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פארוואךט. א
.אייפלאג? ־ט?ןר3 דער צו

 געיואדען געשריבען איז שכירות" "דן ורעגעץ ביכ?ל דער
 יודישען פוןדעם בעוואו-סטזןעגקלט די יאהר. 1895 פון ענדע אם

 אנידעריגע א׳ויף ז?הר געשטאגען דאן איז פראל?טאריאט
 געדארפט דאמאלסט טען האט איבלטער אידןשען ד?ם שמופע,

 לאגע דין פערבעסערען זאל ער ווי ,פיעל אזוי ניט אויפוולזען
 געווען געוואהגט אזל איז ער .שלעכט איז עם אז , סתם נו.״
 עם אז איינגעגלויבט, נעווען אדי איז ער יאך, שווערען זלן צו

 ניט איהם וועגען גאר פלעגט ער אז דין, ניט אנדערש גאר קען
 .'טראכטען צו צלט קלן געווען ניט בכלל איז עם טראכטען.

 גאנצענע און נאכט, דער אין שפעט בה ארבלטען פלעגט טען
 האבען ליטע אין שט?יט גרויסע 3-2 אין אטת .אויך נעכט
 זלער צו טרןט ערשטע די נעמאכט אי־בלטער אידישע די שוין

 וועגען אפילו• טען האט שטעדט איבערינע די אין נור בעפרלאונג,
 "סאציאליזם" ווארט דער .געטראבט ניט און געוואוסט ניט דעם
 דערמאנט עט מאל אלין קיין אויפלאנע ערשטער דער אין איז

 ווארט דעם פ$ר האט טאססע ארבליטער די ווארום געווען,
 ווארט, אזא גענוג געווען וואלט עם פלער. פא" ווי טערט, געצ

 סאציאלןסטען וועגען לי״יענען. עט קענער זאל ביבעל דאם אז
 פאבריקען און ווערקשטאטען די אין דערצעהלען טען פלעגט
 לעהרע זלער און זל ווענען מען האט כלל אין און מעשות באבע

 דן צו ניט שייכות שום קלן האט דאם אז בפגרןף, אזא געהאט
 אבער תליה, צום א״בלטער דן ברלנגען נור קענען זל ארבלטער.

 שכירות" "דן ברלנגען. עט ארבלטער דעם זל קענען נוטצען קלנ?
 האט וועלכער ביכלאך, ערשטע דן פון אלנער געווען איז

 שלעכטעלאגע, זלן ארבלטער דעסאידןשען איויפוולזען גערארפט
.לאגע זלן אויסצובעסערען וון וועג, דעם און אורזאכען איהרע

 די יאהר. 10 וון מעהר אריבער שוין איו צלט יענער פון
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 פיל אזין אויף אין פראלעטאריאט אידןשען פון בעוואוםטזיניגקעט
 אוועק איז יאחר 1895 פון דאם זיף־ דוכט עם אז יםגעוואקםען,1א

 אונטערשעד דער איז גרוים אזיוי—יאהרען צעהנדליגע נור ,10 ניט
 פראלע- אידישען דאמאלטדיגען דעם צו איצטיגק דעם פון

 ניט איצט שוין ראם האט ארבעטער אידישער וועלכער ! טאריאט
 גע- ניט דאס האט ארבעטער א־דיעער וועלכער ? געשטרעקט

 אידןשער וועלכער ? לעבען זען אדסצובעסערע אום קעמפפט
 סאצןאל- די אזעלכע דאס איז וזאם ניט, איצ_ דאס וועס אקבעטער

 פראלעטאריאט: אירןשען דעם פון פאי־טע דעמאקראטישע
 נעע א ארויסצוגעבען איבערןג ניט איצט אין צו ? ״בונד״ דער

 1א' אילן שען איז אינהאלט זען ו־וען שביריות"? "די אויפלאגעפון
 ניט איז עם אז ,מענען מיר ? בעוואוםטזען אלנעמענעם דעט

 דן וועלכע ,פאי־שרןטע די זענען עם גריוים וון דען .איבריג
 בית׳ען אלף נייע יאחר אלע טען דרוקט דאך מאבט, ועסענשאפט

 נרויסע מאכען קענען זאל ווןסענישאפט דן כדי גראדע און
 פעישפרעטען צו טעהרער וואם זעהן מען דאיף פארשרןטע

 ארבעטער. פון אנ׳אלף־בית איז אם ד שכירות" "דן אלף־בית. דעם
 עם וועלכע פאר ארבעטער, ת1דור ני_יע אלץ אונטער ס׳וואקסען

 געוואוםט. לאנג שיוין האבען עלטערע דן וואם דאם אנעם איז
 וועטער און וועטער אלץ זן־ פערשפרעט בעווענונג ארבעטער די
 און לןטע פון שטעטלאך קלענע די אין שטעדט גריויסע דן פון

 שיכטען נעע אלץ ארום כאפט זן ,דרום־רוסלאנד און פוילען
 אלף־בית: דער נוצליך וועטער איז זע פאר און ארבעטער

.שכירות״ ״דן
 נעלאזען איויפלאגע דער אין מןר האבען צןפערן דן

 דן נור צןפערן דן ניט זענען וויכטןג דען , אלטע דן
 נעע דן וועלען פרט דיזעם אין און זע צווישען פערהעלטנים

ארענטראגען. ניט שנוים קענע צןפער
 נע דאם איויף גאר ניויטיג פאר געפונען נור האבען מיר

 ערשטער דער אין ווען ד?ן קאפןטעל, לעצטען דעם אויפ^זרעבען
 דער איז אחדות אז איויפוועזען, נור געקענט טיר האבען אויפלאנע

 אין מיר האבען ,לעבען ארבעטערם דעם אויםצובעסערן מןטעל
 אנצואוועזען, מעגלןף פאר געפונען איויפלאגע פארליגענדער דער

.אננעהמען דארף אחדות דן ארגאנןזאציאגם־פארטען וועלכע
1 יאהר 1906 מאי



פארווארט. א : т : ז־ ~
.אויפלאגע ־טעי־1 ד^ר צו

 צל- אלערלל פאר קומען מענשען יעדען פון לעבען אין
 זאנט, טענש דער אז־יף. שלעכטע גאר און ערגעיע בעפעו־ע, :טען

 זלנע שטעלען צופרידען קאן ער ווען , ראן גוט איז איהם אז
 ניט זל קאן ער ווען ,שלעכט פערקעהרט און ,בעדערפעפען

 קוממען א־בלטער יעדען פון לפבען אין .שטעלען צופרידען
 "שלעכט" ן ל ז און "גוט" ן ל ז אבער ׳צלטען אלערלל פאר אויף

 ער ווען ראן, אי־בלטער בלם הלפט "גוט" :אני־ערע גאר זענען
 די דרלען צו י־עכט האט ער ויען הלפט, דאם אי־בלט, האט

 בלן אויגען די בלעגדען און איינגעבויגען זיטצען צו מאשין,
 ראן אבער ער קאן צו .פיעקלעס די אין זיף־ ברענען צו נאדעל,

 גאנצע דאם ! נלן ? בעדערפעעסען זלנע שטעלען צופרידען
 האו־??וואניע, שווערע פון גור בע׳שטעהט ארבלטער פון לעבען

 עט איהם גיט לוין דער .הוננער-לויץ א בעקומט ער וועלבע פאי
 'ווי דירה, א האבען צו ביו־ט, געגוג האבען צו טענלןבקייט די
 האבען צו מעגליכקלט דן־ ניט איהם גיט ;האבען דארף מעגש א

 העבערע וועגען שוין רעדט ווער און קללדונג, נוטע עסען, גו-טע
 ? בילדען צו זיף לערנען, צו זיף מעגליבקלט די ווי בעדערפניסען,

 געניפען ניט כמעט קאן איבלטער דעו־ .וולט גאנץ איז דעם צו
 קינד און וולב זלן וולל—פאמיליען־לעבען פון פערגניגען דעם

 ער ;ארבייט שווערער דער בל ויאו ערגעץ אויך דארטען זענען
 ניט האט ער וולל פי־לנד, זלנע פון ליעבע די געניסען ניט קאן
 "נוטע" די שוין איז דאם און זעהען. צו זיף זל מיט ווי און ווען

 די שוין איז וואם־זשע פרעגען: מיר ארבלטער••• בלם צלט
? שלעכטע
 ארבלטער דער ווען ,די זענען צלטען שלעכטע די

 פע־ צעהן זלנע ווען וועלט, דער אויף מענש אנ׳איבעריגער איז
 הוננער ער האט דאן ? דאן ער האט וואס נויטיג. עט זלנען ג;ר
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 פץ די.לי.ירען צוזעהען ער מוז ראן קעלט; און דחקיות ט, נוי 'און
 העלפען, ניט זאך קען מיט קאן ער וועלכע קינד, און ווי.יב דין
 וועלכע בעליי־חוביות, זי_ינע פון זירלעיעען די צוהערען מוז ער

 זאך קי״ין מיט זיך ער קאן דאן דורכגעהן. ניט נאם א איהם לאזען
 ווא״טען מוז ער שוחיגען; און לי״ירען ער מוז דאן העלפען, ניט
 וויעדער וועט כה ד.ין ררען צי.יט, גליקליכע די קו-מען וועט עם בה

 שלעפען קאנען ותערער וועט ער ווען סחורה, נ׳ויטיגע א •ווערען
 וועט עם ביז יוארטען, מוז ער ; ארבעט פון יא־ דעם משא, די

 צו דור פון און .לעבען פון צי.יט בעסטע דין גוטע, דין קומען
 שווערע דן בירושה איבער זיך ניט קינדער צו פאטער פון דור,

 וואס פאי וויסענדיג, עט—שלעפט ארבי״יטער דער וועלכע לאסט,
 לאנג, אדי רוקען אויפ׳ן יאך דעס שלעפט כר !דאם שלעפט ער
 וועלכער שטראהל, אליכמינער ארי_ין איהם שי״ינט עס וואנען ביז

 עט פאלט שטראהל דער .וועג פינסטערן דין איהם בעלי״יכטעט
 קעדוועז פון הערט איבעטער דער פערקעהרט, ,ת;ירה דער פון

 דעם מיט מוז מעניש דער דאם שטעהט, תורה *דע אין אז אויף,
 *מו ד׳ערןבער און ,בריויט דין פערעענען פגים ד.ין פון שוועם
 פון .דין ניט נאר קאן אגדערס און ,הארעווען מעניש יערער

 דעם הי_יםט רעליגיע, די אז ארבלטער, דפר הערט אדף קינדווי.יז
 דאי־ף ער און האט, ער וואם א\ץ מיט בענוגענען דך מענשען

 וועגען קלערען ניט טאהר ער אז ניט, פאר אלץ אננעהמען
 קי.ין טאר ער איהם, פאר הוי־ צו זענען וועלבע זאכען, אזעלכע

 בעהאג- וואס פאר פרפגען, ניט טאר ער ;פרעגען עט קשיות
 אדיפיעל ער זאל וואם פאר שלעכט? אזיוי איהם מען דעלט

 אט :זאגט רעליניע די האכפן?••• עט זאך קען און הארעיוען
 טאר רען פאר און וואס פאר און מענש, דער טהאן דארף אזוי
 און אונבעוואוסט", דינען גאט פון וועגען ךי" וויםען: עט מען

 טאקי, "אמת :פרעגען צו איין עט קי.ינעם נאר פאלט דעריבער
 שטןקעל דאם פערריענען מען מוז פנים פון שוועם די מיט גור

 און מענשען טהי_יל אי.ין נור דאס היטען וואס *פא אבער ־בריויט;
?״ איבערינע די עט

 אין זוכען ניט מיר דארפען קשיות אלע די אויף תירוץ א
 ערפארשונג אין ערלכרנונג, אין ועסענשאפט, אין נור ,רעלתיע

 אין און נאסור דער אין געוועלטיגען וואם נעזעטצען אלע די פון
 7אונז בעיויהט ערפארישונג די אט געזעלשאפט. מענשלכער דער
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 איתר־ האט זאף יעדע אי ניטא, אז וועגען פערבארגענע קענע אז
 וועלכעך פון ווארצעל, א האכען שלעכט ‘פא גוט, פאי אז אורזאך,

 וואט פץ העלפען צו־ זיף■ אום דערןבער, און ;אתיים שטאמען זע
 קומט■ ער וואגען פון ווןםען, מען דאיף #לעכטם, א פאר איז עם

 זעהען׳ דארף מען ? וועלט דער א־ויף איהם ברענגט וואס אריוים,
 און אריויסגערופען איהם האט וואט פרןהער, נעווען איז וואס
 ׳ע א דאם איז צו זעהען דאיף מען זי־?. ער האלט וואס פאר
 וויסענשאפט די ? וואס פאי טא ,ניט אויב און אזוי, גערוען מאל

 פעלמטע־ וויסענשאפט דער פון אלץ. ראם איויף אונז ענטפערט
 שטןקעל דאם פעידינען אונז העםט תורה די א׳ויב אז מור, הען

 בעשאפען דא־ף מען אז ניט נא־ דאס העםט 'שוועם, מוט בייייט
 מען האבק; ניט בחייט קען אלען און רחבות אנדערן רעם

 דן- פון געניסען און כה ביפל לעצטע די ביז ארבעטען דארף
 אוימנעטיאכט נור האבען דינים אזעלכע .וועניג גאנץ איבעט

 זע וואו זעהען, ניט זאלען ארבעטער די אז ווןלען, וועלכע יענע,
 לרבען זעער פערברענגען וועלכע יענע, וועלט, דער אין האלטען

 יענע, לוקסוס; און פערגניגען אין פראצע אהן דאגה, אהן
 ,ארבעטער איבערן נעוועלטינען וועלכע ,ווארט אען טיט

 טרעסטען און וועלט ר ע ד א־ויף לעבען זען איהם בי.י צו נעהמען
 קלאם, איבעטעי פון שונאים אלע ך וועלט, ר ע נ ע י מיט איהם

 דא־ וויסענשאפט דו .קלאפען אנדערע צו געהערן וועלכע
 דען שטראהלען איתרע מיט בעלעכטעט וראם שען, די איז

 האט ועפענשאפט דן .לעבען איבעיטערם רעם פון וועג פינפטערן
 א־בעט די אונז פאי־ איז עם אנ׳אומגליק פ$ר וראם בעורזען, אונז
 שטערב- אזא איז וואם פאר בעוויזען אונז האט זי שיעור, א אתן

 פיעל־ אז׳וי אונז צועשען זענען וואם פאר אונז, צתישען לוכקעט
 אונזערע אונז ביי ניט זן־ ענמועקלען וואס פאר שוואכע, קיאנקע,

 מעהרער דא אונז צועשען זענען וואס פאר געפיהלעץ, מענשליכע
 געווען פייהעי זענען מיר וון פונקט און וו. ז. א. פערברעכער
 ניט דאם קאן אנדערס אז ,זען דאס מוז אזיוי אז ,איבערצעגט

 אזר געיעץ אזא גע^זטעלט האט אלען רעלןגיע דן וועל ,זען
 זען, נןט מוז אזוי אז א־בערצעגט ווןפענשאפט דן איצט אונז האט

 בע> וון&ענשאפט די זען. ם ר ע ד נ א ן א ק עם און ף ר א ד עם אז
 אי־ום פאר קומט עם וואס דעם, פון אורזאכען אלע אונז וועזט
 נעפינט וואס פא־ בזווועוען, אוי־ אונז וועט ווןסענשאפט דן אונז,



 רעכט דאס ער האט הי״יגט אז לאגע, אלא אין ארבלכעי דער זיך
 אנאיבערי- שיזין ער איז מאיגען און וועלט דער אויף לעבען צו

 פין מעהרער־ ניט מאל קי״ין איז שכירות זי״ינע וואס פאר גער;
 און בעדערפעםען, ניויטיגע זלנע איויף האבען דארף ער וראם רעם,
 7לעניער פער^ייעדענע אין שטעדט, פערשיעדענע אין וואם פאר
 ♦ פערשיעדען אויך שכירות זי.ינע איז צייטען פערשיעדענע אין

,זעהען דאס לאמיר
יאהר. 1895



שבירות. די

שבירות? יטעים ארב• דעם איז גיוים ווי.1
 בעשטעהט לעבען ארבדיטערם דעם אז ,געזאגט האטען מיר

 צולןעט ניט הארעוועט אבער ארבדיטער דער . הארעוואניע פון
 שום־ דער ; פראדוקט אגעוויסען זןך פאר אויסארבדיטען זאל ער

 ער ווניל רעם, צוליעב נןט שיך דן ט מאב ,ביישפיעל צום טער,
 שיך לעבען נאנצען זיין מאכען קען ער !עין — שיך דארף אלדן

 רעם, צוליעב נאר ער מאבט שיך דן .בארפום געהן גאר אלדן און
דארף ער ווניל לעבען, צו וואנען פון האבען דארף ער ווניל

ג. ד. א. קלדיד א ,דירה א האבעץ דארף ער ,בריויט האבען
זיין פערקויפט ער ווען ,דאן נור ער קען אלץ דאם האבען און
ל ע י צ ר ע ד אז אלזא דה — שיך, ן*מאכי צו מניסטער ביים כח

 דן זענען ע אני וו ע האר ס ער ט יי ארב ם דע פון
לעבענסמיטלען.

 מענשטן אלע ניט אז נוט, נאנץ וודים אונז פון אבער יעדער
 זעהען, מען קען ,שטאדט יערער אין ,אומעטום . גלייך לעבען

 אין צוודיטע דן זאלען, אויסגעפוצטע רייכע אין לעבען איינע אז
 צוודטע דן ,שפדה טהייערע דן עסען איינע ;קעלערן פןנסטערע

 צוודטע דן , קלדדער בעסטע דן האטען איינע ;טרוקען־טרייט
 דערמיט ,אלזא ,דעריטער .לדיב נאקעט זדער בעדעקען צו קיים
 ארטדיט זיין פאר טעקומט ארטייטער דער אז זאנען, מיר וואם

 ארט דעם גר־וים, דן נןט נאך מןר טעשטימען ,לעבענם־מןטלען
 דער וואם מןטלען, דן ניט נאך טעשטימען מיר לעטען, זיין פון

 פערשפארען ,אטער ,אמה׳ן אין .לעטען צום האט ארבדיטער
 אז ניט, דאס וודים אונז פון ווער .טעשטןמען צו דאם נאר מןר

 נעבראטענע קיין נןט עסט זאלען, אין ניט וואהנט ארטדיטער דער
 ווענען ניט שוין רערען מיר ... וודינען? קיין נןט טרינקט קאצקעס,

 .ניטא אויך ברויט שטיקעל א ראך איז דאן צדיטען: שלעכטע דן
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 וואו שוין קריגט ארבניטער דער ווען ,צניטען גוטע די אין אפילו
 וואם ,לוין אזא ניט מעהר אויך דאך ער קרןגט , הארעווען צו

גל. ד. א. דירה ברויט, אויף קוים איהם קלעקט
 אלע אין מט ארבניטער די פון לוין דער איז וואם פאר נור

 בעקומט וואם ,ארבניטער זעלכיגער דער וואם פאר ;גלניך שטעדט
 אין ,4 תילנא אין בעקומט אוואך, רובל 2 מןכאילישאק אין

 לעבען, זניער צו צוקוקען זיך זאלען מיר אז ? רובל 8 פעטערבורג
 מט כמעט לעכט ארבניטער מרכאילישקער דער אז ,*מך זעהען

 פעטערכורגער, דער ווי בנידע זני און ,ווילנער דער ווי ערגער,
 דרי~ דער פאי אנדערער, דער פאי איינער, פאי ווניל ? וואם פאר
 קלני־ , כרויט ,דירה אויף לוין זניער זני פערכחיכען אלע ,טער
 קלנידונג ,ברויט דירה, וראו דארטען, דעריכער און וו. ז. א. דונג

 א;!י שכירות קלי\נע זניערע פאר זני בעקומען וועלוועלער, קאסט
 לעיט איינער מט גרויסע, די פאר אנדערע די ורפיעל פיעל,
 ניט מעהר כעקומען אלע ;ערגער אנדערער דער ניט ,כעפער

 אנדערם אדער האבען, דארפען זני וואט נויטיגסטע, ראם ווי
ר ע ב י א ז י א ער ט ני ארב פון לוין ר ע ד :גערעדט

 נוי- די ן וזפ ר ע נ ע ק׳ל ניט און ר ע ם ע ר ג ניט ט פ י ו ה
 ן ע ק ש נ ע מ א ע כ ל ע וו הן א ן, ע ם י נ פ ר ע ד ע ב ע ט ם ג י ט
 י זו א ן ע מ ה ע נ ער ניט רב א די .ן ע מ ו ק ס י ו א ט ן ■נ

 ו צ ך ר ו ד אום ן ע ב א ה ן ע פ ר א ד יי ז ל ע .י פ .י וו פיעל,
 דורך אויף האבען דארף ארבניטער פעטעריורגער דער לעיען.

 מיכאי־ דער רוכל, 4 — ותלנער דער אוואך, רובל 8לעבען צו
שכירות. פיעל אזוי זני נעהמען דעריבער און רובל 2 — לישקער

 פאר ? אזוי דאם אי! וואם פאר ערקלערען לאמיר איצט
 וויפןעל ,פיעל אזוי ניר ניט מעהר ארבניטער די נעהמען רואם

 זיך קומט ארבניטער דער ווען לעבען? צום האבען דארפען זני
 נעהמען הארצען גאנצען מיט׳ן געווים ראך ער והל ,פערדינגען

 וועני; וואם געכען ווילען כעלי־כתים די תי אזוי ,מעהרער וואם
 אין ארבניטער די נעהמען וואם פאר ,קשיה א ראך איז ,גער

 , ר. 10 למשל ניט און אוואך ר. 8 דורכשניטליך פעטערבורג
 באם וואלטען בעלי־בתים די ווי ר. 4 ניט און ,תילען ייז וור

 פעטערכורג אין אנ׳ארבניטער אז ,פארשטעלען דך לאמיר געוואלט?
 געוועהו' בעלהבית, דער . תאוואך 10 הבית יעל זיין בני כעט
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 פרןהער וועט ער ;געבען כאפען ניט גיך אזוי זיך וועט ,ליך
 שטעלט בעל־הבית דער .זאגען ארבניטער אנדערע וואס הערען
 אין ווי אזוי נור .אנ׳ארבניטער דארף ער אז אצעטעל, אתים
 לעדיג, ארום געהען וואם ,ארבניטעד דא זענען כמעט צייט יערער
מאל. א אויף דריי גאנצע נור .ארבניטער איין ניט איהם צו קומען

 בנו בעל-הבית דער פרעגט אוואך? דו ווילסט ורפיעל—.
.איינעם

! רובל 10 וועלען וואלט אי־ —
 מיר פאר איז ,בעל־הבית דער זאגט — וואך א ר. 10 —

.צוומטען א ער פרעגט ? ווילפטו וויפןעל און .טייער צו
 מען קען וואם נור ר. 10 געוועלט אויך וואלט איך —

 ארבניטער: לעריגע סך א דא זענען עם אז ראך, זעה איך מאכען?
 ניט ;אנ׳אנדערער לאזען וועט , 9 פאר לאזען ניט וועל איך ווען
.וואך א רובל 9 אלזא מיר

ארבניטער" דריטען רעם בעל־הבית דער פרעגט ? דו און —
ר. 8 פאר לאז איך ? קונצען מאבען דא איך וועל וואס —
 דרי־ צום בעל־הכית דער זאנט !ארבייטען זיך זעץ געה —

 געהט — צווגי ערשטע די צו זיך ער ווענדט — איהר און .טען
 אייך וועט מען וואו ,אנ׳ארט אייך זוכט !געזונדערהלט אייך זיך

אוואך. רובל 10 געבען
 ארוט• :הארצען אויפ׳ן געווארען זויער זעהר אפילו איז זץ

 וואם נאר ,ניט ק״נעם זיך ווילט הונגער ליידען און לעדיג געהן
 בעל״הביח דער אז ,גוט גאנץ אפילו וו״סען ז?י ? טהאן מען קען

 ווניל ,דערפאר ניט ארבלטער דריטען דעס גענומען האט
 האט ער ווניל ,דערפאר נאר ליעב, זעהר איהם האט ער

 ארונטער" וואלטען זיי אויב און אלעמען, פון וועלוועלער געלאזען
 רובל 6—7 ביז למשל מעהרער נאך שכירות די געווארפען

 פאר ארבגיטען נאר ,צוגענומען זני געווים ער וואלט ,וואך א
 מיט ווניל מט, זינען קיין גאר האט—די ווניסען—אוואך 6׳—7
 פעטער־ אין דורך קוים־קויט אויך מען עבט ל וואך די רובל 8

 אויף אפילו וועט עם ? רובל 6 מיט שוין ,רעדט ער וו און ,בורג
 בכלל אז טיר, זעהען אלזא קלעקען. ניט אייך ברויט טרוקען

 יי ז ל ע י פ י וו ל, ע .י פ י ו ז א ר ע ט יי ב ר א ן ד ן ע מ ה ע נ
דורכצולעבען. קוים אויף , האבען דארפען



 די צווןשען דןקאנקורענץ ניט לאזט נעהמען מעהרער
 ווענינער מיט ווניל ניט, זני קאנען נעהמץ ווענןגער ■ארבניטער,

 און אויסלאנד אין ארבייטער פיעל .דורכלעבען ניט זני קאנען
 הכנסה וניער פון נראשען יעדען זיף־ בני פערשרייבען רוסלאנד אין
 הכנסה די אז ארוים, מען זעהט חשבוניות אזעלכע פון .הוצאה און

 עטוואם זי איו אמאל און הוצאה דער מיט רוב דאם שטימט
 הכנסה די אי! וואם פאר .ניעדערינער עטוואס אמאל און העכער

 מיר וועלען ,נןעדערינער מאל א און הוצאה די ווי העכער מאל א
. קאפיטעל צווניטען אין ערקלערען

П.
 ארבייטערס אנבאטאריףדעם און נאכפראגע פון ווירקונג ך

 רע־ און )נאמינאלער קטען־לוין:פךאדו און געלד־לוין .שכירות
ארכייטס־לויף• אלער

 קומען לעבען ארבניטערם אין אז .געזאנט האבען מיר
 און ערגערע בעסערע, שלעכטע, נוטע, :צייטען אלערלני פאר
 ,דאן איז ארבייטער דעם בני צניט נוטע די . אויך שלעכטע גאר
 סך א דאן זיך פארדערט עם :ארבניט סך א פאראן איז עם ווען

 י "ד :אוים דאם דרןקען געלערענטע דן וון )אדער ארבניטער
 ,ך״( י ז ט ר ע ם ע ר נ ר ע פ ר ע ט ני ב ר א ף י ו א ע ג א ר פ כ א נ

 און ארבניטער די צווישען קאנקורענץ דן זןך פערקלענערט עם
 ,ראן איו צניט שלעבטע דן ;שכירות די זיך העכערן דעריבער

 ווענינער זיך פארדערט עם ארבניט: וועניגער פאראן איז עם ווען
 גע כפרא נא "רן :אוים דאם דריקען געלערנטע )דן ארבניטער

 קאנקורענץ די "(,’זיך פערקלענערט ארבניטער אויף
 ארויסצו־ זעהט איינער זיך, פערנרעסערט ארבניטער דן צווישען
 די פאלען דעריבער און ברויט שטיקעל דאם אנרערן ביים רייסען

 איבער־ זיך בעשעפטיגען עם וועלכע מיט מלאכית, די אין . שכירות
 נןט זיך קענען וועלכע ,האנרווערקער אידישע אונזערע הויפט

 נאר פון פערלויף אין צאהל אין פערקלענערען אדער פערנרעסערען
 ניט מעהר צייט שלעכטע און נוטע די זןך ווענדט משך, אקורצען

 אדער גרעסער ווערט ארבניטער אויף נאכפראנע די וואם דעם, פון
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 ’על ז דן פאלען במדע די אין בלייבט ארבי״יטער צאהל די ;קלענער
 דך זיין וועט עם אן ,פערשטעהן צו לייכט אבער איז עם ביגע.
 די בלייבען וועט ארבלטער אזיף נאכפראגע די אויב ,זאך זעלבע

 וועט ,ארבניט זוכען וואט ארבניטער צאהל די נור ,זעלביגע
 וואט ,ארבמטער צאהל די אויב . קלענער אדער גרעסער ווערען

 געלערנטע די ווי )אדער פערגרעסערן זיך וועט ארבמט, זוכען
 ט ע וו ר ע ט ני ב ר א ן ו פ ט א ב נ א ר ע ד ,אז :א־ויס דאם דריקען

 ארבי״יטער די צווישען קאנקורענץ די וועט ן"(, ר ע ס ע ר ג ר ע פ ך י ז
 די אז פערקעהרט, ;פאלען שכירת דן וועלען ,גרעפער ווערען
 ),אז פערקלענערן זיך וועט ארבגיט, זיכען וואט ארבייטער, צאהל

 קלע־ פער ך י ז עט וו ר טע מ ארב פון ט נבא א ר דע
 קלענער ווערען ארבמטער די צווישען קאנקורענץ וועטדי נערן"(,

 זיך ווילען מיר אז פערגרעטערן. זיך וועט שכירות די און
 ג? נאכפרא די ן ע "וי :אזוי מיר זאגען ,קירצער אויסדריקען

 אנבאט דער אדער פערגרעטערטזיך, ר טע יי רב א ף י ו א
 ן ע וו שכירות; דן ך ן ז ט ר ע כ ע ה ך, ן ז פערקלענערט

 ארבייטערפערקלענערטזןך נאכפראגעאויף די
 י ד ן ע ל א פ ך, י ז פערגרעטערט ט א ב נ א ר ע ד ר ע ד א

 . וועלט גאנצער דער אין אומעטום כלל א איז דאם שבירות.
 זיך העבערט ארבמטער, טיט קאפןטאליטטען דא נור זענען עם וואו
.אוראכען ביןדע די צוליעב ת שכיד, די פאלט און

 קנון ניט רוטלאנד אין געווען איז יאר 1885 דער פאקטען זענען אט
 און תכואה אבגעשניט^ן וועניג גאנץ האבען פויערים דן ;געראט^נער

 זי_י אז זןך, פערשטעהט עם .געווארען פערארעמט דעריבער זענען
 די גל. ד. א. קארטון קארט, געקויפט וועניגער יאהר דאם האבען

 זיך האט ־עם און געוועבט וועניגער דעריבער האבען■ פאבריקען
 .פאבריקען דן אויף ארבמטער וועניגער געפאררערט דעריבער

 פויערים די זענען הונגער, פון שטארבען צו ניט כדי ,אויסערדעם
 פאברןקען,עס די אויף ארבי״יט זוכען שטעדט די אין געקומען א־ויך

 אר־ אויף נאכפראגע )דן ארבמטער מעד-רער געווארען דעריבער אין
 או פערגרעסערט( אנבאט דער פערקלענערט, זןך האט במטער
 אנשטאט .פערקלענערט גלייך שכירות די זיך האט דעם צוליעב

 אנגעהוי־ גובערניע מאטקווער אין וועבער די האבען רובל 25־18
 וועניגער מאל 3־2 אין חודש, א רובל 12־6 פערדןנען צו בען
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 יאהר: געראטענער א געווען איז יאהר 1887 דער .פריהער ווי
 מעהרער־ געקויפט האט מען געלד, מעהרער געהאט עץ האב ®יערןם
 האט־ עם און געארבי״יט מעהרער האבען פאבריקען די סחורה,

 וויעדער פויערים די ; ארבניטער מעהרער געפאדערט זיך
 אר־ א־ויף נאבפראגע לדי פאבריק אויפ׳ן געלאפען נישט שוין זענען

 *ערן ד פערקלענערט( אנבאט דער ,פערגרעסערט זיך האט בניטער
 רעל 25־20 בין געהעכערט וויעדער שבירות די זיך האט בער

 דן יאהר. 1885 דעם פאר געהאלטען האט זן ווי חודש, א
 — 30־40 אנשטאט נעהמען צו אנגעהויבען האבען טעג־ארבניטער

.טאג א קאפ< 90־50

 ק־ין נ־ט מיט דערהויפם און פאבריקען קליינע די א■; פא־ קומם דאם *
א־בייטע־. ספעציעלע נעלעדנטע,

 ארכני־. רוסישע אזעלכע פאראן זענען דא זעהען מיר ווי
 וואנען פון דא אין עם בעת ,פאבריק די אויועק ווארפען וואס טער,

 פון ניטא אין דארט אויב ,צוחק קומען און ,דארף אין לעבען צו
 הונגעחיאהרען, אין נאר ניט פאר קומט ראם לעבען. צו וואנען

 וואר־ זומער, קומט עם ווי .צניטען געוועהנלןכע דן אין אפילו נאר
 אוועק געהען און פאבריקען די ארבי״יטער רוסישע מאסנן אוועק פען
 פער־ זיך אד״ר פעלדער, אייגענע די בעארבייטען דערפער ח אין

 ווארפט ,ווינטער קומט עם אז און ,פעלדער פרעמרע אויף דעגען
 די אויף צוחק אן קומט מען און דערפער ח אוועק וויעדער מען

 אין זיך דארפען זומער אז דך, פערשטעהט עם פאבריקען"(.
 פון אנבאט דער ווניל ,שכירות די העכערן פאבריקען אזוינע

 שכיחת די דארפען ווינטער און זיך, פערקלענערט ארבניטער
 אזוי .זיך פערגרעסערט ארבניטער פון אנבאט דער ווניל פאלען,

 אפאבחק פאראנען איז גובערניע מאסקווער אין .טאקי ראם אה
 .דונאשאוו איינעם צו געהערט וואם ,פאיאנם און פארצעלני פון

 קאפ. 25 רובל 11 צו זומער ארבניטער די נעהמען דארטען
 אין .קאפ 75 רובל 8 צו וון ניט מעהר וועטער און חודש א

 ־טען19 פון יאהרען צוואנציגסטע דן אין מען האט ענגלאנד
 אין דאמפף־מאשןנען ארנייצופיהרען אנגעהויבען יאהר־הונדטרט

 ווניטער יאהר א מיט וואם .האנדשטוהלען אנשטאט וועבערייען די
 דאמפף־ דורך נעווארען פערביטען האנדשטוהלען מעהרער אלץ איז

 פון האנדוועבער אויף נאבפראנע די איז דעריבער און שטוהלען,
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 צוליעב זענען שכיחת די קל^נער, אלץ №ראון*ג יאהר צו■ יאהר
. געפאלען מעהרער אלץ דעם

פון משך א אין פעררינט האט עם מןפיעל אהשבון, איו אט
בא שטעדטעל ענגלישע א אין האנד־וועבער, געזעד א יאהר 13

פלעגען 3 וועלכע פון מאן, 6 פון בעשטאנעץ איז זי
♦

 .ראפארר
ארבץטען

.קאפ 67 רובל 606 פערדינט געזינד די האט 1820 т 1 ״ יאהר אין

, 12 " 736 II II " 1821 ןן
" 75 " 594 II п " 1822 »

" 75 " 541 11 П " 1823 II

25II ׳'־ и ^7 II 4 . 18־24 II

25II и 497 II II " 1825 Л

" 12 ו! 307 II 11 " 1826 11'

" 24 11 380 II II " 1827 II

" 24 " 380 II II " 1828 11

24 // * г " 273 II II " 1829 ןן
24II “ 11 351 II II " 1830 II

12II 1 -1 " 385 II II " 1831 п

12 ,, 307 II II " 1832 II

Г> !1 1 - ו! 312 II II " 1833
שכיחת די יאהר 13 ן פ! פערלוי־־ אין אק וןןהק מיר י ויו

 דא האבען מיר מאל. 2 אין געחארען נער קלי* הויזגעזינד רער פון
,נאציאנען און לענדער פערשןעדענע 2 פון פאקטען געבראכט
 אומשטענדען פערשיעדענע ביי פאסירט ■\ך וועלכעהאבען כאק^ען,

 ם דג: ארויסגעזעהעץ דעפטוועגען פון האבען מיר וועלכע פון און
 - יי ב ר א ף י ו א ע ג א ר פ כ א נ דן ר ו נ י וו כלל, זעלביגען

 ט נבא א ר ע ד ער אד ך י ז פערגרעסערט ר טע
 די ך ן ז העכערט אזוי זיך, פערקלענערט

א פר נאב די ר ו נ ווי ט, הר ע ק פער און שכירות,
 ער ד א ך, ן ז רט ע לעג ק פער ר ע «ט ארב ף אוי גע

 פאלט אזוי זיך, פערגרעסערט אנבאט דער
.ה ו ר י ב ש די

 .ענין אונזער בעטראכטען כןפער ביסעל א לאמיר איצטער
 רער נעהמם וואס פאר אורזאכע, די אויפנעוויוען האבען מיר

מיט נאר ;ארבייט זיין פאר נעלך וועגןנער אדער מעהר ארבייטער
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 די פון מירקונג דן כעוץעזען גאנצען אין ניט נאך מיד תאכעץ דעם
 מיר ווי .שבירת ארכי״יטערם דעם אויף אנכאט און כאכפראגע

 זיין מיט ניט תכלית שום קיין ארכיןטער דער 1מאכ׳ ,ועיסען
 פלייע/ ,כרויט זין פאר נלייך קויפט ער ;כעקומט ער וואם נעלר,

 צום נייטהיג איהם זענען וואם זאכען, אזעלכע נאך און הערינג
 אזוי ניט איז ארבעיטער פאר׳ן אז , מיר זעהען כן על .לעכען

 עי. פאר קרינט ער וועלכע פראדוקטען, די ווי געלר, ראם ■וויכטיג
 שכירת ארכע־טערם רעם אז כעווטזען, ורלען מיר אויב דעריכער,

 כעווייזען מןר ..ן;דארפ נאכפראנע, און אנכאט רעם אן זיך ווענדט
 דארפען מיד ;פראדוקטען ענטקעגען נור געלד, ענטקעגען ניט

 *פער אדער זיך פערגרעסערט עם .וואס דעם, צוליעב אז כעועיזען,
 ארכלטטר די בעקומען ארכעיט׳ור, אייף אנבאט דער זיך קלענערט

 איתר .ת שכיר עיערע פאר פדאדוקטען ווענינער אדער ־בזעתר
 כע־ דאס מיר דארפננן וואם צוליעב , וואונדערן געורם זיך קאנט
 די כשעת אז געזעהען, א״נמאל שוין דאך האכען מיד ? .ווטזען

 מעהרער עי כעקומען גרעסער, איז ארכמטער אויף נאכפראנע
 פאר און ווענינער זין כעקומען קלענער איז עם כשעת שכירות,
 .פארקעהרט און פראדוקטען מעהרער מען כעקומט געלד מעהרער

 נאכי■ די איז עם גרעסער וואם אז אויס ממילא שוין קומט נמצא
 פאר פראדוקטען מ?:הרער אלץ עי כעקומען ,אדכגיטער אויף פראגע
.שכירות עיערע

 דער אי! מאל אלע ניט אז ,פערשטעהן אכער רארפט איתר
 מ^הרער אלץ קריגט, מען געלד מן<.הרער וואם אז ריכטיג, .כלל

 שטאדט איין אין אמת אלץ איז ראם מען. קריגט פראדוקטען
 קרינט חיים אז , למשל ,זעהט איחר ווען .צייט איין אין און

 פערשטעדט רוכל, 8 כרוך און אוואך, רוכל 4 יאתר דר׳נטיגען
 חיים, ווי פראדוקטען פיעל אזוי מאל 2 קרינט ברוך אז איחר,
 און , למשל ווארשע, אין נאר זיך געפינט כחך דער אויב ■אכער
 מעהרער קרינט ער צו ורסען ניט נאר איחר קענט ורלנע אין חיים

 זאכען סך א קאסט ווארשע אין רוכל, 8 זיינע פאר פראדוקטען
 — וו. ז. א. כעהגיצונג וועש, דירה, תילנע, אין איידער טייערער

 רוכל 8 זיינע פאר ברוך ווארשאווער דער אז , עין קאן תעריכער
 זיינע פאר חיים ורלנער דער ווי פראדוקטען, מעהרער ניט קחגט

 נל1פערשיעד פון ארכעטער ווענען רעדט מען אז דעחכער, רוכל. 4-
2
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 די נא• מען קאן , צניטען פערשיעדענע פון און לענדער שטעדט,
 אדער מעתרער כעקומען זני פון וועלכע וויסען, ניט נאך שכיחת

 א;יםגעדריקט שכיחת רופעןרי נעלער^נטע די פראדוקטען. ווענינער
 שכירת די און טם־לוין ארכני נאמינאלער ר נעל אין

 . ץ י ו ם־ל ט ני כ ר א ר ע ל א ע ר פראדוקטען אין אויסנעדהקט
 ת שכיר אטאג קאפ. 25 נעהמט ראובן אז זאג, איך אז דהיינו,

 זאב איך אן :ארבייטם־לין זייןנאמןנאל״ן ים א רעם מיט איך דריק
 כרויט, פיעל אן,י און פיעל אז:י כעקומט למשל, ה, ח אז אבער,

 איהר איוים איך דריק גל.. ד. א. כולקעם פיעל אזוי און פיעל אז־וי
,ארכניטסילין רעאלען

 אין נאכפראנע די תירקט וון ערקלערן, אלזא דארפען מיר
. ארכניטער פון שכירת רעאלע די אויף אנכאט

 האכען מיר וועלכע פאקטען, די צו אומקעהרען זיך לאמיר
 זעל- דעם אין נעהמען ארכניטער אירןשע אונזערע .געבראכט דא

 ווען ראן, )נאמןנאלע( שכירת נרעסערע צייט איין אין יאהר כינען
 — קלענערע און זיך, פערגרעסערט ארכניט זניער יף א נאבפראנע דן
 איי עם . זיך פערקלענערט ארבניט זניערע יף1א נאכפראנע די אז

 זיך פערנרעסערט לין רעאלער דער אז ,פדרשטעהן צו לניכט
 פערשידענע אויף פרניזען וי ווניל ,נאמינאלען דעם מיט צוזאמען

 די כמעט יאהר איין פון ן5צניט? פ?גרשידענ?נ אין זענען פרארוקט^ן
 מיר האכען דהינו פאיריק פארצעלני אויפ׳ן דונאשאוו׳ן כני זעלכיגע.

 דער ווניל ווינטער, ווי ס??ר,*גר שכירת די זומ??ר זענ^ז הן5געז?
 אזוי און ווינטער. ווי אקל^נערער זומער אין ארכניטער פון אנכאט

 פראדוקטען די וועלכע צוליעב ,אוראכע קנין ניטא אין עם ווי
 אז זאגען, מיר מו!ען ווינטער ווי טניערער זומער קאסטען זאלען
 יך א ארבניטם־לוין( )רעאלער פראדוקטען זיי כעקימען זומער

 אנכאט דער אז ארים תיעדער מיד זעהען דא ווינטער. ווי מעהרער
 ווי יינם א אלץ ארכניטס־לוין רעאלען א:יפ'ן ווירקט ארכייטער פון

 פאקט, א נאך נעכראכט וויעדער האכען מיר .נאמינאלען אויפ׳ן
 אויף■ ,נאכפראג די ווען יאהר, 1887 נעראטענעם רעם אין אז

 דער איז קלענער, אנכאט דער און נרעסער נעווען איז ארכניטער
 ט;ג- די כני און וועכער די בני נעווען ארכניטס-לין נאמינאלער
 ־ הנגע רעם אין וו.י העכער גו-כערניע מאסקווער אין ארכייטער

 קלנין געווען אין ארכניטער אויף נאכפראנע דן ווען , Г885 יאהר
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 ניט אוודאי שוין מיר קאנען דארטען .גר־וים אנבאט דער און
 טניערער, געווען פראדוקטען די זענען יאהר .1887 אין אז זאנען,

 זענען יאהר אנעראטענעם אין אז כעוואוסט, ראך איז עס רען
 אלזא . הוננער-יאהר א אין ווי וועלוועלער פראדוקטען אלע כמעט
 נאך יאהר געראטענעם אין ארכניטם־לוין רעאלער דער זיך האט

 ותערער מיר זעהען דא . נאמינאלער רער ווי געהעכערט, מעהר
 רעאלען עם ד אויף האט אנבאט ער ד און נאכפראנע די אז ארוים,

 נאמינאלען. דעם אויף וון ,וערקונג זעלכןגע ח ארכייטם־לוין
 וועכער, עננלןשע די פון פאקט א געכראכט מיר האכען ווייטער

 יאהר 13 פון משך א איז שכירות נאמינאלע די זיך האט זי״י כיי אז
 נאכפראגע די פערקלענערט זיך האט עם ורכיל פערקלענערט, אלץ
 געווארען אפילו ווניץ איז צייט דער אין .ארכניט זניערע א־ויף

 אלוא ,טייערער געווארען זענען דירה און פלייש נור ייעלוועלער,
 טניערער סך א געווארען.נןכער צניט דער פראדוקטעןאין דן זענען

 שכירות רעאלע דן אין אופן אזא אויף און ,וועלוועלער איידער
.קלענער סך א געווארען א־ויך

 ווייזען , געבראכט דא האכען מןר וואם פאקטען, אלע די
 אויף איינם אלץ וערקען נאכפראגע און אנכאט דער אז אלזא, אונז
 מיר נור .ארככיטם־לוין רעאלען דעם אויף און נאמינאלען דעם

 לאמיר אמת׳ן אין .פערשטעהן אויך שכל מיט׳ן אלץ ראם קענען
 דורכשנעליך ורלנע אין ארכ״טער דער נעהמט וואם פאר ,זעהען
 ער־ אויכען האכען מיר ווי ? 6 ניט און רוכל 4 וון עט מעהר

 עם ווייל דערפאר, ראם איז אונז ווי.יזט פראקטןק די וון און קלערט
 צו וואם עט האבען וואם ארכעטער, ל:ידןגע אפולע דא זענען

 4 פאר אז אויסנערעכענט, האכען ארכמטער, רן כאלד וון עסען.
 מרוצה זי״י ווערען ,דורכלעכען ועלנע אין מען קאן וואך א רוכל

 עט אויכ אז ,וון.יםען זיי ווניל וואך, דן רובל 4 פאר ארכניטען צו
 זןך וועלען וואם ארכניטער, אנדערע פולע א געפינען זיך וועלען זיי,

 אז געווען, אבער וואלט וון שכירות. אזא פאר ארכןיטען שטעלען
 פאר למשל אז ,וועלוועלער געווארען וואלטען פראדוקטען דן
 דורכלעכען אי! עם וון געקאנט אויך מען וואלט וואך א רובל 3

 נאכפראנע און אנכאט זעלכינער דער געווען א־ויך וואלט עם און
 געפונען געווןם זןך וואלטען דאן פריהער? וון ארכניטער אויף

 רוכל 3 פאר ארכניטען געזעצט זןך חאלטען וואס ארכניטער,
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 מיר ,טאקי אמת :געטראכט אזוי זייף וואלטען זני ווניל , אוואך
 פראדוקטען אבער אוואף" רובל 3 ווי ,ניט מעהר איצט קריגען
 ,מיר זעהען אלזא .פ־יהער׳ וואם זעלביגע די ראך מיר קריגעץ

 רעאלע די אין אנבאט און נאכפראנע זעלביגע די ביי אז
 פערגרעסערן זיף וועט עם נור ווי . זעלביגע דן אוייך שכירות

 דער פערקלענערן אדער ,ארבניטער אויף נאכפראגע דן
 די פערקלענערן זיך וועט עם נור ווי ד׳'ה ארבייטער, פון אנבאט

 וועלע! ניט ארבניטער קנין שוין וועט ארבייטער, צווןשען קאנקורענץ
 זאל מען בעטען וועט ער :מדרגה לעצטער דער ביז אראבגעהן

 האבעו קאנען ממילא שוין ער וועט ראן און טייערער, געבען איהם
 זעהען גערעדט, האבען מןר וואם רעם פון פראדוקטען. מעהרער

 אד־ רעאלער און ר ע ל א נ י מ א נ ר ע ד ז א אלזא, מיר
ע גר ער פ עם ן ע וו ך, י ז פערגרעסערט בייטם־לוין

 פערקלענערט ם ע ר ע ד א ע ג א ר פ כ א נ דן זיף ט ר ע ם
ר ע פ ן א ד ל ני וו ר, ע ט יי ב ר א ן ו פ ט א ב נ א ר ע ד ף ן ז

ני ב ר א די ן ע ש י וו צ ץ נ ע ר ו ק נ א ק דן ך י ז ט ר ע נ ע ל ק
 ן י ו ם״ל ט י.י ב ר א ר ע ל א ע ר און ר ע ל א נ י מ א נ ר ע ד ר; ע ט

 נאכפראגעפערקלע- י ד ן ע וו פערקלענערטזיף,
 פערגרעסערט נבאט א ער ד ער ד א ך, ן ז ט נער
נקו א ק דן ך זן רט ע עם גר פער ראן ווניל ,זיך

.ר ע ט ני ב ר א די ישען וו צ ץ נ ע ד
 ערשטען אין .קשית אנדער א׳ן פרעגען מען קאן ויצטער

 אזוי נעהמט ארבניטער דער אז ,געזעהען טיר האבען קאפיטעל
 אויס, קומט דא און דורכצולעבען האבען דארף ער וויפיעל פיעל

 אין ;זיי פאלען באלד און זיף זני העכערן באלד שכירות די אז
 שכירות, רעאלע דן זיף בניטען עם וועלכע אין צניט, קלנינע אזא

 דאם ? בניטען ניט ארבייטער פון בעדערפניסען די דאף זיף קאנען
 קאפיט־ בנידע זיף זענען דעסטוועגען פון אבער רןכטיג, גאנץ אין

 העכערן שכירות די וון געזעהן, דא האבען מ־ר סוהר. נןט לעף
 אבער .שלעכטע דן אין פאלען זני וון און צניטען גוטע די אין זיף
 פעלט עם וואם דאם, דערלניגען גוטע דן זןף, בניטען צניטען די

 בראד- אין אז ,געזעהן אבער האבען מןר .שלעכטע די אין אוים
 וועלען און האנד־וועבער די בני שכירת די געפאלען זענען פארר

 פארקומען קען דאם אבער ,אויפהניבען ניט מאל קנין שוין זיף
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 ררי אונטער גאנצען אין נאר געהן וועלכע מלאכות, אקאזעלכע נור
 הונדערט יאהר 19 דעם פון העלפט דער פון זענען בעוואוסט איז עפ
 נע- פערשוואונדען גאנצען אין נאר נ כי-ע ה^נד־שטולען וי

 .דאמפף־שטולען מיט געוואר;ן פערביטען און ענגלאנר פון ווארעץ
 ז״יערע מיט נעוואלט האבען האנד־שטולען די פון ארבגיטער די

 . אומזיפט .דאמפף־שטול דעם גענען שטרייטען מאגענם הוננערינע
 אז מט, ווייזט בראדפארד שטעטעל ענגלישער דער פון פאקט דער

 די וואו ,ארבייט אזא אז נור, ריכטיג, ניט אין געזעטץ אונזער
 קי-ין שטן זיך וועלען און פאלען שטענדיגען אין האלט^ן שכירות

 ווערען, בטל אונטערנעהן, נאנצען אין גאר מוז אופהי״יבען, ניט מאל
.נעשעהען טאקי ראם אין ענגלאנד אין און

 פערלירט ומפענשאפט, די זאנט ,קערפער מענשליכער דער
 נערווען מארך, במנעד, פל?ןש, זיין פון טה:ןל נעוויפען א שטענדיג

 הארעוועט, ער כאי פאר 1קומ ראם .קראפט זיין פון טה;יל א און
 מעהרער, ^ארעוועט מענש דער וואס ניט. הארעוועט ער פאי

 מארך< נערווען, ב״נער, )פלעש, שטאף מעהר^ר אלץ ער פערלירט
 פערלירט/ מענש דער וואס ראם, .קערפער זיין פון קראפט און

 פלי״יש, די פון לופט־אטהמונג, און עפען דעם דורך צוריק ער בעקומט
 מענשען ביים אויפנעבויט ווערט גל. ד. א. מןלך קעז, ,בולקעם

 פער־ האט ער וועלכע ,קראפט די און שטאף רעד ער ערפ ק אין
 צוריק ניט קערפער זי_ין בעקומט ניט, עפט מענש דער אויב .לארען
 מענש דער ווערט דעריבער און פערלארען האט ער וואם דאם,
 און שטאף וועניגער איהם אין ווערט עם )ד׳יה שוואך און דאר

 וויפיעל ,ריכטיג אויסגערעכענט האבען געלערנטע די קראפט(.
 ווי_יט;;ר .אנ׳ארבעטער כאג א אין פערלירט שטאף און קראפט
 קראפט'׳/ און שטאף וויפיעל ריבטיג, גאנץ געלערנטע די ווייפען

 לופט, פון און עסענווארג מין יערער פון מענשען דעם צו קומט
 דארף מענש דער וויפיעל און וואם ריכטיג, זיי ווייסען דעריבער

 זנין זי_ין דארף עם גרוים ווי האבען, דארף ער לופט וויפיעל עסען,
 דאם צוריק בעקומען טאג יעדען זאל קערפער זיין כדי וואהנונג,

 אדער וועניגער, עסט מענש דער אויב פערלארען. האט ער וואס
 פאר דאס געפינט וויפענשאפט די ווי רירה, אנ׳ענגערע האט ער

 . צוריק בעקומט ער ווי ,מעהרער קערפער דער פערלירט ,ניויטיג
 וועלכען ביי מענשען, א מיט וואם זאך, זעלביגע דן פאר קומט דא
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 יאנקרא־ מוז מענש אזא— הכנסה, די ווי נרעסער איז ה־צאה די
 צו טאג פון קערפער: מענשליכען דעם טיט יך*אי אי! אזוי .טןרע|

 אב־ און איויפנעדארט מעהר אלץ ווערען ביסלעכוויה ער וועט טאג
 די און שטאף רעם פערלירען מעהרער אלץ וועט ער געשוואכט,

 איויפעסען צייט קורצע א אין וועט ער ,קערפער זיין פון קראפט
 צי_יט. רער פאר שטארכען דעריבער עט וו און קערפער אייגענעם זיין

 וועלבער ש, נ טע ן יי ק און נאטור, דער אין געזעטץ א אין ראם
 געזעטץ רעם פון זיך קאן פאררערט, קערפער זיין ווי וועניגער, עפט
 דער דארף וואם און וויפיעל זעהען, לאמיר איצט .איויפקויפען ניט

 און וואהנען ער דארף ווי ,ער עסט וויפיעל און עסען ארבי״יטער
.ער וואהנט ווי
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 זיך געהט איהר אז .טאבעלע רער אין איין גוט זיך קוקט
 ראכ ט,יארב?. אבי אט :איהר טראכט ארבי״יט, דער צו פעררינגען

 דארפט איד׳ר . איבערצוקומען טאג רעם וואם טיט האבען נור
 אביסעל ארבי״יט די פאר נעהטט איהר א־ייב אז וויפען, אכער

 מאם נויטיגע די יפען ק צו וואם פאר ניט איהר האט , ווענינער
פון אטהגיל פערקויפט איתר גרויפען; קארטאפעל, פוטער, פלעש,



 צוריק קאנען ניט קיינמאל שוין וועט איהר וועלבען קערפער, אייער
!אבקייפען
 זי״י וואהנען צו ? רוסלאנד אין ארבייטער די וואהנען ווי און

 ניטיג פאר געפינט וויסענשאפט די וועלכע דירות, אזעלכע אין
 אין צונויפגעפאהרען זיך זענעץ יאהר 1891 אין אמענשען? פאר

 .דייטשלאנד פון :וירים דאק און פראפעסארען גרעסטע די ■לייפציג
 דארף אמענשען בי_י דירה די דאם בעשטימט, זיי האבען דארטען

 וועוןגער ניט אויסקומען זאל מענשען יעדען אויף אז גר!ים, אזוי זיין
 —דערפון אהעלעפט קינד א איויף לופט, קוביק־קלאפטער Г/2 .יוו■

 דעמ;נטיעוו אינספעקטאר פאבריטשנער דער רוסלאנד? אין .און
 ארבליטער די וואהנען גובערניע מאסקווער אין אז דערוויןען, תאט

 ווי־ די ווי קלענער, מאל 6 ביז 3 פון זענען וועלכע דירות, .אין
 ווי בעסער, ניט איז גובערניעס אנדערע אין .פארדערט סענשאפט

 זיך אין אטהעמען לעבען גאנצען ד..ם טאג, אלע מאסקווער. .אין
 ק;ין בעקומט קערפער זייער לופט, פ״רשימעלטע די ארבייטער די

 פערלירט ער וועלכע קראפט, און שטאף די לופט פון ניט מאל
.ארבייט אומענשליכע די דור־ טאסענוויין

 דארף, מען ווי עסען ין שיו זאל ארבייטער דער אפילו ווען ר נ
 א־ויך מוז דארף, מען וועלכע דירה, אזא אין וואהנען עוין זאל ער
 דען צייט, דער פאר מוז.שטארבען ער באנקראטירען, קערפער זיין
 לעג־ ד!יערן ניט טאר אהיגיטסטאג דער אז ווייזט, ותסענשאפט :די

 אומקע- ניט קערפער דעם קאן שפייז יעסטע די שעה, 8 ווי גער
 דאס און ארמיטסטאג, לענגערן א אין פערלירט ער וואט דאם, רען
 ■“אר מען דארף גע!עטץ רוסישען עם ד נאך אז בעוואוסט, דאך איז

 שעה 1172 פאיריקען אין און שעה 10 מלאכות בעל ביי בעיטען
 דער אין מיטאג, און אנב?יםען אף שעה 2 אויסער תיגע, טאג אין

 שלעכטע א פאר וואס מעהרער. סך א מען ארבליט אבער ירקליכקייט ו;
 לעבען ארט שלעכטער זיין ארבלטער דעם אויף ט מאב עם חירקונג

 אין פאקטען: די פון זעהען מען קאן ארבי״יטסטאג, לאנגער זיין און
 רניכען פון מענשען 1000 יעדע פון געשטארבען אין יאהר 1880
 מאן. 40—ארבי״יטער 1000 יעדע פון און מענשען 18 קלאס

 — 1000 פין געשטארבען יאהר זעלביגען אין זענען ארבעיטער .בעג
 ו!י אט . 100 י יעדע א:יף 59 יאהר 1881 אין און מענשען 57
 ל.י.יט 74 .יד ראפ ׳ישלי-פ למט 15 72 די פאר .־ראפט ש נאטור •די



-24-

 ארבצטער; דעם טאג יעדען פעהלט וואס ,מילך די פאר פוטער,
 דעם פעהלט וואם לופט, קלאפטער דעם פאר בעשטראפט זן וון אט

 .י !..ארבעט שעה 4 איבעריגע די פאר ,מינוט יערע ארבי״יטער
 4*68 די צווישען פאקט. מערקווירריגען א ברצנגט דעמענטיעוו

 קט, בעק האט ער וועלכע באוועל־וועבערי_יען, די אויף ארבי״יטער
ביז 18 פון אלט זענען אם וו ארבלטער, 43<4 געפונען ער האט
 4יאהר. 50 ווי עלטער ארבצטער 608 ניט מעהר און יאהר 39
 דא האבען וואם ארבצטער, טויוענדער די געקומען אהץ זענען וואו

געני איצט געווען זענען וואם און צוחק יאהר 4־3 טיט געארבי״יט
 געבליבען זענען עי פון אז מעשה, די איו וואם אלט? יאהר 40

 שין מען האט עי איבריגע? די דאם זענען וראו הונדערט, אייניגע
 ארויסגעווארפען עי האט מען פאבריק... פון אריםגעטריבען לאנג

 מצען.... מט זאך קיין צו קאן וואם שארבען, אצובראכענעם ווי
 גע־ האבען זיי וואנען בה לאנג, אזוי נור געהאלטען עי האט מען

 קאפןטאלןסטען די גאלדפאר שמידען צו צוהארעווען, כה האט
 טויוענדער, פאבריקען די פון ארויס מען ווארפט יעהרליך יאהר

 וואס מענשען, יונגע כמעט נאך מענשען, י!ענדער1ט צעהנדליגע
 קערפער, אייגענעם זי״יער אויפגעגעסען יוגענד דער אין האבען

כחיית... דן איבער געהארעוועט האבען וואם ;פל?:ש אנשטאט
 קוק א גןט טא הןן, א קימען עי וואו וויםען, ווילט איהר אויב

 * פול עי זי.ינען דארטיען באגאדיעלנעם הקרשים, שפיטעלער, די אין
 נאם, אויפ׳ן פראסט גו־ויסען אין בעגעגענען אויך עי וועט איהר
 האגד, אנ׳אויסגעשטרעקטע מןט רעקעלע, איין אין שטעהען עי וואו

 קלוים־ הינטערן נעפינען אויך עי וועט איהר .נדבה א בעטענדיג
 דער אין עי האבען וועלכע די, פאר גאט עי בעטען דארטען :טער

 דער אויף אונטער איצט ד(איי עי האלטען און געטהאן גוטס יוגענד
 בדויט, בעט און זןצט ארבי״יטער ארויסגעטרןבענער דער עלטער...

 ווי—וואו ,וועלט״ ״אייבןגע דן אין אריבער פאהרט ער וואנען ביז
 נןטא עינען—טרצסטען אונז ווילען רבנים און קאפיטאליסטען די

ארעמע... קיין מט רייכע, קיין מט
 וועגען, כלל, רעם אויפדריקען בעסער אלזא דארפען מיר

אר ער ד קאפיטעל: אנהצב אין גערעדט האבען מיר וועלכען
 ף ר א ר ער ל ע ן פ ן רו ,ל ע ן פ י ו ז א ט מ ה ע נ ר ע ט יי ב
 אין ת, ו ק ה ר אין ן ע עב ל ו צ כ ר ו ד ף י או ן ע י א ה



— 25 —

 לעבען, צו אויף מאטערנעס, ן אי ,פט א ש ג נ י י א
 ן ע ר ה א י דן פון ל ע ט י ר ד יי וו צ ן וו ניט ר ה ע מ
 און לעזער רן פון יעדערער זאל לעבען. נשען ע מ ם א וו

 פראצע עיער בילןג פערקויפענדיג אן געדמנקען, גוט לעזערינען
 זמער נור ניט זני פערקויפען פיעל, צו הארעווענדיג דערצו און

 נור הארעווען, עי בעת צייט דער אין אלמן זיך נור ניט פראצע,
 זיך דערמאהנט לעבען. זייער פון יאהר 30־20 אויך פערקויפען "עי

יאהר!... 30־20
 רעליגיע דן—צדדים במדע אויסגעהערט מיד האבען איצט

 זיינע ארבמטער דעם גענוג איז צו דעם •וועגען—ווןסענשאפט •און
 בעטראכטען, און אויסקלייבען אלמן מיד קאנען איצט .שכירות
 מוזען מיר —רןכטיגער. א ענק דעם וועגען איז ממנונג וועמענם

 ארבניטערם פון וים ג די וועגען בעמערקונג איין מאכען נאך
 מעהר ארבי״יטען צו מעגליכקייט א ארבי״יטער די גיבען עי .שכירות

 שוין לאזען ?מ אז ,צייט דער ביז ר״ה ,יאהר 40 בין וון ניט
 בעל־הבית פאר׳ן שטארבען ארבמטער די ארבמטער. דור איונגען

 קאפיטאלים־ די אוועקגעגעבען ין ש האבען עי ווי דעם, נאך גלייך
 בעזארגט שוק עי האבען זגי ווען און קרעפטען גאנצע עיערע טען
 וצ אום לעבען, עי ווי אזוי אויך וועלען וועלכע קנעכט, נייע מיט

 דער אין .קאפיטאליסטען קלאם פון רייכטהום ראם פערמעהרען
 ארבמטער קלאס דער אז וי, א אויס קומט וועלט קאפיטאליסטןשער

 קאפןטאלים־ די מאכען צו רמכער נור אלמן, זיף־ פאר ניט ;לעבט
 ציעל דעם צוליעב און ער לעבט ציעל דעם צוליעב טען:

.ער שטארבט
 אזא טיט זיין מסכים מענש פערשטענדיגער א קען צו אבער

 דן נ־ר הערען דארפען מיר דאם שוק וומסען מיר אז איצט ? ציעל
 דער אז ,פערשטעהן מןר קאנען רעליגיע די ניט און וויסענשאפט

 קרעפטען אונזערע אלע אנווענדען דארפען מיר אז פאלש, איז צןעל
 די פלמש, וואג די פערגרעסערן צו עז לעב אונזער פערבעסערן צו

 מיטלען, אזעלכע דערנרמכען ווארט,צו איין מיט גל. ד. א. לופט מאס
 קאן מענש א פןעל,ווןפןעל אזוי לעבען צו מעגלןכקייט די גיבען וועלכע
 *פער א וון נור בהמה, א ווי ניט לעבען און ,דורכשניטליך לעבען

 רוסישער בערןהמטער דער— . מענש דענקענדער און שטענדיגער
 דא־־ף נאך נאסור דער נא־ אז וחזטאויף, טאראחאנאוו פראפעסאר



— 26 —

גמ ניט רואם פאר אוחאכע, די יאהר. 100 לעבען מענש רער
 כמעט דערלעכען קאפיטאליסטען די אפילו• נור ,ארכיייטער די

 מעני■ פין נאטור רער אין ניט ליגט עלטער אזא כין ניט מאל קיץ
 מיר וועלכע אין כעדענונגען, נעזעלשאפטליכע די אין ניר שען,

 און רייכע אויף צוט״לט איז וועלט די ווייל ד״ה איצט, לעכען
 סאציאליס־ דער אין נור לעדיננעהער. און ארכלטער אויף ארימע,
 גלניכהייט, סאציאלע הערשען וועט עם רואו געזעלשאפט, טישער
 די וועלכע יאהרען, נאנצע די אויסלעכען קענען מענשען די וועלען

 התחיבות א אתיף ל:.ינט וויסענשאפט די . בעשטימט די האט שור נא
 פער- צו אום שכירות העבערע פאר שטרי״יטען צו ארכלטער די אויף

 זי״י אום סאציאליזמוס פאר׳ן ששרייטען צו לעכען, זייער לי״יננערען
.. איצט לעכען זיי ווי אדיפןל, מאל 2 לעכען זאלען

III.
? לביתה ארבייטערם רעם אויף .קאפיטאליזם רער ווירקט ווי

 "די וועבער/ די אוועק קוילענען דאמפף־שטוהלען "די
 מארבע מיט׳ן לאזען קורצען אין וועלען שוסטעתיען מעכאנישע
 כעל־ פון ארוים רייסען קראמען נרויסע "די שוסטעריי', ■ט־ויזענרער

 עה:־ און אזעלכע — מויל' בו, כרויט ביסען לעצטען דעם מלאכה
 פאר עיקר, דער בעל־מלאכה. י^דער פון מען הערט ווערטער ליכע
 האנד־ חייל דערפאר, שלעכט,איזנור אזוי ארבץטעראיז דעם יואם

 שרייט אומזיסט ניט און מאשינען, מיט פערכיטען ווערט ארכ?ןט
 ׳,צייטען? אמאלינע די מ:;ן נעהמט וואו לר,*יצ4'ג,׳: דערכעל־מלאכה

 *פארי אין נעזעהען מיר, האכען אומנעתכט, ניט זענען ז:י אז און
 ס׳זענעןארייננעפיהרט שטוהלען דאמפף מעהרער וואם געןקאפיטעל:

 דינאב־ פערקלענערט דך האט ר2מ.;דר אלץ ענגלאנד, אין נעווארען
 פערנרעפערט דך האט מעהר^ר אלץ ,האנד־וועכער די אויף פראנע

 די געפאלען זענען טעהר״ר אלץ ז:.י, ןדצוויש.. קאנקרענץ די
 ציא־:םפ. פיעל אזוי ניט מאשין די אויסעררעםפאררערט שכירות.

 פערגרעסערט ראם און האנד־ארבץט ווי ארכגיטער, רעם פון ליטעט
.ארבלטער די צווישען נץ*קאנקור די מעהרער באך

 א'יפ׳ אחים ווארפען מאשינען די אז ג״זאגט, האבען מיר
 ארבייטער נע1פערנומ דן מיט קאנקורירען זי״י ארכלטער, די גאם
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 אז ניט, ראיה קמן אי; דערפון נור שכיתת. די אראב ווארפען און
 ׳ ענטוויקעלט שטארק אי; קאפיטאליזם דער וואו לענרער, די אין
 איינע קאנקורירען וועלכן^ י, פאבריקען גרויסע דא זענען עם וואו
 וואם געשעפטם־מאן, קלמנעם דעם פערמאטערן און אנרערע די מיט
 קינדער זיונע חאטש אי; אלמן זיך ניט ווען דעם צוליעב מוז

 ענג־ למשל ווי לענדער, אזוינע אין אז — ארבמטער, פאר מאכען
 אין אונז ביי ווי קלענער שכירות די זיין זאלען אמעריקא, און לאנד

 אין . האנמארבמט די פיעל זעהר נאך גילט עם רואו רוסלאנד,
 זענען ביישפיעל, צום לאנדאן אין . פערקעהרט מיר זעהען אמת׳ן

 מעי און טרעגער פוהרלייט, למדיג ארומנעגאננען יאהר 1887 אין
 הונדערט יערעם פון ה. )ד. פראצענט 40 בה 30 פון כאניקער

 ;ארבמט( אהן ארומגעגאננען 40 ביז 30 פון זענען ארבמטער
 כראצענט, 50 ביז 40 פון נער קיר! באנדארעס, שמירען, בעקער,

 ארבמטער מוליארעם, כאיאק-ארבי״יטער, טשעסלער סטאליארעס,
 . פראצענט 90 ביז 80 פון האק־ארבמטער גלאז־פאבריקען, אויף

 אראבגע- און זיך צווישען קאנקורירט אלע די האבען געוועהנליף
 רער פון מיר וומסען דעסטוועגען פון און שבירות די ווארפען

 נידרינער געווען שכירות די דאן איז רוסלאנד אין אז סטאטיסטיק,
.ענגלאגד און אמעריקא אין .ווי

 עם וואו סאי—אמעדיקא אין און ענגלאנד אין שכירת די
 דאמפף־מאשינען שו־ין טהוען עם וואו כאי האנד-ארבעט, נאך גילט
 אויסרעכענען מיח(זאלען יב א רוכלאנד. אין ווי העכער סך א זענען

 מאנסלייט חשבון אין אריינרעכענען ה ד אלגעמי״ין, אין שכירות די
 אז אויפקומען, וועט קינדער, קלמנע און תרוואקסענע פרויען, און
 ווי מעהרער, מאל 2 74 אין ארבמטער די נעהמען ענגלאנד אין
 דער . מעהרער מאל 5 אין כמעט אמעחיקא אין און רוסלאנר, אין

 אמעריקאנער פון שכירות די צווישען אונטערשמד ריכטיגער
 דער : גרעסער נאך איז ארבמטער רוסישע און עננלישע

 רוסישער דער ווי פיעל אזוי מאל 5 נעהטט ארבמטער אמעריקאנער
 דער וועניגער; שעה 72 מיט מאנאט אין דורכשניטליך טהוט און

 רוסי- רער ווי פיעל י אז מאל 2 74 נעהמט ארבמטער ענגלישער
 . וועניגער מאנאט אין שעה 50 מיט ארבייט און ארבמטער שער
 רעאלער דער .ארבמטם־לוין נאמינאלער דער אלץ אין דאם

 קויפט ארבמטער דער וועלכע פראדוקטען, די ה זד ין ל! ס־ ?:ט רב א



— 28 —

 אין אין ארבמטער, פאר׳ן עיקר רעד איו וואם שכירות(, זי_ינע פאר
 רוסלאנד. אין ווי העכער אס־ אויך ענגלאנד אין און אמעריקא

 פראדוקטען 8 זענען מאפאטשאעטם( שטאדט )אין אמעריקא אין
 אין און טניערער, 6 און גובערניע מאסקווער אין וון וועלוועלער

 לבינו בינו ערער, טל 8 און וועלוועלער פראדוקטען 6 ענגלאנד
 ווי טיוערער ניט עסענווארג אין אמעריקא אין אז—אוים קומט

 ארבי״יטער אמערןקאנער דן און . נוב( )מאסקווער )אין רוסלאנד אין
 ,רובל 15 אפרוי און רובל 18 עפען אויף מאנאטליך אויס גיבען

 ר. 5 עפען אויף אנ׳ארבץטער אוים ניט גובערניע מאסקווער אין
 איהר . רובל 4 ווי מעהר ניט ארבץטערין אירישע א אונזער און

 אין איז עם אונטערש״ד גרויסער א פאר וואם שיוין פערשטעהט
 אין ארבי״יטער דן און ארבץטער אויסלענדןשע דן צווןשען עפען

 קאסט איסלאנד אין אז אוקי, מען ווגים וועש און בגדים רופלאנד.
 אוים־ דן געהען דערןבער און רופלאנד אין ווי וועלוועלער, פך א

 אנבעלאנגט וואם געקלי״ידעט. בעפער אפך ארב״טער לענדןשע
 ער־ .רעדען צו וואס ניט ר גא זיך, דאבט מיר, האבען—דירות צו

 קען רוסלאנד, אין ארבי״יטער־דיתת די ווי דירות ינע1אז פון גער
 "פאבריק־ אין וואהנען ארב:.יטער רוסישע די .עין ניט גאו־ שדין

 און פרויען מאנפלייט, שמוטציג, צוזאמענגעשפארט, קאזארמעס'׳,
 ארבי״יטער פיילןשע און אידןשע די אבגעטדעלט. ניט' כמעט קןנדער
 דעפט־ פון פאברןק־קאזארמעם'/" אזוינע אין ניט שלאפען עי האטש
 דירות דן פון בעפער זענען דירות עיערע צו מיר צועיפלען וועגען

 די פון לופט דן יפמעפטען א זאל מען אז . ארב:ןטער רופישע פון
 מיט פול זענען וואם , דירות פערפעסטעטע ענגע, , פינכטערע

 גראדנא, אין יורזעקע אויף ווןלנא, אין נאוואגאראד אויף שכנים,
 אין קאוונא, אין פלאבאדקע אויף ביאלאסטאק, אין האנאיקעס אויף

 נןט, מיר ווי״יפען וו. ז. א. וו. ז. א. ווארשאו אין גאפען אידישע דן
 אויף לופט קוביק־קלאפטער 14 ווי מעהרער געפינען וועט מען אויב

 דן פון דירות דן בעשרניבט מען וון הערט איצט מענשען. יעדען
 ש:ין איז הויז אין ; גרוים זענען דירות דן״ : ארב״טער אמעריקאנער

 נור לוקסוס, מןט נןט אויפגעראמט, ש::ן זענען צןמערן די רי״ין,
 אין ארבי״יטער דער ווארט, איין מיט פערפוצט", ב;לי־בחיש•

 רוסלאנד אין אונז ביי וון ,דירות אזעלכע פערנעהמט אמעריקא
 פער עס — בעלי-בתים. מיטעלע אדער בוכהאלטערעס לעהרער,
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 געבארענע וועגען תיפט איבער זיך רעדט דאם אז ,זןך שטעהט
ארבמט. שטענדיג כמעט האבען וועלכע ,ארבמטער אמעריקאגער

 צווןשען אונטערש״יד דעם געזעהען פריהער שיוין האבען מיר
 איצט : אויסלאנד אין און דוסלאנד אין ארבייטם־לוין נאמינאלען דעם

 איז אויסלאנד אין ין לו מטם־ רב א רעאלער רער אז ין, ש מיר זעהען
 דער :גערעדט אנדערם אדער רוסלאנד אין וון ,גרעסער בכלל

 .רוסישער דער ווי בעסער סך א לעבט ארבמטער אמערןקאנער
 איז קאפיטאליזס דער רואו דארטען, גראד אז מיר, זעהען דערפון

 און אנבאט צווןשעץ אונטערשמד דער וואו ענטוויקעלט, זעהר
 רום- אין אונז ביי ווי גרעסער, פך א אי! ארבמטער אויף נאבפראגע

.העכער גראד שכירות רעאלע די אי! לאנד,
 וואם דאם, סותר ניט אי! פאקט דער אז דערווייזען צו כדי

 או-מקעה־ זיך מיר מוזען קאפיטעל, צווימטען אין געזאגט האבען מיד
 ארבמטערס וועגען געזאגט האבען מיד וואם געזעטץ, צום רען

 דורכשניטליך ארבמטער דן נעהמען נאך געזעטץ דעם אך נ שכירות.
 ארט יענעם ארעד דעם אין נויטןג זי״י איז עם וויפיעל שכירות פיעל אזוי
 דע־ וועש, קלוירער, קויפען עסענווארג, מאס געווןסע א קויפען צו

 נויטיג זיי איז עם וויפיעל ווארט, איין מיט גל. ד. א. דירה א גען
 אויסקו־ ניט קאנען זי״י וועלכע אהן פראדוקטען, אזעלכע קויפען צו

 געזעהען, האבען מיד ווי ארבגיטער, צווישעןדן קאנקורענץ די .מען
 בעדער־ די נור שכירות, ארבייטערם דזנם אראב שטענדיג ווארפט

 וועלכע פראדוקטען, מאם געוויסע א און ארבי״יטער די פון פעניסען
 גרע- דער זענען לעבען, צום נייטיג פאר האלטען ארבי״יטער די

 אראבצוא־ שווער איז קאנקורענץ דער וועלכען אונטער געץ,
 נידרי־ שכירת ן*נעהמ ארבעטער דן אויב שכירות. דן ווארפען

 דן לאנג; נןט דאם געדויערט זענען, בעדערפניסע זגיערע וון גער
 דן אויף גור ווארטען און אונצופרידען דערפון זענען ארבמטער

 אזא אויף אויפצוהו־יבען צורןק שכירות דן געלעגענהניט ערשטע
 זיך לאמיר .נויטןג פאר האלטען ארבי״יטער, דן זיי, וועלכע שטופע,

 לערנטע*אונג ביי און סטאליארעם ביי למשל, אז ,פארשטעלען
 מאל 2 דהיינו ארבי״יטער פון אנבאט דער איז טעגארבי״יטער

 ארבמטער דן צווןשען קאנקורענץ דן נאכפראגע; די וון מעהרער
 העכערע געהמען סטאליארעם די וועלען דאך גלייך, זיין עי ביי וועט

 ארבמטער דן צווןשען קאנקורענץ דן ;ארבייטער טעג רן וון שכיתת,
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 ביי מדרגה נידריגע א איויף שביריות די אראבזעצען וועט
 שביריות פומע קלענסטע די אבער ,ארבניטער פארטען בנידע
 בני ווי ,גרעסער סך א סטאליארעם די ביי זיין וועט

 פטאליארעם די ביי בעדערפעניסען דן ווניל ,טץגארבניטער דן
 דעריבער און ארבניטער אונגעלערנטע די ביי וון העכערע, זענען

 אין אפילו אז אלזא, זעהען, מיד .שכירת העכערע זני נעהמען
 בע־ די זענען צניט זעלביגער דעד אין און שבאדט זעלביגער דעד

 פערשידען; איויך ארבייטער סארטען פערשידענע פון דערפניפען
 צווישען בעדערפעניפען די אין אונטערשניד דעד אין גרעפער נא־

 פיעל- נאך און לאנד איין אין שטעדט פערשידענע פון ארבניטער
 לענדער. פערשןרענע פון ארבניטער צווישען ער אין גרעפער פיעל
 בעפער, עפט ארבייטער אמערןקאנער דעד אז געזעהען, האבק מיר

 דעד ווי געקליידעט, בעפער געהר דירה, בעפערע א אין וואהנט
 בע־ זנינע ווניל דעריבער, אלץ איז ראם — רוסלאנד אין ארבניטער

 אמערי- די ביי בעדערפעניפען דן אויב העכער, זנינען דערפעניסען
 רוסישע די בני וון גרעסער ניט געווען וואלגען ארבניטער קאנער
 אראבגעווארפען ארבניטער די צווישען קאנקורענץ די דאן וואלט

שמו זעלבער דער צו ארבניטער אמעריקאנער די פון שכירות די
רוסלאנד. אין שבירת די שטעהען עם וועלכער איויף פע,

 עם וואו ר,1לענד? דן אין וואס מעשה, די איז וואס אבער
 בעדערפ־ די זענק קאפיטאליזם, דער ענטוויקעלט מעהרער אי!

? ענטוויקעלט ניט איז ער וואו לענדער, יענע אי! וון העכער ניפען
 בעדער־ די איויף קאפיטאליזם דער ווירקט וון זעהען, לאמיר

 דיענען בעוואוסט, אי! עט ווי בגדים, קלנדונג. אין למשל פעניפען
 נר קעלט. פון איהם פערהיטק קערפער, אומער פערדעקק צו

 אשעפ־ שערמינגע, א צו איינס אלץ דוכטזיך דאך, איז אזוי, אויב
 זנידענם? פוטערם, געוואנדען, גוטע קארט, פראסטע פעלץ, סענער

 ארבניטער די זאלק וואם באר קשיה, דן דאך אי! ,אזיוי באלד ווי
 ג? ד. א. פעלצען שעפפענע שערמינגעם, כראפטע קנין מראגק נןט

 פאי דאך ווניפען זני :ניט קשיה קנין דאך איו רניבע דן איויף מילא
 די אבער זיך, איויף אנצוטשעפען משוגעת א פאר וואם ניט פאי ווי

 דער אויפגערעכענט? קאפיקע יעדע דאך אין זני בני ארבניטער,
 ניד- האלטען איהם זאל מען ניט, ווןל מענש קנין אז אי; תירוץ
 אז זאגט, .שברןכווארט דער חאטש און אנדערן, דעם פאר ריגער
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 יערע•־ זיך שעמט דעסטוועגען פון ניט", שאנד קמץ איז ,.ארעמקייט
 פון בעהאלטען טעהר וואס איחר וויל און ארעטקעיט זיין טיט רער

 ווען ,הארץ ראם גענוג מאקע קלאפט ארבלטער רעם .צווננטען
 איז ער ווניל דערפאר, נור קיך אין פאבריקאנט בנים שטעהט ער

 ער חאטש אז וועלען, וואלט יערער אנ׳ארעמאן, ,אנ׳ארבניטער
 רער־ ניט איחס אויף מען זאל רעסטוועגען פון אנ׳ארעמאן, איז

 ער ווען מענש, יערער וואם פאר אט . ראם איז ער אז קענען,
 ארעטער איז וואס רעם, אויף ניט ער קוקט אבנר, זיך מאכט

 ניט וויל ער ווניל ,זיך פון רייכערן רעם אויף נור איחס, פון
 קאפיטאליסטען גרויסע די ניט מעהר .אנ׳ארעמאן ווי אויסווניזען

 בעדערפניס די זיף■ ענטוויקעלט די ביי ,ניט קנננעם אויף קוקען
 ווי אט .אלעמען פון ר ע כ ע ה זנין תילען זנ.י ווניל ,רעם צוליב

 און פראדוקציאן פון ענטוויקלונג רער טיט צוזאמען אין. ראם אזוי
 און קאפיטאליפטען די 'צווישען קאנקורענץ די וואקסט מסחר

 ,גלאנץ א־ויסערליכען מיט׳ן אויסצוצננכענען זיך זעהט זני פון יערער
 , קלננדער טייערסטע די זיף■ אויף אנצוטשעפען ביישפיעל צום ווי

 און באנקירען פאר בעלער גרויסע געבען בחילאנטען, גאלד,
 געבען טעדאלען, בעקומען ,)טשינאווניקעס( בעאמטע הגיכע•
 וועלט נאגצער דער אין פערקלינגען זאלען וועלכע נדבות, גריסע

 פאר׳ן נרעסער און רניכער זיר אר־ויסצושטעלען נור—וו. ז. א.
 דער ,בעווני? אויסערלנכער דער 1אי בגדים ש״נע די .צוו״טען

 פאבריקאנטען מיטעלע די .רניכטהום זנ.יער פון צניכען דער ,שילד
 זיך זעהען נרויסע, מיט אויפטראגע האבען וועלכע סוחרים, און

 אנ׳איינררוק מאכען ניט זאלען זי״י כדי ,זני ווי אזוי אנצוטהאן אויך
 דער־ נאנצען אין ניט זנן קץנען דאם ווי <ןז:י נור ארעמע; פון

 .יזנ. פון ערגער עטוואס אן זיך זי״י טהוען דעריבער גרגיכען,
 בוכהאלטער, דער מניסטער, דער סוחר, קלענערער דער ווייטער,

 מיטעלען דעם מיט אויפטראגע האבען וועלכע לעהרער, דער
 אויף נאכצוטאנצען, קלמדער די אין איהם זעהען ,מענשען קלאם

 דאם , אלץ דך זני סטארעווען זני ערלויבט קעשענע זניער וויעפיעל
 מיטעלעץ פון קלי״ידער דן פון ערגער פיעל מט נין ז זאלען קלננדער דיערע
 מייפטער, אויפ׳ן שוין קוקט ארבנ.יטער,ווןעדער, דעו־ ,מענשען קלאם
 נאך מען טאנצט י א: אט .בוכהאלטער אויפ׳ן לעהרער אויפ׳ן
 דער־ וואו ,לענדער די אין וון וי א .אנדערע די נאך איינע
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 סך א און מעהרער סך א דא זענען ,ענטוויקעלט אה קאפיטאליזם
 קאפי־ דער וואו ,לענדער די אין ווי קאפיטאליסטען, גרעסערע

 דך זיי קלגידען דעריבער ,ענטוויקעלט וועניגער אה טאלהם
 קלאסען, אלי; די שוין טוזען קיקענדע עי אויף און שענער דארטען

 דאם .קלגידען בעסער אויך זיך עי, פון מרריגער שט:;הען וואם
 אין ארבי״יטער די וואס פאר איהאכ^ן, די פון ע נ יי א אה.

 ווי געקלגידעט שענער און בעסער זענען אמעריקא און ע.גלאנד
 דירות, טיט אה זעלבע ראם רוסלאנד. אין ארב״טער אונז;ר;

 גאמץ שמעקט וואם ,עסען זעליייגען דעם .עסען טיט זעלבע דאם
 אמעריקאנער דער וועט ,ארבי״יטער טיכאילישקער דעם מט

 מיכאילןשקער דער ,נעהמען קענען ניט מויל אין ארבי״יטער
 על שטיק א וועטער האט ער ווען צופריעדען, זעהר איז ארבי״יטער

 מילביגע אביסעל זומער און פלי״יש קעלבערנע איינגעזאלצענע
 דארף אבער ארבמטער אמעריקאנער דעו־ :קרופניק שיטערע

 טיט פלי״יש מטע אשטיקעל ורנטער סאי זומער, סאי האבען
ווי-ין. אדער ביער פלאש א

 אין פויעריס די וואט וואונדערן אייך וועט געתים אבער
 'אין לוקסוס, דער וואם ; פריץ רעם נאך מט טאנצען דארף

 בעדערפניסעץ דן מט גאר פערגרעסערט לעבט, פריץ דער -וועלכען
 אונטערשי״יד דער וואם ,אין דערפון אור;אכע די . פויערים די ן פ

 זאל פריץ דער כדי גרוים. זעהר איז פויער און פריץ צווישען
 צווישען האבען פ־ויער, פון בעדערפניסען די אייף ווירקען קענען

 רער וואלט דאן מענשען, קלאטען נאך זי_ין געדארפט בעדען עי
 אין קומט פויער דער ווען קוקען. צו וועמען יף1א געהאט פויער

 זיונע ביי נאך זיך ער האלט צי_יט ערשטע די אין ארבמטען, שטאדט
 אן שוין זיך הי״יבטער צי״יט דער טיט נור בעדערפניסען, פריערדיגע

 אפאפיראס, שוין רי״יכערט ער ,אשטאדט־טצן ווי קלי״ידען צו
 גערויכערט אהער בין האט ער וואם "מאכארקע", די א.שטאט

 איין טיט .עסען שטאדטיגע די צו צו זיך געווי״ינט ער דארף, אין
העכערןעך. בעדערפמסען זנינע ■מארט,

 און ארבגיטער די צווישען אז ,געזאגט האבען מיר
 זי_ין זאל וועלכער מ;נשען, קלאס א זי_ין דארף קאפיטאליסטען

 ארב״טער, פון רייכער און קאפיטאליסטען גרויסע פוץ ארעמער
 דאם .אויפהויבען זיך זאלען ארבגיטער פק בעדערפניסען די כדי
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 דא רערען מיר וועלכען וועג^ן ענק, דעם אין וויכטיג זעהר איז
 ענטורקעלט/ אין קאפיטאליזם דער וואו לאגד, יערעם אין .איצט

 :מענש;־ן הונדערטער געשעפט כרויסען יעדען ארוס לעבען
 ! לעהרער ,בוכהאלטער ,קאמי־וואיאשזארען ,קאמיפיאנעו־ען

 קלאם דער אט גל. ד. א. משרתים יוריפטען, דאקטוירים,
 די פון מענשען טהעל גרעפטער רער כמעט איז דאס—מענשען

 קאפיטא־ די אין און שטעדט גר־ויסע די אין בעפעלקערונג
 נאב- שטאנדע אים אין מענשען קלאם רער . לענרער ליסטןשע
 גרעסטער דער זענען זע ווי אזוי און ,רניכע די נא־ צוטאנצען

 , קלערונג זעעוע זיך רעב-נט דעחב/ר ,פובלןקום פון טהעל
 אסף געהט האס ,יענער . געוועהנליכע די פאר דירות ,עפען

 פאר זיך רעכענט ,בעפער לעבט און כעקלעדעט זע פון. שענער
 ערגעד, לעבט און געקלערעט ערכער ע געה עם ווער נכיר, א

 ם קאפיטאלי דער אזוי ווי אט .אנ׳ארעמאן פאר זיף רעכענט
 נוד . ארבעטער־קלאם דעם פון בערערפניסען די א־ויף וקרקע

 , לענדער די אין אז ,בעוואוסט אי! ?בם .אלץ קט נאף אין ראם
 מאשינען וואו ,קאפיטאליזם דער מעהר זיך ענטוויקעלט עס וואו

 • ביליג׳נר פראדוקטנק די קאסטען איינגקפיהרט, מעהרער ווערען
 פ?נרירויכען צו אן זע הויכע ביליגער, ווערען פראדוקטען די ווי

 ה^כער שטאפעל א מיט שטעהט וועלכער ,מענשען קלאס רער
 ארכעטס־־ פון ניט דאך לעיט מענשען קלאס דער ארבעטער: פון

 קלאם דער ווי אבער . חצאה זי_ין פערגרעסערן קען און לוין
 ווילען נראדוקטען, בעליגע די פערבר־ויכען צו אן הויכט מענשען

 פער אוקי דאם מ;הר, אכיסעל פערוינען וואם ארבעטער, די
 ד' פערברויכען צו אן דאם ה־ויבען קוקענדיג זע א־ויף כרויכען;
 זעערע אין אריק דאם געהט ביסלעכוועז און ארבעט;ר איכעחגע

.בעדערפניסען געוועהנליכע
 די אז ,געזעהען מיר האכען קאפןטעל פריערדיגען אין

 זויף נאכפראגע די ווען כלייך: מאל אלע ניט זענען שכירות
 ער בערעי; ארכעטער דער לעכט ,ויך פערכרעסערט ארכעטער

 קט פריער איז ער וועלכע זאכען, אזעלכע כענוטצען צו אן הויכט
 לאנג, כעדויערט צעט אזא אויב .בענו-צען צו שטאנד אים כעווען

 בעדערפניסען געוועהנליכע דעסארבעטערם פראדוקטען יזע .ווערען!
די ווען דאן, אפילו ענטזאכען ניט זע פון שוין זיך קאן ער און

3
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 זני־ לאזען דעריבער און קלענער ווערט ארבניטער יף1א נאכפראנע
 דאם —אמעריקא און עננלאנד נידערןנ. אווי פאלען ניט שכירות די

 מעהר, ענטוויק^לט איז קאפיטאלהם דער וואו ,לענדער זענען^די
 נאכפראגע־ די ווען ציים, א א איבערנעלעיט האבען—אומעטום ווי

 ענגלאנד אין .פערגרעסערט שטענדיג זןך האם ארבייטער אויף
 דן־ בה יסטע40 די פון יאהרען די אין צייט אזא געוועץ אה
 דאם יאהר-הונדערט. ־טען 19 מי..ען פון אמעריקא אין ־סטע,70

 ארבי״יטער די פון בעדערפנןסען די פערהעכערט שטענדןג האט
 קאפן־ די גאר. ניט אלץ נאך אה אס ד נור לענדער. 2 דיעזע אין

 איבערצושטמנען זעהען לענדער קאפיטאליסטישע די אין טאליסטען
 אמת פאלק. דעם ניבען זני וואס בילדונג, די אין אנדערע די איינע
 פון בילרונג ווענןג איצטער פאררערן קאפיטאליסטען דן טאקן,

 קענכנים, ארבי״יטערם רעם פערביטען האט מאשינע די :ארבי״יטער
 דער־ פון : זאך אנ׳איידעלע אמאשינע אה דעסטווענען פון נור

 צוגעבען אן הויבט אדער אב, זיך זי שטעלט אורזוכע קלענסטער
 סך א אה פאבריקאנט פאר׳ן ניט. טיוינען וואם ,פראדוקטען

 זאל מאשןן, ביים טהוט וואם ,ארבי״יטער דער אז ,גלייכער
 זיך מאכט עם אז כרי, פערשטעהן, עטוואס איהר אין אלמן

 רער וואם .מניסטער צום ווענדען דארפען ניט זיך מען זאל וואם,
 אלץ ער ארבגיט פערשטענדליכער אץ געלערענטער אה ארבייטער

 לאגד אין דעריבער דך סטארעווען קאפיטאליסטען די . בעסער
 טעכנישע בעזאנתרם און שוהלען אלגעממנע מעהר זיין זאל

 צו לערענט מען וואו ,שוהלען אזעלכע זענען דאם —שוהלען,
 נעענריגטע די .ארב?ןט סארטען אלע פון מאשינען פערשטעהן

 דאם ;ארבויטער פראסטע קיין ניט זענען שוהלען טעכנישע די פון
 פאד• פאבריק-מייםטרעס ארבייטער־אריסטאקראטען, די זענען

.גלייכען ד. א. אויפזעהערם ,מייסטערם
 .• פאלקם־שוהלען מען עפענט ארבי״יטער פראסטע די פאר

 דער ווענען וויסענשאפט ספעציעלע קגין ניט מען ניט דארטען
 ,פאלקם־שוהלע א ענדיגט וואם ,מענש דער דאך נור ,טעכניקע

 ידי• בעטראכטען ביסעל א קען און געבילרעט עטוואס פארט אה
 אורזאכע' דן פערשט^הן ,טהוט ער וועלכע ,ארבץט די און געצניג

 פעהלער דעם קאנען און ארבלט רער אין פעהלער געווןפען א פון
 זעלבע: דאס אייך מיר זעהען רוסלאנד אין אונז בי_י .פערריכטען
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 אלץ זארגט דאם ,זיך ענטווןקעלט קאפיטאלןום דער מעהר וואס
 .פאלקם־בילדונג די ווענען רענירונג אונזער—ווילענדיג ניט—
 ארבניטער- דער פון בעדערפניסען דן אויף הויבט פאלקט־־בילדונג די

 דא איז שרייבעץ, און לעזען קאנן וואס אמענשען בני .מאסע
 בעזוכען אזשורנאל, אצייטונג, אבו־, לעשן צו אבעדערפענןם

 אין ווי ,בילדונג העכערע אביסעל דערנעהט מען וואו ,אשוהלע
 איהר וועט רופלאנד אין ארבייטער דעם ביי .שוהלען״( פאלקם די

 הנינט זאכען, נויטיגע סך א אויף הוצאה א געפינען מאל אלע ניט
 אבער, אויפלאנד אין .(**בילדונג אויף הוצאה א וועגען רעדט וועד

 הוצאות געווענליכע די פון איינע בילדונג אויף אויפגאבען די זענען
 דייטשען אים אנ׳ארבניטער־דעפוטאט וואורם, .ארבניטער בנים

 און הוצאה די וועגען חשבונות בזך זנין אין בריינגט ,פארלאמענט
 חשבונות די פון .דניטשלאנד אין ארבניטער 46 פון הכנפה און

 קנין ניבא איי זיי פון 7 ביי ניט מעהר אז ארוים, מיר זעהען
 ראם איז אבער 39 איבריגע די ביי ;בילרונג אויף הוצאה

יעהרליך. רובל 20 בה Ю פון הוצאה א

 שוהלען, זענען דאם :ערזיטעטען אוניו“פאלקס דא זענען אויסלאנד ן א *(
. ארב־יטער ׳ן פאר עם לעקצ לעזען מענשען געבילדעטע וואי

 דאש זיך האט גע־וארען געשר־בען איז ביכעל דער זינד יאה* 11 די אין
בפ־ט. נג בילד אין ן א בכלל אויסגעבעסערם ביסינל א ארבייטער רופישע די פין >עבען

 דער וואו לענרער, די אין וואס פאר אאורזאכע, נאך
תעכער. שכירות די זענען ענטוויקעלט, מעהר אין קאפיטעלהם

 האנדווערקערני, איבערהויפט נילט עם וואו לענדער, די אין
 זענען אינטערעפען זנינע אז ארוים, וועניגער ארבניטער דער זעהט

 אין בעל־הבית דער .בעל־הבית פון אינטערעפען די מיט פיינדליך
 אלנין האפט ארבניטער יערער ארבי״יטער; פון רניכער פך קנין ניט
 ניט זיך אויף ער קוקט דעריבער און ,בעל־הבית א ווערען צו

 ביי אפט לעבען ארבניטער דן .נ׳ארבניטער ו אויף ווי גאנצען אין
 דערןבער צוזאמען, זני טיט הארעווען און עפען ,בעלי-בתים די

 ווען זעלטען ארבניטער די בעפרנינדעט. מאל אפט זני ווערען
 אבער ווי .בעלי־בתים די ענטקעגען שטרניטען צו זיך פעראייניגען

 די נור ווי ענטוויקלען, צו אן זיך הויבט קאפןטאליזם דער
 דארפען ארבניטער דן נור ווי זיך, פערנרעפערן ווערקשפאטען

נור וון ,געשעפטען איינענע מאכען צו קאפןטאלען האבען שוין
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 די נור וון ארבגיט, די טהאן צו אויף ה<.רען אל:.ץ בעלי־בתים די
 ספעצןאליטעט דן און שטןקלעך קלןןנע אייף צוטרעילט ווערט ארבי״יט

 און ראלי:; יםע1גר אזא שפיעלען צו אזיף הערט ארבגיטזןר פון
 זעהען מאשינען, ז_רי_ינצופןהרען אן הויפט מען נור וון איבערה־ויפט

 זעהען עי לאגע; ביטערע עיער אחים ארבי״יטער די מעהר אלץ
 האבען עי אז ,ארבגיטער בלניבען א.יבןג שזין מוזען ע.י אז אחים,

 אז אדום, זיך זעהען ען .האפען צו וואם ניט •אך ק:ןן אזיף שין
 פערקלע־ צו ■בתים בעלי די מעהרער אלץ שטרעבען ווייטער וואם

 די שכראפען, די פערגרעסערען צו שכירות, ע.יערע .נערען
 מעדר אלץ שנרעבט ווייטער וואס אז ,פאבריק אזיפי׳ן שטרענגקעט

 ,נשמה זיין ארבןיטער פון אחיםצוטרייבען פאבחקאנט ־דעד
 ראן און .ברזים שטןקעל עין מזיל פון איהם ביי ארויסצורניסען

 מים זענען אינטערעסען עיערע פיינרליך וון אחים, עי זעהען נור
 צו- אי! עם נזיטע וון און בעלי־בתים דן פון אינטערעסען דן

 שטענדינע און פעסטע עי שלןסען דאן אט .עי מיט שטרייטען
 מיט שטרי_יטען קאנען צו בעסער אום ,פעראיינען פראפעפיאנעלע
 די געהאלטען האט האנדווערקעריי קלי״ינע די דיבעלי־בתים.

 פערשידענע אין און ווערקשטאטען פיעל אין צואווארפען ארבןיטער
 צוזאמענגענומען עי האט פערקעהרט קאפיטאליזם רער ;.בעדינגונגען

 איינןגע אין מאכענווניז גאנצע דארטען און שטעדט איינצינע אין
 בעדינ־ אונמענשליכע זעלביגע דן ביי לעבען אלע וואו ,פאבריקען

 אחדות, וועגען ווארט יערעם ,פרי_יהי_יטם־ווארט יעדעם .גונגען
 ,ארבי״יטער דן צווישען גיך גאנץ זןך פערשפרי״יט שטרייט וועגען

 דן דורך פערבונדען שטארק אויך דעם אהן שוין זענען וועלכע
 ענטווןקעלט עם מעהר אזוואם מןר, זעהן אלזא פאבריק. פון קגיטען

 דן שטארקער אלץ איז קאפיטאלהם, דעד אלאנר אין עך
 שטרייט דער גרעסער אלץ איז ארבגיטער, די צווןשען פעראייניגונג

 צו און בכלל לעבען דאם פערבעסערען צו בעלי־בתים די מיט
בפרט. שכירות די פערגר^סערןנן

IV.

• אבירות די פערקלענערק וועלכע אורזאכק׳ אייגיגע
. ט יי ב ר א - ק י ט ש א.

 צו בעסער איז וון אנ'ארבןןטער, פרעגען וועט איהר אז
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 שטענרןנ אייך ער וועט ,וואך פון צו שטיק פון צו ארבייטען:
 —שטיק פון ארביןט איך "אז :בעסער אין שטיק פון אז ,ענטפערן

 איך פערדיען ,מעהר ארבי״יט איך וואם אין—זאגען אייך ער וועט
 איך, ווןל פ״געל: עם פריי א איך בין אויסערדעם .מעהר אלץ

 וויל איך אויב וועניג; איך ארבןיט איך, וויל פיעל, איך ארבייט
 ניט קיינער מיר וועט אוועקגעהן, וואו ערגעץ ארבגיט רער פון

 פראנע דיזע .איזדאסאזוי צו ,ערקלערען גוט לאמיר—שטערען/
 ווילען אפט־מאל ווייל ארבייטער, רעם וויסען צו נויטיג זעהר אין
 זאל מען אז ,רואך פון ארב.:יט מען וועלכע ביי בעלי־בתים, די

 האבען ארבייטער די דארפען דעריבער ,שטיק פון זיי ביי ארבאטען
ניט. צו זי״י פאר דאם לוינט צו מיינונג אריכטינע
 מעהרער מען ט זעה שטיק־ארבייט ביי אז זאגען, ארבניטער דן

 וואם אבער .מעהר מען פערריענט דעריבער און אויםצוארבייטעי
 וועניגער אלץ דאך זיך פאדערט ,אוים ארבגיטען ארבי״יטער די מעהר

 אויפנייען וואך א אין דארף שניידער א אז ,דהיינו .ארבגיטער
 12 ארבלטען וואם ,ארבןיטער 4 האבען ער דארף ,מאנטלען 4

 מאנכלען 4 דן איפנענמט אלזא ווערען אינאיינעם טאג. אין שעה
 16 צו ארבי״יטען וועלען ארב״טער די אז אבער שעה. 288 אין

 אר־ 3 ווי פארדערן ניט מעהר מעסטער רער וועט ,טאג אין שעה
 און , (288 א־ויך אי. 48 מאל 6 ; 48 אין 16 מאל 3) בלטער

 עם ווענינער וואם אז ,איויפנעוויזען פריהער ש־ין מיר האבען דאס
 אלזא .שכירות די מעהר אלץ פאלען ארבעטער, זיך פאדערט

 פערקלענערן מוז שטןק־ארבעט אז איויף, שכל פראסטער דער ווייזט
 מאסקווער אין זעלבע. דאם אויף איויך ווייזען פאקטען שכירות. די

 פון ארבגיטען וואם ארבעטער, דורכשניטליך פערדיענען גובערניע
 קאפ. 45 ר. 12 שטיק־ארבייטער און קאפ. 25 ר. 14 מאנאט

 הארעווען שטיק־ארבגיטער אז זאך., אבעוואוסטע דאך איז דאם און
 איטאליען( )אין סיצןליען אין ,שטןיק־ארבי״יטער ניט ווי מעהרער,

 אין שעה 7 טעג־ארבגיטער דן ארבמטען שוועבעל״גריבער די אין
 בעקומען טעג־ארבץטער די שעה. 8 שטיק־ארבץטער די און טאנ
 ניט מעהר פערריענען שטיק־ארבייטער די און טאג א קאפ. 80
. טאג א קאפ. 7 0 וון

 ר מן קאנען ארבי״יטער פאר׳ן שלעכט איז שטיקיארבןןט אז
 מיר .אויפגעוויזען פריהער האבען מןר וואם ,דעם פון ארויסזעהען



— 38 —

 זיינע נאך 1נעהמ־ ארבכיטער ער ד דאס געזעהק, ין1ש האבק
 די אז ,דאך מען פערשטעהט דאס היינט ,נאך בעדערפניסק
 רעם בני ווי ,שטיק־ארבננטער דעם בכי גלניך זענק בעדערפניסק

 .נלייכע זיין אויך שכירות עיערע דארפען אלזא ,וואך־ארבגיטער
 דער אז ,פריה אזא שטעהץ וועט שטיק־ארבייט די אויף אויב

 בערערפניסק זנינע ווי מעהרער פערדיענק קאנק וועט ארבייטער
 אר" די צוויישק קאנקורענץ די צוליעב פרייז חור וועט פארדערן,

 וואט ,זעהק ארבכיטער די ווי אז־וי און ,פאלק מוזען בלטער
 שכירות די ארבייט שטיק בגי נאך קאן הארעווק, צו• מעהרער

 אט פאדערק. בערערפניסק ארבי״יטערם דעם ווי מדרינער פאלען
 רוסלאנד; אין אהונגער געווען איז יאהד 1891 אין פאקטק. זענק

 פער־ אנרערע קכינע ,עסק צו וואם געהאט ניט האבק פויערים
 פאבריקק, די אויף אנצוקומק סנידק געהאט ניט זני האבען חון דינם

 וועלכע פון פרנסה, גאנצע זגיער געווען אה פאבריק-ארבי״יט די
 קאר׳־ נאך און קינדער און ווייב א מיט לעבק נעדארפט האט מק

 הא־ פויערים די אז ,זיך פערשטעהט עם .אויך בהמית די מ?ונען
 האבק געארבלט .פערריענזון צו מז?הר וואם גזוסטארעט זיך בען

 אנשטאט וו?גב?ר די האבען גוכזגרנ״ו מאסקווער אין שטיק. פון זיי
 רובל 3־4 פזורדידנק פלענען און שטיק 4 אויסגעארבגיט שטיק 2
 צאהלען צו• יבק אננעה פאבריקאנטק די האבק דאן וואך, די

 פלענק פויזנרים אר?ומ?ו ח און וו?גניגער שטיק אזיפ׳ן קאפ. 30 מיט
 רובל 3־4 ניט בזגקומק ארבי״יט אונמענשליכע זניער פאר איצט

קאפ. 80 ר. 2 ביז קאפ 10 ר. 2 וון ניט מ:והר נאר ,וואך א
 שטיק- די אום ,אן ווזונדק בעלי־בתים די מיטלק פאר וואס

 זיך פאדערט עס ורפיעל מעהר, פק־דיענק ניט זאלק ארבכיטק■
 פון פאקטק איינינזו אויף אונז ק וויה אובק, דורכשניטליכק צום

 חורצעהלט, פחהזור שוין האבק מיר ווי ,נובערניע מאסקווער
 ניט מעהר ארבכיטען וואס ארבי״יטק•, סך א פאראנק דארטק זענק

 ערר־ארבננט, מיט זיך זי_י בעשזופטיגק זומזור און ,תינטק־ וון
 ארבלט, סארטען די אין שכירות. ח זומק־ זיך הזוכי^רק דעריבער

 ארבניטער די זומק־י דאך דארפק שטיק, פון ארב:.יט מק וואו
 זגי ניבק זני בעלי־בתים? די טהוק אבער וואס פערדיענק, סך א

 מען ארבננט ווינטער וואס ,צייט דער אין .ארבכיט ווענע זומער
 שעה, 13זומער דארטק מק ארבגיט טאג, אין שעה 16 דארטק
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 אין אי! )אזוי שעה. 12 ווי ניט מעהר שעה 14 אנשטאט אדער
 מעשענע אנדערע און סאמאווארען מאכט מען וואו פאבריקען, די

 זאי ,נעבראב! דא האבען מיר וואם ,דעם אלעס נאך געשיר(.
 ,זאגען ארבעטער די וואם ,ראם אז ,ניט ספק קנין זיך דאכט ין ש
 עם ;ריכטיג ניט אי! שטיק, פון ארבויטען צו■ בעסער אי! זע א!
 דער פערלירט שטיק־ארבעט די צוליעב אז ,ניט ספק קירן גאר אי!

 דאם ער פערדיענט פערדןיענען און קרעפטען מעהרער ■ארבעטער
 מיטעל לניכטער א נישט מעהר אי! שטיק־ארבעט די אז זןילבעע;

 לעצטע■ דעם ארבעטער פון ארויסצורייסען בתים*בעלי די פאר
 פדני־ די אזינען עפים שיין האט אזוי אויב און מ־ויל. פון ביסען
 שטיק־ דער רעדט? שטיק־ארבעטער רער וועלכער וועגען הניט,

 דער ווי ארבעט, דער צו צונעבונדען אז׳וי אוי־ אי! ארבעטער
 רער, נאר אי! ביידען זע פון אונטערשעד דער .וואך־ארבעטער

 דעם און בעל־הבית, דער צו שמידט וואך־ארבעטער דעם רואם
נ׳יטה. די הונגער, דער—שטיק־ארבעטער

 די ן ם פ־אצענם געוויסען א א־מעטים כמעט נינחמען פריקאיטטשיקעס די *(
,קויפען פע זיי וועלבע שהורות,

איינקינפטק. בעל־חבית׳ם פרן חלק א נעהמט ארבייטער דער ב.
 אין אבער (,*זעלטען דאם טרעפט רוסלאנד אין אונז בני
 זי״יערע אויסער ארבעטער, די אז עפטער, ראם טרעפט אויפלאנד
 ,פערדינסטען בעל־הבית׳ם דעם פון אחלק נאך נעהמען שבירות,
 אר" אלע האבען רובל, 1 פערדיענט בעל־הבית דער אז דהיינו,
 ,ערקלערען צו לניכט איז עם קאפ. 1 למשל, דערפון, בי״יטער

 דעם ניט אין טובה אייגענע זעער דא מענען בעלי־בתים די אז
 דערהערען, ארבעטער אז אזוי: דערפון איז מעשה די ארבעטערם.

 געוועהנליבע זעערע אויסער זי.י ן וועל פאבריק אגעוויסער אין דאם
 פערדיענסטען, בעלי־הבית פון אפראצענט בעקומען נאך שכירות
 אבער וועלען בעלי־בתים די .גליק דעם חאפען אהין זיי לויפען
 וועלען און נדן" אין/( פראצענטען דן איינרעכענען יעדערען געווים
 אויסקומען, דאם וועט אלזא .אומעטום ווי שכירות ווענינער געבען

 פראצענטען די מיט צוזאמען בעקומען וועלען ארבעטער די דאם
. אומעטום ווי שכירות, פיעל אזוי פאל בעסטען אין
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 גאנצעך אין דארפען וואם צו זיך, פרענט אזוי, אויב נור
 די .ראם דארפען עי וואס צו אט ? קונצען די בעלי־בתים די

 ,קונצען בעל־הבית׳ם פון ניט נאד ווייסען תאם ,ארבגיטער
 כדי אויפצוטהאן, מעהר וואם קרעפטען אלע מיט זיך סטארעווען

 דערווייל זאלען זע בדי און פערדינען מעהר זאלען בעלי-בתים די
 מסחר, אזא לוינט בעלי־בתים די פראצענטען. מעהר האבק
 ואס אזיפטהאן, וועלען ארבייטער די סחורה מעהר וואס ווארום
 אוועק־ כראי איז עי און פערדינען, בתים בעלי די וועלען מעהר

 זאל עי כדי רובל, יעדעס פון קאפ. 1 ארבייטער רעם צוגעבען
 אזיב ? אחיסקומען דערפון אבער וועט וואם קאפ. 99 בלייבען
 פאברןקען, אין פערשפרגיטען זיך וועלען שכירות מיני אזעלכע
 פראדוקשען, מ:;הר אויסצוארבייטען אנהיבען ארבי״יטער די וועלען

 פערקלענערן דעריבער זיך וועט ארבגיטער אויף נאכפראגע די
 מין א א יב א נור .דעם צולןעב פאלען וועט שכיתת די און

 פאבריקען/ אייניגע אין וון ניט מעהר עקזןסטירען וועט שכיחת
 ,פאבריקען די אין דאם ,אויך דעסטוועגען פון מיר רעכענען

 בעקומע! ארבןיטער דן וועלען ,פראצענטען י די ניט מען וואו
 אין ווי צוזאמען(, פראצענטען די מיט )שוין שכירות וועניגער
 אנקומען נערן וועלען ארבי״יטער די ווי אזוי פאברןקען. אנדערע

 רתע אין וועט אפראצענט, ניט מען וואו דיפאבריקען, אויף
 אין ווי ,גרעסער זיין ארבמטער די פון אנבאט דער פאבריקען

 אמענליכקייט האבען דעריבער וועלען בתים*בעלי די און אנדערע
 סארט אזא פון שורה אונטערסטע די .שכירות די פערקלענערן

 פון אחים פרעסען פאבריקאנטען די וואם דאם, 1אי שכיחת
 ווי שכיחת ווענינער גיבען און הארעוואני^ מעהר ארבגיטער
 עי אן קונצען אלע דיזע שוין ווי״יםען ארבייטער פיעל אומ^טום.
 אין ער וואו ,דאר^ען ין ארבי״יטס־לו מין אזא פון זי־ ענטזאנען

 געשעפטען, 159 פון אי; ענגלאנד אין אייננ.פיהרט. געווען
 נעהמען זאלען ארבי״יטער די אז אייננעפיהרט, נעווען איז עס וואו

 בעל־הבית׳ם פון פראצענט א שכירות געוויעהנליכע דן אויסער
. 98 נור געבליבען, פעררינסטען,
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 עייט געוועה^ליכע די ארסער ארבייטען ארבייטער די ג.
,)איבערשטונדען( איבערעע, נאך

 ארבייט מען רואו• פאבחקען, און ווערקשטאטען פןעלע אין
 צי_יט, אבעשטימטע פאראנען אה וואך, פון אדער שטיק פון

 איבערהויפט ,סעזאן־צצט אין נור .ארבייט דן ענדןגט מען ווען
 צו• בעשטעלונג גרויסע א קריגט מען אז אדער ,יום־טוב פאר

 די אויסער ארבייט דער ביי מען זיצט ,צייט בעשטימטע א
 די טאקע אמאל אדער שעה, עטליכע נאך צייט געוועהנלןכע

 אויב ווניל ,ארבצטעץ מוז וואך־ארבצטער חור • נאכט גאנצע
 .ענטזאגען בעל־הבית רער איהם וועט ארבי״יטען ניט וועט ער

 האבען און דום זענען אנדערע אז ,דאס ז-בער איז מערקווירדןג
 אזעלכע ביי אז ,אינטערעסען זצערע ווענען ניט בענריף קצן אז־וי

 צצט חור צי אוועקגעהן ניט גאר זצ •!יך ווןלט אומשטעגדען
 אוועק געהט וואם ארבי״יטער, אזא אויף קרום גאר קוקען זיי און

 דאם מען האט "ווי :צצט רער צו אוועקגעהן וויל וואם אדער
 רער אז ארבצט, דער פוץ אוועקצוגעהן 10 זי״יגער הארץ אזא

 ווערטער אזעלכע — או־בצט" מיט פערווארפען אה בעל־הבית
 אז ,מצנט שטיק־ארבצטער דער .זצ פון הערען אפט איהר וועט
 .נליק ח־ם ארצנכאפען ער וועט ש;ה איבעריגע עטלןכע די אין
 איבעריגע דיזע שלעכט ווי , דעם וועגען רערען ניט דא וועלען מיר

 נור וועלען מיר נעזונד, ארבצטערם דעם אויף ווירקט ארבצט
 ערשטענס .ארבצטם־לוין דעם יף א ווירקט דאם וון אויפווניזען

 די מאכען ,צייט איבעריגע ארבצט מען וואם ,דעם צוליעב
 די זיך פערקלענערט דעריבער און ארבצט איבעריגע ארבצטער
 נעהמען ניט ארבצטער די קענען דעם צוליעב ;זצ אויף נאכפראנע

 געדארפט וואלטען ציז ווי ,פרייז הויבען קצן צצט דער אין
 זיך ענדינט ארבצט איבעריגע די צוליב צווצטענם .נעהמען

 אין שטיל ווצטער ווערט סעזאן דעם נאך און ארבייט די ניך
 עם אויב אדער ,ארבייט קיין ניטא גאר אדער דאן איז עם
 אין ווי שכירות קלענערע איהר פאר מען נעהמט ,דא יע איז
.צצט געוועהנליכע דן

 דאם זעלטען, טרעפט ארבצטער איחשע אונזערע צווישען
 רעליגיאי ק:.ין אין יום'טיב. אדער שבת ארבצטען אנ׳ארבצטערזאל

 דיות ט1הא נאציאן קיר און שית ווענען דינים פיל אזוי ניטא איז



— 42 —

 ארבניטען ארבייטער קרןסטליכע .אירק ווי ד׳ניליג אווי ניט באג
 ביער־ ,גאז־זאוואדק ,פאירןקק צוקער פון טהייל גרעסטע די אויף

 ,דארטען גור .טוב יום מאי זונטאג כאי פוילק אין ברויערייק
 טרעפט עם אויב זונטאג, ניט אפילו געיועהנלןך ארבניט מק וואו

 אייניגע . א־ויך זונטאג ארבניטק מען מוז ארבניט אנ׳עקםטרע יךז
 ווי טייערער, ארבניט ב׳דיגע ים־ט די פאר בעקומק ארבניטער

 וועמק מיט די, איבערהויפט אנדערע, און וואכענדיגע; די פאר
 אז א־ויך, זונטאג ארבניטק צו בעדונגק אנהניב פון זןך האט מק
 דעם ארבייט יום־טוב׳דןגע די פאר בעקומען דארפק, וועט מק

 סארט צווניטק פון אייניגע ;וואכענדיגע די פאר ווי ,פרייז זעלבק
 ווי ,מעהר ניט ארבניט יום־ט־וב׳ריגע די פאר בעקומען ארבניטער

 י;ם־ דן אויב אז זיך, פערשטעהט עם בראנפק. טרונק א אויף
 ראם בריינגט ,געוואהנהייט א אין ארנין געהט ארבניט טיב׳דיגע

 געוועהנליכע די אויסער ארבניטק דאם וון ,זאך זעלבער דער צו
 אויף נאכפראגע דן זיך פערקלענערט עם :איברןגע נאך צייט

שכירות. ארבניטערם רעם זןך פערקלענערט רעם טיט און ארבייטער
 אונזערע ביי קריסטק. ביי פאר אלץ דאך קומט דאם נור

 געווען נאך אין רעליגיע די ווען ,צוריק 30 יאהר א מיט אירק
 די ביי אריך אזוי מויסטער׳ם די בני ווי איינגעווארצעלט פעסט

 ארבניטק זאל אנ׳ארבניטער דאם ,אונמענליך נעווען אי; ,ארבליטער
 אידק, בני ביסלעבווייז פאלט רעליגיע דן אז אבער, איצט שבת.
 ניט זאלק ארבניטער אידןשע די דאם זןבער, ניט מיר זענען

 אזעלבע דא איצט שוין זענען עם .אויך שבת ארבניטען צו אנהניבק
 דעם בני נור פאקטען, איינציגע נאך זענען דאס כאטש .פאקטק

 נןט נאך איצטןנער דער בני און רעליגיע פון שטאנד איצטינען
 זניערע וועגען ארבניטער אידןשע בני אונוויסענהניט קלנינער

 ראם און ,פערמעהרק פאקטען אזעלכע זיך קענק אינטערעסק
 מק וואם גענוג ניט נאך .אוננליק אגחיסער זני פאר זנין קק

 די נאך ווילען ,נאכט דער אין שפעט ביז וואך גאנצע א ארבניט
 און שבת זניער ארבניטער אירןשע די בני צונעהמען בעלי־־בתים

 א־ויסרוהען, אביסעל זיך קאנען זני ווען ,איינציגעטעג ב,די1יום־ט
 אויסגעדארבע ,פערמאטץרטע זניערע פאנאנדערצןהק אביסעל

 נעהמען קענק ארבניטער דן ווק טעג, איינציגע דן ,בנינער
 האלטק זני וואו ,ערקלערען זני קק וועלכעם ,האנד אין ביבעל א



_ 43 —

 טעג, איינצלגע די—טהאן, צו האבען די וואם און וועלט דער אין
 ווען טעג די— לעבען, פון געניסען עפעם קאן ארבגיטער דער ווען

 אוועק־ מוזען ר .י מ .ארבייטער—ברידער מיט זעהען זיך קאן ר1ז
 אי? רעלעיע די וואו פלאץ, דעם אויף ודסענשאפט די שטעלען

 כל ועשית תעביד ימים "ששת ווערטער: די אויב געפאלען.
 מלאכה" כל העשה לא ;אלהיך לד' שבת השביעי ויום מלאכתך

 זאלסט באג זיעבעטען דעם אין ארבדטען, דו זאלסט טענ >זעקם
 אויגען אונזערע אין האבען רטער וו. די אויב—וו. ז. א. רוהען( דו

 ן קי" אונז אויף שוין קאנען זיי אויב ;הדליגקייט זגיער פערלארען
 יד דאס ורסען, דאך מיד זאלען ארויפלייגען, ניט התחיבות

 מעהר אפילו ארבייט ארבעטער רער אויב אז ,זאגט וויפענשאפט
 מאל איין ניוגטיג אריך איהם פאר אין טאג, אין שעה 8 ווי ניט
 קאנעי זאל ער כדי ,נאכאנאנד שעה 42 רוהען צו וואך רער אין

 אידישע אונזערע אז באלד וון היינט .געזונר זיין ביי בלייבען
 ארבלטען דען זגי טארען אטאג, שעה 12־14 ארבןיטען ארבדטער

 דעם פערשפרלןטען זעהען דארפען מיר ? נאכאנאנד טעג 7 אלע
 צו פעסט זיך אופן אזא אויף און ארבלןטער די צווישען •געדאנק
 יעצט בה אקוואך. טאג איין ארבמטען צו ניט מנהג אן האלטען

 אונט.:ר־ דאם דארף יעצט ,אונטערגעהאלטען רעליגיע די דאם האט
 אונזערע וועגען בעוואוסטזיין אונזער ,פערשטאנד אונזער האלטען

.אינטערעסש
 אידישער יערער זאל טאג האלבען נאך פרייטאג קומט עם ווי

 זאל קמנער ;אדרים געהן און געציוג זיינע אוועקחארפען ארבץטער
 פאר וואם נאכט, ביי פרייטאג ארבליטען צו ערלויבען ניט זיך

 די פאר צוזאגען ניט איהם זאל בעל-הבית רער שכירות גרויפע א
 געהט ביסלעכווייז און אנדערע *ד ווע; א ווייזט איינער ווניל ארבגיט,

 פון פערלירען ארבליטער די וואם און ,מאדע די אין אדיין דאם
 די פערלירען זי״י פערשטעהען: צו לייכט גאנץ איז מאדע, אזא

 וואך גאנץ א נאך בלייבט זיי וואם ,קרעפטען ביסעל לעצטע
 אהן שוין קלעקען וועלכע שכירות, די פערקלענערן און ארבגיט

.היונה אויף קוים אויך דעם
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..הינדער־ארבייט און פרייען ד.
 ווייטער וואם אז מיר, זעהען ארבי״יט מינים אלע אין כמעט

 גאר נאך דהיינו .מעהר און מעהר אלץ צוטהמלט ארכמט די ווערט
 שניידער דאמפקע פלעגעץ צוריק, יאהר 3־^20 מיט לאנג, ניט

 געמוזט האט שניידער יערער ,מאנטלען קלמרער, ליפען, נמען
 אין מאנטלען נמען ווי אזוי .ארכמט פארטען ע ל א דמע קאנען

 דעריכער ,כרוי א פאר שוועד צו הפחות לכל ,ארכי״יט שווערע א
 מיט .מאנם־לייט דורכאויס כגרים נמען פרויענצימער פאר פלעגען

 כעזונדערע געווארען קלמרער און ליפען יף א אבער אין צייט רער
 און ליפען נמען .כעזינדערע וויעדער מאנטלען אויף און שננידער
 ארכמטער, פון אנשטרענגונג גרויפע קנין ניט פארערט קלנידער

 צוצונעהמעץ אנגעהויכען שניידער דאמפקע די האכען דערןכער
 האכען ארכ״יט דיעזער מיט ווי אזוי נאר .ארכמט רער צו ממילעך

 זיך פערנעהמען איצט און מאנפלייט נור פערנימען פריהער זיך
 ארכמטער די צווישען קאנקורענץ די איז דעריכער אויך, ממדלע־
 ממרלעך די .געפאלען זענען שכירות די און גרעפער געווארען

 אלמן האבען ,ארבמט די אויסגעלערנט כיפלעכווייו זקד האכען
 ער ד צו נעהמען אנגעהויכען האכען און ווערקשטאטען געעפענט

 קלע- אויף מרוצה ווערען מימדלעך ווייל ממדלעך, נור שוין ארכמט
 כיפלעכווייו זיך האבע! מאנפלייט .מאנפלייט ווי שכירות נערע

 געווא־ זענען שכירות די וומל ארכמט, דן לערנען צו אויפנעהערט
 דערי- און ,היונה אויף געקלעקט ניט האט עם אן ,קלמן אזוי רען

 הענד די אין דורכאוים כמעט ארכי״יט די יעצט זיך געפינט כער
 מאנטלען דאמפקע גענמט האבען וואם ארפמטער די .יען פה פון

 דערנאך מאנפלייט, נור ארכמט דער צו נעהמען אנפאנג פון פלעגען
 זענען עם ,צוטהמלט גופא דארטען זיך האט ארבמט די אן אכער,

 ארבמטער, אזעלכע און פרעפער צושניידער, כעזונדערע געווארען
 פאד־ די העלפענדיג האגד, דער כיי געטהון נאר האבען וואם

 ארכמט, גרינגע א איז האגד דער כיי טהן ווי אזוי און מייפטערס
 וועלוועלערע האבען צו כדי מאנטעל־שנמדער, די האכען דעריכער
 .פרויענצימער האיד דער צו בענוטצען צו יכען אנגעה ,ארכמטער

 פרויענצימער. דורכאוים ארבימט דעד מיט זין־ כעשעפטיגען איצט
 דא ווניל מאנפלייט, דורכאוים אונז בני נאי נמען קלמדער מענפקע

 וואו ,אבער אויפלאנד אין .צוטהמלט וועניג ארכי״יט די נאך איז
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 דער טיט שוין זיף־ בעשעפטןנען ,צוטה״לט הר ט? אין ארבי״יט די
 חיילוואם צוטה״לט, ווערט דןארב:ןט פר!יען. פיעל זעהר ארב״ט

 געשווןנדער אלץ ארבי״יט די געהט ,צטה״לט מעהר אין ארבייט דן
 אלץ ארבי״יט די בעל־הבית דעם קאסט דעריבער און בעסער און

 די ניט געועהען, שוין הייבען מיר ווי ,דעם אויסער .וועניגער
 פריען־ בענוטצען צו• אמעגליכקייט ארבי״יט דער פץ צוטה״לונג

 אין ערקלערט שדין האבען מיר ווי .קינדער־ארבןיט אין ארב:ןט
 מעריו־ אלץ זיך פערנרעסערען ווייטער וואם איו ,קאפןטעל דריטען

 דערן און צוטה״לט מעהר אלץ ארבייט די ווערט געשעפטען, דן
 אין . קןנדער־׳ערבגיט פריען־און איינגעפןהרט מעהר ווערט בער
 דער" מיר האבען ,פארגעשטעלט האבען מיר וואם ,ביישפיעל דעם

 איינגע־ ווערט עם ווי אץ צוטהי״ילט ווערט ארבייט די ווי ,ווןזען
 די ניט זיף־ ענדערן עם ויען דאן, אפילו פחיען־ארבי״יט פיהרט

 ערביי־ פערבןטען ווערען טעהר נאך נאר .ארב״טם־אינסטחמענפען
 אומנעביטען ווערט האנר״ארבעט ווען פרויען, אויף מאנסלייט טער
 האנד־ די .מאשינען דאמפף איויף דערנאך און האנד־מאשעען אויף

 האבען און ארבי״יט די פערגרינגערט אויף־ שוין האבען מאשינען
 פרויען־ איינצופיהרען ת מלאב אייניג^ אין מעגליכקייט די געגעבען

 פאדערט וועלכע אבער, דאמפף־מאשין, די :קינדער־ארב״ט אץ
 קי_ין ניט אבער ארב״טער, פון אויפמערקזאמקייט איבערהויפט

 די געגעבען האט קרעפטען, זיינע פץ אנשטרעננוננען גרויסע
 פרויען־אן ארכינצופיהרען מאסענווייז פאברןקאנטען די מי^גליבקדט

< ט קינדער־אר״
 אר" דן .שורה אונטערסטע דן אונטערציהען יעצט לאמיר

 אינ־ איינפאכע פראכטע דן ;צוטה״לט מעהר ר איט: ווערט ב?ןט
 גןט אלץ דאם און מאשינען טיט פערביטען ןלו!ער פטרוטענטען

 נעהטען צו פאבריקאנטען די מעגליכקייט גרעסערע א ווייטער וואם
 ־—ארב?.יטי,ר ערוואקסענע און מאנסלכיט אנשטאט ארבי״יט רער צו

 אזוי זיף־ כאפען פאבריקאנטען דן וואם פאר קינדער. אן יען פר
 קלענערע האבען קינדער פערשטעהן. צו לי.יכט איז קינדער, אן

 געבען זלן מען קאן ד^רןבער און ערוואקסענע ווי בעדערפנןסען
 קלענערע פריען דן נעהמען וואם פאר אבער שכירות. קלענערע
 בעדערפניסען די אז זאגען, ניט ראך מען קאן דא שכירות?

 מאנס־ דן פץ בעדערפנןסען דן ווי קלענער, זענען פר־ויען די פון
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 נעהמען עט זיך קאנען פרויען .אזא אה דעדפון אורזאכע די לניט.
 שוועד, צו עי פאר זענען אייניגע ווניל ארבניט, אלערליי צו

 עקדסטירט עם וועלכע אין ארבי״יט, דיפארטען אין איז דעריבער
 גרויפער, א זעהר ארבניטערינען די פון אנבאט דער ,ארבניט פרויען

 זענען דעריבער און שפארק זעהר אה זני צווישען קאנקורענץ די
 צו אנגעהויבען יען פר, די האבען דעם אויפער .קלנין שכירות די

 ניאנפלייט; די וזי שפעטער אפך ארבניטפקראפט זניער פערקויפען
 מאנפביל. רער נעווען אן שטענדיג פון אה הזיז אץ מפרנס דער
 געקוקט זני האבען ,ארבניטען צו אנגעהויבען האבען פרויען די ווען

 אויף ווי אנעבענזאך, אזיף וזי ניט מעהר ניט ארב די א־ויף
 אויפצו־ זני עלטערן זניגרע שוועד אזוי זיין ניט זאל עם מיטעל א

 דעם אויף ווי דעם, אויף געקיקט ניט האבען זני אבער ,האלטען
 פיעל זעהר האבען איצט נא־ אפילו .לעבען צום מיטעל איינציגען

 ארעד ,דירה א מענער אדער עלטערן זניערע פון ארבניטערינם
 פאר אורזאכען, די זענעץ דאם גל. ד. א. בגד א ארעד ,עפען
 זניערע אראבגעוזארפען האט יען פר, צווישען קאנקירענץ די וואס

 , לעבענם־מיטעל זניערע פץ קאסטען די ווי ,נידריגער שכירות
 די מיט זני בעפרידיגען בעדערפניסען עיערע פון טה״ל א ווניל

 די זענען דעריבער *טאק און .מאנפלניט די פון פערדינסטען
 קאפי־ די זעהען דעריבער טאקי קלנין; אזוי פרויען פץ שכירת

 נור האבען זני ווען ארבייט, פריויען איינצופיהרען טאליפטען
.רערצו מעגליכקניט א

 פא-, קנן ניטא כמעט איז עם אז ,ווניזט פטאטיפטיק די
 די דור!־ ארויפגעשכופט געווארען ניט איז מענער־ארבייט די וואו

 האבען פריער וואו !ארויפגעשסופט ווי נאך און ארבניט. פריען
 פראצענט 75־50 איצט ארבניטען מענער, דורכאויס געארבניט

 זעלבער דער אין .ארבניטערינען גאנצען אין גאר מאל אפט און
 מען אז ,געפאלעןאזוי געפאלען, לוין דער נאטירליך אה צניט
.דורכלעבען ניט קאן

 ווייבער צווישען קאנקורענץ די ברניננט עם וואם צו אט
 טעכטער צווישען ברידער, און שוועפטער צווישען מענער, און
 מאנפלניטקאנען די אלץ. ניט נאך איז דאם נור פאטערם... און

 ווי ניט מעהר פרויענצימער די פון קאנקורענץ די אויפהאלטען
 &זוי אראב פאלט שכירות די נור ווי ;גרענעץ בעשטימטען א ביז
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 לעבען, געמאטערטען א אויף אפילו ניט סטאיעט עם אז נידריג,
 אהינצו^ געהען און פראפעסיאן די אוועק מאנסלייט די ווארפען

 אנבאט דעו־ וון אזוי ניר .טאנסלייט לויט נאד טהוען עם וואו
 רערך ווערט גר;ים, זעהר מלאכה דער אין ווערט ארבמטער אויף
 פערקלע־ שכירות די און ן קאנקורענ די נרוים אויך דא בער

.רך ז נערט
 פרויען־ארבייט וועגען גערעדט האבען מיר וואם אלעס

.ארבגיט קינדער צו אויך שייך איז
 קינדער צווישען קאנקורענץ די אז אויסדוכטען, זיך קאן עם

 פאכריקע^ די אין ווי ניט מעהר עקזיסטירט ארבלטער גרויסע און
 אין ;ארבייטער פון ספעציאליטעט קיין ניט זיך פאררערט עם וואו

 אזא קאן ,לערנען צי_יט א זיך דארף מען וואו ,אבער האנד־ארבייט
 ואם אבער .ממנען מען קאן אז־וי—עקזיסטןרען, ניט קאנקורענץ

 ,געשעפטען זייערע אין זיך קלינען מייסטערם די .ריכטיג ניט איז
 ,לערן־איננלעך די מיט מאכען די וואם ,קאנטראקטען די דורך און

 מיט קאנקורןרען וועלכע ארבגיטער, אומזיסטע כמעט עי בעקומען
 אנ׳אר־ פאר איו עם וואם אויב ,דהיינו ארבייטער. ערוואקסענע די

 בקלי־בתים די מאכען ,יאהר א אין אויסלערנען זיך מען קאן במט
 ניט דערפאר ,יאהר 5 אויף קאנטראקט א לערן־אינגלעך די מיט
 ער ניט משך סוף און צייט גאנצע די עסען איהם מייסטער דער

 בעל- רעם נוטץ א ברמנגט לערן־איננעל רער רובל. 50 נאך איהם
 לערנען. צו אן זיך הויבט ער ווי ,אן טאג ערשטען פון כמעט הבית

 איו ,עסען זיין יאהר ערשטען דעם ניט נאך פערדינט ער אויב און
 בע" און ארבעט די אוים זיך ער לערנט ארום יאהר האלב א אין

 נאך האט ער וואם צי_יט, גאנצע וי פאר מייסטער דעם צאהלט
 האלב א מיט דריי אז קומטאיוים, עם און עסען, דעס פערדינט ניט

 פער־ עס .עסען פאר׳ן נור ה. ד. ,יסט אומ נאר ער ארבמט יאהר
 וואם אנצונעהמען דעריבער זעהט מניסטער יערער אז זיך שטעהם

 פער־ ארבעטער ערוואקסענע אריף נאכפראנע די .איננלעך מעהר
 זיך דארפען דעריבער פאלען. שכירות זמערע און זיך קלענערט

 לערן־איננלעך די מיט זאל מען דאס ,ארבעטער די סטארעווען
 דער ווי אז נור ,צייט לאנגע א יף1א .קאנטראקטען קיין מאכען ניט

 צו אנהויבען נלי־יך ער זאל ארבי״יט, די קאנען’ וועט לערן־אינגעל

. שכירות גאנצע נעהמען
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 איז ארבצטער די וואם פאר ,געזעהן פריהער האבען מיר
 אזוי . שכירות העבערע פאר שטרייט שטענדיגען א פיהרען יטיג נ

 אפט איז צו שביתת, די פערקלענערען קינדער און יען פה וון
 רער צו פרויעץ קצן דערלאזען צו ניט גאנצען אין גאר פלאן א ניט

 ? צאהל קלצנם א זעהר און זעתר דערלאזען קןנדער און ארבצט
 געפעהר־ זי״יערע פערלירען ארבצטער דערוואקסענע ת וועלען דאן

העכערען. זיך וועלען שבירות די און קאנקורענטען ליכטטע

.ארבגינער אונפערשטענדינע כיעלע באקע מ״ינען אזוי

 אין פחיעץ אוועק שטעלט מען אז אפט טרעפט עם
 עם וועלכע ,ארביצט א א צו האנדווערקעריי ארער פאבריק א

 שטרייטען צו ארבצטער די אן הצבען דאן ; מאנסלצט דארט טהוען
 ׳צ זעהן סטראשונקעם ארער שטרייקען טיט און יען פה די גענען

.ארבצט רער צו פרויען די דערלאוען צו ניט
 פאבען גאנצע אז טרעפט, ,קינדער צו שייך אי! וואם
 טען אז און ארבצטער גענוג פאראן איז ז:י ביי אז בעשליסען,

 קצן דערלאזען ניט גאנצען אין גאר צייט געוויסע א יף1א זאל
 אויף אז ,בעשטימט מען ארער ארבי״יט, דער צו לערן־אינגלעך

 צונעהטען דערלאזען טען זאל ארבצטער גרויסע 10—5 יעדערע
.לערן־איננעל 1

 צו ניט זינען א פאר איז עם וואסער האט צו זעהן לאמיר
. אריצט דער צו פרויען .דערלאזען
 ניט ווצלטאג, פון ניט ארבי״יט דער צו געהן פרויען די

 טרצבט זי_י . אריצט דעו־ ביי עשירות אנצוקלייבען זוכען עי ווצלע
 די טרצבט עם וועלכער דלות, זעלביגער רער ארבי״יט דער צו

 ,טרינקען און עסען קלצד, א , שוך א אוים פעלט עם :מאנבלייט
 ארבצטער די ווען .ארבייט רער צו פרוייען די נעהן דעריבער

 די וועלען ארבי״יט, דער צו יען פה די דערלאזען ניט וועלען
 דורך ניט ברויט שטיקעל זי״יער פערריענען צו זוכען מוזען יען פה

 קאפיטאלים־ דער אין אבער אופן. אנ׳אנדער יף1א נור ארבצט,
 ארבי״יט, דורך אדער חיונה האבען מען קען געזעלשאפט טישער
 האט ארבי״יט זובען געהט וועלכע פחי, די .קאפיטאל דורך אדער

 ציהען קענען זאל זי וועלכע פון ניט, קאפיטאלען קצנע משמעות
ניט, א!יך ארבצט דער צו <.יהר דערלאזט מען אויב היונה,
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 און נאם אויפ׳ן ארויסגזנהן מיטעל: איין אפטמאל איהר .בלייבט
...קערפער איהר פערק־ויפען

 אונזערע און וועלט גאנצער דער אין ארבילטערןנזנן דל
 עי אז ,דערווהען האבען ,כלל ם1דן אין ארבייטערינען אידישע
 אין חברים־ארבללטער עיערע פון אב נןט פאל קללן אין שטעהן

 אין לעבען ארבללט^רם דעם פערבעסערען צו אום קאמפף יער.4
 גאר סוף כל הוף אום און וועלט קאפןטאללסטלשער איצטלגער דער
 איינצופלהרען און קאפלטאללזם ד?גם מאכען צו בטל גאנצען אין
 דער האט ארבללטן?רןנ£ן דל אין .ארדנונג סאציאללסטלשע דל

 פרללהערען א קעמפפ^רפאר מחנה נייע א בעקומען קלאם ארבייטער
• .לעבען בעםער??ן און

 נור ,ארבללט ח?ר פון ארבללטערלנען דל אוועקטרייבען נלט
 דן זאלעןנעהמען ן ע י ו ר פ אז ,דערשלאג??ן רך ז זעהן

у г ג ן ב ל у דל פאר ט יי ל ם נ א מ דל ן וו שכירות 
ארבללט. ולבלגן?

 נור ארבללט דער פון פרויען דל אוועקטרליבען נלט
 ם у ד צו ן у מ א ז ו צ לל ז מלט ך ן ז ן у ר ל ז ל נ א ג ר א
 זלף דארפען צןעלען אז^לב^ — ט יי ר ט ש ם у נ לל מ у ג ל א

.פרוי^ן־ארבללט דל צו בנוגע ארבללטער דל שט?נל$

 דער צו קלנד^ר ד^רלאז^ן צו נלט זזגהן ארבללטזגר דל ק וו
 וואם , קשיה דן אוועק ניט מאל קלןן זןך זלי שט^לען ,ארבללט

 ארבללט קללנזג צו זלל וו^ט מ$ אז קלנד^ר, דן מלט זיין וועט
.תרלאזען בלט

 פון זלך ל^ן5וו? זלל אויב אז ,פןנרשט??הן צו לילכט איז עם
 זלל וו^ל^ן ,ארבללט קיין אויסלערנ^ן ניט אן קינדווייז

 פאקטללרלם, , מ^קלערם , פוםט-און־פאסנלק^ם אויסוואקס^ן
 קאפלטא־ ה. ד. ג. ד. א. פ^רבר^כ^ר , בזגטל^ר שפלאנען
 רעם אויף ל^בען 5וה?לכ? מ?ןנשען, ר-לעק?$ר,5טעל? ללםטןש?נ
 פערקויפט זענען זלל וועלכן! צו ,קאפלטאללסטען דל פון ר^כזננינג

 דעם שונאים דם זענק וועלכע מענשען ,נשמה און גוף מלט׳ן
- .שכרעבונגען5פרליהי_יטם־ב; זיינ?$ אלן? און ארבללטער־קלאם

 דער־ היינט אז דעם, אויסער זלף פערגן?םען ארבללטער דן
 וועט מארגען און ארבללט דער צו קלנדער פרזגמר^ ניט זלל לאזען

4
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 א־ויך שוועסטער און ברידער ע.יערע קינדןןר, אייגענע עיזנרןו מען
.ארבייט צו קורלאזען ניט

 האבען ארבי״יטער די וואס ,געזאגט פריהער שוין האבען מיר
 צוגעבען, נור מיר קענען דא .ארבי״יט קינדער צו בנוגע טהאן צו
 פאדערט, כלל אין סאציאל־דעמאקראטיע די וון "בונד" דעד אז
 קטן צו און לערנען קינד יעדער זיך מוז יאהר 16 בה אז

 לכתחילה האט פאדערונג דיזע .ווערען צוגעלאזען ניט ארבייט
 קינדערשע פון קאנקירענץ די פערקלענערען צו זןנען אין ניט

 דורכגעפיהרט וועט פאדעהנג דהע אויב ,בדעבד נור ארבייט,
 די פערגרעסערען ממילא דאם וועט ,געזעטץ א דודך ווערען

.אויך שכירות

V.
 כדי כענוטצק, _קאפיטאליםטק די וואט קונצעף אלערליי

. מויל פון כיסען לעצטען דעם ארבייטער כיים ארויפצורייסק
פאבריק־קראמען. די א.

 זיינען זיי וואס דעם, מיט ניט זיך בענונענ^ן ־בתים בעלי די
 גאנצער דעד וואם ,בלוט ביסעל לעצטע די ארבעטער פון ארוים

 ,נא" זעהען עי ;זי_י ביי בלייבט הארעוואניע ארבי״יטערם פון ריוח
 כדי .קעשענע אין עי צו אריינקומען אויך זאל שכירות די דאם
 וואו ,קראמען פאבריקען זייערע ביי זיי עפענען ,??יתיכען צו דאם

 דער .האבען דארף ארבייט^ר ר5ד? נור וואס ,אלץ פערקויפען זיי
 צאהלען זאלנון זיי פאבחיקאנטען, דן פערבאט רוסלאנד אין נ?ח:;ץ

 פאבריקאנט ד?$ר קען ד^רפאר ;געלר אנשטאט פראדוקטק מיט
 אזוי, וויבאלד היינט רובל. 300 בין 100 פון ווערען בעשטראפט

 ביים וואם טובה אגרויסע ארבייטער פאר׳ן ,זיך דאכט דאך, אה
 וואם ווארום דארף, מען וואס אלץ, קריגען מען קאן פאבריקאנט

 אוים־ געהן זיי דערנאך אין געלר קריגען פריהער נאך ער דארף
 ? וואם אי, . דארף ער וואם קריגען גלייך דא קאן ער אז ,נעבען

 ? אומעטים ווי ט־יערער פאכריק-קראם רי איהם רעכענט טאמער
 איהם טאר פאבריקאנט דער רען ,דארטען קויפען ניט ער וועט
 נור אנדערש ניט קויפען זאל ער נויטען, ניט נאך נעזעץ נאכ׳ן דאך

 בע- ארבייטער דער :אזוי אבער איז דערפון מעשה די נור . איהם בני
 מען וויל עסען אויך. שפעטער נאך אדער וואך, סוף שכירות זיינע ק־מט



5Ц —

 רואם מיט ניטא אבער איז געלד קנין אוי־. וואך גאנצע די אבער ראך
 וואם טא נעבען. ניט קרעמער קנין זיך כאפט געלד אהן און קויפען, צו

 פאבחק־ אין נעהמען שוין ראך ער מוז ? טדזאן ארבייטער רער זאל
 נויט נעזעטץ רער הויט. די אראב איהם שינדעט מען וואו קראם,

 פאבריק- די אין ווי אנדערם ניט נעהמען צו ארבייטער רעם ניט
 פאבריקאנט רעם נאך בעשטראפט געזעטץ רער פערקעהרט, קראם,

 שווערסטער רער דלות, רער אבער נויט איהם יע; נויט ער אויב
 רער אפילו אויב נור וועלט. רער אין געזעטץ שרעקליכסטער און

 ער וועט וואו, אנדערם קויפען צו וואם פאר האבען זאל ארביןטער
 אויב אז נום גאנץ ווייס ער איינפאך, גאר ווניל דא, קויפען אויך
 צו ניט איהם ניט ער ראם דערוויסען, זיך וועט פאבריקאנט רער

 קלייניגקניט מינדסטע די פאר איהם ער וועט קראם, אין לייזען
 דער ניט קויפען צו• ארבייטער רעם ש־רין צוויננט דא .אבזאנען

—.דלות פאר׳ן מורא די נור אד/ין, דלות
 די פאר דלות רער ,בעזארגט געזעהען דא האבען מיר ווי

 נאך ארנין דא ווארפט געזעטץ דער נור חרים.;ם פאבריק־קראמען
 ,פאבריקאנטען דן שטארקער נאך פערזיכערט וואם ,אויך ווארט א

 נעזעטץ רער זני. ביי לויט קויפען וועלען ארבניטער די ראם
 ארבניטערס־שכירות פון אראבצורעכענען פאבריקאנטען די ערלויבט

 ן פאבריק־קראם אין אנגענומען האבען זני וואם ,סחורה די פאר
 קראמען, פרעמדע אין אנגענומען האבען וואסזיי אבער, דאם פאר
 אז פערשטעהט, איהר אראבנעהמען. ניט שבירות די פון מען טאר
 נאך נעזעטץ אזא צוליעב ארבניטער דעם וועט קרעמער דער

 פאבריטשנע אין נעהמען צו גענויטיגט אין ער און געטרויען וועניגער
 ארבניטער די פאבריקאנטען די גיבען אזוי, באלד ווי און קראם,

 .זאך יעטוועדער אויף איבער זני בני נעהמען און סחורה שלעכטע
 די דען ,ערגסטע די פאבריק־קר^מען די אין מען ניט סחורה

 ניט וואו אנדערם וועט ארבניטער דער אז ,ווניסען פאבריקאנטען
 געבען צו איבריג פאר גאו־ ער האלט דעריבער און קויפען געהן
 רער דארף סחורה די אויף מקהים די אמת, סחורה. נוטע

 שרניבט ווירקליכקניט רער אין בעשטימען, פאבריק־אינספעקטאר
 דער וועלכען ,נט קורא פריים־ דעם אינספעקטאר ער ד אונטער

 אויף פרניזען די אז אבער, אין ווי פאר. לניגט פאבריקאנט
 גלניך מען לאזט קראם נעוועהנליכע א אין ? פאלען סחורה א
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 דא און קרעמער, די צוולשען קאנקורענץ די איבער וועלוועלער
 פאברלק־איגספעקטאר דעם פארלניגען אלנין פאברלקאנט דער דארף
 ער זאל וואס צו• הנינט ,פרלעררלגע ווי קלענערע פרייזען, נליע
 פערשטעהט ער וועט ,טהניערער ווערט סחורה א ווען ? טהאן דאם
 פאיריק־ דער און מקהים גרעסערע .נליע פארלייגען גלייך זיך

 קומט ם־וף כל סוף .ערלולבען געווןם דאס וועט אינספעקטאר
 דוו־כ־ ארבניטער די צאהלען פאברןק־קראמען די אין אז אולם,

ה. סחו ערגעערע פיעל פאר טייערער פראצענט 50 אלף שנלטליך
 הבלת׳ס בעל אולפן ארבניטער דל זלף שטעלען מאל אפם

 בעדינגונגען אזעלכע אולף טהוען ארבללטעד אלרלשע צוולשען .עסען
 ערשטע דן מאל אפט און בעלי־מלאכות, ביי אינגלעך טערמלנאווע

 בעל־הבית׳ם אדפ׳ן טהוען רוסלאנר אין .טערמין נאכ׳ן יאחר פאר
 פרויען. און מאגפלניט יונגע און עלטערע ,פאברלק-ארבליטער קעסט

 וואם :ארבניטער פאר גום איז ראש אז ,זיך דוכט אנהניב פון
 ער האט דא אז בארג, אולף אלץ קולפען זוכען געהן נאף ער דארף

 בעלל־ קללנע בכלל זענען אבער בתים בעלי דל גור .עסען פארטןגע
 טובה לעדע ארבליטער דעם זלל טהוען איבערהה־פט און טובות

 האט דעמענטלעוו פאברלק־אינספעקטאר דער געלד. נוטע פאר
 דל ארנין בעלל־בתלם דל רעכענען עסען דאס אז ,אויסגערעכענט

 געקאסט וואלט דאם ווי מעהר, אמאנאט רובל א מלט ארבילטער
 רוב. 6—מאנאטללך רוב. 5 אנשטאט אליין: ארביי_ער דעם

 פאר׳ן בעלי־בתים זללערע איבער צאהלען דל ה ד קאפ. צוואנצלג
 דאם איז דערצו .אלז ווערטה דער וול מעיר, חלק פלערט א עסען
 וול ערגעד ,פאברלקאנטען די בני בעקומען זיל וואס ,עסען

.אייגענע

.קרפאגעס די צאהלען י.
 צאהלען וואם ,פאבריקאנטען אזעלכע פאראנען זענען עם

 קרלגען קעגען זני וועלכע פאר ,אנווניזוגגען מלט ארבניטער זי״יערע
 פאברלקאנטען די .ווללען דן וואם ,אלץ פרלוואט־קראמען דן אין

 יאחר א מאל פאר א ארער מאל איין קראמען דל אין איין צאהלען
 מיט דך זני בענוטצען דערוויילע ;קרן א זני פאר איז דאם און

 דל בארג אויף גלבעץ קרעמער דל .שכירות ארבניטערם דעם
 ארבניטער, דן פון תישען זני אומזלסט; ניט אויך ארבייטער



 נאר רעם ענטקעגען קענען ארבניטער די און תילען, זני ווןפיעל
 דע! קראמען, אנדערע אין קויפען ניט ראך קענען זני טהאן: ניט
 מיט צאהלען .רייסען די פון יערער וועט ,קויפען זאלען זיי וואו

 צאהלען דערפאר קומט עם ;פערווערט אונז ביי איז אנווניזונגען
 געברויכען דעסטוועגען פון נאר רובל. 300 ביו 100 פון שטראף

.שטילערהניט נאטירליך מיטעל רעם פאבריקאנטען פיעל

.צייט רער אין ניט שכירות די פון אויםצאהלו;ג די ג.
 בעקומעץ קאנטען פערשיעדענע אין ארבניטער פערשיעדענע

 בעקומען איינע : צייטען פערשיעדענע אין שכירות זניערע
 דריטע די ,וואך אלע צווניטע די ,טאג אלע שכירות זיןערע

 וועניג זיך גיבען ארבניטער וו. ז. א. חדש אלע ,וואכען 2 אלע
 זני ווניל ,בעסער זין פאר לוינט שכירות וועלכע ארעכענונג, אב

 דער וויכטיג. זני פאר איז ראם וויפיעל אויף ניט, פנרשטעהען
 ,זעלטענער וואם ארבניטער רעם צאהלען צו זעהט ב/לתקבית

 געלד ארבניטערם רעם מיט שטענדיג זיך ער קירעוועט דערווניל
 איבערצאהלען ,פערשולדיגען דערווניל זיך מוז ארבייטער דער און

 איהר . קרעםער פון קלאגען דן גאר האבען , זאך יערער אויף
 צאהלט בעל־הבית רער זעלטענער וואס אז ראך, פערשטעהט

 אלץ יפען ק געלד זעלבינע ראם פאר ער קאן ,ארבייטער דעם
 רעכענען אלץ וועט קרעמער רער ווניל ,פראדוקטען וועניגער

 ן א• בני ניט מעהר ער קען בארנען דעם, אוישער טניערער;
 איז צו איהם, ניט מען וואס נעהמען, שוין מוו און קרעמער

 ,איז ארבייטער פאר׳ן זאך בעסטע די .נןט צו ,נעפעלען איהם
 קויפען אלץ ער קען ראן ,טאג אלע שבירות זנינע בעקומט ער אז

 ■—.וואך אלע ווי זעלטענער ניט יעדענפאלם אים געלד בארעם א־יף
 אין מאל איין שכירות די נעבען מען מוז נאך געזעטץ נאכ׳ן

 לענגערע א אויף זנעדוננען איז ארבייטער דער אויב ,מאנאט
 איז ער וועץ וואכען, 2 אין מאל איין און אמאנאט, ווי צייט,

 האט רעגירונג אונזער נאר .צייט אונבעש_ימטע א אויף געדונגען
 זי׳ פאבריקאנטען: אונזערע אויף נעהאט רחמנות דעסטוועגען פון

 פאבריקאנט פאר׳ן איז קאפיקע א ארבייטערם דעס אז ,וויים
 געגעבען פינאנץ־מיניסטער דער האט דעריבער און ומלואה אנ׳עולם

אלץ צאהלען דארפען וואם פאבריקאנטען, די טעג איבערינע 20
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 קען ,מאנאט א אב טהוט ארביןטער רער אז אחא .וואכען 2
 טעג 20 אין מאנאט דעם פאר בעצאהלען איהם בעל־הבית רער

 אאונבע־ אויף טהוט וואס ,דער אדער מאנאט נאכ׳ן ארום
 בעקומט ,מאנאט ערשטען רעם אב טהוט ער אז ,צייט שטןמטע

 ביי שטןיט אלזא .וואכען 2 ערשטע דן פאר ניט מעהר ער
 ארבןיטערס דעם וואכען 3 פאר שטענדןג פאברןקאנטען איינע

 פאבריקאנט ביים אז .וואכען 2 אנדער^ ביי און שצירות
 גראשען. אשןןנער ראם איז ,ארבןןטער 100 עטלןכע ייטען ארב
 פערמעהרען , געשעפט זיין פערגרעסערן ער קען געלר ראם א־ויף

 אין וואך אלע איהם צו ארייץ פאלען וואם איינקינפטע, די
 א־וינען, די ארויסקרןכען דארף ארבייטער דעם און קעשענע,

 ניט רען איז רובל. פערהארעוועטען זיין דערזעהט ער איידער
 פון שטארבט וואם ארבייטער, דער אז ארדנונג, מין אזא קונציג

 פערמענט וואס פאבריקאנט דער און מלוה, רער איז הונגער,
... ? )בעל־חוב( לוה דער דא איז ,טויזענדער

.שטראפק ד.
 ארדנונג קאפיטאליסטישער איצטיגער דער פון זי.יט קיין אין

 און בורזשואזיע רער פין וחלקיר דער ארויס ניט בולט אז;י טרעט
 שטראפען, די אין ווי ,ארבי״יטער־קלאם פון אונטערטהעניגקייט די

 צווני אז ארבניטער. דן אויף ארויף לי״ינען פאבריקאנטען דן וועלכע
 צד איין ניט מאל קי״ין האט אככסוך, זיך צווישען האבען צדדים

 אזיי צד. אנד>ר דעם אויף שטראף אהיפלי״ינען אלמן רעכט דאם
 אנדערען דעם און גערעכט פאר זיך שטענדןג האלט צד יערער וון

 טען, י אדר צו ווענדען שטענדןג זןך זיי מוזען אומגערעכט פאר
 וועל- וועגען ענין, רעם אין פאראינטערעסןרט ניט איז וועלכער

 גערעבט איז שוקווער בעשטימט דער און מחלוקת, עסגעהטדן כען
 דער ווןפןעל. און קנם צאהלען דארף ווער ,אומגערעכט ווער און

 צדדים ביןדע פון אויפנעקליבען בורר א אדער זיין קען דרןטער""
 אין זיך פיהרט אזין מלובה, דער פון נעשטעלט ארןכטער ארעד
 צווןשען מחלקה א געהט עם וואו וועלט, דער אין ענינים אלע

. צדדים
 ליןגט דא .נןטא ״דריטער״ רער איז אבער שטראפען די אין

 רעם אויף שטראף א ארויף— צר איין — קאפיטאלןסט דער נלייך
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 אליין פאבריקאנט דער .ארביןטער אויפ׳ן — צד אנדערען
 בעשטןמט, אליין ער ניט, צו• בראקאוונע, אה ארבייט צו :בעשטימט

 דער צו■ געקומען ניט אדער פערשפעטיגט האט ארבייטער דער צו
 ארבייטער דער צו ניט, צו סבה אגעהעריגע צוליעב ארבניט
.וו. ז. א. .ניט צו נוט פאבריק אויפ׳ן אויף זןך פיהרט

 שטרייטען דארפען ארבניטער די אז זיך פערשטעהט עם
 אין זיך ביי קאפיטאליסט דעם פון זעלבסטהערשונג דן געגען

 א־ויסארבייטען דארפען פעראיינען פראפעסיאנעלע די פאבריק.
 כדי הןטען צו מחויב זענען ארבייטער די וועלכע ,תקנות געוויסע

 וועד אין .פאבריק אין ניט ארב געמנינזאמע דן מעגליך נין ז אל ז עם
 פאבריקאנט, רער נןט שצראפןרען דארף תקנות די עובר אה עם
 פאבריקאנטען די פון אי אייסגעקליבען אה וועלכער דין, בית א נור
 פראפעסיאנעלען פון ביורא דעם פון ארעד ארבניטער, די פון אי

 צדדים בנידע איויסהערען מען וועט אופן אזא אויף נור .פעראיין
 דער צו ארבייטער ער ד צו :אומגערעכט איז וועד זעהן און

.וויפיעל און שטראף צאהלען דארף וועד פאבריקאנט,
 רוסלאנד אין פאבריקאנטען דן האבען יאחר 1886 בה

 וויפיעל ארבייטער דן אויף ארויפצולייגען רעכט ראם געהאט
 צו געהן פלעגען שטראפען דן און געוואלט האבען זני שטראפען

 מען האט יאהר 1894 רעם ביז 1886 פון .קעשענע אין זני
 וועלכען לויט געזעטץ א רוםלאנד גאנץ אין איינגעפיהרט ביסלעכווניז

 שכירות, אדרןטחלק אויף ארבניטער דעם שטראפירען קען ןלמ
 פאבריקאנט צום ניט געהן שטראפען די און (* בעקומט ער וועלכע

 באנק, נאסודארסטווענעם אין זיך קלייבען זני נור קעשענע, אין
 דארפען ארבניטער די וועלכען פון אשטראף־קאפיטאל, אלם

 אנ׳אומגלןק; זני ביי זיך טרעפט עם בעת שטיצע בעקומען
 נ. ד. א. ,נשרף א ווערט ער אדער ,קראנק ווערט אנ׳ארבניטער

 ארביים דער צו קימען ניט פאר(1 .אר!יםלייגען טע; טעג שטראפק *(
 ארדנונג די שטערען פאר «( . ארבייט שלעכטע פאר (2 .טאג האלבען א ווי מעהר
 אראבנעהמען חודש א אי; מען מעג ארבייט דער צו קוטען ניט פאר . פאבריק אייפ׳ן

 פון טהוען וואט די פון אין חודש פון אדער וואך פו; טהוען וואם די פון טעג 6 פאר
 די שטערען פארן —. טאנאט א רובל ח ן!י מעהר ניט אין טאג א רובל 1—שטיק

 ניטא, טאקסע קיין אי» בראק־או־בייט פאד מאל. יעדעם פאי* רובל 1- א-דנינג
 בעקומם טען ווען אראבנעהמען מען מעג זאמען צ שפראפען מינים 3 !1אל פאר ניר
רובל, יעדער פון קאפ "‘1/8 נוי טעהרער נים שכירות .די
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 דעם פון שטןצע בעקומען א־ויך קענען קינדבעטארןנפ־ארבניטערןנען
 ארבניטערינען און ארבניטער די בעקומען שטיצע דן קאפיטאל.

.פאבריק־אינספעקטאר פון הסכם רעם יט ל!
 עקזןפטירען עם וועלכע ,ארדנונגען ביוראקראטןשע די בני

 רעם זיין צו עובר לייכט פאבריקאנטען די פאר אין רוסלאנד אין
 קעשענע. אין זיך צו שטראף־געלד דן ווןבריהער נעהמען און געזעץ

 ארים־ שווער זעהר ארבייטער רעם איז זייט אנדערער רער פון
 שטיצע, איז עם וועלכע שטראף־קאפןטאל רעם פון צוציהען

 אופן קנין אויף האט געזעטץ ער ד .רעם אין זיך נייטיגט ער ווען
 פאבריק־אינספעק־ די ווי ווארום שטראפען, די פערקלענערט ניט

 פאר׳ן זענען זני נרוים ווי שטראפען, די זענען ,אויף ווייזען טארען
 אדריטחלק צו דערנאננען ניט מאל קיין געווען, ניט געזעטץ

. ת שביר, די פון
 נעזעטץ רער ווי רעם, נאף־ שזיין שטראפען די זענען נרויס וון

 אין אז פאקט, רער א־ויף ווייזט געווארען איינגעפיהרט איז
 ־סטען1 פון—יאהר 1 פון משך א אין גובערניע וולארימירסקע

 יאהר 1892 אקטאבעד מטען*! ביז׳ן יאהר 1891 אקטאבער
 רובל 94,055 שטראפען ארויפנעלניט ארבייטער רי אויף מען האט
 קאפיטאל שטראף אין איז אקטאבער ־םטען1 רעם קאפ. 47
 רובל האלבער־מיליאן א קרוב נעוועזען גובערניע דערזעלבער אין

 האט ארבניטער האנדווערקערני די צו .קאפס 45 רובל 470,052)
ניט. שייכות קנין יאהר 1886 פון געזעטץ רער

VI.
.שכירות די און פעראיינען פראפעסיאנעלע די
 דעם זענען קלנין ווי ,אויפנעוויזען באריכות האבען מיר

 ארבניטערם רעם דעם צוליב אי• שלעבט ווי און שכירות ארבייטערם
 אוים האלטען ארבניטער די זאך: די נוט נור בעבראכט לעבען.

 מיט בעשאפען זני ,מענשען וועלט נאנצע דן פראצע זניער מיט
 פראדוקטען, אלע ,רניכטהימער אלע בלוט און שוונים ז.:יער

 — אלנין זני און ,פערברויכט מענשען וועלט נאנצע די וועלבע
 ,פאלאצען די פאר אשוך; אץ אבנר טרינקען, עסען, אוים פעהלט
 קעלערם• און בנידימלאך זני בעקומען אנרערע פאר בויען זני וועלכע

 ערנעהרען צו וואם מיט ניט האבען און וועלט די ערנעהרען זני
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 גימנאזיעם, די בויען זיי קינדער; און ווגיב אייגענז^ זגיערע
 זגיזענעך ביכער, די דרוקען זגי ,אקאדעמיעם און אוניוועחןטעטען

 אונגעכיל- זיי זענען אלגין און וועלט געבילדע,ע גאנצע די מפרנס
קינדער. זגיערע ניילרונג ג^בען צו פארוואם ניט האבען און דעט

זיין? אזוי דאם דארף צו
 ניט רף א ד אזין אז זון, לןכטיגע די וון קלאר איו עם

 דער פון רייכטהימער אלע :ן יי ז ט י נ ר א ט י י ז א אז ,ן י_י ז
 גגיסטןגע די אויך אפילו נור מאטערןעלע, די נור ניט וועלט,

 געהערען דארף אלעס השכלה, וויסענשאפט, די—רגיכטהימער
 טהגילען צו אויפהערען זיך דארף וועלט די .ארבגיטער־קלאם דעם
 .אוננעבילרעטע און געבילדעטע אויף ,הונגעריגע און זאטע א;יף

 ש נ ע מ יערער און ן ע ט גי ב ר א מוז ש ג ע מ יערער
 וועלכע מענשען, געזונדע פאר עט. ד ל ן עב ג זיין מוז

 מענשליכער דער אין זיין ניט ארט קגין דאריף ,ניט ארבגיטען
 ווערעץ איינגעאר־נעט אופן אזא איף קאן וועלט די געזעלשאפט.

 ץ ע ער געה ארבגיטסמיטלעןוועלען ע ל א ווען ראן, נור
 מיטלען ארבגיטס• די אז ,איצט ארבגיטער־פאלק. ם ע ד צו

 נור האט ארבגיטער־קלאם רער און קאפיטאליסטען די צו געהערען
 קאכיטאלןסטען די פאר אויפארכגיטען ער ארבי״יטם־קראפט,מוז זיין

 הוננער־לוין. א מיט זיף. בענוגענען אלמן און רייכטהימער אלערל״י
 גופא ארבייטער די צו געהערען ארבייטסמיטלען דן אבער וועלען

 ,ץ?ארבן.יטס־מיטל מיטדי אלעם,וואם געהערען אויך איהם צו וועט
 בעקומען גןט וועלען ארבייטער די ;ווערען אויסגעארבןיט וועט

 וועט עם וואם ,אלעס געהערען וועט זיי צו נור ,שכירות קןינע
ארבייט. זייער ט מי הענד, זייערע מיט ווערען בעשאפען

ר א די ן ע ט ם י ל א ט י פ א ק די יי ב ן ע מ ה ע נ ק ע וו א
 ר ע צ נ א ג דעד ן.י ז ן ע ב ע ג ק ע וו א ן ו א ן ע ל ט י מ ־ ם ט ן.י ב

 פריוואט־אייגענ־ די ן ע כ א ט ל ט ב געזעלשאפט,
 ן ע ר ה ן פ נ יי א און ארבייטס־מיטלען די ף י ו א טהום

 דאם — זן.י אויף אייגענטהום געזעלשאפטליכע
 ארבגיטער־קלאס נאנצער דער וועלכען צו ,ציעל להצטער דער איו

 קען ציעל דער קעמפפען. ערדארף וועלכען פאר שטרעבען, ד^רף
 גאנצער דער פון ארבגיטער די ווען ראן, נור ווערען ^ררגיכט

 אוועקשטעלען זיך בעוואוסטזןנןג און פעראיינןגט זיין וועלען רועלט
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 ארגאניזא־ אלוועלטליכער דער פון מאכט די דורך נור .ציעל דיזען
 די ביי אוועקצונעהמען בכח זיין קלאם ארבי״יטער חור וועט יציע

 וועלדער, די מיט פעלדער די :ארבמטם־מיטלען די קאפיטאליסטען
 טיט באהנען ח פחרה-לאגערן די זאוואדען, און פאבריקען די
 אלמן בעל־הבית, חור ע.י איבער אלמן ווערק און שיפען די

 טיט ארבי״יט מען וועלכע רייכטהימער, אלע די פון געניפען
.א־וים מ ז

 אלאנגער זעהר און זעהר איז דאם אז זיך, פערשטעהט עם
 די האב?ון דאך לאנג, ניט איז וועג דער ווי אבער ..זיועג

 איהש אויף וועלט גאנצער דער פון ארבמטער בעוואופטזיניגע
 אויף סאציאליזמים, פון רועג חור איז דאם .אהיסגעטראטען

 גרעסערע אלץ ווייטער וואש צוזאטען זיך שליפען עם וועלכען
 ציעל דער ווייט ווי וועלטז גאנצער דער פון ארבמטער מחנות

 לניכטעט וואם ,שטערען ליכטיגער א ראם אין ראך ,אונז פון אין
 און לאנגען דעם אויף ארבגיטער־קלאם חנם ווייטען רער פון

..בעפרייהונג זי.ין פון וועג שווערען

 ארחיטער־ דעם פערשטעהן צו וויכטיג אין אלעס דאם
 די ווען דאן נור ,שכירות העכערע פאר קאמפף זיון אין קלאס

 העכערן ניט איז ציעל לעצטער עיער אז פערשטעהען, ארחיטער
 די פין ריוח דעם זיין צו מבטל אינגאנצען גאו־ נאר ,שכירות די

 קאפיטאליוש, דעם זי_ין צו מבטל גאנצען אין גאר ,קאפיטאליסטען
 קען דאן נור ,ארב:ןט זי״יער פון פראדוקט גאנצען דעם בעקומען

 אהן ענטשןעדען פיהחון זיך שבירות העכערע פאר קאמפף זי״יער
 פערקלענערן שכירות העכערע די צוליעב וועלעןזיך אנ׳אבהאלט.

 יך פערשטארקען נור דאם וועט בעלי־בתים, די פון רוחים די
 ,קאחטאליסטען קלענעחו און גרעסערע די צווישען קאנקורענץ

 וועניגער אין קאפיטאלען די פון קאנצענטרירונג די פערשטארקען
,ארבמטער־קלאם פון נצחון דעם ערלניכטערן און הענד,

 ארחיטער די וון ,ערקלערען צו ארט דער ניט איז דא
 אין אויפגאבע אונזער ציעל. לעצטען זי״יער פאר שטרייטען דארפען

 ארבמטער די דארחן וואם ,ערקלערען דארפען מיר .קלענ?וחו א
 העכערן צו וועלט קאפיטאלןסטישער איצטיגער דער אין אום טהאן

. שכירות די •רך



 ארבייטער דן אוועקגעשטעלט לאנג שוין זיך האבען פראגע דן
 גע־ איהר איויף די האבק אומעטום און וועלט גאנצער דער ■פון

 צו מיטלק בעסטע די פון איינער ענטפער: זעלבןגק דעם געבען
ן. ע נ יי א ר ע פ פראפעסןאנעלע שכירות-זענען די העכערען

 ארביןטער, ארגאניזירטער קיין ניט ,איינציגער דער ווק
 מענשק, צווי״י דא מיד האבק בעל־הבית צום פערדינגק זיך קומט

 דער איינער, לאגעם: פערשיעדענע אין נאד דך געפינען וועלכע
 פאבריק, א האנדווערקעריי, א :ארבןיטם־מיטלק דן האט ,בעל־הבית
 דער קאפיטאל. האט ער — מאטעריאל געצייג, מאשינעס,
 ארבייטער דער מושוה איז .פינגער 10 זיינע נור האט אנדערער

 עם צער. וועניג בעל־הבית דער א;יך האט ניט ווען גוט, איו
 ער ;זאך קיין דעם צוליעב אויספעהלק ניט חלילה איהם וועט
 דעם .א־ויך פערגניגען נעהמען זיך און טרינקען און עסען וועט

 פאר שטארבק פשוט פאל דיזק אין אוים קומט אבער ארבגיטער
 עם ווייט וון ווארפען, זעהט ער אז דך, פערשטעהט עם הונגער.

 צו זן נור אבי ארבעט, דער אויף מקח רעם מעגליך נור איז
 קי״ינ־ כמעט טרעפט עם .איז עם ווי איבערלעבען נור אבי ,קריגען

 פןהרק קענען ניט געשעפטען זיינע זאל פאבריקאנט א אז ניט מאל
 זעל־ דער אין ניטא די זענען .ארבייטער איהם פעהלט עם ווייל
 פון שטאדט, אנ׳אנדער פון איוים די מען שרייבט שטאדט, בער

 אבער ארבגיטער .וועלט טמל אנ׳אנדער פון ,לאנר אנ׳אנרער
 זענען שט:;נדינ דארף, מען וון מעהר פאראנען שטענדןו. זענען

 ארבץטער, טויזענדער און הונדערטער וועלט רער א־ויף פאראנען
 וויןם ארב:.יטער יערער .ניט געפינען און ארבןיט זוכען זועלכע

 אויב אז ,ער ודים ,פערדיננען דך 1 געה ער אז .גוט גאנץ דאם
 געפינען דך וועלען ,בעל־הבית מיט׳ן ווערען מושוה נןט וועט ער

 דאם ווייסען בעלי־בתים די ווערען, מושוה וועלען וועלכע אנדערע,
 שכירות דן אראבצוקוועטשען שטענדיג זעהען און גוט גאנץ אויך
 פעהלט ,ערגער צניטען די ווערען .שטופע קלענסטער דער אויף
 פון אראבצורייסען קאפיטאלןסטען דן גלייך זעהען אז־וי ארבגיט, אוים
 ארבן.י־ ניט־ארגאניזירטער איינצעלנער דער און ארבייטם־לוין דעם
 צו דעם געגען איז עם וואם ניט מעגליכקייט קיינע האט טער

 ענטזאגט מקח, קלענערען א פאר ארבייטען ניט ער ווןל .טהאן
 הוג־ צעהנדליגע בעטען דך קומען ארט זיין אויף און איהם, •מען
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 מאל קיין זיך היילען בעםער, צעט דן ווערט ארבעטער. געריגע
 איינצעלנער רער .שכירות די העכערען צו קאפןטאליסטען די ניט

 איז ארבעט אז ,נוטע א אין צייט די אז ,אמת וועס ארבעטער
 העכערען, בעטען מורא מאל אפט ער האט דאך גענוג, פאראן
 און איהם, ענטזאגט בעל־הבית דער אז ער, טהוט וואם ווארום

 מקח? זעלבען רעם פאר ארבעטען זיך שטעלען ארבעטער אנדערע
 אראבצו־ מעגליכקייט אלע אופן אזא א־ויף האט בעל־הבית דער

 קענע כמעט האט ארבייטער דער און שכירות די פון נעהמען
. שכירות די העכערען צו איז עם ווען זןך מיטלען

 פאר סבה, די איז ארבעטער די צווישען קאנקורענץ די
 את זע אם ו! פאר און ת שכיר קלענע אזעלכע נעהמען זע וואם

.שכירות די העכערען צו אונמעגליך גאר אדער *שוועו
 גאנצער דעד אין ארבעטער. די פערשטאנען האבען דאם

 מיטעל איינצעער דער אז שכל, צום געקומען זענען און וועלט
 די העכערען און כלל אין ארבעטער פון לאגע דן יסצובעסערען א

 די מעגליך איז עם ווןפיעל אויף אבצושוואכען איז בפרט שכירות
 אחר" יד—קאנקורענץ אנשטאט .ארבעטער רן צווןשען קאנקורענץ

 דער אז מורא, ניט ארבעטער דער האט אחדות ביי נור דען אחדות,
 וועטזיך און ארבעט די ביליגער לאזען וועט ארבעטער אנדערער
 זע גיט ארבעטער די פון פעראיינןגונג דן .ארט זען אויף שטעלען

 געוויסיע בע און שכירות, די פאלען לאזען ניט אמעגליכקעט
.העכערען צו זע אומשטענדען

 צווישען פעראייניגונגען צופעלןגע נור פאר קומען אנפאנג פון
 פון מאל א און פאבריק געוויסער א פון ארבעטער דן .ארבעטער

 האלטען און פאדערונג בעשטימטע א ארוים שטעלען פאך גאנצען א
 די איז איחר. פאר קעמפט מען בעת אנדערע דן איינע אונטער

 אונמעגליך איז עם אז ארויס, מען זעהט אדער ערפילט, פאדערונג
 ארויסגע־ האט מען וועלכע פאדערונג, דער צו זיך דערשלאנען צו

 זענען דאם קורץ, פעראייניגונג. די פונאנדער פאלט אזע שטעלט,
 צעט, דער אויף נור און פארערונג געוויסע א אויף פעראיינינוננען

 צייטווייליגע און צופעליגע אזעלכע איחר. פאר קעמפט מען ווען
 געוויסע א ארבעטער די געבראכט אויך האבען פעראייניגונגען

 הנחות אלע אז ארויסגעזעהן, ארבעטער די האבען ראך נור פעולה,
 האבען בעלי-בתים די פון אופן אזא יף ערקעמפפטא מען וועלכע
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 פער־ אזעלכע מיט שווער אין כלל אין און קיום אקורצען זעהר
 פעהלט ערשטענם הנחיות. אין עם וועלכע ערקעמפפען צו א״יניגונגען

 מען כאפט אנהויב פון :קאמפפס־דיפציפלין עיטיגע די זיי אין אוים
 שוויריגקיי־ ערשטע דן ביי אבער פאדערונג, 5געווןם? די אן אן זיך

 ביי ארבייטען זיך שטעלט מען און מוט דעם פיעל פערליערען טען
 נאכצוגעבע! געעיטיגט בעלי־בתים די זענען בעדינגונגען. אלטע די
 "בונטאוושטשיקעם"׳ די ענטזאגען צו ביסלעכווייז גרינג רעם נאך ז:י אין

 ארבגיטם־ אלטע די איויף נייע מיט ארבגיטער אלטע די ייטען פערב
 מען וועלכע הנחיות, די אראבצונעהמען אופן אזא אויף און בערינגונגען

 אמאל נאך זיך פעראייניגען קאמפף. פון ציים דעו־ אין געגעבען האט
 מאל איין שוין האט מען וועלכע הנחות, די אונטערצוהאלטען אום

.מעגליך מאל אלע ניט איו ערקעמפפט,
 אין ארויסגעזעהן האבען ארבלטער די וועלכע פעולה, די

 ארויסגע־ זיך האבען וועלבע חסרונות, די און פעראייניגונג זייערע
 געבראכם האט פעראייניגונגען צופעליגע און צי.יטוויילעע די אין וויזען

 צו אנגעהגיבען דך האבען פאך יערער פון ארבגיטער די אז דערצו,
 שטעלען וועלכע ארגאניזאציעם, ע ג י ד נ ע ט ש אין פעראייניגען

 ארבכיטער: די פון לאגע די פערבעסערען אציעלצו אוועקפאר זיך
 וו. ז. א. אריעיטם־טאג דעם פערקירצערען שכירות, די העכערען

.ן ע נ י י א ר ע פ פראפעסיאנעלע די זענען דאם
 פראפעסיאנעלען אין אריץ טרעט וועלכער ארבליטער, יערער

 די מים קאנקורןרען ניט—התחיבות די זיך אויף נעהמט פעראיין,
 אונטערשטיצען ז:י שטענדיג נור פאך, זי_ין פון ארבייםער איבעריגע

 נאנצער רער ארבגיטם־בעדןנגונגען. בעסערע פאר קאמפף שער אין
 יערער צו בנגע התחיבות זעלביגע די זיך אויף נעהמט פעראיין

 פראפעפיאנעלע די אז זיך, פערשטעהט עם .ארבגיטער איינצעלנעם
 איויפגאבען, זייער ערפיעלען צו שטאנד אים דאן נור זענען פעראיינען

 פון ארבי״יטער צאהל בעדכיטענדען א פעראייניגען זיי ווען
 גאנצען דעם אין נור שטאדט איין אין נור מט פאך, געורסען א

.לאגד
 עם וועלכען מיט ,ענין והכטיגסםער דער אין—שכירות די

 אבצושוואכען בדי .פעראיינען פראפעסיאנעלע די זיך בעשעפטיגען
 דן פון באדען דעם אויף ארבייטער די צווישען קאנקורענץ די

 געוויסע פעראיין פראפעסיאנעלער יערער בעשטימם שכירות,
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 ארבניטער אלע אז אזיי ארבייט בעזונדערע יעדער פאר שבירות
 ר ד? פאר שכירות ע ב ל ע ז די בעקומען זאלען פעראיין פון

 מענען פעראיין פון מיטנליעדער די .ט יי ב ר א ר ע ב ל ע ז
 פעראיין רער וועלכע דך, איידער שכירות העכערע בעקומען

 קומט קאפיטאליסט דעם .נךדריגערע קיין ניט אבער ,בעשטימט
 ארבי״יטער, איינצינען יערער מיט ניט ווערען צו מושוה דא אויס שוק
 אראבנעהטען בעל-הבית דער וויל .פעראיין גאנצען טיט׳ן נור
 איינציגען דעם מךט ניט טהאן צו ווייטער ער האט ,שכירות די פון

 שטיצט וועלבער פעראיין, פראפעפיאנעלען מיט׳ן נור ,ארבי״יטער
 ניט זעהט און שטרניקען, זיי אויב ארבניטער, די פאל דיזעם אין
 פער• .ערטער זייערע אויף ארבי״יטער אנדערע קיין דערלאזען צו

 זענען עם אז פעראיין, פראפעפיאנעלער דער געפינט ,קעהרט
 שכירות, די העכערען צו אויף בעדךנגונגען גינסטיגע אנגעקומען
 דעם וועגען אין און ארבי״יט דער אויף מקהים נייע ער בעשטימט

 —ניט ווען נוט, איז מפכים וגי זענען פאבריקאנטען; די מודיע
* שטרייקען צו פעראיין פראפעפיאנעלער דער בעשליפט
 פעראיינען פראפעפיאנעלע די אז ,זיך פערשטעהט עם

 דאנערשטאג: און מאנטאג אלע שטרייקען קי״ינע ניט מאכען
 וועלכע פאר טהאטען, זענען דאם— שטרניק א אנפיהרען און קינדיגען

 דער .פעראנטווארטליכקי_יט נרעסטע די טראגט פעראיין דער
 שטרניקענדע די שטיצען צו מחויב איז פעראיין פראפעפיאנעלער

 פראפעסיאנעלען פון קיום ר*גאנצ דער .נעלד יט;מ ארבגיטער
 דך מט צו ,אוים פיהרט ער צו ,דעם אן דך ווענדט פעראיין

 מאל פאר א קינדךגען פערעיין פראפעפיאנעלער א וועט שטרייקען,
 ביסלעכווייז ער וועט ,אקפפןהרען ניט זיי וועט און שטרניקען
 גאר וועט און מאסע ארבגיטער דער פון צוטרוי רעם אנווערען

 פיעלע שטרניק א פאר פאר קומען ערום ד .ווערען בטל גאנצען אק
 ארבגיטער אלע פון פעראיין, פון טיטגליעדער אלע פון פערזאטלונגען

 און וכותים הייסע פאר קומען פערזאמלוננען די אויף ;פאך פון
.שטרייק א מען קינדיגט זיעג א אין זיכער איז מען אז דאן נור

 טיט שטארק זיך רעכענען זניט זניער פון פאבריקאנטען די
 רעם פון מאכט די ווייפען זיי פעראיינען, פראפעסיאנעלע די

7 שטרייק א אהן ארבייטער רך נאך גיבען און אחדות—ארבייטער
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 קאפטען פיעל ייז וועט שטרייק דער אז זיכער, זענען זגי ווען
.געווינען ניט זאך קמן וועלען זגי און

 שטענריג אין פעראייניגט ניט זענען ארבמטער די ווען
 גע- א צוליעי שליפען עי נור ווי אין פעראיינען, 1פראפעםיאנעל?

 זעהר איהר אויף ארויף עי למגען אחת, איר פאדערונג וויפע
 איינע קוקען צו געוואהנט פריהער זענען עי ;האפנוננען גרויפע

 זיך צונויפריידען שווער אין עי קאנקורענטען, ווי אנדערע די אויף
 און צוזאמענגערעדט נור זין׳ עי האבען .אנדערע די טיט איינע

 דערשלאגען זיך קענען עי אז עי מגינען אזוי אחרות, געשלאפען
 מיט אויפוומזען עי זאל וועלכע ערפאהרונג, קגינע ווילען; עי וואם
 ארויפצוקריגען הנחה יעדע אן קומט עם שוויריגקייטען א פאר וואם

 זעהר האט מאפע אזא . ניטא עי ביי אין ,בעלי-בתים די פון
 מט ,פאדערונגען ארוים שטעלט זי .שטרייקען צו נגינונג גהיפע א

 .ניט צו ,אויפצופיהרען בכח זיי אין זן צו אויפרעכענענדיג
 קיין אחדות צופעליגע אזא אין קענען עיט זייער פון בעלי־בתים די

 לעבען צו וואם פון געלד קמן אז ווגיפען, וגי ,איינזעהן ניט מאכט
 אזוי קען אחדות דן אז ,מטא עי ביי איז שטרייק דעם בעת
 גיבען מאסע אזא ,ענטשטאנען אין זן מך ווי ,ווערען בטל מך
 שטענתג האפען עי נאך, ניט מאל קיין גלייך קאפיטאליפטען די

 אין .אונטערצונעבען זיך איהר נויטען און אייפצוהוננערען איחר
 בעלי־בתים און ארבמטער צווישעןדי שטרייט אונארגאנהירטען דעד

 און קראפט אייגענע עיער אויפמעפטען ניט צדדים במדע קענען
 :צדדים במדע לייכט ריזיקירע! דארום ,געגנער פון קראפט די
 הנחות די .ן ע ק יי ר ט ש ע ט פ א ר ע גי ז פאר קומען עם

 ,אפפער גרויפע דן דורך זיך דערשלאנען ארבמטער די וועלכע
 אפטמאל האבען שטרמקען, די או״ף אוועק למגען זגי וואס

 פראפע- רן קיום; אשלאפען און ן גע י ל יי טוו יי צ א
 צוחשען פעראייניגונגען שטענדיגע ארוים רופען פעראיינען פיאנעלע

.בעלי־בתים די
 ארגאניזירטע צוויי אנדעדע דן געגען איינע שיוין שטעהען דא

 קראפט די און קראפט אייגענע איהר גוט ווי״ים יעדערע ווייל ,מחנות
 ער ווען דאן, נור שטרייט א קינדינט צר יערער .געגנער איחר פון
 ארבמטער די ווען אז ,זיך פערשטעהט עם .נצחון אין זיכער איז

זעלטענער קומען פעראיינען פראפעפיאנעל^ אין ארגאנן!ירט זענען
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. ניטא זענען ראיינען1פ? אזוינע וחן ,ראן איידער שטרייקען פאר
 ארגאניזא־ן אזעלכע ניט זענען פעראיינען פראפעסיאנעלע די

 שטעה זאלען ארבללטער די אז ,דערצו שטרעבען וועלכע עם, צי
 יערער פון אז ,נור זעהן זיי ,ניין ,שטרייק שטענדיגען א אין

 ,בעלי-בתים די געגען פיהרען ארבייטער דן וועלכע ,שטרניט
 צו ,פערבעסערונג יעדע אז נצחין, א מיט ארוישנעהן זני זאלען

 פערשפרליטען זיך זאל ,זיך־ דערשלאנען ארבליטער די וועלכער
 דער איז און־דאם לאנד גאנצען דעם אין און פאך גאנצען אופ׳ן

יעלי די ע כ על וו הנחה, די אז—פונקט וויכטינסטער
מ ב ר א ן ד ן ע ב ע נ ע ג ל א מ ן יי א ן י ו ש ן ע ב א ה ם י ת ב
 ן ע מ ה ע נ ן ע נ ע ק ניט מאל ן מ ק ן י 1 ש יי ז ן ע ל א ז ,ר ע ט

 מאטע־ די אויסבעסערען קאנען פעראיינעץ אזעלכע נור ק. די צו
 מעגליך איז דאם וויפיעל איף ,ארבלןטער־קלאס פון לאגע ריעלע

. געזעלשאפט קאפןטאליפטישער דער אין
 ערר״יכען קענען זאלען פעראיינען פראפעסיאנעלע די כדי

 ראם האבען זאלען אדבליטער די דאס ניויטיג, איו ציעל זללער
 דרוקען, ר״ידען, צוזאמענקלייבען, ארגאניזירען, צו זיך רעכט ע ל פא

 ביי—רעכטען דיזע פון א־ויסנוצונג די אין ד'׳ה ,שטרניקען
 ניט קמנעם און פאדערען דארפען ניט ערלויבנים קמן קמנעם
 לאנד אין אן נ־ויטיג, איז עם ;זי״ין מיודיע דעם וועגען דארפען

 אויף .ארדנינגען פאליטישע דעמאקראטישע הערשען זאלען
 אזלי אויף ,רעכטען אלע די אוים פעהלען ארבייטער די וויפיעל
 צו שטאנד אים ניט פעראיינען פראפעסיאנעלע די זענען וויפןעל

.ציעלען זליערע עררללכען
 בעםער מען קאן פעראיינען פראפעפיאנעלע די פון מאבט די

 זלןענטשטאנען זענען דארטען ,ענגלאנד אין רויסזעהען* אומעדום ווי
 ענגעלשע די האבען אומעטום ווי פריער און אומעטום ווי פריהער

 זענען עם וועלכע ,רעכטען פאליטישע די עראבערט ארבללטער
 פראפעסיאנעלע די פון ענטוולקלונג געהערלגער דער פאר נללטיג

 ,אהיסזעהן מאבט זליער מיר וועלען דייטליכפטען אם .פעראיינען
 פעראיינלגטע די פון שכירות די צוגלכיכען וועלען מיד ווען

 וואם ,דאם .צייטען נוטע די אין און שלעבטע די אין ארבליטער
 די העכערען צו איין זיך מט פעראיינען פראפעסיאנעלע די

 די אין דען ניט, חידוש קללן איז צליטען נוטע די אין שכירות
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 שטענדיגער א אהן ארבמטער אפט איין ז.יך עט צייטען גוטע
 פער׳־ פראפעסיאנעלע די .שכירות דן העכעתן צו ארגאנהאציע

 וואס דעם, דורך מאכט זגיער אחים ווייזען ענגלאנד אין איינעץ
 אפט און שכירות די פאלען נןט זני לאזען צייטען שלעכטע די אין

 פון צייט די .הערעכען צו זיי דאן אפילו איין זיי זןך גיט מאל
 גלענצענדעס־ רן געוועזען איז םטעןיאהר*1870 ביז׳ן •סטען 1850

 דעם אין .מסחר און אינדוסטריע ענגלישע די פאר צייט טע
 אייגעגשאפט לניב דן געווארען בטל אויראפא גאנץ אין אין צייט משך

 גרויסער רער צו האנרארבמט פון איבערגעגאנגען איז מען און
 פאר צוגעשטעלט האט ענגלאנד .פרארוקציאן קאפיטאליסטישער

 לאקא־ ,רעלסען ,מאשןנען—מיטלען ארבגיטם דן אויראפא גאנץ
 דיזע פאר ני״יטןג געווען זענען וועלכע—, וו. ז. א. מאטןווען

 פערגרעסערט זןך האט מארק איהר ,איבערקעהרעניש עקאנאמישע
 ־סטען1850 פון .גלענצענד געגאנגען זענען געשעפטען די און

 ,מענשען צאהל דער פערגרעסערט זןך האט ־םטען1870 בח׳ן
פערריענט האבען יועלכע

 47% אויף — יאהר א רוב. טויזענד 3 וון ווענןגער
 0/61° " טויזענד 10 ביז ר. טויזענד 3 פון

63°/ס " רוב. טויזענד 10 וון מעהר
 אנגעהויבען האבען יאהרען זיבציגסטע די פון מיטען פון

 דער .ערגער און ערגער אלץ געהן ענגלאנד אין געשעפטען די
 . איינגעפינרעוועט יראפא א גאנץ אין שוין זיך האט קאפיטאליזם

 אר־ זעלביגע די אויסצוארבגיטען אלמן אנגעהויבען האט אויראפא
 ענגלאנד ענגלאנר. פון בעקומען פרןהער פלעגט זן וועלכע טיקלען,

 ,מארק אויראפעאישען אויפ׳ן בעל־הבית רער זיין צו אויף הערט
 ארויכצושטופען בןסלעכוויה אץ הויבען לענדער אויראפעאישע די

 פרא־ סכום גאנצער רער .חוץ־אויראפא אין מערק דן פו; ענגלאנד
 אין פערגרעסערט זןך האט איאהר רובל 1000 ווי העכער פןטען

 העכער פראפיטען די און 37% אויף יאהרען 1876—1867
 —187 7 אין פערגרעסערט זןך האבען איאהר רובל 1500 פון

 נור דאס יאהרהניסט 9 לעצטע די אין . 11% אויף יאהר 1886
 געבןטעןדי עסהאבעןזיך וון זעהט איאהר.איצט 0/1° כמעטאויף

 די אין פעראייניגט געווען זענען וועלכע ארבייטער, דן ביי שכירות
(♦66 זייטע )קוק צייטען. זעלבןגע דן פעראיינעןאין פראפעפיאנעלע

в
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 די ווען ,יאהר 20 לעצטע די אין אז ,ארוים דא זעהען מיר
 פרא- די פינדעסטוועגען האבען 1שלעכ־ געגאנגען זענען געשעפטען

 זליערע פאר שכירות העכערע דערשלאגען זןך פעראיינען פעסיאבעלע
 סטאליארעם ,מאשןנ^ן־ארבייטער :מיטגלן;דער זל.יערע פאר שכירות

 זעהןנן מיר .26% איויף שמירון און 10 70 אויף טשעסליארעם און
 געשעפטען די ווען יאתר, 2יי ערשטע די אין אז ,ארוים ווייטער

 די געהעכערט אריך ארבליטער די אמת האבען גלענצענד, געווען זענען
 געווען וואלט דאם וויפיעל אויף פיעל, אזיי איויף ניט אבער שכירות,
 דערפון סכה די .יאהר 20 לעצטע די מיט פערגלליך אין מעגליך

 פעראיינען פראפעםןאנעלע די אין זענען ראן וואם דאם, געווען אה
 אין אין יאהרען ־םטע50 רן אין .ארבליטער סך קיין ניט נעווען
 און ארבללטער פעראיינינטע 60,000 ארוס געווען עננלאנד גאנץ

 מאשןנעךארב:.יטער די פון אייןפעראיין אין נור אה יאהר 1800 אין
 וואם ,געווען אין סכה צוולןטע דן .צאהל דעם פון מעהר געווען

 פולע דן געהאט ניט נאך האבען פעראיינען פראפעסןאנעלע די
.נויטיג זלי פאר אין עם וועלכע ,רעכטע בירגערליכע

 אז־וי מאל קלין נאך זיך האבען רוסלאנד אין ^רבליטער דן
 די אין וון פעראיינען פראפעסיאנעלע די מיט אינטערעסירט ניט

 .רוסלאנד אין רעוואלוציע רער פון יאהר אנרערטהאלבען לעצטע
 ארוט־ נלט קאמפף עקאנאמישער דער נאך האט מאל קלין רען

 אזוי זרך ער האט מאל קלין ,ארבללטער פיעל אז־וי געכא־פט
 רוסלישער דער פון יאהר דעם אין ווי ,געפיהרט ניט ענערגיש

 גאנץ אין ווינקעל איין געווען ניט פשוט אה עם .רעוואלוציע
 די וואו שטרייקען, קיין געווען ניט זענען עם ווא■ רוסלאנד,
 זייערע אויםצובעסערען אום נעשטריטען ניט ;;^כען ארב״טער

 זעלבער דער אין האט קלאם אריללטער דער .ארבללטם־בעדינגונגען
 פון דעספאטיע אונבעשרענקטער דער געגען געשטרןטען צליט
 פון עקספלואטאציע אונבעשרענקטער דער און רעגלרונג דער

 זענען יאהר לעצטען דעם פון שטרייקען אונענדלןכע דן .קאפיטאל
 אץ רוסלאנד, אין ארבליטער דן פאר שוהלע בעסטע די געווען

 שטענדינע זלי פאר נויטיג איז עם ווי ,געזעהן האבען זלי וועלכע
 עסהאטאשמעק נור וון דארום .פעראיינען פראפעםיאנעלע

 אזוי טעג, אקטאבער דן אין פרייהייט פאליטישע מיט נעטהאן
פראפ«פ ד_ אונז ביי וואקסען צו אננעהויבען האבען
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 האט רעאקציע די ווי .רעגען א נאך שוואמען וון ,פעראיינען
 די מאכען צו חרוב געזעהן זי האט אזוי ,קאם די ■אויפגעהויבען

 רעגירונג זעלבסטהערשענדע די .פ?גראיינען פראפעפיאנעלע
 פאר שטעקט וו^לכער ,געפאהר דעם גוט גאנץ פערשטעהט

 אין זיך נויטיגען וואם פעראיינען, פראפעפיאנעלע די אין איהר
 .לופט פרייען אין מענש א ווי ,ארדנונגען פאליטישע פרייע

 אבער טורמעם, די אין פארשפארט מען האט מענשען טויזענדער
 פעראיינען פראפעפיאנעלע די מאכעץ צו חרב גאנצען אין גאר
 —יאהך, 1906 )מאי,—איצט .איינגעגעבען ניט איהר זיך האט

 ווי .יפלעבען א וויעדער פעראיינען פראפעפיאנעלע די אן הויבען
 פער־ פראפעפיאנעלע די פון ענטוויקלונג די געהן ווייטער וועט

 פאליטישע ווייטערדיגער רער פון לחלוטין זיך ווענרט ׳איינען
 וועלען צחים ר און גזלנים באנדע די צו רוסלאנד; פון ענטוויקלונג

 טהאן און רוסלאנד איבער בעלי־בתים די פריהער ווי .בלי־יבען
 די אתיסרייסען וועט פאלק אדערדאם ווילען, עי איהרוואס איבער
 פעראיינען פראפעסיאנעלע די אבער הענד. עיערע פון מאכט
 אפילו זיך גרינדען עי אז ,ארבי״יטער די פאר נ־ריטיג אזוי זענען
 מעי בעת ראן, ,ניטא א־ז פרייהייט פאליטישע כעין בעת תאן,

 אזוי עי. פאר אחים שיקט מען אדער טורמע אין זיי פאר ■זעטצט
 דען .אויך רופלאנד אין אונז ביי אין אז׳וי ,אומעטום געווען איז
 אז־וינע בי_י בתינגען עי וועלכען ,נוטץ דער אין עם קלען ווי

 ארבעטער אידישע די .נוטץ א פארט עי בריינגען דאך בעדיננונגען,
.ערפאהרונג אייגענער עיער פון גוט גאנץ עס ■וועסען

 אידישע צווישען שין עקעסטירען פעראיינען פראפעפיאנעלע
 נעביטען האבען עי .יאהר 17 — 15 ארבעטערינען און ארבעטער

 —איצט ,פחאדקעם פאכאווע )קאפעס, נעמען די פארמען, עיערע
 פאליטישער דער צו בעציהונגען עיערע פעראיינען(, פראפעפיאנעלע

 די אין זיף האבען עי נור טהעטיגקייט, פאליטישע און ארנאנהאציע
 אין פערשפרעט "בונד" פון טהעטיגקייט דעו־ דאנק א יאהרען לעצטע

 הונוערטער ארבייטער. אירישע פיעלע ארבעטען עם וואו שטעדט, אלע
 ורמע אין היום עד נאף זיטצען און געזעפען זענען ארבעטער אידישע

 פראפעפיא- פון לייטונג די אונטער קאמפף עקאנאמישען עיער פאר
 הונדערטער פעראיין; צום אנגעהעריגקייט עיער פאר פעראיין, נעלען
 די האבען דאך און פיביר אין 1פערשיק דערפאר מען תאט
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 פון לאגע די אויסגעבעסערט אביסעל פעראיינען פראפעםיאגעל^ו
 — פערקירצט זיך האט ארבי״יטס־טאג רער ארבעטער: אירישע די

 שעה. 8 — 10 ר?ינע איצט מען ארבגיט שעה 14—16 אנשטאט
 אפילו איצט .געהעכערט ביסעל א אויך זיך האבען שכירות די

 פאליצלאישער דעד והון ט ציי דעד אין און קרחים פון צייט דעד אין
 אירישע *דן איינגעגעבען זיך האט פריהער, ווי ווילדעוהוט ווילקיר

 דאם זעהען מיד ווי שכירות, די העכעהון פעראייהון פראפעסיאנעלע
• (*צייטונגען די אין זיך דתקען וועלכע ,בעריכטען די פון ארוים

.ט כ י ר ע ב א א ד ן ע ב י ג ר י מ *(
 פעראיין, טעקסטיל־ארבלטער פראפעסיאנעלען לאדזער פון

 אין געררוקט "בוגר", פון קאט. לאחער פון אנפיהרונג דער ■אונטער
.59 № "פאלקם־צייטונג"

(.1906 $פר:ל טען-1 ביז 1905 דעצעמבער טען-10 )פון
 ;358 שערער ;1165 וועבער מיטגליערער: הל צא

מיטגליעדער. 20.36 צוזאמען .51,3 יען פר
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 אין לאנע איצטינע די א־ויף קוקען ניט זאלען מיר ווי
 *הא פער..,יינען פראפעפיאנעלע די אז זיכער, איז איינם רופלאנד,

 שיין איו עם אז צייטען, ערגפטע זניערע איבערגעלעבט שיין בען
 וועטזיך רופלאנד אין פראלעטאריאט דעו־ ווען צניט, די ווייט ניט

 די פאר נויטיג איז עם וועלכע פרייהניט, פאליטיש; די ערקעמפפען
 רוכלאנד אין ארבניטער די וועלען ראן און פעראיינען פראפעפיאנעלע

 אפפערען, אונמענשליכע די אהן שכירות די העכערען קענען זיך
 מאכען זיך נריננער אביפעל פראבע יעדער יעצט קאפט די ווע־כע

קאפי-אל. פון יאך שווערען דעם
 די בעשטעהט וואם אין ,אויפגעוויוען פריהער האבען מיר

 פאר וואם און פעראיינען פראפעסיאנעלע די פון טהעטינקניט
 שפארק ווי אבער .ארב;יטער פעראייניגטע די בר״יננען די פעולה א
 זי״יערע גתים ווי זנין, ניט זאלען פעראיינען פראפעפיאנעלע די

 זיין צ!! טכטל אנד1ש אים ניט ז״י זענען זיין, ניט זאלען ערפאלגען
 דער וועלכער פון ,געזעלשאפט איצטינער רער פון ערשנינונגען די

 ,ארבגיטם־לארגקניט די :מעהרפטען אם ליידעט ארבניטער־קלאם
 פעראייניגפ זענען עם וואו ענגלאנד, זעלביגער דעו־ אין .ארמוט
 אנ׳אונגעהויערע פאראנען איז ארכ״יטער מיליאן 2 נאהענט איצט

 מענשען טויזענדער ,רעזערוו־ארמעע אדכייטפלאזע נהיפע
 גאפען, די איבער נעבט גאנצענע ארום געהען לאנראן אין

 פער־ פראפעסיאנעלע די נעכטינען. צו וואו ניט האבען ז?י ווניל
 אריניטער, די פון לאגע די על בים א אויפבעפערען קענען איינען
 גע־ איצטיגע. די נעביויט איז עם וועלכע! אויף יסוד, דעם אבער

 לעבען צום קוים האט ארבגיטער־קלאם רער וואם ראם, זעלשאפט,
 דעם וואוילטאג און לוקסוס אין פראצע זיין מיט אויסהאלטען ז מ און

 יסור, רעם—בורזשואזיע, די - ניט ארבניט וועלכער קלאס, אנרער
 רערום און פערניכטען. ניט פעדאיינען פראפעסיאגעלע די קענען
 וועלכע ערשנינונגען, אלע דן פערניכטען ניט אויך ז:י קענען

 וו. ז. און ארמוט ,•טס־לאדגקניט ארב יסוד♦ רעם פון שטאמען
 זיף ן1שטעל פעראיינען פראפעסיאנעלע די וועלכע דיציעלען, אלזא

 ציעלען׳ וויכטיגפטע דן ניט אפילו איינציגעאון די ניט זענען אוועק,
 וויכטיגסטער דער .שטעלען זיף דארף ארבליטער־קלאם דער וועלכע

 ,פאציאליזם רער ,געזאגט פריהער שוין האבען מיר ווי ,איז ,ציעל
 קאפיטאליפטישער דער פון יסוד דער בטל ווערט דאן נור דען
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 מיט איינעם אין און עקספלואטאציע די בטל ווערט דאן ,וועלט
 ל״רען אלע קורץ ,הונגער , ארמוט ,ארבי״יטסלאזיגקייט די איהר

 קען ,געזאגט פריהער שיין האבען מיד ווי .ארבליטער־קלאם דעש פון
 אלע פון ארגאניזאציע די דורך נור ווערען עררגיבט ציעל דיזער

 אלע פון ,לענדער אלע פון וועלט, גאנצער *דעו פון ארביןטער
 יי רדור פרייי^ן( ואו )מאנסביל געשלעכטער, אלע ,נאציאנען

 ברגיטעסטען רעם אין אם קל ער־ ארבגי׳ט פון ארגאניזאציע
. ווארט פון זין

 פרא־ די דארפען שטאנדפונקט, דיזען פון ארויסגעהענדיג
 די אויכצובעסערען אום קאמפף זןיער אין פעראיינען פעכיאנעלע
 אנוועג- ,פאך געוויסען א פון ארבייטער די פון גע לא מאשעריעלע

 צי_יט זעלבער רער אין בתיגגען וועלבע ,מיטלען אזעלכע נור ידען
 וועלכע הפחות לכל ארעד ארבייטער־קלאס דעם נוטץ א א־ויך

 ערלויבט מיטלען אזעלכע גור . ארבייטער־קלאס דעם ניט שארען
פעראיינען פראפעפיאנעלע די אין ריכטונג סאציאליסטישע די

 אין ריכטונג ר ע ש י ט ם י ל א י צ א ס דער אויסער אבער
ר ג פאראן אפט דארט איז פעראיינען פראפעסיאנעלע ־די
 ארוים ט געה זי .ע ז א ו ש ז ר ו ב א — ריכטונג פארקעהרטע א

 וועט ארדנונג בוחשואזיע דער אז ,שטאנדפונקט דעם פון
 געזעלשאפט איצטיגער רער אין קען מען אז ,אייביג עקזיסטירען

 רעם אבער ארבייטער, די פון לאגע די א:ייםבעםערען ביסעל א
 זיין, צו מבטל אונמעגליך איז געזעלשאפט איצטיגער דער פין יבוד

 אויפ׳ן קוקען צו וואם ניט ארבלטער די האבען אז:י אויב און
 זעהן דארף פ;ראיין פראפעס:אנעלער יערער גור ,ארבגיטער קלאם

 פון נאר לאגע עקאנאמישע די מיטלען ע אל מיט פערבעסערען
 עם וואם ;מיטגליעדער זי_ינע פון נאד מאל 1אפ׳ און פאך זיין

 פעראיין שער אדער פאך שער פון זי_יט יעגעם אויף זיך טהוט
 געגען צדקה, פאראנען איז ארמקגיט געגען דאגה. שער ניט איז

 אינטע־ די ותדערשפרוך א אין מען ק וו. ז. א. יוסטיץ—פערברעכען
 די געיען אייגע שטרייטען מען דארף .פאכען 2 פון רעסען

 די פערטרשדיגען צו זעהן דארף פעראיין יערער און אנדערע
. מןטגליעדער זונע פון אינטערעסען

 ט הערש עם וועלכע אין פעראיינען, פראפעסיאנעלע די
 קאמפפב- געוועהנליכע די אויסער אן ווענרען ריכטונג בורזשואזע די
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 נערק פקקל צו אם מיטלען פיעל בעלי־בהים די גקקן מיטלק
 אין ארבגיטער צאהל דעם פקנוקפקק זיף לאזק ניט ארעד
 פון ארבגיטק פרויק, ,לער־ץ־ירנגלנוך קגין וקרלאזק נים פאף:

 נאציאן, א׳אנדק־ פון לאגד, אנ׳אנד^ר און שטאדט, אנ׳אנדק־
 אלץ זיין וקט ,פא־ אין זיין וחולק ארבגיטק ווקיקר וואם דק

 פארקאקם אלץ זקק דאם .ק לא זניק־ רען5ם;*אויםצוב: גרינגק
 ,פאבען זגיערזו ם אר בויק פק־איינק פראפזוסיאנעלזג די וקלכע

 שוואכערק די אריבקווארפען פארקאן זכים יקץם אויף אום
 פון מאפם ארגאנהירטער רעד מים אים ארבגיטק־־קלאס, טהגילקפון

 בעטלק־נו, פון אבגרונד אין ־ע שמופק צו פעראיין לק*םיאנ-*פראפ
 פון ארויפצוטררבק זגי אים וו. ז. א. שפיאנק־יי פראסטיטוציק

 פין מהגה *דק אי; פראלןוטאריאם קעמפפקדק פון מחנה דק•
 ארבגיטק- דעם אבצושוואפק אום בורזשואזיע, ק^מפפקו־ק דק־

.שונאים זיינע פון קלאס עם ד פק־שטארקק און קלאם
 דק־ צו קינדער אין פרויק דקלאזק מט דעם ווקק

 אבשטעלק זיף מיד וחלק רא , געדק־ט שגין מיד האבק ארבגיט
 מעפאהר גרויסק־ א לינם זני אין רק מיטלק, אייריגע די אייף
 קומט ארבגיטק־ *אידיש די פראל^טאריאט. אירישק דעם פאר
 אין לקדק־: פרזגמדע ווייטע די אין אריגים זוכען צו אוים

 ארבניטער אידישע די .אפריקע אין אפילו אין אמי^יוק:; ,•קגלאנר
 די וועלכע ,צאמק די פאר האבק צו רא מ וואם האבק

 פין ארבניטק" די פאר אווזנק שטעלען איינק*פק פראפעסיאנק^
.ן ע נ א י צ א נ ע ד מ ר פ

 םיאנעלע*פראפ פיעלע אין הערשט בקואיסם איז עם ווי
 און ריכטוגג בורזשואזע די אטקץקא אין קגלאנד אין פץראיינק

 אידישק ם*די פק טהניל דעם פאר געפאהר שטקדיגק• א איז דאם
.אדדן ?טיגרירט ווזגלכק• ,פראלעטאריאט

 און סאציאליסטישק• *דק פין או־יסזיכפק די זקק יוי
? רופלאנד אין פק-איינק 2ל5פראפעסיאנ? די אין ריכטונג בורזשואזק־

 וועלט, גאנצק• זקר אין לאגד אזא נא־ ניטא נאך איז ם*י
 אויף איינפלום גרויסק אזא גקזאט האט סאציאלדקןאקראטק די וואו
 .רוסלאנד אין ווי פעראיינק, פראפעפיאקל? גרינדק ביי ארבגיטער די

 פעראיינק, פראפזופיאנעלע די נקרינדעט זיף האבק קגלאנד אין
 בקוהיק. ניט ווקלט דק אויף נאף זיף האבק פאציאליסטק *קגיני ווען



 סאציא־ ווקדן דאן,—אויראפא גאנץ אין כמעט און אמעריקע אין
 בר:יטע דיי אויף איינפלוס שווא׳כק א געהאט נאך האבען ליסטען

 סאציאלרעמא־ דן האט רוסלאנד אין אונז ביי .ארבן.יטער״מאםען
 פעראיינען פראפעסיאנעלע די פון פונראמענט דעם געלגיגט קראטיע

 פראפעסיאנעלע די פון ריכטונג סאציאליסטישע די האט דארום און
 וון ,באדק פעסטק אא געהאט ניט ארט קיין אין פעראיינען

 / ווירקונג גרויסע די אבצושאצען שוועד אין עם .רוסלאנד אין
 סאציאלהם פון נצחון דעם אין האבק דארף פאקט דער וואם

 נור דא ותל איך .וועלט גאנצער דער אין און רוסלאנד אין
 אין דאס וויפיעל אויף ,דעם וועגק בעמערקונגען פאר א מאבק
 שטרעבוננען זיינע און פראלעטאריאט אידישען דעם פאר וויכטיג

כלל. אין לעבען אבעסערק צו און שכירות העכערע צו
 ארבי״יטער די וועלכע צולןב אורזאכק, אלגעמגינע דן אויםער

 בקונדערע, ארבןיטער אידישע דן האבק ווענןג, אזוי פערדיענק
 שכירות. עיערע פערקלענערען עם וועלכע ,אורזאכען פפעציעלע
 רעכט ד^ם האבק אירק .אסיערלאפטן" "טשערטא דן—ערשטענם

 אין מערב־גובערגיעס 25 דן פון שטעדט די אין נור וואהנען צו
 פערשלאסען. עי פאר זענק גובערניעם 64 איבערינע די רוסלאנד;

 אין ארבייט זובען צו רעכט דאס האבק ארבןיטער אירישע די
 צו רעכט ראם ניט האבק זיי אבער ,אפריקע אין אמערןק׳ו,

 שוין אמת רופלאנד. אין—דערדעים אין זןך ביי ארב״יט זוכען
 אירישע די ווי (1865 יוני ״טען28) יאהר 40 ווי העכער

 אבער רופלאנד, אין וואהנען צו רעכט דאס האבק בעל״מלאכות
 יעדער ,פרןסטאוו יערער ; רעכט פאפירענעם א אה ראם

 ארבגיטער אידישען יעדען מאבט און רעכט האט אקאלאדאטשנער
 *די אין דרימאט( די )אין ראדינו׳ ,,נא רופלאנד פון ארויסצוטרייבען

 דער אין .וואהנען צו רעכט דאם האבק אידען אלע וואו שטעדט,
 טויזענד 100 נאהענט יעהרליך ארוים פאהרען איצט ווק ט, צ

 יאהר 1865 פון צי־יט גאנצע די זיך האבק ,אמעריקע קי.ין אידען
 פאלקס־צעהלונג( אלגעמגינער רער פון יאהר )רער 1807 בה
 אירען 207,706 אנגעקליבען גובערניעם רופישע אינערע דן אין
.בעפעלקערונג אירישער גאנצער דעו־ פון פראצענט 4 ה. ר.

 ווענדט אייזערנע די ברעכט רוסלאנר אין רעוואלוציע די
 וון זאנק שווער׳צו אה עם .זעלבפטהערשונג רוסישער דער פה
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 рх פאלק דעם צווישען קאמפף רער געדויערען נאך וועט לאנג
 קען קאמפף דעו־ אז ,דכער אי! איינם ,זעלבפטהערשונג דעו־
 אידען געגען גזירות די .פאלק פון נצחון מיט׳ן נור ענדיגען זיך
 :ווערען בטל וועלען בפרט אפיעדלאפטן טשערטא די און כלל אין

 זוכען רעכט דאם בעקומען וועט פראלעטאריאט אידישער דעו־
 ארבץטער יודישען דעם .רופלאנר גאנץ אין בחיט און ארבגיט

 וואו .ערטער, אזעלכע ^ין ארבי״יט זוכען צו ראן אויסקומען וועט
 איננערע די אין געזעהן: ניט מאל קנין נאך אידם האט מען

 .איינוואהנעו־ Ю00 אויף אידען 2 אויס קומט גובערניעם רוכישע
 פעראייגען פראפעכיאנעלע די א-ן ריכטונג פאציאליסטןשע די ניר

 עם ווען ראן אז ארבץטער, א.ידישע די פאר ערבות א זיין קענען
 וועלען ,אידען אויף גזרות רעכטליכע די ווערען בטל שוין וועלען

 ערטער, די אין ארב:.יט זוכען ביים צאמען נגיע קגין געפינען ניט זי״י
וואהנען. צו רעכט דאם ניט איצט האבען די דואר

 אויפגאבע די פאר שטעהט פראלעטאריאט אידישען דעם פאר
 אין נור ניט הענד זנינע פאר מארק נטעם א ערקעמפפען צו

 דע! גופא. אסיעדלאסטי טשערטא רער אין אפילו נור לתחום, חוץ
 אין איינגעשפארט ווי אזוי רא זענען ארבליטער אידןשע די
 ‘אפיל שטערט אירישע די אין .פראדוקציאנס־קרטז ענגען א

 די וועלכע צו , ארבגיט ארטען צעהנדליגערלי״י פאראן זענען
 גענוג אין עם .ניט צוטריט קי״ין האבען ארב:.יטער אירישע

 ארבגיטער אירישע פראצענט קלי״ינטם דעם א־ויף דא אנצואווטזען
 אידישע פון אנבאט דעם פערגרעסערט דאס .פאבריקען די אין

 ראם און דך בעשעפטיגען די וואו ,מלאכית די אין ארבץטער
 העבערע בעקומען צו שטרעבענדןג שכיחת. די ערקלענערטפ

 שוויריג־ אלע בשייטןגען צו ארבויטער אירישער דער זוכט שכירות,
 אין אריין דרינגט און וועג אין איהם שטעהען וועלכע קטטען,

 ביז זיך האבען ארבגיטער אידישע וועלכע טיט מלאכות, נ?יע
 עם וויכטיג ווי זיך ער איבערצטגט וא און פערנומען. ניט איצט

 פראפעפיאנעלע די פון ריככונג פאציאליפכישע די איהם פאר איז
 פאר׳ן עפענען זיך וועלען תנאי א א בני נור דען פער^יינען,

 ביו איהם פאר זענען וועלכע פעבריקען, די ארבי״יטער איחשען
.צוגעשפארט איצט

 אין ריכטונג פאציאליפטישער און בורזשוא-ער דער צווישען



 שטרייט. אשטענדיגער פאר קומט פעראייקון פראפ?$סיאנעל?ג די
 סאציא- דער פון בראש שטעהן דארף פראלעט^ריאט איוץשער דגנר

 נאנץ אין פעראיינק פראפעסיאנעלע די אין ריכטונג ליסטישער
 בזץפרייאונג פאלע זנינע נור ניט זיך ווענדט דעם פון רען ,רוסלאנד

 די גראד בעדייטענרען א אין נור ,יאך קאפיטאליסטישק דעם פון
 אין לאגע עקאנאטישע זיין אויסצובעס^רען איר-ם פאר טעגלןכקייט

געזעלשאפט. קאפס$ליסטןשער איצטיגער דער


