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 טיר האבן ״הײנט טאנ־בוך: זייז אין פארשריבן רוםן, אלע םון פעראטאר
פיסניס.״ גוטן א זייער נעתאט

 מיינוננ. נעזעלשאפטלעכע די צערודערט טער נאך האט קאטאםטראפע די
 רעװא־ די און ארבעטער־קלאם דעם טזט אונטערנעגעבן מער נאך האט זי

 ״פאטיאטקין״־ די קומט 1905 םון זומער אינטיטן פארטייען. לוציאנערע
 מאכן פאטיאמסין׳' ״פירשט קריג־שיח גרויםן א פון טאטראס[ די נעשיכטע.

 ארויס העננען קריג־שיח, די נעמען אפיצירן, די ארעםטירן אויפשטאנד, אן
פאן. רויטע די

 שוין האלט װעלכער סטרייס, א םאר צ״ט דער אין סומט אדעם אין
 די און פאליציי די אויפשטאנר. באװאםנטן א אין זיך פאדװאנדלען אין

 באריקאדן. דארטן און דא בויען יענע דעמאנשטראנטן. די אין שיםן םאלדאטן
 אדעםער אין געשטאגען איז װעלכער ״פאטיאטסין״, אפן אויפשמאנד דער

 עם שטאט. אין ארבעטער די פון מוט דעם דערהױבן טעכטיס האט האפן,
 מעלדן, קריג־שיח רעװאלוציאנערן םונעם מאטראםן די — מאטענט א סוםט

 זײ הארטאטן. די םון םייער דעם טיט ארבעטער די פארטײדיסן װעלן זײ אז
סאלדאטן. די דערשרעקן צו אח אריין שטאט אין מאל עטלעכע אריין שיסן

 אפגעםארן איז ארן תאלטן געסענט ניט לאננ זיך האט ״פאטיאטקין״
 נע־ די אבער אוגטערנענעבן. זיך האבן מאטראסן די װאו רוטעניע, סיין

 םונעם םלאט. רוםישן טיטז נלאט ניט האלט עפ אז באוױזן, האט שעעניש
ארטיי• דער אין אריבערװארםן רעװאלוציע די זיך קען םלאט

 און םאבריהאנטן די צוױשן דיננעניש א פאר קומט זומער גאנצן א
 טויזנטער, הונדערטער די אין םטרײסן ארבעטער די רענירוננ. צארישער דער
 עטלעכע צו פאבריפ זעלביקער דער און איין איז םטרייקן זיי טיליאנען. די אין

 העכערע םארערן ארבעטער די װאו םטרײקם, עקאנאטישע נאכאגאנד. טאל
 סטרייקם, פאליטישע אין פארװאנדלט װערן שטונדן, קידצערע און שכירות

 םרייהייט. פאליטישער םון פאדערונגען די ארוים שטעלן ארבעטער די װאו
 געזעלשאםט־ געװיםער א צוליב דערקלערט ווערן װעלכע סטרייקס, פאליטישע

 אר־ ה., ד. םטרייסם, עקאנאמישע אין פארװאנדלט װערן פאםירונג, לעכער
 די צו מיניםטארן צארישע די זאגן הנחות. עסאנאמישע פאדערן בעטער

 ניט זיי וועלן ארבעטער, די פון לאגע די איר פארבעסערט :םאבריסאנטן
 די זאגן שלעכט. זײ זיך־ לעבט עם — נערעכט דאך זיינען זיי :םטרייסן

 זיי ניב פרייהייט, טער ארבעטער די גיב רעגירונג: דער צו פאבריקאנטן
 װענן טראכטן װייניסער זיי װעלן פרעסע, ארן ארנאניזאציע םון רעכט דאם

פא־ און רעכטלאז טאסע דאך זײנען זיי ווארים םאדערוננעז, עסאנאטישע
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 זײערע ס״ פארשטארסן און — ארבעטער די דאס הערן פארשקלאםט. ליטיש
פאדערוננען. פאליטישע זייערע םיי און עסאנאמישע

 רעדט זי אכער צענזור, דער פון קנאפל אונטערן אלין נאך איז פרעםע די
 אװעקגעשיסט דערםאד םען װאלט יאר צװײ מיט צוריס װאם זאכן, אזוינע

 פאליטישע נייע — טויזנטער די אין נעדרוקט װערן ביכער סיביר. קיין
 אין איגן זיי םארבאטן. געװען אהער ביז זיינען װאס ביכער, עסאנאטישע און
 םחיה׳דיקע, — שוי־פענצטער די איז שטייען זיי ;בוכהאנדלוננען די

 אייראפע, אין ארדענוננען פאליטישע די װענן ביכער אפעטיטנע נייאינסע,
 אינטעלינענטן עולם דער ארכעטער־באװענוננ. דער ווענן םאציאליזם, װעגן

 בראשורן התגער. גװאלדאװנעם א טיט זײ אמ זיך װארפט ארבעטער און
אפן. פארשפרייט װערן

 אן — פחדן א װי זיך פירט •זי אבער נאך, ביםאעכוױיז גיט רענירוננ די
 8 איינצוםירן פארש&רעכט רענירוננ די טעמפעראמענט. אז וױלנם־סראםט,

 באראטונגם־רעכט. מיט נאר אבער פארלאםענט, רוםישן םק א — ״דומא״
 בלײבן אלץ נאך וועט נעזעצן ארויםצונעבן טאכט די אז הייםן, דארף דאס
 צו רעכט דאם האבן װעלן ״םאלסם־פארטרעטער״ צאר. םונעם הענט די אין

 צאר דער צי צזיעתג. זײער ארויסגעבן און נעזע׳דפראיעסטן די ד'גז?גפיך\
 העגט. זײנע אין בלייבט דאם — ניט צי םיינזנג, דער מיט רעכענען זיך װעט

 דומא״ ״בולינינ׳טער דער אט מיט צוםרידנגעשטעלט זיך האבן ליבעראלן די
 נאך נעװארן באשטימט איז ױאם אינערן־מעיסטער, דער געװען איז )בוליגין

 אנדערע די און פארטײ באלשעװיםטישע די אבער םוױאטאפאלס־טירםסי׳ז(,
 באי־ באשלאםן האבן םראלעטאריאט, צװישן נעארבעט האבן וואם פארטײען,

דוםא. דער אט צו װאלן די קאטירן
אקטאבער. םון נענעראל־סטרייס דער זעין א גיט דא און

 סען אויבנאויח ארנאניזירט? אים האט װער ? גערוםן אים האט װער
 האט קיינער און ארויםנערופן ניט סטרייס דעם •האט קיינער אז דאכטן, זיך

 נרויםן דעם זינט יאר צען די פון נעשיכטע די אבער ארנאניזירט. ניט אים
 םון נעשיכטע די געװען דאן־ איז פעטערבורנ אין 1896 םון טעסםטיל־סטרײק

 נאר עסאגאמישע, אן נאר ניט נעהאט האבן װעלכע ארבעטער־םטרייסם,
 און װינטער פונעם םטרייקס אוטצײליסע די נאן־ שארח. פאליטישע א אויך

 א וױ נעסומען אסטאבער םון נענעראל־םטרײס דער איז 1905 םון זוטער
זאך. נאטירלעכע

 טייל נרויםן א אױ לעבן עסאנאטישע דאם אפגעשטעלט זיך האט עס
 זא־ און םאבריסן טײל נרעםטער דער םארמאכט זיך האט עם רוםלאנד. פרן
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 װיכטיסער יעחןר האנדלם־הײזער. סך א געװארן נע׳פלאםן זיינען עם ײאין.
 די אפגסטעלט זיך האבן זגם געםטרייסט. האט צענטער אינדוסטריעלער

 פאםט־אננעשטעלנמ. טערםטע די פארסטרײקט האכן עם אײזנבאכען. טערםטע
רעגולער. ניט אבער נעארבעט, האט טעלענראח דער

 צענטראלע קיין נעװעז ניט איז עם .י גמפסוךײןןפו גז$מי לאגד גאת &ו
 ארכעטער די האבן סטרייס פונעם אנוזױב אין שוין אבער םטרײס־אנפירוננ,

 און דעפוטאטן אויםנעסליבן צענטערן װיכטיקםטע די אין פאבריקן די םון
״םאװעט״; חייםט רוםי׳פ אמ ראט )» דאװ\ נעבילדעט

 ־־vmiAu גז$װג«ז גערופן זיך ה־אבן קערפערשאפטן אויסגעקליבענע די
ivawwn. ארבעטער־ םון םאװעט « געגרינדעט זיך האט פעטערבורנ אין 
 רעװא־ «לע פון פארטרעטער ארײננעגאננען זיינען עס תע^כן אין דעפוטאטן,
 םאר דערסאערט זיך האט םאװעט פעטערבורגער דער פארטייען. אוציאנערע

רעװאאוציע. דער פון גענעראל־שטאב דעם
וױלגע. סיין אנגעסומען איך בין—נאװעמבער אנהויב—צייט יענער אין
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קאפיטל פינף־און־פופציקםטער

ברענט רוםלאנד

 בארי־ דעמאנםטראציעם, םטרייסם, !ארבעטער ארבעטער, ארמגטער,
 פאר־ האבן ,1905 יאר רויטע דאם איבערגעלעבט האבן װאם מיר, !ס»דן

 מיט געזעז האבן מיר רעוואלוציע. » פאר איז דאם װאם םרענן, שפארט
 א איז דאם אז חו׳טים, אונזערע אלע מיט געפילט האבן טיר אויגן, אונזעער

 פראלע־ דער !בונטעװעט פראלעטאריאט דער רעװאלוציע. פךאלעסיאריגמע
םײנט. זיינע םון פעםטונגען די שטורעמט פראלעטאריאט דער !פירט טאריאט

:יאגואר טן9 פונעם שחיטה דער נאך נעשריבן האט אענין

 דער רוסלאנד. אין פאר סוטען געשעענישו היםטארישע ״נרויםע
 פראלע־ דער צאריזם. דעם קעגן אויםגעשטאנען איז פראלעטאריאט

 אויםשטאנד. אן ביז רעגירונג דער דורך געװארן דערםירט איז טאריאט
 רענירונג די אז צוױיפאען, צו מעגלעך ניט כמעט איצט pie׳ איז עם

 דער אנטוױקלען זיך שטערונג אן בערך געלאזט בױן א טיט האט
 דעמאנסטראציע, ברייטער א םון אנהויב דעם און םטרייס־כאװעגונג

 םיליטערי׳פער פון אנװעגדונג דער ביז ץאך די דערפירן תעלנדיס
 אח רער׳הרג׳עטע טויזנטער דערפירט! דערצו האט זי און קראםט.

 זונטיס בלוטיפז דעם םון הכא סך דער איז דאם — םארװאונרעטע
 אוט־ באזיגט האט טיליטער דאם פעטערבורג. אין יאנואר ט[9 םונעם

 נובר האט טיליטער דאם הינדער. און פרויען ארבעטער, באװאפנטע
 דער אח געלעגן זײנען װאם ארבעטער, צע׳טיםנדיפ םיינט, דעם געװען

 טיט איצט זאנן — לערע!״ גוטע א גענעבן זיי האבן ״טיר ערד.
 אײראפײ־ זייערע און דינער צארישע די ציניזם אומבא׳טרייבלעכן »ן

בורזשואזיע. קאנסערװאטיװער דער םון אאסייען אישע

 פראצעטאריאט רוסישער דער !גרויס נעורעז איז לערע די ״יא,
 א באקוטען האט ארבעטער־קצאס דער םארנעסן... ניט אערע די װעט

 םונעם דערציאוננ רעװאאוציאנערע די ;בירנער־סרינ םון אערע נרויםע
 אזוי, פאראוים נעטאן שפאן א טאג איק אין האט פראצעטאריאט
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 גראעז, םון יארן און חדשים אין טאן שפאן א געסענט ניט װאלט זי װי
 פעטער־ העלדישן דעם םון לאזוננ דער לעבן. םאריאגטן װאכעדיסן,

 טיט איצט זיך יןייהלט !״ םרייהייט אדער ״טויט פראלעטאריאט: בורגער
 א טיט זיך אנטוױקלען נעשעענישן די רוםלאנד. נאנץ איבער עכא «ן

 אוז זיד באװאפנט פראלעטאריאט דער שנעלסײט... שטוינעגדיקער
םאלק... דאם באװאפנט

 טיר. זאנן — !פראלעטאריאט רעװאלוציאנערער דער לעבן ״זאל
 ברײטערע אלץ טאביליזירט און אויױ הויבט גענעראל־סטרייס דער

 די ארעטשאפט. שטאטי׳טער דער און ארבעטער־סלאם פונעם מאםן
 םון אויםגאבן נאעגטסטע די םון אײנע װערט םאלס פונעם באװאפענונג

 זיין קען פאלס באװאפנט א נאר פראלעטאריאט. רעװאלוציאנערן דעם
םאלהס־םרייהײט.״ דער םון םעםטוננ אמת׳ע די

 די געשאםן האט װאם קראפט״ די יגעװען איז פראלעטאריאט דער
 אונטערדריקטע אנדערע די געטונטערט רעוואלוציע, די אננעםירט רעװאלוציע,

 רעװא־ דער אין זינ צום וועג דעם נעװיזן און באםעלסערוננ דער םון סלאםן
 פויערים מאםע ריזיקע די עיסר דער סלאםן, אנדערע «לע װאלטן לוציע.

 אויך פראלעטאריאט מיטן נעגאנגען קליינבירגערטום, שטאטישע דאם און
 נעבראכן נעװעו צאריזם דער װאלט אסטאבער, טן17 םונעם זינ דעם נאך
 שטופע העכערער א »ױ אריבערנעגאנגען װאלט רעװאלוציע דעטאלט,די ׳פוין

 אוטענלען־• נעװעז װאלט 1917 און 1906 צװישז רעאסציע פון פעריאד דער און
 פראלע־ צוױשן געארבעט ה־אבן װאם פארטייען, רעװאלוציאנערע די װאלטן

 דער ײאלט באלשעוױקעם, די פון ׳טטאנדפונסט אפן געשטעלט זיך טאריאט,
 אײניסײט, נויטיקע די םײ םירערשאפט, גויטיסע די םײ נעוזאט פראלעטאריאט

 װעגן אבער זינ. צום םארשירן צו אים םאר געמאכט טעגלעך װאלט וואם
ריידן. צו אויםקומען נאך מיר װעט דעם

 האבן פראלעטאריאט דעם אחו״ז אז דערמאנען, איך וױך דערװ״ל דא
 און סלאסן אנדערע אויך געבונטעװעט טיילוױיז און געבורעט 1905 איז

 עיקר דער שסלאםן׳/ סאלנער ״װײסע די טײלוױיז פראפעםיאנאלן, די :גרופן
פויערטום. דאם — אבער

 בורזשואזער דער םון פארטרעטער א האט 1904 םון םוױ צום אויב
 ?״ פראלעטאריאט אייער איז ״װאו :פרענן צו העזה די נעהאט אינטעלינענ׳ז

 ,1905 יאנואר טן9 פונעם נעשעענישן די נאך איגטעלינענץ די האט —
םטרײסם ריזיסע די נאך שטעט, נרויםע ריי א אין נענעראל־סטרייסס די נאך
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 מער ״פאטיאמסין״ קריג־׳עיח אפן אױםשטאנד דעם נאך צאנד, נאנצן איבערן
 אגערסענען נעטמט האט אינטעצינענץ די אויך פראגן. אזויגע געשטעצט ניט

 עריסטער דער ארויס איז עם װען פראצעטאריאט. פונעם ראצע םירנדיהע די
 דער אח דארט איז ,1905 נאװעמבער אין קאריהאטורן־זשורנאצ צענאצער
 פראצעטאריער, באװאוםטזיניסן טיםי׳שן א פון כיצד א נעװעז זייט ערשטער
 דער אין און דעמאנםטראציעם אף אומעטום זען נעסענט ט׳האט װי אזוינעם

 ״זיין געצייענט: זיך האט אונטערשריפט די און םטדייקס, פרן אנםירוננ
 אינטעצי־ די אבער פראצעטאריער.״ אלרוםישער דער מאיעסטעט, סייזערצעכע

 פאר־ אין ארנאניזירט זיך האט זי חלס. איר ביינעטראגן אויך האט נעג׳ז
 אז. א. שרײבער־פארבאנד, אינזשענערן־פארבאנד, צערער־םאדבאנד, :באנדן

 קערפער־ צענטראלער א אין פאראיינישט זיך האבן פארבאנדן אצע די «.
 םארבאנרן(. םון )פארבאנד סאיתאװ״ ״םאיוז געדוםן זיך האט תאם שאפט,

 אנגענוםען האט אינטעצעענ׳ז דער םון םארבאנד צעגטראלער דאזיקעד דער
 ארנאניזירט האט עם ;נעשעעגישן פאציטי׳שע אצערציי װענן רעזאלוציעם

 באאםטע, פאר׳טיידענע די צו דעצעגאציעם געשיקט האט ער םארזאמצונגען,
 אין האט ער ברוטאליטעטן. אפיציעצע יענע אדער די סעגן פראטעםטירנדיס

 ארבעטער־ די ״אינדארסירט״— אםיציעצ הפחות צכל — צײט זעצביקער דער
באװענוננ.

 װעצ־ פגיפגיםי־פאךבאדד, דער געװעז איז באדייטונג נרעסערער םיצ א םון
.1905 םון אויגוםט אין נעוואדן נענרינדעט איז בער

 םון יאר א אויר נעװען איז נעדענקעז, מען דארױ ,1905 יאר דאם
 שפעטערדיקער א צויט םארנעקוטען״ זיינען יאר יענעם אין פויערים־בונטן.

 טערםטע די ארויםטרעטוננען. רעװאאוציאנערע פויערשע 3,228 אױםםאר׳טוננ,
 דער סענן אזוי ניט געװענדעט נעװען זײנען ארויםטרעטונגען די אט פון

 אצטע נרויםע זײער נעהאט האבן פויערים די פריצים. די סענן װי רענירוננ,
 דעם און נאם׳ם איז געזאנט, זײ האבן ערד, די פריצים. די צו פרעטענזיע

 פויערים, דורות און דורות געארבעט האבן עס ױעצכער אח ערד, די פאצס׳ם.
 דער םון װערן אראפגעטריבן דארםן פריצים די םאצס. דעם געוזערן דארח

םאצס. םונעם בצוט דאם זוינן אויםה־ערן דארםן זײ ;ערד
 םארגעקומעז זײנעז יארוזונרערט טן20 םונעם םויערים־בונטן ערשטע די

 1905 יאר אינעם .1902 יאר אינעם נובערניע כארהאװער און פאצטאװער אין
 םון יאנואר אין אויב געװאצטיס. פויערים־אומרוען םון כתאציע די װאקםט

 איז פויערים, םון ארױםטרעטתנען רעװאצוציאנערע 17 נעתעז איז 1905
.796 — נא^וועמבער איז אװ ,248 — ױצי אין ,109 נעװעז פעברואר אין
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 אין צוזאטען זיך נעמען פויערים די ? פויערים־בונט א נעװען איז ײאם
 צום אװעס גייען זייערע״ איו ערד די אז דערסלערן, םאםע״ נרױסער «

 עם אױב ;קי די און פערד די שטאלן די םון ארוים נעמען הױױ, פריצישן
 װאננם. זייערע אף ארוקז זי לייגן און זי זיי נעםען תבואה, םארטיסע דא איז

 מעבל, דאם אװעק געטען פאלאץ, פריצישן אין אריין זין־ זיי רייסז אםט
 אםט נעםינען. זיי װאם חפצים״ אנדערע טיט און סאיידער די מיט זיך טיילן
שײערם. די אדער פאלאץ דעם אונטער זיי צינדן

 אר־ אגריסולטורעלע די צוױשן םאר סומען צוזאםענשטויםן אנדערע
 םאדערן זיי םטרייס. א דערקיצערן ארבעטער די פריצים. די און בעטער

 די פאליצײ. די רופט פריץ דער שטונרן. סירצערע און שכירות העכערע
םעלד. זײז אדער שפייכלערס פריצ׳ם דעם אונטער צינדן באטראהעם

 הויפן פריצישע רי 1905 יאר אינעם זיך רויכערן רוםלאנד גאנץ איבער
םעלדער. פריצישע און

םײער. שטיס איין איז רוםלאנד גאנץ
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העכער לץ8 שטײגט כװאליע די

 װײטן אםן ; פויערים די — דארף אין ;ארבעטער די — שטאט אין
 קעז ער אז אײגנעזען, האט צאר דער ארטײ. דער םון טפלות די — מזרח
 שלום. שליסן צו נעזינטער נעװען איז אים םאר מלחטוז. די פירן ניט טער

 אננעװאוירן האט רוםלאנד שלום, שענדלעכער א געװען איז דאם אםת,
 סאנטי־ אזיאטישן אפן טעריטאריעס אנדערע ריי נאנצע א און פארט־ארטור

 טיט םאכאלין אינזל םונעם העלםט א אננעװאוירן אויך האט רוםלאנד נענט.
 קאטאס־ א אײדער םדידן, שלעכטער א בעםער אבער אױל־דעפאזיטס. גרויסע

 אין זוםער םוף נעװארן אתטערנעשריבן איז םרידן דער טלחמוז. טראםישע
 בארואיקן נעזאלט האט פרידן דער שטאטן. פאראײניקטע די אין פארטםטוט,

נעװען. ניט איז רו קיין אבער באפעלסערתג. די

 םיר איז דװינסס, אין נעלעבט האכ איך ױען ,1905 פון זוטער איגעם
 דער אין פױערים־בונטארעם. איבער םשפט א בייצואתאוינען אױסנעקוטען

 די און פויערים־אוטתען, צאלרייכע פארנעסוםען זייבען דװינםק םון נעננט
 סײן ארויםגעםארן איז םשפט׳ן, געדארפט זיי האט תאם נעריכט־סאטער,

טשפטים. די אפצופארטיקן כדי װאכן, פאר א אח דוױנםס

 געריכט־םארהאנד־ די אז רענירוננ, די נעװען שוין איז צערודערט אזױ
 גע־ מיט נעריכט סײן נעװען ניט איז עס עפנטלעך. פארנעקוטען זיינען לוננען

 ריכטער צארישע צװיי פון נעריכט א נעװען איז עם )דזשורי(. מװאױרענע
 פרעדםטא־ )סאםלאװניע ״קלאםן־פארטרעטער״ אזױ־גערופעגע צװיי םיט

 )גע־ באשטיטט. האט נעריכט דאם װעמען פערזאנען, פרױואטע — וױטעלי(
 װאם פויערים, רײכע אדער םוחרים רייכע צוױי נעטען טען פלעגט וױינלעך

ריכטער.( די םון פארשלאגן אלע או* סאפ מיטן צונעשאקלט נעהארכזאם האבן

 םיגױ נעסומען זיינען עם םשפט. אזא געזען מאל ערשטן צום האב איך
 ארטיסער. אן איינער װילנע, פון איינער פעטערכורג, םון דריי — אדװאהטן

 םאר• זיך האט פראצעם דער עדית. הונדערטער געװארן געבראכט זיינען עם
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 האט װאם לאנד־םיםטעם, םעאדאלן דעם םון םאראורטײלונג 8 אין װאנדלט
גד.8רוסל אין נעהערשט

 טוגסעלע, — הענט אױםנעהארעװעטע. מאגערע, פויערים, ארעמע
 ״t ביז ערד, רער טיט געפארעט זיך לאננ אזוי האכן װאס הענט הארטע״

 אוט־ םלאססענע פניט׳ער. חושכ׳דיקע ערד. די וױ שװארץ געווארן זײנען
 םים הויזן. צעריסענע לײװנטענע העטיער, לײװנטעגע האר. םארסעםטע

 האבן װאם ערד־םענטשן, םרן פאלס נאנץ א לאםציעם. אין אדער בארװעםע
זאט. צו געגעםן ניט קיינטאל כטעט

 די פריצים. די םון פארטרעטער דער םארװאלטער. דער — זיי אגטסענז
 ? פריצים די װאוינען װאו נעריכט. צום נעקוםען ניט נאר זיינעז אלײז פריצים

 פריצים די כערג. שװײצארישע די אין איטאליע, אין ניצע, אין פאריז, אין
םארטרעטן. זײ זאל עס װער האבן,

 אוםנעהובלטע, — פויערים די םדן רייד די איז אײן זיך מען הערט
 אוים־ האבן פריצים װאוילנעבױועגע די אזוי װי סלאר, װערט — רייד ערדישע
 פויער׳ם דעם פויערים־מאםע. דער םרן כלוט טראפן לעצטן דעם נעזויגן
 באלעבאטישסײט איינענע סיין דעם אמ קען ער :סלײן צו איז ערד שטיקל

 דער איז רענט. צאלן ער דארױ ערד. ברעקלעך צודינגען ער מוז פירן. ניט
 אזויםיל, םאל דרײ צאלן זיך ער הייםט ערד. דער אױ טאנאפאליסט א פרי׳ן

ברירה. סייז ניט האט ער ווייל צאלן, פויער דער טוז װעדט. איז ערד די װיםיל
 ער פויערים. די םון הילח דער מיט פעלדער זיינע באארבעט פריץ דער

 ווען שניט־צײט, ׳טכירות. נישטיהע ער צאלט טאנ. אםן צאלט און זײ דיננט
 פאר עםן אריין םעלד אין שיקן פרי״ן דער דארןז טינוט, יעדע טײער איז עם
 געװאו־ז זײנען פויערים די װעלכן םרן עםן, אזא מען שיקט פויערים. רי

 אייך אױב :פארװאלטער דער זאגט אוםצוםריח, פויערים די זיינעז קראנס.
 ארבעטו יןו־הויח אין און שסאל אין ארבעט. בעסערע אײך זוכט ניט, געםעלט

חודש. א רובל זעהס פאר פויערטעם און פויערים ױנגע
 אבער בארװעם, איז זי פוםציק. יאר א םון פויערטע א אוקז זין־ שטעלט

 אוים־ וױ פנים א האט זי שאל. נרויםן א מיט ארומגעװיסלט איז קאפ איר
 אונטערגעםירט םך־הכל א ײי זיינעו װערטער אירע און שטיין, פון געהאסט

םיסטעם. גאנצער דער צו
 סײן ניט םארזוכן מיר און טאג, אלע ברויט וױיסע עםט םרי״ז דער —

 קעין אדן הינט פריצ׳ם דעם סראכס. זיינען מיר װען אםילו ברויט װײם
 חגר םילך. םח טעם דעם ניט װײםן סינדער אונזערע אדן טילך, טרינסען

און נאלד, אין און זייר איז אננעטאן נייען קינדער און װייב זײן םיט פךיץ
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 צוזאטעז זיך סומען פריצים די ^מאטעס. צעריםענע אין אננעטאן גייען םיר
 זייבען מיר און טאנצט״ טען און פיאנא דער אף שפילט מען ז»לן, יעײנע איז

 אונזערע פעלד, אין םערפ מיטן ארבעט שעה אכצן םון אויםגעטארדעװעט
 אזוי זייבעז הענט אונזערע און זיך בויגן פרן צעבראכן אזױ זײנען רוסנם

 דער אמ טויט װי װאצגער א זיך טוען מיר אז סטערניעם, די פון צעשטאכן
 די לעבן. אוגזער אװעס גײט אזױ ׳טעה. עטלעכע די איבער שלאםן און ערד

םינצטער. זיינען מיר און ?ינדער, זייערע לערנען פריצים
 פריצ׳ם דעם אין אדײנגעריסז זיך האבן דארח יענעם פון פױערים די

נוטם. און האב זײן מיט נעטיילט שעה עטלעבע זיך ה־אבן און הויױ
 סיין געײען ניט איז עם ארבעט. לייכטע א געהאט האבן אדװאקאטן די

 1אי פראצעם פאליטישער יעדער אניזלאנ. אן געווען איז עם פארטיידיקונג.
 עקזיםטירנדיסער דער איבער טשפט א אין פארװאנדלט זיך האט צײט יענער

סיסטעם.

 שטיצע א אוז הילף א נעװעז נאר פויערים־באװענוע די איז דאך אבער
 די געװען אויך איז שטיצע א און הילױ א ארבעטער־באתענונג. דער םאר

 די ענעפען גערארפט זיך האבן סעפטעטכער אנהויב פפגרמגסוךגאגגעגגגג.
 ארבעט. פאציטישער םאר גאר אבער — געעפנט זיך האבן זיי אונױוערזיטעטן.

 האבן דעם אנשטאט נענאנגען. גיט םטודענטן די זיינען לעקציעס סיין אמ
 לערן־ די פון זאלן נרעסטע די אין מיטיננען גראנדיעזע אפנעהאאטן זײ

 די פון געשעפטן די אין מישן אויפגעהערט זיך האט פאליצײ די אגשטאלטן.
 םאר־ די נעװאתען האבן םטודענטן רעױאאציאנערע די אונױוערזיטעטן.

 אױן■ נעווארן אויםגענוצט פד״הײט די אט איז איצט זאטלונגם־פרייהײט.
ארבעטער. די פון

 ארבעטער די זיך טארן םאבריס אין װידערשפרוך. טין אזא זיך באקומט
 אז באלד ויפט5י מיטיגג, א דארט זײ ארגאניזירן טאטער םארזאטלעז. ניט

 א5ככ> שטאט אין צעטרײבט. א.ין קאזאסן אדער פאליצײ אפטײלוננ אן
 א אין אבער םאדזאטלתנ. פאליטישע סיין אפהאלטן ניט ארבעטער די טארן

 ארבעטער־טיטיע. גרויסן א רופן מען מעג לערן־אנשטאאט הױכעד א פון זאל
 עם פירער. אויך קוטען עם ארבעטער. טויזנטער צוזאמען זין״ קומעז עם

 פראנראטען די אױםנעקלערט תערן עס רעדעם. פייערדיקע געהאלטן װערן
 אויםגע׳טטידט װערט עם פארטייען. פאר׳טיידענע די פון פלאטפארםען און

ארבעטער־באװאוםטזיין. דאס
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 דער געװען איז 1905 הארבםט םוגעם םטרײס נרויסער ערשטער דער
 האט םטדײס דעי טויזנט. צען ערך »ן — דרוקער מאססװער די םוז סטרייפ

 צוזאמענשטויטן די םארמע-ט זיך האכן עס ארבעטער. אנדערע געוױרסט
 דער זיך האט טאםסױע םון ארםיי. און פאליציי דער מיט ארבעטער םון

 אס־ טן6 דעם אשטאבער. אנהויב &עטערבורנ אין אריבערנעװארםן םטרייס
 און א*יזנב»ן. םאססװע־זאזאנער דער סטרייפ « אז זיך ה־ויבט טאבער

 איין פון צױייטער, דער צו אינדוםטריע איין פון אװעס ׳פוין עם נייט אזוי
 נענעראי^־ אין שטיין נעבגיבז איז רוםלאגד נאנץ ביז צוױיטער, דער אין נעגנט

 דערפין, באסומען ־ענירוננ די האט קלאפ ערנסטן דעם אז זיך, ד«כט םטרייס.
 אפגעשטעלט. זיך האב — װיארסט טויזנט פערציס — אייזנבאנען אלע זואם
 דאם נאר איז אפנעעטארבן אבער א&נעשטארבן. וױ איז לעבן גאנצע דאם

 האט לעבן יעזעלשאפטלעכע דאם לעכן, פאליטישע דאם לעבן. עסאנאטישע
איטפעט. אוטנעחערטז נײעם מיט ברויזן און שטורעטעז אנגעהויבן ערשט

 רעװאלוציע די װען ,1905 םון נאװעמבער אין טאנ דער נעהומען איז עס
טורמעם. אלע אויםנעעםגט האט
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פאגראם קיעװער דער ;מאניפעסט דער

 דורך טעמפ. געװען איז צאר דער איינגע׳עפארט. נעװען איז צאר דער
 אט־ איז ׳פולדיס איז רוער געםרענט: זיך מיר האבן 1905 יאר גאנצן דעם
 נעתאוםט״ האבן מיר ? םטרבים זיינע צי צאר, דער — עק׳טנות נארי׳טער דער

 נע־ אויך אבער זיך האבן מיר מענטש. באשרענסטער א איז צאר דער אז
 ראטנעבער, ■זײנע צתישן איינער ניט זיך נעםינט עס םארװאם ױאתדערט,

רעםארםען. םון װענ א אנצייכענען אים זאל װאס
 יעדעדער דאך היאט דאם — אומפארםיידלעך געװען זיינען רעפארמען אז

 פארוואס זשעםט, ליבעראאן א םאכן ניט םארװאם — אזױ אויב געװאוםט.
 ערנםטע באשטיםטע איינצופירן נרייט זײנען םיר :פאצס דעם דערסלערן ניט

 בורזשואזע די און ליבעראאן די הפחות לכא באפרידיסן זאלן װאם רעםארטען״
? אינטעיצינענץ

 אבער טעט&. געװען איז צאר דער אייננעשפארט. נעװען איז צאר דער
 יאר אין האט ער װען אאעמאל, גרינג. אזוי נעװען גיט אויך איז אאגע זיין

 סלײן, צו איז זי אז ארויםגעװיזן, תיכף זיך האט רעפארםע, א גענעבן 1905
 איר איבער יצאנג שוין האט באװענונג די אז און ׳נןפעט צו נישטיק, צו

 ניט הנחות סיין ה׳אט צאר דער אז מיינען, ניט מען זא> אריבערגעםלײצט.
 נע־ ער האט חודש יעדן ניט ׳עיר יאר. רעװא^וציאגערן יענעם אין געמאכט

 אים פאר אױםגעלאזט דאם זיך האט אלעמאל און צוריסטריט״ ניי־עם א מאכט
באקומען. גארניט דערםון ער האט הארצװײטיה חױז א :ביטער גאר

 ראט־ זיינע אדן אים דומא. בוליגינשער דער מיט נעװען דאם איז אזױ
 וױיסט וגער עואם דעם פען ניט דא אז אויםנעדאכט, םםתמא זיך האט געבער

 נעז^ן־באראטנ־ א כטױ״פארלאםענט״ א םטייט׳פ, קאנצעםיע: א םאר װאס
 טיט םיינוננען, אויסצודריסן פרייהייט מיט ײ»לן, םיט אנשטאלט, דיסע

 אח באירעגעצט נעװען זײנען װאאן די אםת, םארשלאנן. םאכן צג פרייה״ט
 און קיאנעדיקע א געװען איז װארט־םרייהייט די קלאםן, םארםענאעכערע די
אכעד אוטכארירט. געבליבן איז נעזעצן ארויםצוגעבן צאר דעם םון מאכט די
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 לאנד אםן געסװעטשט האט װאם דרוס, בלייענעם דעם טיט פארנלײד אין
 װער אויסזען נעקענט דומא בולינינשע די האט יאר, צײיי מיט צוריס
 אקטאכער םון גענעראל־םטרײס דער נעקומען איז נעװינם. א פאר װאם וױיסט
 1905 אקטאבער טן17 דעם דומא. בוליגינשע די אפגעוױשט האט און 1905

 פאר־ האט צאר דער ורעילכן אי[ ^ץסי^בגור־װאױפנןנזסי, דער דערשיגען איז
 געבויט זיין זאל װאם קערפערשאםט, געעזצגעבנדיקע אטת׳ע אן שפראכן

 רעכט דאם האבן טאקע זאל און װאל־רעכט אלגעמײנעם פח באזיס אםן
 םארזאטלונגס־ ױארט־םרײוזייט, צוגעזאגט אױך האט ער געזעצן. ארויםצתעבן

רעפארמען. אגדערע ריי גאנצע א און ארנאניזאציע־פרײהייט פרייהײט,
 טאניםעסט דער ? צוזאנ זיין אויםצוםילן געהאט בדעח צאר דער האט

 לאנד. אין פרײהייט פאליטישע בורזשואזע איינגעפירט אויבן־אוק*, האט,
 ווערן. פארעפנטלעכט נזןדאדפט ערשט האבן נעזעצן אנטשפרעכנדיסע די אטת,
 א וױ אזוינם עפעם פראסלאםירט האט אזעלכער אלם מאניפעםט דער אבער

 טען האט אטת׳ן, אין בארייט האט דאם װאס טאגארכיע. סאנסטיטוציאנעלע
 איבערגענאםן זיך האט מאניםעםט נאכן באלד װאם דערפון, זען געסענט
פאנראמען. שוידערלעכע פון בװאליע א רוםלאנד איבער

 אסטאבער. טן17 דעם נאך טעג עטלעכע קיעײ סיין אנגעסומען בין איך
 אוטעטום ניט סרבנות אירישע די םון בלוט דאס געטראפן נאך האב איך

 ארײנ־ אומעטום ניט שויבן אויםנעבראכענע די און נאםן די םון אפגעוױשט
 גאסן, די אין באװיזן נערן ניט נאך זיך האבן אידן קיעװער די נעשטעלט.

 װאױנונגען זייערע איבער נעוזאגגען אלץ נאך איז שרעס פון װאלסן דער און
 געליטן אלײן האנן ועאם באהאנטע, אייגן. זייערע פון ארויםנעהױןט און

געשען. איז דאם װי דערצײלט, טיר האבן פאגראם, םונעם
 מיטן עססטרא־אױסנאבן ארױםגעגעבן האבן צייטוננעז די װי באלד
 באםעלסערוננ דער םון מאםן נרויסע האבן אקטאבער, טן17 םמעם טאניפעםט

 )שטאט־דומא(, שטאט־םארװאלטונג דער םון געביידע דער צו געטאן לאז א זיך
 סרעשטשאטיק, סיעװ, םון הויפט־גאם דער פון עק אםן זיך געפינט װעלכע

 דער םאר אכגעזאטלט זיך האט באלד שטאט־גארטן. דעם אנטקעגן סװער
 די טאנ. שײנער א נעװען איז עם טויזנטער. צענדליקער פון עולם אז דומא

 שטיטונג. ױם־טוב׳דיסע א געהערשט האט עם פרײלעך. געװען זיינען טענטשן
 םענטי־ םער די טזל־טוכ. נעזאגט -זיך נענריםט, זיך האבן אומבאקאנטע

 בא־ דער טיט נעברויזט האבן אלע קושן. געװארפן זיך־ האבן טענטאלע
 לעבן ״זאל אױסגעשרײען פרײהייט. ניי־נעװאונענער דער פון גײםטערונג

געהערט זיך האבן נרינדוננס־פארזאטלוגג!״ די לעבן ״זאל םרייהייט!״, די
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 ראטנער, באריםאװיטש m שריםטשטעלער ראדיסאלער דער אומעטום. םון
 םאציאאיםטן־רעײא־ פארטײ דער פרן םימפאטיסער א געװען איז װעאכער

 און דוטא, דער םון באאקאן דעם ארויפגעקאעטערט האט אוציאנערן,
 ״נייעם אונטערן רעדע פאאיטי׳טע אםענע ער׳טטע די געהערט האט קיעװ

 איטיצער מענטשן. אנדערע געפונען זיך האכן באאקאן דעם אן» רעזשים״.
 דעם באצירט האט װאס אד^ער, צוױי־קעפיקן באעכענעם דעם נענומען האט

 אקאםפאניטענט אונטערן ארונטערנעװארםן און אפנעבראכן אים באלסאן,
מאסע. דער פון אפאאדיסמענטן היאכיסע םון

 פאאיטישע די געסאוננען נאך האבן דומא דער םאר װען צייט, דער איז
 בארנ־אראפ זיך ציען וואם נאםן, די אין דוטא, רער הינטער האט רעדעס,

 אײנער — פאגראם, דער אגנעהויבן זיך אידן, םיט באזעצט נעװען זיינען און
געזען. דעטאאט ביז האט רוסאאנד תאם באוטיקטטע, די פון

 ? םיגנאא דעם גענעבן זיי האט תער ? נראמיאעם די צונענרייט האט ווער
 איז קאאננ דער ? רויב־ארבעט און מארד־ זײער טיט אנגעםירט האט װער

 רוםישער דער פון טייא אפגעשטאנענסט] דעם צוױשן געװארן םארשפדײט
 אדאער. צװײ־קעפיאן דעם ארונטערגעריםן אידן די האבן דאס אז מאסע,

 זיך האכן אים אין באטײאיסט און טעג, דרײ נעדויערט האט פאנראם דער
 פאטריאטי׳א־אױםנעהעצטע אוין־ נאר עאעמענטן, כוליגאנישע טיפי׳טע נאר ניט

פרידאעך. נעװען דעמאאט ביז זיינען װאם סאיינבירגער, רוםי׳עע
 אײנעם פוז דעריגערונגען די נעא״ענט איך האב שפעטער יארן מיט

 אײדעם אן און פאטריאט א אםיציר, רוםישער א געתען איז װעאכער שולגק,
 ״קיעװאיאניף/ צײטונג סיעװער אנטיםעמיטישער דער םון רעדאהטאר דעם פון

 נעווען יאח שפעטערדיקע די אין איז װעאכער שולנין, פיכנא. פראפעםאר
 נאםודארםטװענע דער אין רעאסציאנערךמאנארביםטן די םון אנםירער אן

 ״סאטםם־םראנט״, דעם באזוכן ארוטנענאננען איז ער אזוי װי דערצייאט דוטע,
 נעװארן אדנאניזירט נאכדעם איז װאם בירגער, ארטיסע די פון וואף די ה. ד.

 נעשטאנען זײנען װאם טענטישן, רי פאנראטען. די א&צושטעלן אח כלוטר׳אט
 אײנער דאן־ זיך םארשטײען מיר :שואנינ׳ען נעזאנט האבן ײאך, דער אין

 וױיםן, םיר פאטריאט. א זײט איר פאטריאטן, זיינען מיר ;אנדערן דעם
 אויב רעװאאוציאנערן. די קענן ז1קאם א איז איח אח פאנראם דער אז

 תי םער ניט דאם איז תייא״ דער אױ פאגראם דעם אפשטעלן דארױ םען
םאטיװן. םטראטענישע צואיב

 נעװעז איז נעדאנס דער אבער װערטער, די נענוי ניט שוין נעדענס איך
 איז פאגראם דער אז םאסט, דעם םרן סוד סיק ניט םאכט שואגין סאאר.
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 געװען ניט איז עם רעװאאוציע. דער סעגן מיטל s תי געװארן באטראכט
 קעגן כאפעצסערונג רוםישער דער פון שנאה באזונדערער א װעגן פראגע סיין

רעװאלוציע. די כאקעמפן צו באװעגונג ארגאניזירטע אן געװען איז עם ;אידן
 אנדע־ דער מיט טאניפעסט, דעם געגעבן האנט אייז מיט האט צאר דער

 גערעדט ער האט מויל מיטן פאגראמען. צונעגר״ט ער האט ה«נט רער
 *is מאכט גאנצע זיי( טאבי^יזירט ער האט פאסטי׳מ םרייהײט, װעגן ווערטער

רעװאלוציע. די דערשטיקן צו
 פארנעסומען זײנען סיעװ, אין נעװען בין איך װען צייט, דער אין נראד

 &אלסן נעװיםע גארניזאן. מיליטערישן קיעווער דעם איז אומרוען גרויםע
 בין מאל אײן )איבעונגען(. ״אוטשעניע״ *is ארויסגיין געװאאט ניט האבן

 קאלאםאלער s םארגעקוטעז איז דארט װען שטאט־נארטן, אינעם געװען איך
 סאלדאטן די םא^דאטן, געבראכט האט מען היטצ פרייע[ אונטערן מיטינג

 וױים היינט כיז געשאםן. ניט האבן זײ אבער ביהםן, די אננעשטעלט האבן
 זײ אז אנגעזאגט, זײ האט מען צי שםין, געװאלט ניט האבן זײ צי ניט, אין־
׳גזיםן. ניט זאס

 פייגע s —זײט צוױיטער דער פון ארמיי די זייט, איין פון פאגראמען
״פרייהייט״. צארי׳פע
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קאפיטל אכט־און־פופציקםטער

וױלנע אץ טעג פרייע די

דערסענט. סױם װילנע מײן האב איך
 איז שטענדיה רוישיקע, א שטאט א געװארן ;שטיצע א שטאט א גװען

 נעלעבט זי האט הײנט נישט. זיך איילט װילנע »ז געװען, איינדרוס דער
םיבער. אין

 ארגאניזירט איז טורמע, לוהישהער דער פון װײט ניט צירה, נרויםן אין
 געקומען זײנען עם טיטיננ. כאאטישער א געװען איז עם מיטינג. א געווארן

 פאליטישער סייץ «ף געװען ניט אהער ביז זיינען װאס מענטשן, טויזנטער
 אםילו געדוען אוניםארמען. אין םאאדאטן םך א זײער געװען םארזאמלונג.

 פארשיידענע םרן פארטרעטער די אז נעהייםן, תאט עם ביססן. מיט םאלדאטן
 אויס, וױיזט עם אבער פלאטפארטען. זײערע םארברעעען בועאן פארטײען

 גיט אייך קענטיס״ איז, עולם דער צונעגרײט. געװען ניט זיינעז רעדנער די אז
 םך א זיד האט באסומען פלאטפארמעם. די פארשטײן צו צוגעגרײט געװען

רוסן. די זאגן עם װי פייער, װיעיק אגן רויך
 רויע א הייםט עם װאם נעזען, מאל 1ערשט צום איך האב צירה אינעם

 די לאנד. אין שטורעם דעם פון געװארן אויפגערודערט איז װעלכע מאםןן,
 וױיס־רוםן, פאליאסן, רוסן, :פיל־שפראכיהע א געװען ערשטכם, איז, טאםע
 אײנזיצן געסענט ניט האט װאם מאסע, א נעװען דאס איז צװייטנס, איין.
 האט פלעצער, װי טענטשן מער נעװען איז עם װי אזוי ארט. אן אח רואיס

 באװעגן. אײן אין געוזאלטן זיר ױננט און פרויען מענער, פוז כװאליע »
 עס װי םארזאמלתג די ״איינצוםעדיטען״ באוויזן האט מען נאך איידער

 צעטריבן האכן םאלדאטן די םאלדאטן. אנגעסומעז זײנען זיין, צו געהערט
 געםטראשעט האבן און ביססן די פון קאלבעס די גענזצט האבן זײ עולם. דעם
 אײניסע ■זייטן. די אין געקראגן האבן עולם פונעם םך א באאעעטן. מיט

 מער. אלץ געשטויסן האבן םאאדאטן די אבער פראטעםטירן, געפרואװט היאבן
 געהאט, טורא האבן מענטשן פאניס. א באקומעז ערטערװייז זיך האט עס
צום שטויםן אנגעהויבן זיך ט׳האט בלוט־באד. » װערן דא װעט טאטער אז
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 איז טויערן םך סיק אז געבויט, נעװען אזױ צירס דער איז נראד ארױםנאנג.
 דורכ־ עננע עםלעבע אין צוזאטענגעשטויםן עואם דער זיך האט נעײען. ניט

 זיין״ סעז עם געקרעכצט. האט איםיצער נעקװיטשעט. האט איטיצער נענג.
םים. די מיט נעטראטן זיי אף ט׳האט און נעםאלז זיינען מעגטשן אז

 אפ־ זיך איך האב גאט, אין ארויסגעטראגן מיך האט כװאליע די װען
 פאר־ אין געגאנגען זײנען זיי מענטשן. די אף געטאן קוס א און געשטעלט

 םאילדאטישע צירס־פלאץ. דעם םארלאזן צו געאײלט זיך ריכטונגען, שיידענע
 נעהיאנגען זיינען האפ איבערן נאם. מיט רער איבער נעשפאנט האבן פאטרולן

נעבל. דינעם א םיט םול נעװעז איז לופט די לאמטערנם. עלעקטרישע װײסע די
 אפן נרינג נעװען ניט איז טיר און נעסוסט״ און נעשטאגען בין איך

 צװײטער א ■געשטאנען איז דערביי דא אז באטערסט, ניט האב איך הארצן.
 א טיט רעדט טען װי איך הער אוטנעסוסט, זיך ■האב איך איידער םענטש.

:שפראן־ רוםישער סולטױוירטער
םרײהייט. פאליטישע האבן װיל דאם אט ? המון דער אײך געםעלט װי —

 בארד. געלבלעכער שיינער א טיט טאן םײן־נעסליידעטער א האט גערעדט
 װארפט הוט שװארצער זיין ארויןז. ביז פארקנעפצט איז טאנטצ ט״ערער זיין

 טראנט שיך די אף רויט. ויינען ליפן זיינע געזיכט. בלאםלעכן אםן שאטן א
 אדװאקאט רייכער א װי אויםגעזען האט מענטש דער ))םפעטס(. געטרעם ער

שמייבצ צינישער א נעשלעננלט זיך האט ליפן זיינע אױ דאקטאר. אדער
 קען מען רוסלאגד. ניי א בויען דאם םען וױל מענטשן אזוינע מיט —

שטיװצ.. שמוציקע טיט טעמפיצ איז אריינגיין ניט
 אפשר מיר. צו נעװענדעט זיך האט מאן דער פארװאם ניט, וױים איך
 נעטראגן האבן און בארד געלבלעכע א נעהאט אױך האב איר װאס דערםאר,

 נערעדט אפט אוטבאקאנטע האבן צייט יענער אין ? װיםן סען װער ברילן.
 פאר נעםונען ניט האב איך םראנן. פא^יטישע װענן אנדערן טיטן אייגער
 דער םון איך האב געװאוםט טאן. אויסגעפוצטן דעם ענטפערן צו נויטיס

 װי מער, םך א מאםן די דערציען רעװאלוציע װאכן עטצעכע אז געשיכטע,
 גע־ היין אין ארייגלאזן געװאלט ניט זיר האב איך אבער יארן. נארטאלע
 רי אױ בורזשואזיע די קוקט אזױ :פארצייכנט נאר טיר האב איך שפרעכן.

מאסן. ברייטע
 פאאיצייאייט די פאטדוצן. סאלדאטישע ארוטנעגאננעז זיינען נאם אין

 די געהיט. און אוטעטום געשטאנען פריער װי זיינען )נאראדאוױקעס(
 נעתען איז פאאיצייטייםטער דער ערטער. די אח געװען זיינען פריסטאװעם

טאםז די אבער געתערשט. האט נובערנאטאר דער שטאט. םון באאעבאם דער
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 ארנאני־ םיבערדיס געגוםען זיך האבן טאםן די פרייה׳ייט. נענוםען זיך האבן
ברייט. און אםן נעלעבט האבן טאםן די זירן.

 םאראיינען פראםעםיאנעלע נעװארן ארגאניזירט זיינען טעג עטלעכע אין
 האבן םאראײנען די הויפט־סװארטירן. טיט פארװאלטוננען, טיט )ױניאנס(,

 םון טיילן פארשיידעגע אין באלעבאטים. די סענן סטרייסם נעפלאנעװעט
 נייער א נאר געװען איז דאם ארכעטער־סלובן. נעעפנט זיך האבן שטאט דער

 עם װאו ציםערן, עסלעכע געפינםטו פלא׳ז, אץא אין אריין גייםט אויםטו.
 םאר־ קען טען װאו בוםעט, א איז אט םארזאטלונגען. סליינע םאר הוטען
 ארבעטער. זיצן אומעטום לײען־שטוב. א איז אט ביליס. זייער םאר בייםן

 װאם :זיך םרעגט םען זין־, אםפערט מען לייענט, מען דיםקוטירט, טעז
? וױיטער

 אין צייטונגען די זיינען צייט יענער םון פריילעכםטע און שענםטע דאם
נאםן. די

 נײע, םריליננ, אנוזױנ אין םויגלען וױ באוױזן, זיך האבן טיאטםאל
 דער־ נאםן. די אין זײ םארסויםן איננלעך צייטוננען. םונטערע םרישע,

 איינער האט אט וױנסל. יעדן אח פעס גאנצע םיט שטייען טעכטשן װאסםענע
 צײטוננען, מאםקװער •זיינען דאם )סטעני(. סיאםס נאנצן א אױםנשטעלט

 זשיזן״ ״נאװאיא ברענענדיקע נרויסע די זײ צװישן צייטונגען, פעטערבורנער
 טיר באלשעװיקעם. די םון ארױסגענעבן טאנבלאט » — ילעבן( נייע )דאם

 ׳פטוינען. מיר און באלםאנט, ד. .p איז הויפט־רעדאסטאר דער אז אייעמגן״
 ניט סיינםאל זיך, דאכט האט, ײאם דיכטער, םימבאלישער א איז באלטאגט

 דעסאדעםנט. א עםטענ^ אן איז באלםאנט פאליטיה. צו שייכות סײן נעהאט
 האבן מםתםא »ז זאנן, זיך םוזן םיר באלשעװיסעם? די צו ער סומט וױ

 ״נאװאיא דער פון םיטארבעטער די צוױשן זאכן. םך א נעװאוסט ניט סיר
 װענן שריפטשטעלער, און םאעטן באקאנטע םון נעטען טיר נעםינען זעיזן״
 !אהא באלשעװיסעם. זײנען זײ אז געטרויםט, כיט אפילו האבן םיר װעלכע

 1אי טיױ גאר ארייננעדרונגען איז דעװאלוציע די אז םימן, א זיך. טיר זאגן
אינטעליגענץ. העכערער דער פון קרײזן די

 זשורנאלן: אלערליי באוױזן זיך האבן עס ציינװננעז. די נאר נישט
 םאר װאם רויטע. אויםנעםלאטסע םייצקאלירנדיסע, טאנאטלעכע, װעכנטלעבע,

 די פארנעטעז פלאץ באזונרער א !פראבלעםען םאר װאס !שפראך א
 צוױי א עפעם רוסלאנד איז געװען זיינען אהער ביז זשורגאלן. הוטאריםטישע
 און )נריל( ״םװערטשאק״ דער זשורנאלן: הוטאריםטישע אזױ-נערופענע

 1אי שװיגער חגר םח געלאכט זײ האבן )גראו־שפריננער(. ״סטרעסאזא״ די
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 שיכור׳ן, א ne און אײז, אפן אויםנענאיטשט זיד האט װאם איינעם, םון
 ארויס גייען היינט טיר־שיצאם. דעם פון לאך דעם נעםינען ניט סען װאם

 שארםע, טיניםטארן, די אף קאריסאטורן םאטירע. בײםנדיסער מיט זשורנאאן
 לידער״ עםסיזן, סאמה. םון בילדער אונטעררריסונג, םון בילדער שטעכעדיסע

 די צעכאפט עולם דער נאדלען. אנגעגליטע טיט םול עפיגראטען נראטען,
 געװעו ניט דאך אה דעטאלט ביז קײנמאל נאםט. זיי, קוקט ז׳פורנאלן,

 דורכ־ דער דערזעט ער׳פט איצט קאריסאטור. פאאיטישע סייז רוםלאנד אין
 איבער הערשן עם באשעםענישז פאםשמ־נע א פאר װאס בירנער, שניטלעכער

אים.
 פרייהייט. די ארײנכאפן זיך איילט ברייט, אטעטט ארבעטער־עולם דער

 סאלדאטישע ארום נײען ג»ס איז און אויםנעברויזט. איז אינטעליגענץ די
? װעמען אין װער מען. שיסט באנאכט פאטײלן.
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קאפיטל נײן־און־פופציקםטער

מאה שװארצע די

 םונעם װײט ניט נאם, זאװאלנע אח װילנע איז איך האב נװאױנט
 זיך האבן װאם חברים, םון װאוינונג לײדיקע » נעװען איז עם װאסזאצ

 נעװאױנט האבן פריינט s און איך טאט.8׳ אנדער אז אין נעשונען צייטוױיליס
 הארבםט אין ׳פפעט געװען שוין איז עם אומזיםט. צימערן ליידיהע די אין
 דער םלענט אינדערםרי אלע אױװנם. די הײצן געדארפט האט מען און

 עלטערער דער און האל׳ז, אריינטראגן )דדפעניטאר( קװארניס איננערער
׳טטועם. א אזגז םיט אר״נכאפן אויך דערביי םלעגט דװארניס

 נע־ א םוםציס״ יאר א םרן רוט פעםט־נעבוימער א נעװען איז דאס
 ״װ אונטערנעשוירן געװען אים ב» זיינען האר די סאלדאט. װעזענער
 ;איניע( האריזאנטאלער גלייכער א אין סארס אםן )אמטערנעהאקט ססאבהו״

 אויםזען נאנצן דעם אין און סני. די איבער הויכע, נעטראנן ער האט שטױול
ברוטאלפייט. אי פראםט, אי געםיצט זיך האט

 נעסענט ניט ער האט אאיין פאליטיס. װענן רײדן אונז מיט פאענט ער
 טיר װעאט״. דער או« זיך הערט עם ״װאם פרענן, אונז ער פלעגט לייענען,

 טענלעך אה עס װיםיל אױ טאנ, פונעם נײעםן די דערצײאט אים האבן
 אלעטאל, ׳נזפדאך. פאפולערער איינםאכער »ן אין איבערצוגעבן זײ נעװען

 האט אויםשטאנדן, דעטאנםטראציעם, םטריישם, װענן נעעהרט האט ער װען
 כארא־ ״ניע :געזאנט און סארס צעסארבטן רוימן דעם אין נעקראצט זיך ער

 םאר־ געפרעגט, אים האבן מיר 1װע גוט(. ניט נוט, )ניט כאראשא״ ניע עא,
 פאריאדאס״ ״ניע איז דאם אז געענטםערט, ער האט נוט, ניט איז דאם װאם
 דארח םען װאם צו געםרענט, אים האבן מיר װען ארדעטנג(. היין )ניט

 זײן ׳עןין װעט עם װען ארױםהומען, װעט אים װאס אוז ארדענוננ די האבן
 װעאן אלע אויב אז און רו םאדערט מלוכה די אז נעזאנט, ער האט ארדענונג,
 װעט װי־זשע טא װענט״ נאייכע די אח קריכן װעלן און ארבעטז אויםהערן

? וועצט דער אן» אעבן סענען טען
 נעגא־ אזא אים צו סוטט עס װאגען פון נעוואוגדערט, •זיך האבן סיר
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 1» געריעז ער איז «אײז נעשעעגישן. רעײאלוציאנערע די צו צונאנג טױוער
 שטאט אין געקוטען איז װאס *ויער, ארעמער נעװעזענער 8 — ארבעטם־מאן

 א נעװען איז ער אםת, דװארניה. 8 אח ״ארויפנעארבעט״ זיר און ריין8
 עםלעכע געפונעז זין־ האבן ה־ויח דעם אין — הויח נרױםן 8 פון דװאתיס

 דװארניקעס׳׳־ ״איעערע צװיי געוזאט ער האט זיך אונטער און — הײזער
 סאפיטאליםט. סײן םאר געטאכט ניט נאך אים ה$ט דאם אבער געהילםן.

 האט ער ns םארשטאנען, טיר האבן אױסזען זייז וועדליג אז אויה אמת
 אבער באלעגומ. גאנצן 8 םאר זיר האלט און רובל עטלעכע אפגעשפארטע

 שטעלוננ, סאנטר־רעװאלוציאנערע זיין דעחןלערן געקענט ניט האט דאם אויך
 m די ארויס לאזט און ריידן אונז טיט אן ער הויבט איינםאל ערשט

 אויך איז ער גאר ארדענונג, און געזעץ פאר נאר ניט איז ער זאפ. םונעם
 אידן די ער, זאגט םטייטש, ? אידן די געטאן אים האבן װאם אידן. די קעגן

 םאר־ 8 ארגאניזירט דאם האבן זײ רעװאלוציע. נאנצע די געמאכט דואבן
 פערזאנען. הויכנעשטעלטע םך 8 דערםארדעט האבן זײ קייםער. אפן שװערוננ

 PJ81 א נעסוטען זײנען טזדח ווײטן אפן טפלות די אויך נאר דאם, נאר ניט
אידן. די םון םאכינאציעם די

 האט זאכז, לע8 די וױיםט ער װאנען פוז געםרעגט, אים האבן טיר ווען
 םון שױן וױיםט .טען אז טיגע, נעהייטניםםולער 8 מיט נעענטפערט ער

 דערצייאן װאם נעזאגט, ער האט םענט׳פן, נוטע אזױנע דא ם׳זײנען ײאנען״.
 די אין n’t ם׳ערײבט װאם דאם, נאר ניט הערן דארױ םען אםת. דעם

זאגן. םעגטשן עכט־רוםישע די װאט אויך נ$ר צײטוננען״ ,אידישע
 »8 ר״,8״ז זײז אין און זיך אין זיכער זוי8 געװען איז דװארניס דער

 נטי•8 דעם אתז םון באהאלטן צו נויטיס םאר געםונען ניט אפילו האט ער
 הנאח אים האט אםשר אנשרעסן. נעװאלט אונז ער האט אםשר סטיטיזם.

 טיר ז8 רעװאלוציאנערן. אידישע צװײ טיט רייצן ץיך הען ער װאם נעטאן,
געשפרעכן. אונזערע םון 1נע8רשט8ם נוט ער האט רעװאלוציאגערן, זײנען

 די דא שוין איז עס ז8 װיםן, אונז ער אאזט טעג פאר 8 מיט שפעטער
 רום־ פון זין גוטע די רוםלאנד. טעװען81 װעט װעלכע ציע,8ניז8רג8 אטת׳ע

 און ״אידן םון הענט די אין נד8רוסל איבערנעבן ניט מילן ײאם די נד,8ל
 8 רויםוױהן8 1ײעל 1או ראײניקט8פ זין־ האבן ער״ זאנט אויםלענדער׳/

 ציעם8ניז8רג8 די וױ שענער ביםא 8 איו ציע8ניז8רנ8 נײע די נד.8װידערשט
 ר8ג אמטע,8ב הױכע נאר רייז8 גײען היז8 :״בונטשאװשטשיסעם״ די םון

 דעם חמ 8 ■ערזענלעכקייטן, נדערע8 און פריצים פיינע ר8נ גלחים, הויכע
זיך. ט’רשטי8ם םאלס״ םטן8>ר
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 זיך ױםט ארגאניזאציע נײע די אז געװארן, געװאויר טיר זײנען שפעטער
פאלק״. רוםישן דעם םרן םארכאנד ״דער

 באלשאיא אץז זען צו אויסנעסוטען םיר אה ארופ צייט סורצער א אין
 הונדערט א אםשר טארשירט האט עם פראצעםיע. םערקװירדיסע א גאס

 אין ארבעטער. קײן געװען ניט זײנען דאם אבער םער, אםשר און מענטשן
 הלאר ם׳איז מאם פארשױנען, אפגעפרעםענע גענאנגען זײנען רײ ערשטער דער

 די הצבים־באלעבאטים. רוםישע די זײנען דאם אז סוק, ערשטן םונעם גװארן
 בא־ רוסישער נאנצער דער פון אױםנעצייכנט שטענריק זיך האבן סצבים

 גע־ ודאבן צוזאםען זײ טיט אויםזען. באזונדערן זייער טיט םעלקערונג
 ץײ װער הענראער. און קרעטער — ״קופצעם״ רוםישע אנדערע טארשירם

 זיינען ךי הינטער פניט׳ער. זייערע אנגעצײכנט שארױ געװעז איז זײנען,
 טאנט־ ציװיאע אק אײנם, און אײנם ױננעז, געװיסםיסע קרעפטיקע, נענאננען

 באאד האט אױג געניט א אבער קעפ, די אח קאשקעטן פראםטע טיט און אען
 — זײ םון אײניסע פאאיציילײט. איבערנעטאנענע זיינען דאם «ז דערסענט,

 די 5שטיװ די פון אראםצונעטען םארגעסן האבן — זשאנדארטען סענטיס
 האבן ץײ חינטער סאמאנדע. גאנצע די ארויסגענעבן האבן אזױנע שפארן.

 װאם און ״באטם״ גערופן דא זיי װאלטן מיר וואם פארשוינען, נעשלעפט זיך
 נעגאננען איז הינטן נאר ״באםיאהעס״. רוםן זיי טען פאעגט רוםלאנד אק

קינדער. אנדערע און ניםנאזיע־שילער כאפטע א
 םון פארטרעט דעם געטראגן םען האט פראצעםיע דער אט פאר םאראוים

 אויך האט םען םלאנ. רוםישן דרײ־סאצירנדיקז א און צװייטן דעם ניסאלאי
 נלח א נענאננעז איז רייען ערשטע די אין סירך־פאנען. אייניסע נעטראגן

 נעהאלטן ער האט צאם דעם צלם. א טיט און ״טענדע־װארענדע״ זײן אין
 ״קאצ :היטן רע^יניעח א נעזוננען האט עולם דער קאפ. איבערן הויך

םלאוױען״
 ״םאר־ דעם פון פראצעםיע א איז דאם אז נעװארן, געװאױר זײנעז טיר

 איז )״םאיח״( םארבאנד דעם פון צװעק דער םאלס״. רוםישן םונעם באנר
זשידעם. די און רעװאלוציע די באקעטםן — נעמען

 םאשים־ ערשטער דער םין נעבורט דער בא ביינעװאױנט טיר האבן אזוי
 די יארהונדערט. צװאנציסםטן םונעם נעשיכטע דער אין ארגאניזאציע טישער

 שוץ אוגטערז געשטאנען איז און רעװאאװערז םארמאנט האט ארגאניזאציע
 רעמא• די טעראריזיח געדארפט האט זי כאאמטע. די און פאליצײ דער םון

 זיך םאר האט רענירונג ניסאלאי׳ס םאלס״. פונעם נאטען ״אינעם אוציאנערז
 רעווא־ ברייטן דעם צװישז טאםן־כאזע. א פון אויםזען דעם שאםן נעפרואתט
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 געסראנן באאד ארנאניזאציע די וזאט עואם דעטאקראטישן און אוציאנערן
טאוז״. ״שתארצע נאםען דעם

 כעװאוץ באסאנט איז םאה שװארצער דער פמ נרינדוננ די וױ נאכדעם
 װען און אונז, םיט רײדן אױםנעהערט דװארניק אונזער האט װילנע, אין
 בענהעלע א או* זיצן םלענט ער װאו טויער, לעבן דורכנײן נעזען אוגז האס ער

 שםײכא. דער נעפעלז ניט איז אונז שמייכלען. נאך ער םלענט טאנ, נאנצן דעם
 אידישער א װילנע אין אנהױבן זיך װעט עם אויב אז געזאנט, זיך האבן טיר

 פאגראמעטעיהעם די םאר טויערן די עםענען דװארניס דער אט װעט פאגראם״
 אויך אוגז ער װעט מסתמא פאנראטירן. צו װאם און ױאו װייזן״ זיי ײעט און
פארשױנען. ניט

 געסראנן מיר האבן נסים, אח םארלאזן געװאלט ניט זיך האבן מיר
 דעם קעשענע. אין ארוטנעמראנן האבן טיר װאם רעװאלװער, א צו יעדערער

 4וועםא ענד םטיט « — מיינער בראוניננ, א געװען איז רעװאלװער חבר׳ם
 שװארצער, נלאטער, א בראונינג. דעם אןז נעװען טקנא שטארס אים בין איך

 נעהאט האט װעםאן ענד םטיט טיין בראוניננ. נלײך־װיגקלדיקער פלאכער,
 נעװען ניט איז עם סוילן. פאר לעכאעך אכט טיט באראבאז סייאעכדייןן א

נעהאאםן. םך א טיר װאאט ער צי ניט, וױים איך רעװאאװער. גוטער תיק
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קמפיטל זעכציקםטער

!פ«לן װעסטו װען באםטיליע, באסטיליע,

 ״טיינע״ םיט זען זין־ נענאנגען איר בין אװנט אין שםעט טאא אײן
טורטעם.
 פאר־ א פון ארוים בין איך אזײנער. צוועלח ארום געװען איז עם
 נע־ האבן אויערן די אין אויםנערודערט. שטארס םיך האט װאם זאטלוננ,

 שטייט װאם לעבן, נייעם דעם װעגן פרישע װערטער שארםע, װערטער קלונגען
 נעזאננ דאם איידער און — געזאנג מיט פארענדיסט מ׳ה־אט ׳אײעצ דער אױ
 זשאנדארטםהע א אריין קוטט עס און טירן די זיך עפענען פארסלוננען, איז

 נעשען, ניט װאאט זאך קיין •װי אסוראט פאליצײלײט, עטלעכע מיט אםיציר
 אסטאבער־מאני־ סײן טיט רעװאאוציע סיין געװעז ניט ם׳וואאט װי אסוראט

 אםיציר דער גייט םארזאטלועען. םרײע און פרעםע פרייער >ןיין טיט פעםט
:זאכלעך םרעגט און אױכן־אז אריי^

 בעזפאריא־ א םאר איין־ בא דאם איז ײאס העח(, )מיינע נאםפאדא —
? )אוםארדענוננ( דאס

 ארדענוננ, נוטע זײער א נראד איז דאם אז נעענטםערט, אים האבן םיר
 רוםלאנד אז םארזאטצוננ, א אןז אריינצוסוטען ניט רעכט סײן האט ער אז

 זאכן נוטע סך א נאך און — םארזאםלוננס־םרײהײט געסראגן איצט האט
 יענעם אבער נעזע׳ז. צארישן דעם םון פארטרעטער דעם דערציילט טיר האבן
 ״אוטצע־ אן איז דאם אז דערסלערט, האט ער אנגערירט. וױיניס דאם האט

 ארעםטירן מוזן ער װעט באדויערן׳/ נרויםן זײן ״צו און, םארזאמצוננ נאלע״
 װעט זאד די ,״ביז — םאבראניע דער םון םעסרעטאר דעם און םארזיצער דעם

װערן״. אויםנעסלערט

 אאזן אדער וױדערשטאנד א ארויםוױיזן :םראנע די געשטאנען ס׳איז
 אח אז נראטעם: אייזערנע הינטער איבערנעכטיסן ארעםטירטע צװיי די

 די זיכער. אױ געװאוסט טיר האבן דאם ארױםלאזן, זײ טען וועט םארנן
פאאיצײלײט די און אפיציר דער אוטכאװאפגט. נעװען איז פארזאטלוננ
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 האט טען אויב כרירה, סיין נעװען ניט איז עם רעװאאװערן. געהאט האבז
טױט. באײבן זאאן פארזאטאטע די םון עטאעכע אז געװאאט״ ניט

 האס, פון צארן, םון אויםברויז «ן אין םאנאנדערנענאנגען יזין־ מ׳איז
 איז װאם און פרייהייט? א םאר דאס איז װאם־זשע דערשטוינתג. םון

זיג? א םאר דאם
 שוין איז שטאט די ג«סן. װיאנער רואיקע די איבער געגאננען בין איך
 און נעבײדעס די ארום געשלעננלט זיך האט הארבםט־נעבא א נעשלאםן.

 טראטוארן די םאעסן. איכטיקע צעשװאוטענע אין אאטטערנש די םארװאנראט
 היאצערנע םך א םארטאגט האט װיאנע פייכט. נעװען זיינען םיס די אונטער

 שלאבער־ די נעםילט זיך האט זײ, איבער נענאננען ט׳איז װען טראטוארן.
 און נעבל דעם טיט הארטאנירט האט דאם האל״ז. םוילנדיסן םון דיקייט

װילנע. באגאכטיקער םון אומעט דעם
 קאטעדראלע. דער םאר פלא״ן גרריםן דעם אה ארויםנעגאנגען בין איך

 צוריס. און היין געגאננען נאך זיינען טענטשן ליכטיסער. נעװעז איז דא
 נעפאדערט פארבײגייער, די אפנעשטעלט פאטרולן האבן דארט און דא אבער

 שטאט אין איז קריגם־צושטאגד קיין דאקוטענט. אנדער אן אדער פאסםארט »
 ארומ־ האט וואך טיליטערישער פון ריננ אייזערנער דער אבער געװעז, ניט

 »ז באװייזן, םך קיין געדארםט ניט האט טען באםעלקערוננ. די נעקלאטערט
נעבראכן. ניט איז צאריזם םונעם טאכט די

 דארטן, םדן און צירס צום פראםפעקט נעארניעװםפי טיטן אראפ בין איך
 ערשט טורםע. אוסיששער צו דערנאננעז איך בין נעםלעך, נעשלעננלטע דורך

 אבער טורטע. דער אט םון נעװארן באפרײט איך בין יאר » טיט צוריס
 זינט אריבערנעםלויגן זיינען יארן צעי.רליסער אז טיר, זיר האט נעדאכט

 ארויסנעםען מיך נעפומען איז ״כלה״ כאומרשטדיסע טייז װען נאכט, יעגער
 נעםונען און ארום און ארום ארוםגענאנגעז בין איך נראטעם. די הינטער פון

 האאץ סופעם די םארענדיסט. געװען שוין איז טורטע נאנצע רי םאינצ ״טיין״
פארשװאונדן. זײנעז שטײנער און ציגא און

 זוטער־ א איינמאא האב איך װאו הויז, דעם אעבן נעשטאנען בין איך
 הויז דעם צו רוסז מיטן נעשטאנעז בין איך פיאנא. שפילן נעהערמ אװנט

 אנ־ םענצטער, די איבערגעצ״אט האב איד םאינצ דעם צו פנים טיטן אוז
 םענצטער דאם געםונען האבן און שטאס, םינפטן אםן אינסס פון הזיבנדיס

 טיט פארשטעאט געװען דאם איז איצט אבער סאטער. געװעזענער מײז םון
שיאד. כאעכעגעם א

צײט םײן אין באנרענעצוננ. ניי־אייננעםירטע א נעװען שוין איז דאם

[220]



 הויוי אק סוס « כאפז םענצטער, אפן ארױםקריכנדיס נעסענט, מען האט
 אוים־ פענצטער םך א פאר מען האט אוטםענלעך, טאכן צו דאס כדי אריין.

 אין סוס דעם םארשטעלט שילר דער שילדן. בלעבענע דרויםן פון נעשטעלט
 םענצטער פונעם םייל אתטערשטן באם אן זיך הויבט שילד דער אריין. הױח

 ארויח סלעטערט ארעםטירטער דער װען הויך. דער אין קװער זיך ציט און
היטל. שטיסל א זען נאר ער סען םענצטער, 1«פ

 רעװאלױ ערנסטער אן רארט יזיצט םםתמא אז נעטראכט, םיר האב אין־
 הויןז. דעם אים פאר םארשטעלן צו נויטיס פאר געפונען ט׳האט אויב ציאנער,

 גאנצע די בעלמעם. גראע װי אויסגעזען האבן פענצטער די שילדן די
 מויערן די ארום אינדרױםן חלום. װיםטער שטיק א וױ נעלענן איז טורטע

 ארוטנע־ זיינען לאטטערגם די םון ליכט אינעם לאטטערנס. נעברענט האבן
 שאטן אין געשטאנען ביז איר הענט. די אין ביסםן טיט װעכטער נאנגען
 םאר־ מיין פון בילדער און באטערסן״ ניט טיך זאל טעז כדי הויז, םונעם

 אט םאבאטאזש, דעד איז אט מח. אין נעטויפעט זיך האבן שפארט־זיין
 אריינ־ האב איך װען נאכט, װאונדערבארע די איז אט ■זינ, סליינער דער איז

 טיט בונט דער איז אט קאמער. אין םיר צו פריינט א — חבר א נעסראנן
 אוטרואיקע די און נעכנז לאננע די ארעםטירטע. בינדן דעם טיט סלאפן, דעם
 איינדרוקן. איבערנעםישטע קנויל א אין נעדאנס אין זיך םארװאנדלען טענ
 אנזאג, ערשטער דער איז אט פלעװע׳ן. םון טויט װענן מעלדוע די איז אט
 דער װען איצנ^ אט און װערן. באםרײט פערזענלעך, איך, ײעל אםשר אז

 נרויםע זײנע טיט אננענומען ריז, א װי האט, ארבעטער־קלאם םעכטיסער
 און זי שאקלט און זי לט6טריי און רעזשים אלטן פונעם געביידע די ארעמם

 זי ניט װי אסוראט באםטיליע, די אלץ נאך שטייט אומװארפן, אין זי האלט
 שילדן־ נראלעבע די אט הינטער און גראטעם, די אט הינטער און טען, טיינט

ארבעטער־םאלס. פונעם זין כעםטע די שמאכטן בעלמעם
 געזוננען. האט אינעװייניס ערנע׳ז אבער הארצן. אפן געװען איז שװער

אװנט. מאדנער א צייטן. מאדנע
 האט דא אנטאסאל. צו אװעהנעגאננעו איך בין טודטע לוסישקער םון

 נעזעםן דארט בין אין־ בשעת נעװען, איז דאם װי סלענער, אויםנעזען אלץ
 פארסן דער שטעלער, אויםגעזען האט גאם די יאר. אנדערהאלבן םיט צוריס

 אלטער אן םרן איינדרוס דעם נעמאכט אלייןץזזאט טורמע די נידעריקער. —
 נרעםערע די אין באנעגעגען אטאל דאס פלענט םען װי סרעטשםע, נעטױערטער

 ארומגעטארשירט האט וואם װעכמער, דער רוםלאנד. פון שטעט אױעזדנע
 איך ¥ וױלסטו װאם ? דא טוםטו װאס אפנעשטעלט. טיך האט טויער, פארן
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pip זײנען װאם די, םון אײנער דאך איז דאס :אים דערקען און אן אים 
 שוין האט טיך ער נעזעסן. דא בין איך װען סארידארן, די אין נעשטאגען

 באםרייען 1גע?ןטע בין איך אז רואיפ, אים ענטפער איך דערקענט. ניט אנער
 ער אױםנערעגט. ניט זוערט ער אבער זיך, ער װאונדערט ארעםטירטע. די

 ? הײםט װאס :אין־ פרענ באפרײען. צו וועטען ניטא איז עס :טיר זאנט
 ם׳האט ארעםטירטע. פאליטיעע i״p געכליבן ניט זיינעז דא אז ער, עגטפערט

 אונאלאװנד ׳פײך איז ״אם און טורטע. לוקישקער אין אריבערגעםירט אלע זיי
? ״t װעגן זין־ ?יםערט װער איז — )הריםינעאע(

 טורטע־ » םון טױל פונעם געשפרעך. מאדנע » נאכט. םאדנע א
 ״איטיצער״ אז נאכט, יענער איז הערן צו אויםגעסומען טיר איז װעכטער
 זײ זיך גרייט אימיצער אז ארעםטירטע, פאליטישע די װענן זיך־ ?יטערט

 די בא היטער איצטיהז און סאלדאט נעוחגזענעם דעם אט צו אויך באםרייען.
 רעװאלוציע, נרויםער דער פון גרום דער דערגאננען איז טורמע א פון טויערן

לאגד. איבערן געשפאנט האט װאם
p|גע־ אבער אװנט, יענעם מיר טיט נעשען ניט זיך, דאכט איז, זאך ״ 
 געװען װאלט דאם װי אהוראט שארף, אזוי זכרון טײן אין ער איז באיבן
טעג. עטלעכע טיט צוריק
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קאפיטל אײן־און־זעכציקסטער

סאװעט פעטערבורגער דער

 פעטערבורג. אין איך בין געדאנק טיטן אבער װילנע, אין לעב איך
 ארנאני־ אוטבאדייטנדיקער בערך און טיטינגען קלײנע אירע טיט װילנע,

 פארגלייך אין פראוױנ״רשטאט פארװארפענע א װי אוים זעט זאציע־ארבעט,
 הוננער. א טיט צײטוננען די אף זיך טיר װארפן טאנ אלע פעטערבורנ. טיט
זאכן. ׳טטוינענדיקע נייע, געװאויר מיר װערן טאג יעדן

 גענעראל־ גרויסן םונעם משך אין נענרינדעט זיך האט סאװעט דער
 ער האט אקטאבער טן17 דעם אקטאכער. פון טעג ערשטע די איז םטרייס

 אריינ־ זייגען עם ױעלכן אין עקזעסוטיװ־קאטיטעט, אן אױםנעסליבן ׳טוין
 מענשעװיקעם די םון דריי באצשעװיקעם, די םון פארטרעטער דרײ געגאנגען

 ארויסנענעבו האט צאר דער סאציאליםטן־רעװאלוציאנערן. די םון דריי און
 געהאט כיט האט םאװעט דער אבער אקטאבער, טן17 פונעם םאניםעםט דעם
 דער האט אקטאבער טן18 דעם ווארט. ניסאיצאי׳ם צו צוטרוי גרוים! קיין

 באםרידיקט ניט װעאן עם ביז סטרײס, דעם םארטזעצן באשלאשן םאװעט
 װאס סריגם־צו׳שטאנד, דעם א&שאפן :םאדערוננען דרינגענדיסע ריי א װערן

 ארעם־ די באפרייען לאנד, פונעם נעגנטן ריי א אין געװארן אײננעםירט איז
 א אױסארבעטן זאל װאם גריכדונגם־פארזאטלונג, א צוזאטענרופן טירטע״

לאנד. פארן סאנסטיטוציע
 דעם אפגעשאםט םאװעט דער ׳מוין האט אקטאבער טן19 דעם אבער

 דרײ־װאכעדיסן דעם םון אויםגעמאטערט געװען זײנעז ארבעטער די םטרייה.

 זומער. םונעם מ׳צך אין געםטרײקט מאא עטלעכע האבן זײ פון סך א סטרייס.
 איבערכאפן ארבעטער די דערלויבן נויטיס פאר נעפונען האט סאוועט דער
אטעם. דעם

 ער ניט אסטאבער מן19 דעם ײאך. דער אף נעשטאנען אבער איז ער
 טאםן ברײטע די און ארבעטער די אויח םאדערט ער װאו טאניםעםט, א ארוים

 אנער־ אױםהערן ה. ד. אופן, איינענעם זייער אן» פרעםע־פרייהײט אײנצופירן
אזוי פריי. ביכער אח צייטועען םארשפרײטן און דרוסן צענזאר״ דעם קענעז
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 םאװעט פעטזןרבורנער דער האט אפטרעטן, נעװאצט ניט האט רעאקציע די וױ
 נעײער, םארכאפט ער האט דעם צואיב ארבעטער. די באװאםענען אננעהויבן

 ער האט פעטערבורנ פון טיילן פארשײדענע אין געאאזט. זיך ם׳האט װאו
^דבטסיטו־גזיליציפ. אן געגרינדעט

 ייט$1ת&וױז&ו vj איז םאװעט דער אז קאארער, אאעמאא געװארן איז עם
טאםסװע אין םאװעטן געביאדעט זיך האבן באצד אגיבישמאװ. פג\
 סאװעטן די האבן דעצעמבער, אין שפעטער, שטעט. אנדערע רײ א אין און
 אנגע־ טשיטא און יעהאטערינאםלאװ נאװאראםיםק, ראסטאװ, טאםקװע, םון

 זיינען סאװעטן די שטעט. זייערע אין אױםשטאנד באװאםנטן םיטן םירט
 דער םון סערן דער געװען זײנען זיי מאםן־ארנאניזאציעם. אטת׳ע געװעז
 ארבעטער די םון דיקטאטור רעװאאוציאנערער דעד םון קערן דער מאכט, נייער

 פעטערבורנ םון םאװעט דעם אין כאאשעוױסעם די פון ארבעט די פויערים. און
 אין זיי פארװאנדצען צו געװענדעט געװען איז םאװעטן אנדערע די אין און

 רעװאלוציאנערער נייער רער םון ארגאגען איז אויםשטאגד, םון ארגאנען
םאכט.

 נעװאצט ניט האט בורזשואזיע די דערשראסן. זיך האט בורזשואזיע די
 װאלט דאם װייצ סוף, ביזן װערן דערפירט זאצ רעװאלוצ*ע די אז דערצאזן,
 װאצטן און טאכט די פארכאפט װאאטן פויערים און ארבעטער די אז געהײסן,
 אז נעזאנט, האבן באלשעוױקעם די לאנד. פונעם באלעבאטים די געװארן

 די נעװען נאר װאאט דאם םאציאאיזם. קײן געװען ניט נאן־ װאאט דאס
 דעם און םראצעטאריאט םונעם דיקטאטור רעװאאוציאנער־דעמאקראטישע

 דעם צו װעג אפן טריט גיגאנטישער א געװען װאלט דאם אבער פויערטום,
קאפיטאליזם. דעם םון אומװארף

 ״דער ארטיסל זײן אין געשריכז אענין האט אהטאבער טן25 דעם
:רעװאאוציע״ דער פון זינ ערשטער

 !רוסאאנד נאנ״ן םון פויערים און ארבעטער אאיין, ניט זײט ״איר
 די םארניכטן ארן דערשצאגן אוטװארםן, געאינגען װעט איין־ אויב

 פריצישער פאאיצייאישער, אייב־אייגנשאפטלעכער, דער םון טיראנען
 אא־ דעם םון סיגנאא דער ז״ן זיג אייער װעט רוםלאנד, צארישער און

 קאט^ דעם קאפיטאל, דעם פון טיראניע דער קענן קאמף װעאטאעכן
 בא־ עקאנאמישער אױך נאר פאציטישער, נאר ניט םילער, דער םאר

 םון םעגטשהייט די באםדייען צו סאטף א ארבעטנדיסע, די םון פרייאוננ
םאציאאיזם.״ דעם פארוױרקאעכן צו ארעטקייט,
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 רעװא־ די אז נעפאדערט, האט און דערשראסן ■זיך האט בורזשואזיע די
 !גענוג :געזאגט זי האט אסטאבער אין נאך פארענדיסט. װערן זאל לוציע

 סאנסטיטוציא־ פארטיי דער פון נעװארן ארויסנעגעבן איז װאם ז׳שורנאל, א
 ארויס־ ״לאטיר :געשריבן האט פארטיי(, )מילױסאװ׳ם נאליםטן־דעםאסראטן

 דער־ האט םירער, ליבעראלער א סטרואװע, טעמפל.״ פונעם פערד די םירן
 טינים־ )צארישע ױיטע־דורנאװא פון רעגירוננ ?יין גיט דארפן ״טיר :קלערט
 פון םאװעט דעם םון רעגירוע היין ניט אויך דארפן מיר אבער טארן(,

ארבעטער־רעפוטאטן.״
 אן אף װי מער אלץ זיך אױ סוקן אננעהויבן אבער האט סאװעט דער

 אס־ טן31 דעם מאכט. רעװאלוציאנערער םון ארנאן אן ארבעטער־רענירוננ,
 א אױ ־זאלן זיי אז ארבעטער, די צו רוף א ארױםנענעבן ער האט טאבער

 ער׳פטן דעם ארבעטס־טאנ. אכט־שטונדיקן דעם אײנםירן אופן רעװאלוציאנערן
 ארום־ ארבעטם־טאנ אכט־שטונריהן אן םאר באװעגונג די האט נאװעמבער

זאװאדן. און םאבריסן אלע כמעט נעכאפט
 האט רעגירונג די אעערוקט. זיד האבז געשעענישן גרויזאמע נייע

 רעװאלוציא־ די ׳טטעלן געסליבן זיך האט און אויפשטאנד דעם אונטערדריפט
 צװעלת אח האט םאװעט פעטערבורגער דער געריכט. צום טאטראםן נערע

 אתטעו־ז נענעראל־םטרײק נייעם א דערסלערט נאוועטבער, טן2 דעם באטאנ,
 טויט־ דער טיט ארונטער !נעריכטן מיליטערישע די מיט ״ארונטער :לאזוננ

 רום־ גאכיז אין און פױלן אין הרינס־צושטאגר דעם טיט ארונטער !שטראױ
לאנד!״

 ער װען טענ. זיבן ערך אן נעדויערט האט נאװעטבער־סטרײס דער
 אײנצופירן אץז קאמח דער אננערװיבן װידער זיך האט געענדיסט, זיך האט
 סא־ דער מיטלען. רעװאלוציאנערע דורך ארבעטס־טאג אכט־׳פטוגדיסן דעם

 רעװאלוציאנערע די םארשטארסן זאלן ״t אז ארבעטער, די נערדםן האט װעט
 דער צו נעגרייט אפן זיך האט םאװעט דער ארמיי. דער אין אגיטאציע

 באװאםנטן א — רעזשים אלטן דעם קענן שלאכט אנטשײדנדיקער לעצטער
אויפ׳פטאנד.

 לאקאלע א זייז צו אויפגעהערט שוין האט סאװעט פעטערבורגער דער
 פאו־ז רעװאלוציע דער פון הויפט־ארגאן דער נעװארן איז ער אינסטיטוציע.

 אר־ צו שטעט אלע אין דעלענאטן פאנאגדערנעשיקט האט ער לאנד. גאנצן
 טיטן אנגעפירט ער האט צײט זעלביקער דער אין םאװעטן. לאסאלע גאניזירן

 פרא־ ארנאניזיח געהאלפן האט און ארבעטער די םון קאממ עסאנאמישן
)ױניאנס(. םאראײנען פעסיאנעלע
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 די אזיקײט.5ארבעטס קענן האמח — נעװען איז ארבעט אנדער אן
 װאם דעם, דורך ארבעטער די קעגן אפענםיװע די גענומען האבן פאבריקאנטן

 ןזױ לאסאוט א נעװארן דערקלערט אי־ז עם פאבריסן. די פארטאכט ה־אבן זײ
 פאבריסן די אז דערפ«ר, געקעטםט האט םאױעט דער טאסשטאב. בר״טן א

װערן. נעעפנט זאצן
 איז רעגירוגג די װעלט. גאנצער דער ם«ר אפן, פאר קומט אלץ דאס

 רע־ די אונטערדריסן נעװען בעלן א װאלט זי אומאנטשלאםן. נאך דערוױי^
 זי אז מורא, האט זי אבער אײזן, און בלוט מיט באװעגונג זואלוציאגערע

 סראנ־ איז אױפ׳טטאנד דעם נאך ארמײ. דער אה פארלאזן גענוג ניט זיך סען
 סעװאם־ אין מאטראםן די פון אויפשטאנד אן אנגעהויבן זיך־ האט שטאט
 מאט־ די שטידט. לײטענאנט ױנגן א פון םירערשאםט דער אונטער טאפאל

 אוים־ דער דע&וטאטן. דערװײאטע םה םאתעט א אויםגעהליבן האבן ראםן
 איז שמידט לײטענאנט דער און געװארן אונטערדריקט ברוטא^ איו שטאנד

 אױםגעבראכן האט באװעגונג םאלדאטישע די אבער געװארן, הינגעריכטעט
טורהעסטאן. אין אוז סאװסאז אםן יעקאטערינאםלאװ, כארהאװ, סיעװ, איז

 אלץ באװעגתנ״ רעװאלוציאנערע די זיך פארשטאריזט עם טער װאם
 האט װעלכע בורזשואזיע, די צאריזם. צום בורזשואזיע די יזומט נעענטער

 איצט, דערסלערט פעדערן, רעװאלוציאנערע אין געפוצט זיך לאנג ניט ער׳טט
 דאח» איצט אז או־ז דערנרייכט שױן רעװאלוציעזײנען דער פון צװעסן א?זן אז

״ארדענונג״. האבן מען
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קאפיטל צוױי־און־זעכציקםטער

מאסקװע אין אויפשטאנד באװאפנטער דער

 רעװא־ װעגן מעלדוננען נייע אלץ וױלנע סײן אן קומען שעה יעדער מיט
 אין שטייט wujb פגוסיעךבץגגנוך דער לאנד. איבערן פלאסער לוציאנערן

 אז װײסט, םאװעט פעטערבורגער דער באװעגונג. גאנצער דער םון צענטער
װארט. זײן אױם פאלגן און הערן מיליאנען צענדליקער

 הארעפאשניקעם די פארגעעלאיגן םאוועט דער האט נאװעמבער טן22 דעם
 שפאר־קאםעם. די םון רעפאזיטם זייערע ארויםגעםען זאלן זײ אז רוםלאנד, םון

 דאם רעגירוננ. דער פון הענט די אין געפרנען זיך האבן ׳ט&אר־קאםעם די
 די ארויםגעמען דורך צײעסן. אירע םאר אױםגענוצט רעגירונג די האט געלט

 צאר. םונעם פינאנצן די פארערגערן געפרואװט $װעטג דער האט דעפאזיטם
 נעמען ארבעטנדיקע װעז אלעמאל, tts געפאדערט, םאוועט דער האט אויר

 קיין ניט זילבער, און נאלד פאדערן זײ זאלן דעפאזיטם, ז״ערע ארױם
 זי װיםיל אפדרוסן, געסענט רעגירוננ די האט פאפירלעד וױיל פאפירלעך,

 נעװען םאװעט דעם פון טריט דער אט איז דעטאלט אונז םאר געװאלט. האט
 װיל סאװעט דער סטייט׳פ, איינדרוס. גרויםן א געמאכט האט ער ניים. א

 םינאנץ־ איר איז — הארצן םאטע איז רענירונג צארי׳עער דער דערלאגגען
 ארעםטירט האט זי װאם דערםיט, נעעגטפערט האט רעגירונג די סיםטעם.

 כרוםאטליעװ־נאםאר״ גאמען מיטן איינעם םאװעט, םונעם פארזיצער דעם
 קרייזן. רעװאלוציאנערע אין אוטבאסאנט אינגאנצן לאנג ניט ביז מענטש »

 טראצסי׳ם אבער פארזיצער. פארן טראצסי׳ן באשטימט האט םאװעט דער
 ניט־רעװאלוציאנערע. א טענ׳פעװיסטי^ע, א געװעז איז םאװעט אינעם ראלע

 בא־ צום זיך צונרײטן װעגן רעזאלוציע א ארויםנעטראנן האט םאװעט דער
 ארנאני־ צו נעװארן נעטאן װאם וױיניס אבזגר איז עם אויםשטאנד. וואםנטן

 האט זי װאם דערמיט, געענטפערט האט רעגירונג די אויפשטאנד. דעם זירז
 באװעגונג, רעװאלוציאנערער דער פון פירער «לע אז באפעל״ א ארױםגענעכן

 ןץעח. ארעםטירט זאלז פױערים, די צװישן םײ ארבעטער, די צװישן םיי
פויערים־ אלרוםלענדישן מיטן םאװעט״צחאטען אויםםיר־סאמיטעטפתעם דער
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 םאציאל־דעמאסראטישער דער םון צענטראל־סאמיטעט מיטן און פארבאנד
 ארױסגעלאזט האט סאציאליםטן־רעװאלוציאנערן, פארטיי דער און פארטײ

 באפעלהערוננ דער פארגעשלאגן האט ער וועלכן אין ״םינאנץ־מאניפעםט״ דעם
 רענירוננ די צאלונגען. איז ניט װעלכע רעגירונג דער מ«כן פון אפצוזאגן זיך

 םון םאװעט נאנצן דעם ארעםטירט האט זי װאם דערמיט, נעענטפערט האט
 פעטער־ דער מיטגלידער. די םײ אויספיר־קאמיטעט, דעם סיי פעטערבורנ,

 װעלכער םאװעט, צװייטן א אױםנעסליבן באלד האט פראלעטאריאט בורנער
 נייעם א דורכפירן נרײטן אעעהויבן סאװעט םאםהתער םיטן צוזאטען האט

 און לעצטן צום רוח דער ארוים איז דעצעמבער טן8 דעם געגעראל־םטרײק.
 אויםנעטאטערט פראלעטאריאט, פעטערבורגער דער קאםױ. אנטשײרגדיסן

 האט ארבעטלאזיהייט, דער און לאקאוט דעם םרן קאטפן״ פריערדיקע די םון
 ענערניע, רעװאלוציאנערע נויטיקע די ארױסװייזן נעקענט ניט אבער ׳טוין

 אין האט דערפאר קלאפ. אנטשײדנריקן אן צאריזם דעם דעדלאננען צו
 אין גרעםטער דער אויפשטאנד, באװאםגטער דער אויפגעספלאקערט !ןאפהגגװ

.1905 םון געשיכטע דער
 אן אננעהיױבן פראלעטאריאט םאססװער דער האט דעצעמבער טז8 דעם

 אײזנ־ זאװאדן, םאבריסן, אלע צוגעטאכט זיך האבן עם םטרייס. אלגעטיינעם
 שטיטונג די אומעטום. מיטינגען אפגעהאלטן האבן מאםן די באן־װאר׳מטאטן.

 אגגעהויבן אבער שױן האט רעגירוננ די מיליטאנטע. א הייםע, א געװען איז
 נעװען ס׳איז אהער. ביז וױ ברוטאאסייט״ טער און חוצפה מער ארויםוױיזן

 איז טיטינג צװײטער א ״אקװארױם״; טעאטער אין טיטינג גרויםער א
 דובאםאװ נענעראל־גובערנאטאר מאםקװער דער שוצ םידלער׳ם אין געװען

 פראלע־ דער ארטילעריע־םײער. מיט געביידעם ביידע באשיםן נעהייםן האט
אטאקע. דער אח ענטפערן צו באשלאםן האט מאססווע םון טאריאט
 קאמ^• מאםסװער אלע םון ?אאליציװ־^תיסינןבו א נעבילדעט זיך היאט עם

 סא־ דער שפיץ. דער אין קאמימעט באאשעװיםטישן מיטן ארנאניזאציעם
 ארט״ דער סעגן טאחמה אפענע אנהויבן באשצאסן האט אאיציע־האטיטעט

אױפשטאנד. מאסקװער דער זיך צעברענט עם פאליציי. און
 שטאט־טײא דעם איז אמשטארססטן נעווען איז אויפשטאנד דער
 גרויםע די ארום ארבעטער־סװארטאל דער נעײען איז דאם פרעםניא.

 אין נעװארן םארװאנדלט איז שטאט־טייל גאנצער דעד טעסםטיל־פאבריס[.
 אף באריקאדן אויםנעשטעלט האבז ארבעטער די שלאכט־םעלד. נרויסן איין

 איין צװישן נעווער. םיט פארטײדייןט זײ האבן באריקאדן די גאס. יעדער
כא־ די םארכיגדוננ. שטענדיקע א נעװען איז צװייטער דער און באריסאדע
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 םיטפאטי׳ש דעריבער און פראלעטאריש נעווען איז ארום און ארום פעלקערוננ
 סאטח־נרופן די םון טיטנלידער — ״דרוזשיניהעם״ די אויםשטאנד. דעם צו
 מערי־ און שפייז־פרארוסטן םון םארטע דער אין הילף נעקראגן האבן ~

 ארבעטער די האבן טאטער הייזער. ארוטיסע די פון באזארגונג צינישער
 ארײגנעכוטעז זיי מען האט באריסאדע, געוױםער א פון אפטרעטן נעטוזט

 און הויםן הינטער׳עטע דורך אריבערנעםירט ארבעטער, די םרן הײזער רי אין
 זײ ודאר קװארטאל, זעלבן דעם םון טייל אנדערן אן אין געםלער ץייטיקע

 ארבעטער־באפעלקערונג נאנצע די באריסאדן. אױםגעשטעלט װידער האבן
 ענלעכע אויםשטאנד. אין באטײליסט געװען פאקטיש איז נעננט דער םון

 םאר־ איז אויך פארנעסומען זײגען טאםשטאב, סלענערן א אף נאר סאטםן,
טאםקװע. פון טיילן אגדערע שיידענע
 באאמטע צארישע די םאר טענ. עטלעכע נעדויערט האבן שלאבטן די

 געהאט האבן זיי וואם טיליטער, און פאליציי דער טיט אז נעװארן, קלאר איז
 אויםגע־ די בייהומען נעהענט ניט זיי האבן טאםסװע, אין רשות זײער אין

 דעם פעטערבורנ פון ארויסגערופז האט מען שטאט. שטאנעכע
 פאל־ םון םירערשאםט רער אונטער םאלדאטן געסליכענע — נװארדיע־פאלס

 װיפיל מאםסװע, אייננעטען פאלק דעם נעהייםן האט מען ריםאן. קאװניס
 די באשיסן נעגומען האבן סרעפטן מיליטערישע די קאםטן. ניט זאל דאס

 םאר־ זײנען שטאט־טייל דעם פון נעביידעם םך א סאנאנען. מיט פרעםניא
 די םון אנהויב נאכן טענ זעסס דעצעמבער, ט|18 דעם געװארן. ברענט

 זײנען שלאכמן די אין אונטערנעגעבן. פרעסניא זיך האט קאטםן, העלדישע
רעװאלוציאנערן. טױזנט העכער אומגעקומען

 באװאםנטע םארנעשוטען זיינען עם אפקלאננ. אן געםונען האט מאםסװע
אויםשטאנדן די שטעט. אנדערע און ר^נזמאװ, אין אויפשטאנדן

נעװארן. אונטעררריסט באלד זיינעז
 און ערשטע די שמו^־װהפפװדיצינום•. םון עפאכע די אן זיך הויבט עם

 מאםקײע־קאזאכער דער אױ געװען איז שטראןײעקםפעדיציע װיכטיקםטע
 סאלדאטן אפטיילונג אן געםארן איז םטאנציע צו םטאנציע פון אײזגבאן.

 אייזנבאן־ אלע די און — אפיציר בעםטיאלישן א פון האמאנדע דער אונטער
 די אין באטײליקט זין־ האבן װאם פראלעטאריער, אנדערע און ארבעטער

 נעװארן, צעשאםן אדער זיינען סאטפן, רעװאלוציאגערע די אין און םטרײקם
 באםעלסערתג ארטיקעד דער מיט סלופעס. אה געווארן אויפנעהאנגען אדער
 אין לאגד ^אזינטן א טיט װי באגאנגען זיך שטראח־עקספעריציעם די זיינען

טלחטה. םון צײט דער
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 םון טיילז אנדערע אין אויך אננעהויבן זיך האבן שטראח־עקםפעדיציעס
 פויערים־ מעכטיקע א נעװען איז עם װאו פראװינצן, לעטי׳טע די אין :לאנד

 םאר־ בוכשטעבלעך איז לאנד דאם םיביר. אק און סאװסאז אםן באװעגוננ,
 נעװארן צעשאסן זיינען סך א רעװאלוציאנערן. םון בלוט מיטן געװארן גאםן

 פעלד־נעריבטן, אין געװארן גע׳טש&ט זיינען אנדערע משפט. אן נאר כמעט
 נעװילדעװעט האבן םעלד־געריכטן אומעטום. געווארן אײננעפירט זיינען װאם

 צייט סורצער א םון משך אין אאנד. דעם םון ברײט און לענג דער איבער
 אן און נעװארן היננעריכטעט און םאר׳משפט טויזנט יבן1 ערך אן זײנען

טורמעם. איז געווארן םארשפארט זיינען טויזנט זיבעציס ערך
 םון םארערוע דער אח צאר םונעם ענטםער דער געװען איז דאם אט

 מאניפעםט זיין אױםנעפילט צוױיטער דער גיקאצאי האט אזוי אט םרייהיים.
 אוםכארירלעכסייט די אײנפירן צתעזאגט האט ער װאו אסטאבער, טן17 םונעם

פרייהייטן. אלערליי און פערזאן םון
 נאך אפגעסילט סוים זיך האכן טורםעס די אז באקומען, זיך האט עס

 דער דאנס א נעװארן באםרייט זיינען טויזנטער צענדהיקער אטנעםטיע. דער
 געווארן איבערנעםילט װידער סאםערן די זיינען עוין און — רעװא^וציע

 פאלס. םונעם באשרייאוננ דער פאר קעטפער פויערים, און ארבעמער נייע טיט
םרייהייט. ױננע די נעדויערט האט װײניה נאר

 װעלכע אםנעסטיע, דער װענן דערציילט גארגיט אבער דאך האב איך נאר
פערזעגלען־. טיר צו שײכות א אויך האט
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קאפיטל דרײ־און־זעכציקסטער

 זשאנדארם מיטן מאל לעצטן צום דך באגעגן איך
פאטאראקי

 נעםונען זיך צאר דער האט אהטאבער־סטרײק דעם נאך טענ עטלעכע
ארעםטירטע. פאליטישע די םאר אמנעםטיע אן דערקלערן צו געצװאועען

 גע־ האנן װאם די, אלע ניט אטנעםטיע. םולע סײן נעװען ניט איז עם
 זיך האבן וואם די, אויך געװארן. באםרייט זיינען סאטארגע״ אין ארבעט

 דער אונטער ארונטערגעפאלן ניט ■זײנען אהטן, טעראריםטישע אין באטייליקט
 רעװא־ טויזנט צענדליס עטלעכע ארוטגעכאפט זי האט דאך אמנעםטיע.
לוציאנערן.

 אמנעםטיע דער טיט ײילן. גוטן םיטן געטאן ניט זאך קיין יהאט צאר דער
 ארבעטער מאםן זיך האבן שטעט םך א אין ברירה. קיין נעהאט ניט ער האט

 די חברים. זייערע באפרײען גענוטען און טורמעם די צו געטאן לאז א
 גע־ האבן װאס טאםן, די סענן בײ׳טטײן נעקענט טאיצ אאע ניט האבן װעכטער

 — האט און &אניס s אין נעםונען זיך האט רעגירוננ די גראטעס. די בראכן
 די געםונעז זיך האבן באםרייטע די צװישן נאכנענעבן. — דערװײל אח

 נעװארן ארײננעזעצט זייגעז תאם רעװאלוציאנערן, — ״נאראדאװאלצעם״
 די אין נאך פעסטוננען עליםיצכורנער אח פעטראפאװאלםקער דער אין

 םער. און יאר צװאנציס אפגעזעםן זיינען זײ םון אייניסע יארן. אכציסער
 רעװאלוציאנערע די אזױ זוי װעלט. ליכטיקער דער אױ ארױם זיי זייגען איצט
 געװארן נעמאכט זיינען עם אװאציעם פאר װאם באגעגננ^ זיי האבן טאםן

באמרײבן. צו שװער איז צאריזם, קענן קאםו» םון פיאנערז אט־די
 ״דיעלע״ מיין ארונטערנעםאצן. אױך איך כין אטנעסטיע דער אונטער

 איינענעם םײן אח לעבן געסעגט האב איך נעװארן. אפנעוױשט איז )סעיס(
 אײעעצאלט האב איך װאם רובא, 500 םון )בעיל( ״זאלאג״ דער נאמען.

 פרײ נעװען בין אלייז איך אבער גענאננען. םארלארן איז יאר, « םיט צוריס
דערװייצ —

האב אטנעםטיע דער ביז אח גענעראל־םטרייס דעם גאן־ צייט גאגצע די
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 נעהאט. ניט איך האב פאש סײן נאר נאטען, אײנענעם טייז אוי געצעבט איך
 םציכט דאזײןע די — פאציצײ־צירקא אין ■םארשרײבן געדארםט זיך האב איך

 סייז «1« נעװארן אפגעשאפט ניט איז פאציצײ דער בא זיך רעגיםטרירן צו
 זיך געפינען פאפירן מיינע אז אנגענעבן, האב איך אבער — טאנ איינציסן

 ארן )דזשעניטאר( דװארניפ םארן םארװאצטוגג׳/ זשאנדארטםקע דער ״אין
 נעכונ. נעתען דאס איז פאציציי־צירסל פונעם באאטטע די פאר אויך סענטיק

 פארװאלםונג זשאגדארטםסע דער אין זיר נעםינען פאפירן װעמעם טעגטש, א
כשר. םםתטא איז אדעסטירט, ניט ער איז אצײן און

 די אז נעזען, האב איך און אםגעםטיע די געסוטען אבער איז עם װען
 טשעפעט סיינער און םריי און םראנס ארום טאסע נייען ארעםטירטע נעװעזענע

פאפירן. טיינע צוריסצוקריגן באשצאשן איך האב ניט, זײ
 איך װאו נובערניע, סיעװער אין שטאט דער אין פארן געקענט האב איך

 א נײעם, שפאגצ א פאם, נייעם א ארױםנעטען און צונע׳טריבן, געװען כיז
 םארגאנגעגהײט. מיין װעגן דערצײלט ניט זאך סיק װאצט װעצכער כשר׳ן,

 װען צייט, יענער איז טאז. צו דאס געראטן טאסע טיר האבן םריינט גוטע
 א פאר נעווען צייכט איז דערשיטערט, אױםגעזען האבן םונדאמענטן אצע

 איר אבער פאםפארט. ״רײנעם״ אײנענעם אן קרינן צו פאציטישן נעװעזענעם
 פאר־ דטאנרארטססע דער אין זיך נעפינען פאפירן מײנע אז נעװאוםט, האב

םאדערן. זײ און אה־ינצו גיין צו באשצאםן האב אין־ און — תאצטוננ
 איך נהטוז־נעפיצ סײן באװעגט ניט האט טיד אז זאגן, ניט סען איך

 זיין טיט פאטאראסי פאצסאװניס זשאנדארטסקע םיין נעדעגהט נוט האב
 נע־ האב איך װאנצעלעך. נעװעקםצטע נצייכע זיינע טיט און פנים ברייטן

 האט ער װען סאבינעט, זײז אין אויםנעפירט זיך האט ער אזוי װי דענהט,
 דעם איבעדצעבן געװאצט ■זיך האט טיר דאפראס. א אח ארויםנערופז םיך

 טיר װעט ער און אים םאר באוױיזן נאכאמאצ זיך וועצ איך װען מאטענט,
 וואכן זעסם אדער חודש א מיט נעתען עם װאצט זאך. סײן טאן פענען ניט

 דער ארעסטירן. צו טיך מאכט די נעהאט װידער פאטאראקי װאצט שפעטער,
 טעג יענע אין נראר אבער קורצער. א זײער נעװען איז םרייהייט םון פעריאר

 ארבעטער די און אסטאבער־םטרייק דעם פון זיג דעם געםיצט נאך טיר האבן
 אייגענער דער )אד פאריאדקאם״ ״יאװאטשנים םרײוזייטן גענומען האבן

מעצדוננ״(. פריערדיסער א ״אן אינציאטיװע,
 זשאנדארמםסע דער אק פריטארגן א מאצ איין אװעהגענאמען איך בין

 אין פאנוציאנסא״ אןז ערנעץ נעםוגען זיך האט זי וױצנע. םון םארװאצטונג
■זשאג־ א נע׳פטאנען איז טיר דער פאר געניידע. דריי־שטאקיקינר גרויםער א
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 דארף איך אז אים, איך זאנ האבן. דארר איך װאם טיך, פרענט ער דארם.
 ארוים נייט עם און אן ער סליננט פאטאראקי. פאדפאלהאװניס דעם זען
 ציטער אק ארײן םיד םירט יענער אח זשאנדארם, אנדער אן אינעװײניק םון
 זשאנ־ צוױי נאך טיש א לעבן זיצן ציטער דעם אין ווארטן. םיר הייםט און

 געםירט סיך האבן װאם ױנגען, די דערסען און סוס א טו איך דארטען.
 אריינ־ טיך האט װאס דער, םארהער. אפן פאטאראסי׳ן צו טורמע דער םון

 דארט זיך זאמט און ציםערן אינעװײניסםטע די איז אװעק גײט געפירט,
 זשאנ־ ױננער א םעסרעטאר״ פאטאראסי׳ם אךןיח נייט נאכדעם צײט. שטיקצ א

 אים, איך זאנ האבן. וױל איך װאס טיך, םרעגט און אםיצירל, דארמםקע
 פא־ פאדפאלקאװניס דעם זען דארח איך רײדן. ניט איך װיל אים מיט אז

טאראסי.
 פאטא־ איז ארײן טיך מ׳פירט און צײט שבױסל » נאך «װעס נייט עם
 דער אױ שטיי איך שרייב־טיש, זייט יענער אח שטייט ער קאבינעט. ראסי׳ם

 זײנע מיט טיר סוקט ער אויך. דערוױיא ׳מװײנ איך עװייגט, ער זייט.
 בא אז פאר, זיך שטעלט מיר נאר ניט, זע זיך איך רציחה־אוינן. באייערנע

 םאלגנדיסער דער אן זיך הויבט נאכדעם יי אח שט״כל א דא איז טיר
שמועם.
? איר םארלאננט װאם :ער

פאפירן. םיינע פאר^אע איך :אין־
פאוזע.

 זיך הזנרט סוא זיין )אק הע? םרײהייט, דערשלאגן זיך איר׳ט ער:
שפאט.( כיטערער א

 םרײהייט. וױיניס מיר האבז דערװײא אנוהויב. אן ערשט איז דאם :איך
אימאגצן. דעראבערן שוין זי װעאן טיר

’? איר וױילט װאס־זשע איז :ער
 אטגעםטיע, דער אונטער ארונטערגעפאלן בין איך װי אזױ :)םעםט( אין■
פאפירן. םיינע אפגעבן טיר זאלט איר אז איך, םארצאנג
 איטעראמור, די אויד םארלאננען איר װעט אפשר :)םארסאםטיש( ער

? קאנפיםהירט איין־ ב» האבן טיר וואם
 צו־אאט. שױן איז ליטעראטור יענע דאנק. א :זיכערקייט( ))טיט איר

נייע. אפררוסן װעאן טיר
 רעװאאוציע די פאםירן. םײנע נעהאט איך האב ארום םינוט םינױ אין

הענט. זשאנדארטםקע םון באםרייט טיך האט
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 נעבליבן באזינט. געװען רעתאאוציע די איז ארום מאנאטז עטלעכע אין
 םטרייקם, םון םרײהייט דער אן — פרײהײטן דעםאקראטישע םון חחס » איז

 םארזאטלוננם־ אן מרײד־ױניאגם, אםת׳ע ארנאניזירן צו םרײה׳יים חגר 1א
 איז געבליכן און — ארבעטער די םאר פרעסע־םרייהײט אן און םרייהײט

 פאר־ רעאסציאנערםטער דער נעװען איז װאס דוטע, נאםודארםטװענע די
 פארצאטענט. אנרוםן געסענט בכלצ דאם ט׳האט אויב װעלט, דער אין לאטענט
 טרא־ די ארבעטער־טאסן די םון טיםעניש דער אין אויך אבער איז געבאיבן

 םארבינדונג די ארבעטער די בא איז געבליבן האטםן. העלדישע םון דיציע
 פ$־ די םון טראדיציע די איז געבאיבן פארטיי. באלשעװיםטיעער דער טיט

vm, פרא־ דעם םון נעדאנס םונעם םארשװאוגדן ניט קיינטאל איז װעאבע 
 פריצים. די סענן רעװאלטז םון טראציע די איז דאח» אין נעבליבן אעטאריאט.

 ער׳פטער דער נאך יאר צװעלױ װי װײניסער ביםל א אװעסנענאננען ם׳אה
 װאס ,1917 םון ^נו^בסו־ד^סזלגגוינו די געסוטען ם׳איז און — רעװאאציע

 םון םירערשאםט דער אונטער סאװעטן די םון טאכט די איינגעשטעלט האט
אײביס. אף — אײנגעשטעלט םארטיי. ער6באאיפעװיםטי? דער
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