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I

2 עשירות די זיך נעהמט וואנען פדן
(פאךךע.יע א )אנשטאט

 געפינען צו שווער אויך איצט איז אויווען הינטערן אפילו
 פוץ אנקלייבען קען מען אז מגינען, באמת זאל וואם בטלן, אזא
 וועט ער עשירות. גרויסע הארעוואניע ער ג גע יי א דער
 ראטשןלדען, וועגען באבע־מעשות בערג גאנצע אנדערצעהלען אייך

 ער ווי גלייך—קלגיגןגקייטען אללע מיט שןלדערן אייך וועט ער
 אם פראנקפורט פון הייזעל הןלצערנע ראם - געוועץ דערביי וואלט
 ער אבער ,געווארען געבארען זענען ראטשילר׳ם די וואו מאין,
 הארעוואניע אייגענער דער וועגען זאגען קענען נישט גאר אייך וועט

 בטלן גרעסטער דער .ראטשילד׳ס מיליאנערען איצטיגע דן פון
 גאנצע האבען ראטשילר׳ם דן אז גוט, גאנץ אויך ווייס אפילו

 ,קאסןרען ,בוכהאלטארען ,שרייבערם , שרניבערלעך ארמעען
 ,צעהלען , שררבען וועלכע , בערזען־מאקלערם , פערוואלטער

 אלץ ווארט, איין מיט טהוען, הארעווען, ,האנדלען ,לויפען
 גופא, ראטשילד׳ם דן אז און פאדערען, געשעפטען ראטשילד׳ס וואם
 עיערע פון מעהרער נןט די הארעווען אפילו, הארעוועץ זגי אויב

 אוצרות דיערע וואקסען פוגדעסטוועגען און "מעגשען', געדונגענע
טאג. צו טאג פון

 נאך דא ס׳זענעץ ,׳ אויסנאהם קיין נןט איז ראטשילד און
 פערמעגען ז?.יעך אין האבען וועלכע מענש־גן, גליקליכע אזעלכע
 רוב דאם האבען מןליאנערען ס׳איבריגע דן און .מןלןאנען גאנצע

 די צווישען .פערמעגען איצטיגען עיער בירושה בעקומען נןט אויך
 קען ,אמעריקא אין איצט זיך געפיגען וואם ,מןליארדערען 400
און נגידים, דורות 4 גאנצע אנרעכענען )אכטאר( איינער נאד



 צום תר איין פון געוואקסען אלץ פערמעגען דאס אויך אה דא
 נאר האט אסטאר פאמיליע דער פון גביר ערשטער דער :אנדערען

 געהאט שוין האבען קינרער זמנע ,רעל טויזענד 250 פערמענט
 איצטיגע די און מיליאן 560 אייניקלעך זיינע ,מילןאן 40

 אמעריקאנער ס׳איבריגע די .אן טילי 800 שוין פערמעגען אסטארם
 ק ער ק וויליאם למשל מיוחסים. נאךקלענערע זענען מיליארדערען

 בערג־ פשוטער א ג־^ורען יאהרהונדערט פאריגען אין נאך איז
 אין אלמן מעטאל־גריבער זיינע מען שאצט איצט און ארבמטער

 אי; היל דשזעמם "איהענבאהן־קעניג' דער רובל. מיליאן 20
 מיליאדדער א נאך און ,קעסעל־ד׳מצער א געווען מאל א אלמן

 אין שפינעריי ב׳וימוואהל א א־ויף געארבמט אלמן האט י ג ע נ ר א ק
 ארבמטען איצט און חודש, א 10 רובל א הבל סך אין פערדינם

 טויזענד 25 אנ׳ערך קויהלען־גרובען אין פאבריקען זיינע אויף
 דעם ביי עשיריות די געוואקסען אה שנעלער נאך ארבמטער.

 צו אנגעהויבען האט ער . עיר על קפ א ר דשזאן נעפט־קעניג""
 אין רובל. טויזענד 10 פון אקאפיטאל מיט געשעפט זמן פיהרען

 5 אין רובל, טיוהענד 100 פערמעגט שיוין ער האט 1870 יאהר
 (1885. יאהר )אין ארום יאהר 10 אין מיליאן, 2—ארוס יאהר
! מיליאן 500 העכער—1889 יאהר אין אץ מיליאן 100

 מיט ,הענד ע נ ע ג יי א די מןט רמבטהום אזא אנקלמבען
 אזיסען אין נאד מעגלןך אי; דאם—הארעוואניע אייגעגער דער-
 מיליארדער דער אויב .תירקלןכקייט דער אין ניט אבער ,הלום

 נאר רובל 10 גור ניט געהאלט ען בעקום וואלט עני ארג ק
 גאנצע זמן וואלט ער אפילו אויב אין חודש א רובל 100 אפילו

 וואלט גיסים, פון געלעבט און קניפעלע א אין פערבונדען געהאלט
 זיין אנצוקלמבען געקלעקט ניט יאהרען סתושלח׳ם אויך איהם

 אויף טויזענדער אוים שיטען רייכע די ווי אזוי און .פערמעגען
 פערדינסט ר ע נ ע ג יי א זימער זיי וואלט ,הולטמסטווע און לוקסוס
.חיונה אויף געסטייעט ניט אפילו

 ניט רייכטהום זמן פערגרעסערט גביר ער ד אז אפנים,
 קען ער .שפארזאמקייט דורך ניט און הארעוואניע אייגענע דורך

 קעשענעס, די אין פערלעגט הענד די טעג גאנצענע ארומגעהן זיך
 פערגניגען קלייבען בערער, די איבער ארומפאהרען זיך קען ער
 אויף אוצרות פערשווענרען טהעאטערן, אויסלענדישע די אין
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 וועלם אנ׳עק אויף לוסט־רימזעץ מאבען באלעחינעם, און אקטריסעס
 אלמן ער־דארף וואקסען. פונדעסטוועגען וועט רייכטהום זמן אין

 ניט קאפ דעם אפילו אלמן דארף ער הענד, זיינע צולעגען יט־נ
 אנ׳אנדערער, שוין ארבמט איהם פאר ; געשעפט זמן צו צולעגען

 זענען דאם — קאפיטאל דער . ל א ט י פ א ק זיין ארבמט איהם פאר
.קאפ זיין איז ראם ,געשעפט פון הענד די

 ראם בעקומט קאפיטאל דער וואנען פון פערשטעהן צו כדי
 דעם אויפזוכען בכלל מיר מוזען ,קראפט איבערנאטירליכע אזא

 ד.י ערקלערען מוזען מיר רמכטהום, איצטיגען רעם פון מקור
 על־ געז גאנצער אונזער פין רייכטהום דער וועלבע צוליב אורזאכען,

גרעסער. און גרעסער אלץ ווערט שאפט
 קענען זי־ זאל געזעלשאפט דער פון רייכטהום דער כדי

 פראדוצענט דער אז נויטווענדיג, כל קודם איז פערגרעסערען
 אימשטאג ן זני זאל פראדוקטען( די אוים ארבי״יט וואס ,דער ה. )ד.

 צום זיף־ פאר האבען דארף ער וויפיעל ,מעהרער אויסצוארבי״יטען.
 געבע זאל און פראדוקטיוו זיין זאל ארבמט זמן אז ,לעבען

 אויב נשמה. .די אויסצוהאלטען נויטיג ס׳איז ורפיעל מעהרער,
 אז־וי נאר אויסצוארבגיטען בכה געווען וואלט פראדוצענט דער

 צו ניט כדי זיך פאר פערברויכען דארף ער תיפיעל ,פיעל
 געזעלשאפט דער פון רניכטהום דער וואלט ,הונגער פון שטארבען

 פערברויכט וואלט פראדוצענט דער :פערמעהרען געקענט ניט זיך
.אוים ארבניט ער וואס ,אל׳ן

 פון אורזאכע די אויב .וועניג נאך אין אלמן ראם אבער
 ארבגיטער דער וואם ,דעם אין נאר געלעגען וואלט רייכטהום

 אין ,זיך פאר פערברויכט ער וויפיעל , מעהרער אוים ארבי״יט
 ארבלטער דער טאקע פערברויכט וואם פאר קשיה, די דאך
 פון בעדערפניסען פיעלע אז גוט, גאנץ ווגיסען מיר וועניג? אזוי

 זעהרארעם,ער לעבט ער בעפריריגט. ניט נאר ווערען ארבייטער
 זיך פערגינט ער ,ארומגעפליקט ,ארומנעריסען רוב דאם געהט

 קען ער ,הוצאה זייטיגע א אויף גראשען א אויסצוגעבען ניט
 בעדערפ־ גניסטליכע און מאטעריעלע אלע זיינע בעפרידיגען נים

 אלמן, ארבייטער פון געווענדעט זיך ס׳וואלט אויב און .ניסען
 און בעדערפניסעץ זיינע בעפרידיגט אלץ פון פרקער ער וואלט

 איג עם וואם נאך וואלט פראדוקטען זמנע פון אויב נאכהער,
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 דך פאר בעהאלטען רעשט דעם ער וואלט ,איבערנעבליבען
 דן א־ויף ,קראנקהייטס־צופאל א אויף ,צייט שלעכטער א אויף

.וו. ז. א. יאהרען עלטערע
 אבער—אליין ארבייטער פון נעווענדעט זיך ס׳וואלט אויב

 פון ניט דך ווענדעט עם וואס ,אונגליק דער טאקע איז דאם
 ניט בעל־דעה קיין אייז אלמן ארבןןטער דער אליין. ארבןיטער

 אויף בעל־דעה א .אוים ארב:ןט ער וואס ,פראדוקסען די אויף
 ,מאשינען דן מאוזעריאל, רויהע די ניט עם ווער ,יענער איז די
ער .קאפיטאליסט דער אי! ד״י אויף אבעל־דעה ווערקצייג, דן.

ארבייטס־ דין ארבןיטער ביים קויפט ער ארבניטער, דעם דינגט
פיל אז־וי שכירות, פ־ל אזוי דערפאר איהם צאהלט און קראפט,

צו אויף האבען דארף ארבןיטער דער וויפיל ,ארבגיטס־לוין
 עם וואם ,אלץ .בעדערפניסען נויטווענדיגסטע די בעפרידיגען

 איבער געהט הארעוואניע, ארבליטערם דעם פון איבער בלייבט
 מעהר- זיין , פערדינסט זיין אי! דאס ;קאפיטאליסט פון רשות אין

 אין טאג צו טאג פון וואקסט וועלכער ,רניכטהום דער ווערטה.
 מאסען דן ,געלד אוצרות די ,לענדער קאפיטאליסטןשע די

 אבער ארבליטער, דן בעשאפען האבען אלץ דאס—פראדוקטעץ
 קלאס דעם צו געהערט אלץ דאם .ז:י צו ניט געהערט אלץ דאס

 קלענערען דעם האט וועלכער בורושואזיע, דער צו ,קאפיטאליפטען
 ארבמטער, דעם אבגעגעבען פראדוקטען ארבןיטערם דעם פון טד׳מל

.זיך פאר צוגענוטען אבער טה:יל גרעסערען .דעם
 מיליארד"( 8 אנ׳ערך געהאט ענגלאנד האט 1867 איןיאהר

 מיליארד 4 )העכער דערפון חלק פעטםטער דער .הכנסה רובל
 .בורזשואזיע דער צו מעהרווערט אלם אריינגעפאלען איז רובל(

 בעקומען רובל מיליאן 3200 האבען מיליארד 4 דןם'איבערןגע פון
 קליינע—רובל מיליאן 800 ,ארבמטס־לוין אלם ארבגיטער דן

 אזעלכע נאך . און ערדארבןיטער ,האנרווערקער זעלבשטענרינע
 קיין געווען ניט איז יאהר דיזער אץ .קבצנים ״זעלבשטענדיגע"

 אט .יאהרען איבעריגע אלע פץ אויפנאהם קמן הכלל, מן יוצא
 פון אטהמל פאר וואס ,בעווייזט וועלכע טאבליצע, אקלמנע אי!
 'ארבגיטער־קלאס דער בעקומט הכנסות נאציאנאלע ענגלישע דן

:קלאסען איבערינע דן פאר בלניבט עם טהמל א פאר וואס און

,טיליאן 1000 איז מיליארד איין *.(
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 ם־אצעגם ן*א
 דער צו

 גאנצער
.הכנפה

 ס׳איבריגע די
 חא־ קלאסק

 בעקוטעי בען
 )אין

טיליאנען(.

 פראצענט אין
 דעו־ צו

 נאנצער
.הכנסת

 האט דער-פון
 ארביי- דער

 טער-קלאם
 )איי בעק-מען

מיליאנען(.

 ענגלאנד האט
 געהאש

 )אין הכנסה
.מיליאנען(

יאהר אין

53% 4400 %4ז 3920 8320 1860

55% 5660 45% 4640 10300 1866

5572% 6060 447ם0/0 4860 10920 1870

54%°•״׳ 7350 4574״/» 6090 13440 1874

57% 7820 43% 5910 13730 1877

5773% 8180 4273% 6090 14270 1883

58/״ס 8400 42% 6050 14450 1886

567Л0 9120 43727״ 6990 16110 1891

 גאנצע די פון פערלויף אין אלזא האט ארבניטער־קלאם דער
 דער פון אהעלפט פון וועמגער בעקומען שטענדיג יאהר 32

 פראצענט(, 47 פון מעהר )ניט הכנסה נאציאנאלער גאנצער
 אין האט הכנסה נאציאנאלע די .אלץ ניט נאך אין דאם אבער

 אמאל נאך איריף כמעט ארויפגעשטניגען יאהר 32 דיזע פון פערלויף
 16110 בה 1860^ יאהר אין רובל מיליאן 8320 )פון כיעל :אז־וי

 פון ארבניט׳ס־לוין סומע די (.1819 יאהר אין רובל מיליאן
 פער- איויך אמה זיך האט עננלאנד אין קלאס ארבייטער גאנצען

 זיין בני געבליבען ארבי״יטער־קלאס רער אין צו אבער דאפעלט,
 זיין ער בעקימט צו ,רייכטהום נאציאנאלען רעם אין טהייל

 בעשאפען ווערט וואם ,עשירות די^גאנצע אין חלק פריהערדןגען
 די האבען 1860 יאהר אין !ניין ארבייטער? דעם דורך נאד

 קאפיקעם 47 הכנסה רובל יעדען פון בעקומען ארבייטער ענגלישע
 ענגלישע די אז ה. ד. קאפיקע., 4372 נאר 1891 יאהר אין און

 זי נאד רייכטהום, מעהרער בעקומען נאר מט האט בורזשואזיע
 רייכטהום, דייען אין חלק ארבניטערם רעם פערקלענערט נאך ■האט

 קאפי• די פון ריוח דעם לגבי ,פערהעלטמסמעסיג אז ה. ה.
ф ארעמער געווארען קלאם*ארבייטער דער אי• .טאליסטען,
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 סטאטיפטןק גענויע קטן ניט מיר האבען רופלאנד אין
 צווןשעץ’;יך פערטהטלט הכנסה נאציאנאלע די ווי דעם, דועגען

 גענוג פ׳איז נאר ,קלאסען געזעלשאפטלןכע פערשירענע די
 אין ארבןיטער דער לעבט עם וון טהאן צו קיק א אויבערפלעכליך

 אן דערמאנען צו זיך גענוג אין עם ,(*רוסלאנד אין און ענגלאנד
 פאבריקאנטען אונזערע וואם ,פערדןנסט פראצענטען גרויסע די
 דער אז ,ז-ייערצוצייגען זיך כדי ,בעקומען געשעפטפלייט און

 אין חלק קלענערען א נאך בעקומט רוסלאנד אין פראלעטאריאט
 .פראלעצאריאט ענגלישער דער איידער ,הכנסה אלגעמטנער דער
 אינדוסטריעלע און האנרעלם אונזער האט 19(14 יאהר אין אויב און

 פינאנץ־ אונזער פין השבון דעם ל־ריט ען, בעקום בורזשואזיע
 בעוואוסט, פ׳אי; ווי פינאנץ־מןניםטעריום, אונזער )און מינןסטעריום

 פון פערדינסטען גרויסע די וועגען פערשווייגען צו ליב האט
 קען , פערדינסט ע נ ט ר רובל מיליאן 809 בורזשיא;יע( אונזער

 הכנפה בה״יל גרעפטער דער געווען איז דאם אז זןכער, זטן מען
 דעם בעקימען האט פראלעטאריאט דעו־ אז אין לאנד פון

טה?:ל. רען7קלענ

 בע- 1902 יאהר פון נספעקציע פאבריק־א דעי פין סטאטיספיק וער לויט *(
יאה,־■; א כ<אפ׳ 83 רובל 202 פאבריק־ארב״טער יעדער דורכשניטליך קומם

 אוים, ארבטיטען ארבי״יטער די וואם פראדוקטען מאסע די פון
 און טה:.יל גרעפערען רעם זי.ך פאר צו פאכריקאנטען דן נעהמען

 ארבטיטס־ אלם ארבטיטער דן אב ז;י נןבען טהטל קלענערען דעם
 ניט ארבטטער זטערע צאהלען זט אז ,זיך פערשטעהט עס .לוין
 דער אי! רעוולטאט דער אבער , נעלד מיט נאר ,פראדוקטען מיט

 געלד בעקומענע דן אוים בייטען ארבטטער די בעת זעלבןנער:
 פראדוקטען ארבטטם־ל.ין זטער פאר קיויפען זגי בעת סחורה, איויף
 כך א בעקומען ז;י אז ,ארוים י׳יך שטעלט ,לעבען צום איויף

 גרעפטער דער בעשאפען. האבען זט ווי פראדוקטען, וועניגער
 מען וואס ,געלר טהטל גרעפטער דער אדער פרארוקטען, בה:יל
.פאבריקאנטען בעדן בלייבט עי, פאר געקראגעץ האט

 ,פערדינפט גאנצער דער אז ,וועלען זעהר וואלטען יענע
 און קעשענע אין זט ביי בלייבען זאל ,מעהרווערטה גאנצער דעו־

 בעלנים אבער טהטלען, דארפען ניט קטנעם מיט זיך זאלען זט
 און בלוט ארבטטערם רעם אויף הארעוואניע, פרעמרע אויף



— 9

 ניט מוזען פאבריקאנטען די און פיעל, זעהר דא זענען מארף,
 וועמענ׳ם אויף ערר״בע-יטצער, דער טה״ל. א אכגעבען די ווןלענדיג
 ארענדע צאהלען איהם ?אל מען תיל שטעהט, פאבריק דן נה׳לאות

 האט פאברןקאנט דער וועמען ביי ,באנקיר דער ; ערד דן פאר
 אויף פראצענט פערלאנגט ,דורכצוקירעווען זיף געלר געלןהען

 ■ געווינען צו כדי מלחמיות, פיהרט וועלכע דירעגןרונג, געלר; זיינע
 נאנצע ארגאנן?ןרט און פאברןקאנטען דן פאר סחורה־מערק ני_יע

 אוג- דן ציים אין האלטען צו כדי שפיאנען און חיל ארמעען
 דן אט .געלד אויף דארף רעגירונג דיזע — ארבגיטער צופרירענע

 ■ איעז־ זי״יערע און בעזיצער גוטם ,באנקירען פאבריקאנטען, אלע
 ארי_ינ• זיף האבען וועלכע פאראזןטען, די זענען דאס — ריכטונגען

 פון צןהען ־ און קלאס •ארבלטער פון קערפער דעס אין געזיויגען
.קרעפטען זיינע ארוים איהם

 מיר רייכטהום, פון סור י דעם געפונען איצט האבען מןר
 מיליא־ דן פון עשירות גריויסע די דערוואוםט,אז איצט זיף האבען
 הארעווען מןליאנערען דהע וואם דערפון, ניט זןך נעהמען נערען
 י דן .זיך פון אב שפארען און הפסקות פאבטען אדער פןל זעהר

 ,ראטשןלר׳ם די פון אוצרות דן ליגען-אין וועלכע ,מןליאנען
 ניט אנגעזאמעלטע, אין מארא׳אוו-דאם און מארגאן אסטאר׳ם,

 פון כהעל א ארער ,רעשט דער איז דאם ,הארעוואניע בעצאהלטע
 אין בעל־הבית( )פאברןקאיט, ארבלטס״געבער דעם וואם רעשט,

 דן אבגעגעבען טהעל איין האט ער ווי ,נאכדעם געבליבען
.ארבעטער

 איהם ברייבט קגינער פריי: דאך איז ארבגיטער דער אבער
 זיך פערקויפען צו ניט איהם צווינגט קי״ינער ארב:.יט, דעד צו ניט

 פאברןקאנט דער וואס בעדינגונגען, דן נןט איחס פאסען ;פרעמדע
 דער אין געזונטערהי״יד זןטצען זיך ער ;אל— פאר איהם לעגט
 אדוואקאטען, ז״ערע מיט קאפיטאלןסטכן דן טענה׳ן אז־וי ה״ם.

 פאליטיקא- און יורןסטען, בורזשואזע דן ריכטער, די דיינים, די
 ארבעטער יעדער אבער—פריי! איז ארבי״יטער דער עקאנאמען.

 ארבעיטם־קראפט- האט ער אה. דאם אפרייהייט פאר וואס ועיט,
 ניט מען קען ,עסען ניט מען קען ארבייטסיקראפט די אבער

 •■יין אנקארמענען ניט ער קען ארבליטט־קראפט טיט אנטהאן,
 דארף ,ארבעטס־קראפט זי_ין מיט בענוטצען צו זיף כדי פאמיליע.
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 אווערקשטאט, טאטעריאלען, רויהע ווערקצייג, האבעןרערצו נאך ער
 דינע פערק׳יפען וועט ער יין דורכצוקירעווען זיך נעלד אביסעל

 די האבעץ נאך דארף ארבניטער רער פראדוקטען. אויסגעארבניטע
 פתה, זעלבעץ רעם פאר אויך פתרה אויטצוארבניטעץ מעגליכקייט

 ער אויב .סחורה־מארק אויפץ פערקויפט ווערט זי וועלבעץ פאר
 וועט ווערקצייג, פרענקישע אלט זיינע טיט קאלופ^נען זיך וועט

 אין זי ורעם קנינעוי אוץ טהייער אי ,שלעבט אי זיין סתרה זנק
 אויסנעבעסערטע האבען דערצו נאך דארף ער .נעהטען ניט זזאנר

 סתרה זיין אויסארבניטעץ קענעץ זאל ער וועלכע טיט מאשינעם,
בחורהיטאבעד. אנרערע טיט קאנקורירען קענען זאל אין ניט אק גיך .

 פערקויפען דערייער מוז און ניט ארבניטער רער האט אלץ ראם
 פון אויסגעהן ניט וויל ער איי פרעטרע, אריייטס-קראפט זנק

 אין ניט איהש שלאגט ק:ינער פריי; אי; ארבניטער רער הונגער.
 געשריבענע אזעלכע ניטא ענען1ם׳ ארבי״יטען; נעהן זאל ער קארק

 פאבריק; אויפ׳ן געהן ארבי״יטער רעם נ־ויטהען זאלען וואם געזעטצען,
 יאגט וועלכער געזעץ, געשתיענער קיין ניט א דא אבער איז עם

 .ארבי״יט רער צו קראפט אייזערנער איין טיט ארבניטער דעט
.1,הוננער' זיך רופט .;ץ נעז >ענער

 האבען ז:י וואם דערמיט, דך בענוטצען ארבניטס־נעבער די
 עקספלואטירען צו כרי קאפיטאל און וועיקשטאטען פאבריקען,

 מאכען צו אלנין מעגליכקניט די דט האבען וועלבע ,יענע
 פערקויפען צו גענויטהינט דעדיבער דינען וועלכע און פראדוקטען

 אטאנאפאל עקדסטירען ס׳וועט זמן כל און ארבי״יטס־קראפט, זגמך
 וועלען ז;י זמן כל ,פראדוקציאנם־טיטלען און ווערקצניג א־ויף

 עקספלואטירען טענש איין וועט טענשען, פריוואט צו נעהערען
 ותילטיג ,רניכקניט עקדפטירען זניט איק אויף וועט אנדערען, דעס

 און נ׳ויט ארעטקניט,—זניט אנרערער רער א־ויף לוקסוס, אוץ
 ווערעץ פערשוואונדען נאנצען אין וועלען קאנטראסטען דיזע .דלות

 פריוואט־איינענטתם ווערען פערשוואונדען ס׳וועט ווען ,ראן נדד
.ורערקצייג אין ערד ת אויף ,פראדוקציאנס־מיטלעק די אויף

 אבצושאפען גאנצען אין איצט א־נמעגליך ס׳איז אויב נאר
 מעגליך אבער איז מענשען, תרך טענשען פוץ עקספלואטאציע די

 געוויטע בעשאפענדיג ,עקספלואטאציע דיזע אבצושוואכען איצט
 יערער .ארבניטסנעבער די פון אפעטיט רעם פאר נרענצען -
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 רועתרעי צו זיך שוואך צו זיך קנרשטזוהט אה בעזונדער ■׳ארבגיטער
 חור .ארבןןטםגעבער שטארקען חוריבער און רייכען חום געגען

 און ווערקצייג , ווערקשטאט א ,פאבריק א האט ארבי״יטסנעבער
 נאר האט אבער ארבגיטער חור קאפיבאל; פרייהען א רוב דאם
 ה-ינטעע אה דאס און הענד לערןגע פרייחו, ,ארבליטסקראפט זיין

 לעחג־ארומחוחונחו , הענד פרייהע :יחוס קלגינער א ־צי.יטען
 ■ חונוג. איחור נאך ארבגיטכמארק אויפ׳ן דא ן5זעל? ארבליטער

 זאגען, און איינשפאחון זיך וחוט ארב״טער ניט ס׳אה וואסער אויב
 ארבלטס־ חור וואם ,חוחנגוננק די איויף ארביןטען ניט וויל זור

 דערפון האבען ארבייטסמובער חור וחוט פאר, לעגט נעחור
 חום פון ארט חום אייף אז ,זיכער אה ער :הלב שברת וועניג

 ,אנ׳אנחורן בעפינ^ן ער וחוט ,ארבלןטער איינמושפארטען
.הכנעה׳ריגען און חורשלאגזונעם א

 פון ארב״טער די בעת ,דאן אבזור אין אנדערם גאר
 האבען עי בעת ,צוואמען פעראייניגט ז?ונען פראפעסיע נ^וויסער א

 די;ר ג?ננ?ון פערטהלידיגען זיי רארף ווי׳ולכע י ארנאנהאציע, ז?ן?ור
 דאן ווןוט פאבריקאנט חור • ?וקספלואטאציע נשלןכער5איב?ורמ?

 ארבייטם- דן פערערגערן צו זולןורהויט פון העזה אזא האבזון ניט
 פעראיינינט, זענענדןג פערקעהרט, ארבגיטער די ,בעדיננוננען

 די גענען שטרניטען צו מענליכקייט גרעסערע א האבען וועלען
 ,בעדינגוננען ארבלטס בעסערע דערנרגיכק צו ,ארבץטסנעבער

 ארגאנהאציעס אזעלכע .לאנע עקאנאמישע זייער פערלייכט^רען צו
 וחולקו ,פ?וראיינ?ון פראפעסיאנעלע זץ רופט מען ווי אדער

 ארבגיטס־ •בעסערזו זיך חורשלאחוץ צו אויפגאבע זגחור שטעלען
 אלע אין לאנג שוין עקזיסטירען ,ארבליטער די פאר בעדינגונגען

 ׳פעראיינעץ פראפזנסיאנעלע אזעלכע לענדער, קאפיטאליסטישזו
 שטערען חוחוצען אונזערע ,אמת .אונז ביי אייך זיך ענטוויקלען

 אבער ,ארב?ןטער־ארנאנןזאציןוס דיעזע פון טהזוטיגקייט די זעהר
 חור פון ?ונטוויקלונג נארמאלע די שטעחון וועלכע ,נעזעצען

 זיך פריי ארבלטער ’חום ניט לאזען און ארבןיטער־בעוחוגונגי
 פאליטישע און עקאנאמיש^ זיינ?ו נעגען קאמפף צום ארנאניזירען

 עקזיסטירען. ניט לאנג קענען געז^צען אז^לכע — ,אונטעררריקער
וואו און ,געזעצען געשדיבענע פאר .שטארקער איז לעבען דאם
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 נעזעצען פאפירענע און לעבען צווישעץ שטרייט א אץ זיף ס׳הויבט
 .ערשטע דאס שטענדיג בעזינט

• т ״• ״.״ •

11.
♦ פעראיינק פךאפעם;אנעלע פון אויפגאבען די

.ארבייטכטאג דעם פערקירצען א.
 די איז פערדיענסטען פאבריקאנטם דעם פון קוראל די אז

 טיר ווגיפען דאס—ארבלטער זי.ינע פון הארעוואניע בעצאהלטע ניט
 דעם אב צאהלט פאבריקאנט דעו־ .קאפיטעל פריהערדינען פון שוין

 דער וואם ,פרארוקטען יענע פון טהי״יל א פאר נאד ארבעטער
 טהי״יל אנדערן דעם צו נעהמט און בעשאפען, האט ארבי״יטער

 הבית בעל־ דער אדער פאבריקאנט דיער למשל אויב זיף. פאר
 אויסגעארבי״יטע די פון העלפט א פאר נאר ארבעטער די בעצאהלט

 שעה׳די־ 10 א למשל איז ארבי״יטפטאג דער אויב און פראדוקטען,
 אטאג שעה 5 ארבייט ארבעטער דער אז •אמס, קומט גער,
 דעריבער קענען מיר .בעל־הבית פאר׳ן שעה 5 און זיף פאר

 מהגיל איין פאר טהי״יל: 2 אויף ארבליטכטאג דעם צוטהיילען
 אנדערען רעם פאר נעצאהלט, ארבניטער דער בעקומט טאג
 עקפפלו־ די פערקלעגערען דעריבער קען ארבעטער דער .ניט

 קען, ער .אופנים 2 אויף קראפט ארבי_יטם״ זיין פון אטאציע
 די אויב :ארבי״יטם־טאג קירצערען א פאר קעמפפען ,ערשטענס

 ארב:יטםטאנ דער און פריהערדיגע די בלויבען וועלען שבירות
 וועט שעה, 8 ביז 10 פון למשל, ערצער, ווערען וועט

 בעצאהלטע עט שעה 3 בלכיבען נאר פאבריקאנט פאר'ן
 זיף קאפיטאליפט דעם פון .מעהרווערטה דער וועט הארעוואניע,

 פאר שטרייטען קען ולערער ארבי״יטער, דער .פערקלענערען
 בלניבען וועט ארבי״יטס־טא-ג דער אויב :ארבעטם־לוין העכערען א

 וועט העכערען, זיף מעט ארבי״יטס־לוין די און פריהערדינער דער
 דף,, פערקלענערט עקשפלואנאציע די אז אויבקומען, ממילא שוין

 ווענינער אלץ ,ארבי״יטס־לוין דער ס׳איז גרעסער וואס ווארום
.ארבץטסגעבער פאר׳ן בלניבט

 פעראיינען פראפעסיאנעלע די פון אויפנאבע ערשטע די
 קירצערען א אין .ארבמטם־טאג פון פערקירצונג הי זי.ין דארף



 ארבץטער פון ארויס געוועהנליך מען צאפט ארבניטסטאג
 וועניגער געוועהנליך ארבי״יטער דער בעשאפט הארעוואניע, וועניגער

 מעהרער אין פאבריקאנט דער געוועהנליך זיך נויטינט פראדוקטען,
 א־ויף נאכפראגע די איז עם גרעסער וואם און .ארבלטער

 אלץ לעדיג, אדום געהעץ ארבגיטער וועניגער אלץ ארבמטער,
 העכער אלץ ,ארבגיטער די צווישען קאנקורענץ די אה קלענער
 פון פערקירצונג די דורך .ארבי״יטס-לוין דער ארויף שטייגט

 צוויי סוף כל סוף ארבגיטער דער דערגרייבט ארבייטסטאג
 ווענינער דארף און מעהרער פערדינט ער רעזולטאטען: ניסטיגע

 אין לאזעץ כהות וועניגער הגיסט ארבייטען ווענינער .ארבגיטען
 פער- צייט וועניגער ,ווערקצנוג און מאשינעם די א־ויף פאבריק
 וועניגער הי.יסט ארבייטען וועניגער ,שמוץ און רויך אין ברענגען

 א־ויף קרעפטען יוננע די איינשפארען מעהרער זיך, אבניטצען
 ,קראנקהניטען פערשיעדענע פון לנידען וועניגער שפעטער,

.לעבען לענגער
 צןפערן מיט דערווהען לאנג שוין האבען געלעהרנטע די■

 וועניגער, סך א דורכשניטליך לעבט אנ׳ארפץטער אז ד׳אנד, אין
 די האכען צוריק יאהר 50 מיט נאך .ארבליטער קיין .ניט ווי

 )פון אינדוסטריע־ראיאנען גריויסע 2 פון דאקטיויריש סאמטארע
 וועלכע ,סטאטיסטיק א געכראכט מאנטשעסטער( און לתוערפול

 לעבט ארכלטער ק?ין ניט וואס ,צייט דער אין אז דערווייזט,
 דורכשניטליך אנ׳אתעיטער לעבט יאהר, 35—38 ך ־דורכשניטל

 אין אנ׳אנדערער! ווי וועניגער 20 יאהר א מןט יאהר, 15—17
 ,צוזאמענגעשטעלט עט סטאטיסטןק אזא נאך מען האט -רוסלאנד

 ענגלאנד אין י ו! ,בעסער ניט איצט דא אה שיינט עם ווי ־נאר
 אוטשאסטקעם 2 נעהמען זאלען מיר אויב .צוריק יאהר 50 מןט
 אה וועלכער ,אוטשאסטאק אדמיראלטגיסקען דעם פעטערבורג, ־.פו;

 ׳ סוחרים ,באנקירען ,גענעראלען מיט בעזעצט דורכאוים כמעט
 נארווסקער )"הינטער אוטשאסטאק ורבארגיקען ־טען3 דעם און

 ר, ארבי״יט מיט בעזעצט דורכאוים כמעט אה וועלכער ^סטאווע"(,
 שטארבען אוטשאסטאק אדמיראלטייםקען אין אז ,זעהן מיר וועלען

 הינטער’ און הר יא א 11 נאר איינוואהנער 1000 יערער פון
 ,פיעל אזוי מאל 5 העכער הייסט דאם , 5 9 זאסטאווע״ ״נארווכקער

!פעטערבורג פון טהי״יל אריסטאקראטישען אין ווי
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 ניט: ארבכיטער פון צו נעהמט ארבכיטסטאג לאנגער דער
 קרעפטען, פהיזישע זכינע נאר ניט לעבען, יאהר איימגע נאר
 מארא• און נייסטיגע זכינע טח, זיין צו א־ויך איהם פון נעהמט ער

 ארבליטער דער האט ארבכיטסטאג לאנגען א ביי .קרעפטען לישע
 גייסטיגע. זכינע פאר איז מט וואם געניסען צו טעגליכקייט די ניט

 בעזוכען. צו איז עם ווען מעגליכקייט די ניט האט ער ;פערגניגען
 טרעפען זיך ,האנד אין אביכעל נעהמען צו ,טהעאטער רעם
 פערנינפטיגעם א הערען ,פערזאמלוננען בעזוכען חברים, מיט

 צו און צוקוקען צו דך מעגליכקייט די מט האט ער ווארט,
 סאבע אין פערד א ווי פאר. קומט איהם ארום וואם ,פערשטעהן

 און ווערקשטאט דעם אין טאג גאנצען א אייננעשפאנט ער איז
 דעם איהם פערטויבען וועלכע ,מאשין און האמער פון יש נעה דעם

 ניט זענען וואם געדאנקען, זכיטינע אלע פערטרכיבען און קאפ,
 צובראכען און מיד .פאבריק דער צו ווערקשטאט, צום דירעקט נוגע
 זיין און ,ארבכיט דעו־ פון ער קומט קאפ אנ׳אננעדולטען מיט

 קרעכצענדע די אן פערגעסען זיך מכער וואס—אין געדאנק ערשטער
 אין איז מען וואו ארומקוקען זיך צכיט קיין ניטא ס׳איז .בי״ינער

 פערוואקפען און איין שלאפען פעהיגקייטען עיסטינע די ,וועלט דער
שימעל.. מיט

 ניט זאל ער אום ארבליטסטאג, דער זיין דארף לאנג וקי
 ארבץטער? פון פעהינקייטען און געזונד די פאר שעדליך אזוי זיין

 מען ארב״ט אסארט פאר וואם מיט רעם, אן דך ווענדט דאם
 געפעהרליך מעהרער זענען ארבי״יט .פארטען אייניגע .זיך פערנעהמט

 איינינע בכי .וועניגער אנרערע געזונד, ארבי״יטערם דעם פאר
 אונטער ,אננעשטרענגט זעהר ארבכיטען מען מוז ארבעט סארטען

 אונגעוועה־ ארער הויכער אונגעוועהנליך א בי_י טומעל, אשרעקליכען
 און לופט, אפערשטיקטער אין ,טעמפעראטור נידרינער נליך
 שעדלןכער כיעל זיך פערשטעהט זענען ארבגיט סארטען יענע

 בעדינמננען; נארמאלע אין פאר קומען וועלכע אנדערע, איידער
 קלע־ א זיין דעריבער דארטען דארף ארבמטסטאג נארמאלער דער

 די וקי לויט אז פערנעסען, ניט מיר טארען ראם נאר . נערער
 הארט ן י ן ק בכי ארבכיטסטאג דער טאר ,אונז לערנט ותסענשאפט

 ארבי״יטסטאג שעה׳ריגען 8אנ' .שעה 8 פון לעננער זכין ניט ארבי״יט
 ארוים איצט שטעלט פארערונג דיזע—ארבכיטער־שיבטען ע אל פאר
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 קעמפפם איהם פאר וועלט, גאנצער דעו־ בין ארבליטעחקלאס דער
.לענרער ע אל פין פראלעטאריאט דעו־

 פון אייגע גערוען אין ראם—ארבליטסטאג רעם פערקלרצען
 פראפעסיאנעלע אויסלענרלשע די ביי אויפגאבען הויפט דל

 און מיה פיעל עי ביי איינגעשלונגען האט וועלכע פעראיינען,
 פערלארען ניט אבער זענען קרעפטען און מיה דיעזע .קרעפטען
 רעכעגען געמוזט זיך האבעץ קלאסען רייכע ^■ל .אומזלסט געגאנגען

 און ארבללטעד־מאסען ארגאניזירטע די פון פאדערונגען די מלט
 חום בעגרענצען געזעצליך געמוזט פראפעסיעם פלעלע אין האבען

 געזעץ דאם וואו פראפעביעם, יענע אין אפילו און ארבליטסטאג,
 *ארבי״יטס־ אזא האבק ,ארבליטסטאג נארמאלען קיין ניט בעשטלמט

 זליעד טיט פעראיינען פראפעסיאנאלע די אריינגעפלהרט טאג
 מעטאלגי־סער דל נאך האבען 1850 יאהר און .מאכט אייגענער

 יי ,וואך א שעה 6'5 בלז 59 פון געארבללט ענגלאגד אין
 ניט ז:י ארבללטען איצט ; 63—57 מאשלנען־בויער און מעכאניקער

 מאגטשעסטער אין סטאליארעם די ארואך. שעה 50 פון מעהרער
 גאנץ אין ארבללטען מאליארעם די אוואך, שעה 481,/ ארבללטען
 אין ארבללטסטאג דעו־ געדויערט בכלל שעה, 56-48 ענגלאנד
 ארבללטער־ איינלגע .טאג א שעה 9 דורכשנלטליך ענגלאנד
 שעה Т!2 ארבייטען בערגיארבייטער( די למשל )ווי שיכטען

.טאג א
 דער איז אמעריקא פון שטאאטען פעראיינלגטע די אין

 דורכשנלטליך ענגלאנר, אין ווי לענגער, עטוואס ארבייטסטאג
 אין ניט ארבייטסטאג געזעצליכער דעו־ אין דארטען .שעה 9’/2

 בעזונרער^ זיינע זיך האט שטאאט יערער ;גלייך שטאאטען אלע
 אינדוםטרי?ך יענעם אדער דיזען אין ,ארבליטסטאנ צום בנוגע געזעצען
 דער איז אמעריקע( מזרח און צפון )אין שטאאטען 17 אין צווייג,

 קאגטרעקט אין אויב :אופן 'אלא א־ויף רעמלירט ארבליטסטאג
 נלט גאר איז ארבליטם־נעהמער און ארבליטם־געבער רעם צווישען

 זיין אין בלייבט ארבליטסטאג, פון לענג די וועגען דערמאנט
 10 אין איז וועלכער ארבליטסטאג", ״געזעצליכער דער קראפט

 10 דורך שטאאטען 7 אין שעה, 8 דורך בעגרענצט שטאאטען
 וואו- דארטען, נאר וולרקט געזעץ רער גערעדט: אגדערם׳ שעה.

 #קאנכראקט אין בפירוש א־ויסגערעדט נלט האט פאברלקאנט דער
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 10 ווי מעהרער ארבניטען דארף ארבניטער גערונגענער רער אז
 ארבייטעק צו ניט פערבאט גי^זעץ רער ווי אזוי און אטאג, שעה

 רעכט ראם פאבריקאנט דער האט צייט, אבעשטימטע■ ווי לענגער
 וויל, ער וויפיעל ארבניטען זאלען ז״י ,ארבייטער זנינע נגיטען צו

 ,רעכט זנק א־ויפגענוצט געווים זיך וואלט פאבריקאנט יערער און
 בון תירערשטאנד העפטיגען קיין באגעגענט ניט וואלט ער אויב

פעראיינען. פראפעסיאנעלע זגיערע פון ארבי״יטער, ארגאניערטע די
 פון לענג די וועגען טאבליצע קלגינע א דא בריינגען מיר

פראפעפיעם: אייניגע און לענדער אייניגע אין ארבניטפטאג

יד פ־־אנקרי דייטשלאני־ ענגלאנד  י־’פערא די אץ
ששאאטען ניגסע

יאך СО א שעה וואך א שעה 56 52 аא־ואך שעה 5С רואך א שעה •ארבייסער האג

• . 61־/' . . 60 . . 53 • . 56 מאשיניסטען

V , 60 . . 60 ■ ,53*/ 2 » .561/2 שמידען ■

• 65 " . 55 . . ׳. 0 . .451'2 צעסליא־עס

■ . 60 , . 51 . . С8 . . 50 זעצעד דרוק

• , 63 . .561|2 . . 52 . . 48 .מויערעד

 קנן ניט גאר כמעט מיר האבען רופלאנר אין אונז בני
 די אויף ארבניטפטאג רעם בעשטימען אל ז וועלכער ,געזעץ

 ,1897 יוני ־טען2 פון געזעץ רעם .זאוואדען אן פאבריקען
 רער פון ארויפגעחפען האבען ארבי״יטער פעטעיבורגער די ־וועלכען
 1897 יאנואר און 1896 מאי פון שטרניקען זניערע דורך רעגירונג

 ריינע שעה 1172 מיט ארבליטפטאג רעם בעשטימט וועלכער און
 פערקירצט ביפלעכווייז רעגירונג די האט געזעץ חזען ארבניט,

 זענען אונרוהען"! "ארבניטער די וון נאכדעם פערשמעלט און
 קיין כמעט ער האט טאג הנינטעען אק ,געווארען איינגעשטילט

 יונן טען-2 פון געזעץ אין .ארבניטער די פאר ניט וועררע שום
 דערלאזען קענען איבערשטינדען אז נעזאגט געווען איז 189 7

 אזעלכע אין פאבריק־אינפפעקטאר פון הסכמה דער ט מי נאר ווערען
 בעדיננונגען טעכנישע די פאדערען דאם וואו ,אינדוסטריע־צווניגען

 אין איבערשטונדען צאהל די דארף דערבני ארבניט, דער פון
 אבער .120 פון מ^הרער ניט ארבניטערקנק יערער פאר יאהר א
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 אנ׳אויסנאהם אין מאכט 1898 יאנואר ־טען5 פון צירקוליאר דער
 איבער־ צאהל דן קען עם, ה:יםט ,דארטען בעקערייען; די פאר

 קומט נאכהער .אונבעגרענצט זיין ארבגיטער יעדען פון שטונדען
 דע!ם מאכט וועלכער , 1898 מערץ ־טען14 פון צירקוליאר דער

 עם .זאווארען און פאבריקען אלע פאר "איסנאהם" ■זעלבען
 נאנצען דעם פון אי! צירקוליארען תזע נאך אז ,זיך פערשטעהט
איי. אנ׳אויכגעבלאזענע נאר ועבליבען געזעץ בעריהמטען
 די אז ,זאגט געזעץ דיזען פון פאראגראף 17 דער ,אמת

 פון הסכמה דער מיט נאר איבערשטונדען "יטען ארב קען פאבריק
 פערשטעהט פאבריקאנט דעם אי! הסכמה אזא אבער ,ארבגיטער דן

 :ארבץטער דעם פשוט זאגט ,ער .קתגען צו שווער ניט ?יך
 ווילסטו איבעריגע, שעה 3—2 א היינט ארבייט מוחל, זי_י ״הער,

 בעל• אנ׳אנדער זוכען ארום וואכען 2 אין תך זיך געה—מט
 ווילענתג, ניט אדער ווילענדיג מוז, ארבעטער דער און הבית/

 פאבריק־ די וואס אנקלאגען פיעלע די פון .',״הסכמה זיין געבען
 ווי זעהען מען קען פאבריקאנטען די אויף בעקומט אינספעקציע
 די פאבריקען אונזערע אויף ארבמט מען "פרייהווילןג"

:איבערשטונדען
 בעקומען פאבריק־אינספעקטארען האבעןדי 1901 יאהר אין

 פיעלע פון 2064 און ארבדטער איינצינע פון אנקלאגען 186
אנקלאגען(. )קאלעקטיווע ארבגיטער
 בעקומע} פאכריק־אינספעקטארען די האבען 1902 יאהר אין

 פיעלע פון 3025 און ארבייטער איינציגע פון אנקלאנען 248
.אנקלאגען( )קאלעקטיווע ארבעטער
 ניט רעגיסטרירט אלי״ין האבען פאבריק־אינספעקטארען די

 רעם געווען עובר האכען פאכריקאנטען די ווען ,צופאלען וועניג
געווען: זענען צופאלען אזעלכע .1897 יוני טען־2 פון געזעץ

854— 1900 יאהר אין
1768 - 1901 / ״

1914 - 1902 ״ ״
 פאבריק־אינספעקטארען אונזערע אז זיך פערשטעהט עם

 וארפען וועלכע און רעמרונג אונזער פון בעשטימט זענען וועלכע
 נים האבען מיניסטעריום, זייער ביי זי.ין צו חן נושא זוכען

 אין .פאבריקאנטען פערזינדינטע די מיט איינרייסען געוואלט
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 בעגאנגען זענען פאבריקאנטען די ווען יאהר, 3 דן פון פערלויף
 פאבריק־ די האבען ארבגיטער די צו בנוגע פערברעכען 4566

 איז וואם און !פראטאקאלען 152 נאד געמאכט אינספעקטארען
 פאבריק די וועלכע פערברעכען, ס׳איבערינע די טיט געווארען

 זענען זי״י ט? ר טרי ס גי ח ן גי ל א ן ע ב א ה אינספעקטארען
 בי_י ה. ד. רעגירונגם־בעאמטע די בגי פערשריבען געבליבען זיך
 פאבריקען די א׳ריף און טאשען־בוך, אין פאבריק־אינספעקטארען די

.שטגיגער אלטען אויפ׳ן געארבייט מען האט
 לויטוועלכען ,געזעץ אנ׳אלטער גאר ווידער עקזיסטירט עם

 12 ארבגיטען דארפען האנר־ווערקערגיען די אין ארבגיטער די
 פריהשטאג איויף שעה 2 דערפון אראברעכענענדיג ,טאג א שעה

 ניט האבען ארבייטער אידישע די זמן כל נאד מיטאג, און
 פערווארפען געלעגען ער אין געזעץ, דעם וועגען דערמאנט

 רוסישע צעהנדליגע די פון איינעם אין שמות אלטע די צווישען
 ניט און געוואוסט ניט האבען איהם פון .זאקאנאווס״ "כוואד

 מען אויף זעהר ם קוק וועלכע ,פאליצגי די ניט וויסען געוואלט
 וועלכע ,פאבריק־אינספעקציע די ניט רגיכען, דעם עולה׳ן ניט זאל
 ,ארעמען דעם עולה׳ן ניט זאל מען אויפצוקוקען פערפפליכטעט אין

 האנדווערקער אירישע די אפילו בעת נאד .ארבייטער דעם
 אראבפ- האבען ,ארכיוו פון געזעץ דיזען ארויסגעשלעפט האבען

 זאל ער פאדערען צו אנגעהויבען און איהם פון שימעל דעם גענומען
 אויך פאליציי די זיך האט ,לעבען אק ווערען ארגינגעפיהרט

 קרבנות און בלוט פיעל ידע. בלא איהם פ־ן מאכען נעוואלט
 דער־ זיך האט ער בין ארבגיטער אידישען דעם געקאסט האט

 זאל ארבייטסטאג שעה׳דיגען 10 פון גע׳עץ דאם אז ,שלאגען
 האבען האנדווערקער אידישע ארגאנידרטע די .אבגעהיט ווערען

 קאמפף הארטנעקיגען א געפיהרט יאהר אייניגע פון משך א אין
 מוטה זגיער אדאנק נאד און ארבגיטס׳טאג געזעצליכען דעם פאר
 ארגינגעפיהרט ארבגיטסטאג שעה׳דינער 10 דער איז ענערגיע און

 "טשערטא אידישער דער פון שטעדט גרעסטע די אין געווארעץ
.אסערלאסטי״

" Т V т

 פאבריק- פאר אז ערשטענם, מיר זעהען פאקטען דיזע פון
 וועלכעו ,געזעצען קיינע אמת׳ן דער אין עקזיפטירען ארבגיטער

 אויב !צווייטענם אז און ארבגיטם־טאג דעם בעגרענצען זאלען
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 עקזיפטירט ער )ווי עקזיפטירט יע וואלט ארבייטפ״טאג אזא אפילו
 ווערען דורכגעפיהרט אוי- ער קען ,האנדווערקער( די פאר
 אפפערוויליגקעט דער פון הילף רער טיט נאר לעבען אין
 פראפעסיא־ אומערע .ארבגיטער ארנאנהירטע די פון ענערגיע און

 גאנצע זגיער אנווענדען דעריבער דארפען פעראיינען נעלע
 זיי אויב .ארבליטם־טאג פון לענג די א־ויף אויפמערקזאמקייט

 זארגען. ניט קגינער פארז?.י וועט זארגען, ניט דעם וועגען וועלען
 אן ,דערצו ניט פעראיינען פראפעפיאנעלע די דארפען שטרעבען

 יוני ־טען2 פון נעזעץ דאם ווערען ערפילט פינקטליך זאל עם
 ארבעט־סטאג דעם וועגען נעזעץ אלטער גאנץ ראם אדער ,1897

 נאטןרליבע די סוהר זענען געזעצען יענע האנדווערקער: די פון
 לענגער ו־ויערט וואם ארבייט, יעדע אז זאגען, וועלכע געזעצען,

 די ארבייטער. פון גייפט און קערפער דעם פעררארבט שעה 8 פון
 אויך זיך אונז ביי דעריבער דארפען פעראיינען פראפעפיאנעלע

 דער איצט זיך שטעלט עם וועלכע אויפגאבע, זעלבע די שטעלען
 דעם פערקירצען וועלט: גאנצער דער פון ארבייטער-קלאס

. ה ע ש 8 ז י ב ג א ם־ט ט יי ב ר א

:איבערשטונדען ב.

 רעזול- שעדליכע דיזעלבע אויך האבען איבערשטונדען די
 פראדוקטען מעהרער וואם :ארבגיטם־טאג לאנגער דער תי טאטען,
 מען דארף ארבייטער וועניגער אלץ פערשאפט, ארב״טער ןעדער
 ארבגיטפלאזע, די פון צאהל די איז נרעפער אלץ ,האבען

 , ארבעטער די צווישען קאנקורענץ די איז שארפער אלץ
 פיזישען דעם פאר .ארבי״יטם־לוין דער פאלט נירריגער אלץ
 איבער־ די זענען ארבליטער די פון צושטאנד נייסטיגען און

 ארבעטם" לאנגער דער ווי ,געפעהרליך אזוי אויך שטונדען
 חשבונות, די פון וויפען ניט חיל קערפער דער . טאג
 די מכח קאפ אין זיך ביי דארטען מאבט ארבעטער דער וואם

 בפירוש שטעהט עם צו איינם אלץ ז א איהם פאר ;איבערשטונדען
 אין אדער שעה, 12 למשל ארבלטען זאל מען קאנטראקט אין

 ארבליטס־טאג שעה׳דיגער 10 א איינגעשריבען שטעהט קאנטראקט
 ער :,פרייהווילינ״ שעה פאר א אויף לעגט ארבייטער רער און
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 די .צייט דער פאר אב שטארבט און אויסגענוצט פריה ווערט
 ווען ,ענטוויקלען ניט אוי־ זי־ קענעץ פעהיגקויטען גייסטעע

 דעם פאר און ניט, צייט קיין דערויף האט ארבמטער דער
 שעדליך, אז־וי אריך איבערשטונדעץ די זענען נשמה ארבניטער׳ם

נוף. זיין פאר וון
 איבערשטונדען די זענען רעזולטאטע-ן עיערע לויט אבער אויב

 ארבגיטם־טאג, לאנגער דער ווי ,ארבייטער פאר׳ן שעדליך אזוי אייך
 עי :איהם פון שעדליכער נאף פרט אנ׳אנדער אין זי״י ענעןז

 ,זןך דוכט לוין־ארבןיטער רעם .עקספלואטאציע די פערמאסקירען
 דזגרמיט, נוטצען געוויסע איהם בריןננען איבערשטונדען די אז

 אנ׳איבריגען פעררינען צו• מענליבקטט די איהם ניבען די וואט
 דער געוועהנליך צאהלט ארבגיט שעה איבריגע יעדע פאר .רובל

 פערדינסט ספעציעלער דיזער און ,געהאלט ספעציעלע א בעל־הבית
 רעדענדיג ניט שוין .אויגען די ארבלטער דעם פערבלענדעט

 ארבייט די אר־וים רייסען איבערשטונדען די וואם ,דעם ווענען
 זיי וואס ,נוטצען מאטעריעלע די האבק ארבייטער, אנדערע פון

 ארבגיטער רוב דאם נאר ווי .קיום קלוינעם א גאר ,ברעיגען
 רעכענען צו אן ך זן ה:יבט ,איבערשטונדען ארבגיטען צו אן הגיבען

 ארבץטם־טאג געזעצליכער דער ארבייטם־טאג גקוקננליכק א פאר
 דיזע פאר און ן ע ד נ טו ש ער ב י א י ד ט מי צוזאמען

 גע- דעם בעקוטען צו אן מען הויבט צוזאמען ארבמטס־צייט
 נייטיג ס׳איז וויפיעל פיעל אזיוי ה. ד. ארבגיטם־לוין וועהנליכען

בעדערפניסען. נויטווענדינסטע זי״ינע בעפריעדינען צו פאר׳ןארבלטער
 וועלט נאנצער דער פון פעראיינען פראפעסיאנעלע די
 פאדערען, און עקספלואטאציע פערמאסקירטער דיזער נענען קעמפפען

 ארבמטס־ פון לענג די ווערען בעשטימט געזעצליך זאל עם אז
 עובר בארען ניט אופן בשום מען זאל נעזעץ דיזען אז און טאג
 וואם בעוויזען שוין מיר האבען קאפיטעל פריהערדיגען אין זיין.

 די טיט זאוואדען און פאבריקען אונזערע אויף פאר קומט עם
 זיי ארבי״יטער די נויטען פאבריקאנטען דן ווי ,איבערשטונדען

 מיר .1897 פון געזעץ דעס זי_ין צו עובר ווערען מרוצה זאלען
 נעזעץ ריזער אז בעמערקען, אויך פארבענעהענדיג דא דארפען

 וועלכע צווישען ,ארבלטער אזעלבע אויף עט בכלל זיך פערשפרי״יט
 נעהטליך ,איינגעווארצעלט טיעף איז איבערשטונדען פון סימטעם די
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 אין נאר האט געזעץ גאנצע ראם .טןק־ארבליטער ש דן אויף
 צופערברענגען פערפפליכטעט זענען וועלכע טערמןן־ארבליטער, זןנען

 ארבליטער יענע ;טאג א שטונדען צאהל נעוויסען א פאבריק אויפ׳ן
 ארונטער ניט גאר געהען שטיק, פון ארבליטען וואס אבער,

 קלאגען צו ניט רעכט קיין אפילו האבען זלי און געזעץ אונטערן
 גאנצענע ארבלןטען צו איין זיי שפאנט פאבריקאנט דער ווען זיף,

.נעכט

.ארבייטס־לוין דעם העכערען ג.
 לוין־ דעם צאהלט ארבייטם־געבער דער וועניגער וואס

 ,זיף פערשטעהט ,מעהרער לץ3 ,ארבליט די פאר ארבליטער
 ארבליטער דער אי! איהם פאר .קעשענע אין איהם ביי בלייבט

 איהם ניט און פערדינסט איהם בעשאפט וועלכער אנעצייג, גאר
 דער תיכקייט. און ווי״ילטאג אין לעבען צו מענליכקייט דן

 איויף ,פיעל אזוי אויף נאר דערןבער איהם אינטרעסירט ארבליטער
 אויב און ,מעהרווערטה איהם פון ארויסציהען קען מען וויפיעל

 וואם ,ארבייטער אזעלכע געפינען געקענט וואלט פאבריקאנט דער
 מיט זיף ער וואלט בחייט, טרוקען שטיקעל א טיט זיף בענוגנען

 זיף וויל בעדויערען גריויסען זי_ין צו .אנגעכאפט זיי אן הענד ביידע
 טרוקען שטיקעל א מיט בענונענען מט אבער ארבייטער דער

 און שוף א אויף פל״ש, אשטיקעל אויף נאף פאדערט און ברוייט
 לעבען, צו איויף פאמיליע די ס׳איז ווי א־ויסצוהאלטען איויף קלייד,

 צאהלען איהם מוז מען און נלייף, מענשען מיט ווארט, איין מיט
.לוין הונגער א וון מעהר

 פאבריקאנט דעם דאם נויטהיגט ,זיף פרעגט ,אבער ,ווער
 אזעלכע קריגען ניט ער קען רען צו ? מעהרער צאהלען צו

 און עלענד פון אבגרונד אין זיף געפינען וועלכע ,ארבליטער
 גרעסטער דער מלט אנכאפען זיף וואלטען וועלכע און ארמוט
 שטארבען צו ניט אבי אנ׳ארבעט, פאר איז ניט וואסער פאר שמחה

 ;געפינען צו שווער ניט טאקע איז ארבליטער אזעלכע ? הוננער פון
 פון שטעדט נריויסע דן אין ארוס געהען זליערע מחנות גאנצע

 ארבליטסלאזע מחנה דיזע .ארבללט זוכען פאבריק צו פאבריק
 זך רופט "רעזערוו־ארמעע" — ,נאמען ספעציעלען א אפילו האט

 אין צושטאנד נעדויקטען א פון צלןט דער אין .וויסענשאפט דן
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 געהען געשעפטען די ווען ,צניט דער אין פראדוקציאן, דעו־
 סחורה, מיט געפאקט זענען סחורה־לאנער׳ן די ווען ,שלעכט
 ארבניטער טויזענד צעהנדליגער פאכריקען די פון ארוים מען ווארפט

 ,.רעןערוו־ די .סחורה פון פראדוקציאן די פערקלענערט מען און
 פערצוויי־ פערהונגערטע, .נרוים אוננעהויער דאן ווערט ׳,ארמעע
 קוקען און גאסען די איכער ארבניטסלאזע די בלאנדזען פעלטע

 פאר־ ניט ס׳געהט ביז ,ארבניט שטיקעל א נאך אוינען די אוים
 וויעדער יליהט פראדוקציאן ח ווען צניט, שלעכטע די איכער

 און ארברטסלאזע די פון טהניל גרויסען א ארנין שלינגט ,אויף
."רעזערוו־ארמעע" די גראד געוויסעץ א ביז אוים שעפט

 די .געפינען צו שווער ניט איז ארכי״יטסלאזע אזעלכע
 אז דערצו, ברניננט האני־על און אינדוסטריע חור פון ענטוויקלונג

 אונטערנעהמער, קלניגע די בעלי־בתים» חלישטענדינע קלנינע די
 קאפי־ נרויסע די פון איהענניג אלץ ווערען קרעמער קלנינע די

 פערגרעפערחן און קאפיטאל פון נעץ אין ארנין פאלען ,טאליסטען
 יערער ס זוס זניט אנדערער רער פון .פראלעטאריאט פץ רייהעץ די

 פון אריויסצוזעצען כדי בילינער סחורה זנינע מאכען צו פאיריקאנט
 מאשתעס, דורך ארבניטער די פערבניט ער קאנקורענטען, זניבע מארק

 די חורמיט פערגרעסערט און רועלוועלער סחורה די מאכען וועלכע
ארבניטסלאזע. די פון צאהל

 אזעלכע געפינען, צו שווער ניט איז אתיניטם־לאזע אזעלכע
 געזעלשאפטליכער איצטיגער דעד גניי עקזיסטירען מוזען ארבניטסלאזע

 לאזט ער זעלבשטענדיג, פאלקאם אי; פאכריקאנט יעדער .ארדנונג
 פאיריק, די אחריות. איינענע זיינע אויף מארק אויפ׳ן סחורה אחים

 פריוואט־ זנין איז ראם—פראדוקצןאנם־מיטלען די ווערקצניג, די
 וויפיעל און וועלכע סחורות, מאכען די אויף לאזט און איינענטהום

 צניטען היינטיגע דדיסט סחורה מאכען .נויטיג פאר געפינט אל״ין ער
 אונבעוואוסטע פאר קונים, אוניעשטימטע פאר ען1פראדוק־ כעשאפען

 אין געפינען זיף־ קענען וועלכע ,)פערכרויכער( קאנסומענטען
 אנדערע אין אפטמאל און לענדער אנדערע אין ,שטעדט אנדערע
 אץ קארטון זניערע שיקען פאברןקאנטען רוסישע .וועלט טהוילען
 דניטשלאנד אין געוואנד איהרע שיקט ענגלאנר כינע, אין לניווענד

 אין מעטאל־פרארוקטען איהרע שיקט דניטשלאנד אמעריקע, און
 קענ:;ן וועט מען סחורה וויפיעל פארוים ורסען וו. ז. א, אמעריקע



— 23 —

 פאר׳ן איז דאם — מארק לענעם ארער דעם אולף אבזעטצען
 גענוי, זאגען ניט ,ערשטענם ,קען ער אועמעגליך: פאברלקאנט

 ,צועיטענם קען, ער מארק; אולפן זיון ס׳וועלען קונים וויפיעל
 דןזער סחורה ווןפלל— הולפטזאך דל איז ראם אין — ןסען1ו נלט

 מארק, זעלכען דעם פאר אויך מאכט פאכרלקאנט יענער אדער
 וועלכען ,מארק יענער אז אפט גאנץ זיף טרעפט עם .ער וואס
 דל איינשלינגען נלט קען ,דנען אין געהאט האט פאבריקאנט דער

 ווי-יל ,געשאפען אלהם פאר האט מען וואם ,סחורה מאסע גאנצע
 :סחירה ווענלנער פערברולכען צו אננעהויבען בכלל האט ער

 דל און לאהד נעראטענער קי״ין נלט געווען למשל, אין, דארטען
 מלט וול סחורה, פןל אזוי קויפען צו בנח נלט זענען פולערים

 פער־ מארק דער אז ,זלף־ טרעפט אפטער נאך .צוריק לאהד א
 אנגעפיהרט בכלל האט מען ווניל ,סחורה דל נאד נןט ברולכט
 אנדערען, פון געוואוסט ניט האט פאברלקאנט איין סחורה. צופיעל

 אלן ליגען וועלכע ,רייכטהום בערג גאנצע בעשאפען האט מען
 אלן שטעלט מען אדער פערקלענערט מען ,סחורה־לאגערען דל

 ווארפט מען פאבריקען, דן אויף טהעטלגקניט די איל גאנצען
 "רעזערוו־ דל וואקסט עם נאם,, אויפן ארבניטער מאסען ארוים

.ארמעע״
 אויף פריוואט־אייגענטהים עקזלסטידט עם זמן כל און

 אולך פראדוקטען אויסגעארבגיטע דן וועלען פראדוקציאנם־מלטלען,
 בעשאפען, אמרז׳ן דער אין זי״י האבען וועלכע יענע, צו נלט געהערען

 ,ווערקשטאטען און פאברלקען דל פון אייגענטהימער דל צו נאד
 אויסנעיעסערטע יעדע וועט ווערקצניג, דל אלן פראגרעם יערער וועט

 ,זמן כל .ארכניטס־לאזע די פון צאהל די פערגרעסערען מאשלן
 פראדוקצלאנס אויף פרלוואט־אייגענטהום עקזלסטירט עם וולעדער,

 קענער זל קען ,ווערען רעגולירט ניט פראדוקצלאן דל קען מלטלען
 זאל עס אז אויפפאסען, ניט ק:.ינער קען קאנטראלןרען, נלט

 סחורה־מארק דער ווןפלעל ,סחורה פןל אזוי ווערען בעשאפען
 קלענערע אדער גרעסערע פארקומען דעריבער מוזען פ^דערט,

 ארויסגע־ ארבי״יטער מחנות נאנצע מוזען קריזיסען, אינדוסטריעלע
"רעזערוו־ארמעע". א עקזיסטןרען מוז נאם, אויפ׳ן רוערען ווארפען

 געפינען, צו שווער נלט אין ,מלר זאגען ארבמטסילאזע,
 זאל וואם ,קדאפט א ז א עקזןסטלרט ניט מאלט עם אויב ..»ון
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 די וואלטק מדרגה, גקויטער א אויף שכירות דן אי׳נהאלטק
 ביז׳ן אראבגקעצט זי פערגניגק גתים טיט ארבניטם־געבער

 די־ אי! קראפט דיזע .לגין הונגער א בין ,גראד נןרריגסטען
 ,פעראיינק פראפעכיאנעלע זיינע ,ארבניטער פון ארגאנהאציצ

 שטרעבונג די .ארגאניזאציעס ארבייט^ר די פון ווידערשטאנד דק
 נידריגעח וואט שכירות די אראבצוזעטצק קאפיטאליסטק די פון

 ארבניטער די פון שטרעבונג אפערקערטק טיט זיך בקקקט
 קומט עם ;העכער וואם שכירות די אויפצוהויבען ארגאניזאציעס

 שטרזנבונגק, גקענזעצליכע ביידע די צווישק שטרניט א באר
 צד, איין פון זיעג רעם מיט דא זיך קדיגט ער עלב וו אשטרניט,

 אויב ארבייטם־מארק. דעם אן זיף ווקדט דאם .אנדערק פון דא
 איך למשל )ווי ארבי״יטם־הקר איבריגע פיעל דא זקק דארטען

 ;פאלט שכירות די אין ארבניטם־געבער די זיעגען קרידם־צייט( א
 פראדוקציאן־ די )ווען ווקיג ארבניטפ״יהענד איז דארטק אויב

 דער־ זיף. העבט שכירות די און ארבי״יטק די זיעגק אויף(, בליהט
 ארבייטם־לוין דק דאס , איז שטרניט דיזק פון רעזולטאט

 די וועלק וואלטק דאם ווי נידרןג, גאנץ אראבפאלק גיט קק
 דאם ווי הויף, גאנץ אויפהויבק ניט זיף קק און געבער, ארבגיטם
 צאהלט דורכשגיטליף :ארבי״יטפ־נעהמער די פערלאנגען וואלטען

 דארף אחעיטער דער וויפיל פיל, אזוי ארבייטסקראפט די פאר מק
.בעדערפניסק נויטווענדיגטטע זיינן: בעפריריגק צו אויף האבק

 אומעטוט ניט אבער זקק בערערפניסק נויטווענדיגסכע די
 בעדינגונגק :לשאפכלןכע.גק פיעלע א־ דף ווענדק די . גלויף

 אין .לאגד פון צושטאנד קולטורעלק דעם אן איבערהויפט און
 דינע אין ארנין ארבניטער דער רעכענט למשל דייטשלאנד

 אצ״טונג, ביער, גלאז א טאג יק־ק בק־ערפניסק נויטווענדיגסטע
 בעדע^פניסען• נויטווענדיגסטע די גל. ד. א. טהעאטער ,בוף א

 דעת דייטשק, חנם פון גרעםק־ זקק ארבייטער ענגלישק פון
 ווי־ בעדערפניסק, העכערע פיעל האט ארבייטער אמעריקאנער

 רוסישק חנם נעהמען זאלק *מץ אויב .ענג־׳ענדער דער
 זענעך בעדערפניטען זנינע אז ,זעהק סיר וועליק ארבניטער,

 די זקק ארבניטער שטאדטיגען חנם ביי .גלייף אומעטום ניט
 שקער זיף דארף ק ;דארפישק בנים ווי גרעסער בעדערפניסען

 3האפ אץ מקשען מיט מעהרער זיף טרעפט ק אנטהאן,



— 25

 אין עם .דארפישער דער ווי אויפגאבען גרעפערע דעריבער
 ‘פערשירע! איז ארבצטם־לוין דער אם ו; ניט, חדוש ק:ין דעחבער

.מלונות פערשידענע און שטעדט פערשירענע אין
 איך ארבייטם־לוין דעם פערגלייכען וועלען זאלען מיר אויב
(* :בילד אזא בעקומען מיר וועלען לענדער פערשידענע

 ארביישם־• וואשעגטאנער פו; בעריכם דעש פו; נענורען זענען ציפערן דיזע *(
. 1901 יאתר אין ביורא

.ארב־יטער אטערירףנער געבארעגע די וועגען ן-ך רעים רא **(

פראנקיי-ך דייטשלאנד ענגלאנד
 פעראיי־ די אין

 שטאאטען ניגטע
**אשעריקא פו;

דורכשניטליך
הורש א רובל 43

יך רורכשנים
חודש א רובל 31

^ליך דורנש
חורש א רובל 11

דורכשניטליך
חורש א רובל 71 ארבייטער טאג

. . 64 . . 62 . . 68 . 120 מאשיניסטען

. ־ 76 . . 57 • • 72 . . 131 שמיעדען

. 36 . . 67 . . 80 " ,118 שעסליא־עם ט

" . 62 . . 57 . . 68 . , 176 דריק-זעצעד

־ » 65 . . 58 , . 83 , « 208 מויערעד ’

 ,אוחאכען די עהקלערען צו נענוי ארט רער איו דא ניט
 פיעל פערדינט ארבלטער אמעריקאנער דער וועלכע צוליב

 אוחאכע הויפט די אויראפע. אין ארבגיטעד רער איידער מעהרער
 איעיגע ט*מ נאך זין־ האט אמעריקע אין וואם ,דערין לינט

 ערד פרייע פארראט גרויפער א געפונען צוריק יאהר צעהנדליג
 ולער פאר געקענט האט ארבןיטער אננעקומענער כיי יערער און

 זיין פיהרען און ערד שטיקעל א חנגען פאכט־געלד קליינע
 ארבי״יטער, צוצוציהען כרי רחקות. און דאגות אהן ווירטשאפט

 אזא צאהלען געמוזט אונטערנעהמער אינדוסטריעלע די ד׳אבען
 וואם פערדינפט רעם פון ה:ננער זיין זאל וועלכער ארבייטם־לוין,

 פויערען• אזעלבסטשטענחגע פיהרענדיג ,האבען קען מען
 זיך האבען ארבגיטם־לוין הויכען דעם דאנק א .ווירטשאפט

אמעחקאנער פון בערערפניפען נויטווענדעפטע די אויפגעהויבען
 ניט קען אננעפאהרענע די פון קאנקורענץ דן און ארבלטער ■

 אויף אמעריקאנער געבארענעם דעם פון שכירות די אראבזעטצען
 לעבענס־ זיינע פון ענטזאגען דארפען זיך ואל ער אז פיעל, י אז:

 זענען וועלכע ,פעראיינען פראפעפיאנעלע די :געוואהנהעטען



26* —

 ארבי״יטער, אמעריקאנער !,עבארענע דיי צווישען מעכטיג זעהר
 די פון שטרעבוננען די ווירערשטאנד אהעפטינען ארוים ווייזען

 האבען וועלכע ,ארבץטער פאהרענע5אנגן ביי .קאפיטאלימטען
 אמעריקאנער די ווי ,לעבענםב?גדערפניםען המבע 1אז^לכ? ניט

 פראפעסיאנעלע אין ארגאניזןרט ניט זענען וועלכע און גיפא
.נירעריגער זיך, פערשטעהט ,ארבייטם־לוין דער אין ,פעראיינען

 פון ארבגיטם־לין דעם פערנלייכען זאלען מיד אויב
 אז זעהען, מיר וועלען ארבגיטער, רוסלענדער און מעריקאנער*?

 פערדעען מויערער, די למשל ווי ארבגיטער, פארטען אייניגע
 ווי ,פיעל אז־וי אויך דורכשניטליך חודש איין אין אמעריקע אין

 און .יאחר איין אין דורכשניטליך פעררינט רופלענדער דער פיעל
 דאם קאסט אמעריקע אין וואס נארדערפאר, ניט איז דאם

 דארטען קאפטען פראדוקטען אייניגע ,אמת .טי_יער זעהר לעבען
 איז וועלכע ,געורכט )ענגלישע פלייש פונט א טהייערער: "עטוואם
 28 אנ׳ערך דארטען קאסט ,אונזערע( פון גרעפער עטוואס

 קאפטען אבער דערפאר ,קאפיקעם 48 בוטער פונט א ,קאפיקעם
 מעהל פונט א :ביליגער עטוואם פראדוקטען אנדערע דארטען

 קאפיקעס, 10 צוקער פונט א קאפיקעס, 4 געוויכט( )ענגלישע
 כהייערער. ניט אויך דארטען קאסט דירה א .רובל 1 טהע פונט א

 נאר קאסט אמעריקע אין לעבען דאם אז זאגען, מען קען בבלל
 אויראפעאישע אנדערע אין ווי טהי.יערער, פראצענט 10 א טיט

 מאל 3—2 דארטען פערדינט ארב:יטער דער אויב און ,לענדער
 מעהרער(, מאל 12—6 רוסלאנד אויראפע)לגבי אין ווי פיעל אז.י
 ,בעדערפניפען נייע בעפרידיגען צו מעגליכקרט די טאקי ער האט

.לעבען פון מעהרער נעניסען צו
 דער־ ניט אבער זיך בענוגענד ארבגיטער אמעריקאנער דער

 .חברים אויםלענרישע ד_ינע פון מעהרער פערדינט ער וואם ,מיט
 צו מעגליכקייט די איחס גיבען פעראיינען פראפ^פיאנעלע זי_ינע

 אין .שכירות העכערע א פאר קאמפץ שטענדיגען א פיהרען
 אמע־ די האבען (1900 בק 1880 )פון יאחר 20 פון פערלויף
 שטרניקען 14,457 ארגאניזירט פעראיינען פראפעפיאנעלע ריקאנער

 .רובל מיליאן 32 שטרייקענדע פאר אויפנענעבען האבעץ אץ
 פארנעקומען דארטען זענען שטרגיקען העלפט א ור מעהרער
 : שטרכיקען( אלע פראצענט.פון 52) ארבי״יטפ-לוין דעם צוליעב
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 7 ,לוין ארבמטם העכערען א פאר נעווען זענען פראצענט 45
 פריהערריגען דעם איינצוהאלטען ציעל דעם מיט—פראצענט

 אראבזעטצען(. נעוואלט ען האב הבתים בעל די וועלכען ארבמטס־לוין,
 ארבמטס־לוין חגר זיך האט יאהר 15 לעצטע די פון פערלויף אין
 ניט איז ראם און פראצענט 16' אויף נעהעכערט אמעריקע אין

 אזוי אין אמעריקע אין עמיגראציע די וואם , דעם אהף קיק^נדיג
 וואם ,איבערציינען לייכט זיך מיר קענען ציפערן דיזע פון .נרוים
 אין האבען פעראיינען פראפעסןאנעלע די מאכט גרויסע א פאר

.ארבי״יטם־לוין העכערען א פאר קאמפף

.בעדעג^גק ארבייטס בעסערע ד.
 ליגט רואם ,מאבט די פיהלענדיג אונטערנעהמער חור

 איהם פון זענען עס אבהענניג ווי זעהענחג קאפיטאל, זיין •אין
 אויף ווי ארבמטער, יי איייף 1¥РР צו ןא הויבט ,ארבמטער די
 ,בעגעהן זיך קען מען וועלכער מןט ,בעשעפעניש נןידעריגערע א

 געבען אריך אמאל און שימפפען ,מדלען קען מען וויל: מען ווי
 פערנעה• צי זיך ניט פאסט אלמן ת ■היי בעל רעם אויב .קלאפ א

 משרתים, ספעציעלע דערויף אויף ער האט ,דערמיט מען
 ארבמטער פון מענשענווערדע די בעלמדיגען מייסטרעם. ,אויפקוקער

 און נאטןירליכע גאנץ א פאר מען האלט ארם ווילדעסטען אויפ׳ן
 זיך בעגעהן דאס אויף אנצווומזען גענוג ס׳איז .זאך נעוועהנליכע

 ,אונטערזוכונגען שענדליכע די אויף ,ארבמטערינען ח ימיט
 ארויסגעהן במם פאבריקען פיעלע אויף נעמאכט ווערען וועלכע

 בעלמדי־ און אונפערשעמטהמט ,גראבקמם די אויף ,פאבריק פון
קאפ. ארבמטערם דעם אויף וומלע אלע זיך שיטען וואס גוגגען,

 סחורה, די אז ,שטענדיגדערצו שטרעבען פאבריקאנטען די
 בילינער. וואם קאסטען זמ זאל אויסגעארבמט, ז.:י בי_י ווערט רואם
 פון געמאכט ערגער נים זענען עי אויב ,סחורה ביליגע אויף

 אויסקאנ־ קען מען בעלנים, מעהרער קריגען מען קען אנדערע,
 פערדינסטען איינענע די פון מך ענטזאגען .סחורות אנדערע קורירען

 נעוועהנליך זיך ו%ט ביליגער-דאס ווערען זאל סחורה די כדי
 אויף ,אינסטרומענטען אויף אבשפארען פאבריקאנט, דעם נים

 נאר בלמבט ארבמטס־נעבער דעם .אונמעגליך אויך איז מאשינען
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 אן הפט עד וואם הוצאות, אזעלכע פון אבשפארען וועג: איין
 פוץ ליבט-ניט ביסעל א ,לופט ביסעל א אבשפארען :',"זייטיגע

 אנ'= נעהטט ער .ארבי״יטער די פון נאר ,זי־ פערשטעהט ,זיך
 פיעל צוזאמען שפארט ער ארבניטער, די פאר דירה איינגערע
 שעה׳ן פערברענגט טען וואו ,געביידע שמוציגע איין אין מענשען

 ,לוסטרייזען א־יף . לופט פערגיפטעטע ,שטיקענדע א אין לאנג
 אוים־ פאבריקאנטען די זיך פערגינען זיך פאר לופטקורארטען אויף

 אויף רובל אנ׳איבערינען אבער אויסגעבעץ טויזענדער; צוגעבען
 פאר׳ן זונענשטראהל אליכטיגען אויף ,לופט פרישע ביסעל א

 ניט! געלט קנין נעבאך זיי האבען דערויף אויף—,ארבניטער
 ,ענגשאפט אין היטץ אין דארטען שטיקען ארבניטער די זיך זאלעץ
 הארט וועטען ,לרנגעץ זניערע ווערען אויסגעפוילט דארטען זאלען

 וועט ,ווערען קראנק דעו־ וועט ,נענוג דא אין אדבי״יטער ? עם
.אנ׳אנדערען קריגען מען

 אין לעבען און געזונד ארבניטערם צום נלייכגילטינקייט די
 ניט זיך פערגינען זגי אז ,גריויס אזיוי קאפיטאליסטען די ביי

 די אז שוץ־מיטלעץ, פארשידענע אויף רובל עטליכע אויסצוגעבען
 זאלען זני מאשינעם, די אן פערטשעפענען ניט זיך זאלען ארבניטער

 ראד, א אינטער אריינפאלענדיג קאיליקעם, אייביגע קיין ווערען ניט
 אין ווערען פערשאטען ניט זאלען זיי ,מאשינעץ־פליגעל א א־נטער

 ווערען דערשטיקט ניט דארטען זאלען זני ,קויהלענ־נריבער די
 אונפאר־ קלענסטער דעד ביי אנבאפען זי־ קען וועלכע גאז, פון

 טוטעל, אין נאכאנאנד שעה׳ץ אייניגע ארבי״יטענדיג .זיכטיגקניט
 פערדולטער דער פערלירט ,לופט פערפעסטעטע און גערויש

 אז זיך, היטען צו פארזיבטיג, זי_ין צו פעהיגקייט די ארבגיטער
 וון .פום א ,האגד א אריינדרעהען ניט איהם זאל מאשין די

 אונטער רעדער, אפענע די צווישען זיך ער דרעהט אנ׳אווטאמאט
 דער פון קרבן א זעלטען ניט ווערט און רימענם שווימענדע די

 גרוב־ די ווענען שוין רעדט ווער .געלר־ני\צינקי_יט בעלי־בתישער
 •שום קיין טיוידט פון ראטעווען ניט אפט קען עם וועלכע ארבניטער,

 שולדיג רוב דאם ס׳זענען אונגליק וועמענס אין און פארזיכטיגקנוט
 די אויף אנצואווייזען גענוג ס׳איז .אלמן אונטערנעהמער דן נאר

 איי פארגעקומען 1906 מערץ אין איז וועלבע קאטאסטראפע,
 קויהלען־גרעבער מאן 1200 נאהענט וואו )פראנקרייך(, קאךיער
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 וואם דעם, צולע הגיל געווארען דערשטיקט און פערברענט זענען
 נויטהיגע די אנגעווענדעט ניט האבען קויהלען־מאגנאטען די

.פאחיכטם־מיטלען
 געלד־גייציגקייט די פראלעטאריאט דעם קאסט נפשות וויפיעל

 און וועלט דער פון געהען מענשען וויפיעל קאפיטאליסטאן, די פון
 זעהען מען קען "אונגליקפצופאלען" די צולע קאיליקעם בלניבען

 דא ברענגען מיד וועלכע , פטאטיפטיק ר ע ל ע י צ י פ א דער פון
 "אונגליקם־ פון זענען אליין דגיטשלאנד אין .דייטשלאנד צו בנוגע

:צופאלען"

יאהר אין
1904

יאח־ אין
1903

יאחר אין
1902

.................געויארען געהרנ׳עט

געוו^רען•־• פץרוואינדעט שוו;!ר

8752

128,921

8370

121 005

7842

112,059

 דייטשלאנד אין זענען יאהר 3 פון פערלויף אין הגיסט דאס
 צייט דער פאר וועלט ער ד פון אוועק ארבגיטער 24,964 ן לגי א

 ,פערוואונדעט" "שוועד געווארען זענען ארבגיטער 361,985 און
 צופא- "אונגליקס פין קאיליקעם געווארען זענען גערעדט: פשוט׳ער

 יעל ווים פארצושטעלען ל:יכט זיך אין ציפערען דיזע פון לען".
 אלע קאלב גאלדענעם דעם ברענגט קלאם ארבגיטער דער קרבנות

 שווער-פערוואונדעטע און טוירטע פון געשטאלט דעם אין יאהר
 אויפגע- יעהרליך ווערען זיינע מחנות גאנצע .פראלעטאריער

 אהן טומעל, און רעש* אהן קאלטבלוטיג, ,רוהיג שלאכטעט
 פויקען אהן פאנצערשיפען, און הארמאטען אהן קרינסקינדיגונג,

טרומעטען! און
 פאבריק־אינספעקצןע די האט רופלאנד אין אונז ביי

 אויף אונגליקסצופאלען"" 27,135 —1901 יאהר אין דעניפטרירט
 זעקפטעל א אויף נאד הי״יפט דאם זאוואדען, און פאבריקען צ919

 דער אונטער געפונען זיך האבען וועלכע פאבריקען, אלע פון
 1901 יאהר דער אז און ,(*אינפפעקציע פאבריק דער פון השגחה
 קענען יאהר אויפנאהמ׳ם קגין ,הכלל מן יוצא קיין געווען טני

זענען 1903 יאהר אין :ציפערען פאלגענדע די פון ען??ה; ר

 ־טען1 דעם זיך האבען ע נספעקצ פאבריק-א דער פון השגחה דער אוגטער *(
.זאוואדען אץ פאבריקען 27ДВ5 געפונען יאהר 1902 •יאניאר
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 רעגי־ ארבעטער 92,237 מיט פאבריקען מאפקווער 647 אויף
 ף7 צו ה. ד. , אונגליקס-צופאלען 8976 געווארען • סטרירט

 :.רבייטער־ טויזענד יעדע א־ויף פערוואונדעטע אין גע׳הרג׳עטע
 פראלע דער 1902 יארד אין געהאט האט קרבנות מעהרער נא־

 27316 פון ארמעע עין :איוואנאווא־וואזנעפענפק פון טאריאט
 צו ה. ד. פערוואינדעטע, און גע׳הרג׳עטע 9858 פערלארען האט
 האבען פערלוסט גרויפען אזא טויזענד. יעדע אויף קרינות 364

 רעש אין גענעראלען העלדישע רוכישע אונזערע נאר געהאט
.קריג רופיש־יאפאנישען אונגליקליכען
 וועלכע געזעצען, מיר געפעען לענדער אלע אין במעט
 פארזיכטפ געווישע אנצואווענרען אונטערנעהמער די‘ פערפפליכטען

 כמעט צופאלען; אונגליקס אזעלכע פץרקומען ניט פ׳זאלען מיטלען,
 און העיענישע די וועגען געזעצען מיר געפינען לענרער אלע אין

 אבער ווערקשטאטען, און פאבריקען די פון בעדינגונגען פאניטארע
 אויב ,זיין צו עובר לי.יכט גאנץ פאבריקאנטען די איז געזעצען דיזע

 אבטונג ניט וו^לען ארגאניזאציעם עיערע אויב אלמן, ארבייטער די
 אויבען שוין האבען מיר .ווערען ערכיעלט זאלען עי אז געבען,

 אין אונז בי_י ווי דערוחיזען וועלבע ,ציפערען אייניגע געבראכט
 געזעץ צובליקטער און צערישענער דער אבגעהיט ווערט רוסלאנד

 רד צו איז פאבריק־אינשפעקציע די גוטהערציג וון ,1897 פון
 פאקטען אזעלכע .געזעץ דעם עובר זענען וועלכע ,פאבריקאנטען

 ניט און צויטונג ארבויטער יעדער אין פיעל זעהר געפינען מען קען
 וואם צי_יט דער אין נאר .אויכלאנר אין אפילו נאר ,אונז ביי נאר
 דער אז ׳האבען מ־רא רארף פאבריקאנט אויסלענדער דער

 זאך, דער אין ארוינמישען ניט זןך זאל פעראיין פראפעפיאנעלער
 געפיהלט צייט לעצטער דער בין פאבריקאנטען אונזערע זןך האבען

 רעם מיט אז ,געוואופט האבען עי פראנקרייך״. אין נאט ווי״
 ותורען, צו מושווה שווער ניט איז פאליצץ און פאבריק־אינפפעקטאר

 ניטא די פאר אין גופא ארבייטער די אנבעלאנגט איז אם1ו און
 געפינע♦ שוין זיך פ׳וועט אויב .האבען צ,: מורא וואם שטארק

 בעל־ פאר׳ן האבען ניט מורא קיין וועט וואם הציף, א אנ'<רבי_יטער
 זיך וועט ער איידער איז קלאגען, וועלען זיף וועט און הבית

 און ,אויגען די ארויפקריכען איהם וועט יושר און דין א דערשלאנען
קאפטען איהם ראם וועט ,דערשלאנען יע ש־וין זי־ וועט ער אויב



 ,צעהגטען א פערזאגען וועט ער אז ,געזוגד און געלר פיעל אזוי
 ,ארבייטעד די מיט בעהאנדלונגען מענשליכע פאר קעמפפען

 דעם בעשיצען זאלען וואם געזעצען, אזעלכע פאר קעמפפען
 ווערקשטאט, און פאבריק אויפ׳ן לעבען און געזוגד ארבייטערס
 אין ווערק דורכגעפיהרט זאלען געזעצען דיזע אז קעטפפען,

פעראיינען. פראפעפיאנעלע די פון אנ׳אויפגאבע איז ראם —לעבען

.אליפגאבק קולטורעלע ה.
 בילדונל די אפילו■ נאר ,פראדוקציאנם־מיטלען די נאר ניט

 דאם נאר ווי . רניכע די פון מאנאפאל א צויטען היינטיגע אוי־ איז
 איהם ליבען ,פעח־עען צו עטוואס פעהיג ווערט ארבייטער־קיגד

 ארבניטער פאר׳ן .ווערקשטאט אין פאבריק, א׳ויפ׳ן אב עלטערן די
 זעהר אה ער און ,לאסט אשווערע משא, א קינד ראם איז

 אנ׳על־ געבען .יאף דיזען פין ווערען פטור קען ער אז צופרידען,
 וועט ער בין לערנען זיף איהם לאזען שוהל, אין קינד טערעס
 היינטיגע זיך קען תענוג אזא—מענש פאלשטענדיגער א ווערען
 אונזער וועגען ניט שדין הידען מיר .נלד דער נאר אנטהאן צייטען

 לערנען געבען צו מחויב ניט גאר זענען עלטערען די וואו ,רוסלאנד
 ,לענדער יענע אין אפילו שוהלען; נירריגע די אין קינדער דיערע

 אין דינדער זיינע שיקען צו פ::רפפליכטעט אי! בירגער יערער וואו
 ד שמא אים ניט ארבייטער דער אויך אין יאחר, 14־12 ביז שוהל

 קינדער די פון וויסענשאפט פאר איו ניט וואסער ארויפצוטראגען
 אין נעכט אויך אמאל אוי טעג גאנצע פערברענגענדיג .שוהלען

 ,דאס אפילו אפט גאלן ארבייטער דער פערגעסט ווערקשטאט,
 זיך סטארעט מען אז ,נאף בפרט . געקענט אמאל האט ער וואם

 נאך, בפרט ,וויסענשאפט קיין געבען צו ניט שוהלען קינדער די אין
 ,קעפ די קינדער די פערדולען צו אז־וי זיף סטארעוועט מען אז
 קענען ניט קיינמאל אהין שוין זאל וויסענשאפט אמת׳ע קיין אז

 זי״י—מאסקען אלערליי אונטער יעזוץ.יטען ,גלחים ,רבנים .ארנין
 קיגדער, דן פוץ ענטתיקלונג די אויף איינפלום אברניטען האבען

 אזוי זענען .און מח קינרערשען צום צוטריט פרניהעץ א האבען יני
 געהארכזאמע או־יסוואקסען זאלען ז:י פץ אז תלמידים, עיערע מדריף
.מעלקען און שערען זיף לאזען וואם ,שעפעלעף כשר׳ע



 דער פון אריויסגעהענחג .גאר נים נאף אין דאס אבער
 זיין בעפרייען נים נאף ארבייטער דער קען ,פאלקםשוהלע

 יעזואיטען און בורזשואזיע די וואס נעטצען, די פון .רשטאנד פ
 פון שטראהלען גאלדענע די איויף איהם. פאר פערשפרגיטען

 צונ׳ויף פליהען קלאםען הערשענדע די פון וואונק א־ויפ׳ן קאפיטאל,
 מהנה דיזע און ,ליטעראטארען און "נעלעהרטע" פראפעפאו^ן,

 וואם ,שרייבערלעף און שרייבער לעהרערלעך, און •לעהרער
 אלע זגיערע אן ווענדען ליטעראטור, און שוהלען די פערפלגיצ׳^ן

 צו פאלקם־מאםען, די פון מח רעם פעדפינפטעחן צו קרעפטען
 קרינען און טהעאריעם פאלשע בעשאפען עי הארץ. עיער פערגיפטען

 בעקימען און היסטאריע דן פאלפיפיצירען עי געהאלט, דערפאר
 מים וויסענשאפט ריינע די אמת׳ע, די בעדעקען עי מעדאלען,

 ,רגין איז וואם ,אלץ לגיערן2פערי עי ,מאנטעל קאזיאנעם חקען א
 עי ,מאראל און אמונה פון כמארע פינסטערע א מים עהרליף און

 דעם בעהאלטען צו נאר ברגים דער און לענג דער אין זיף לעגען
 איצטינער דער פון קאנטראסטען שארפע די פערנלעטען צו ,אמת

 אין פינפטערניש, אין ארבייטער־מאםען די האלטען צו געזעלשאפם,
 רגיכע די פון הערשאפם די פערלעננערען צו אין אוניויסענהייט

•1קלאס?
 עקאנאמישע זגינע צובח:כען נים קען ארבגיטער־קלאם דער

 קגיטען, גגסטיגע די צוברעכענדיג נים קגיטען, פאליבישע און
 בעפרי-יאונגם■ עין פיהרען נים קען ער געשמירם, איז ער וועלכע אין

 און פערשימעלטע די פון שכל זיין בעפרי-יענדיג נים ,קאמפף
 איהם האבען לעהרער און רביים זיינע וואס ,וויסענשאפט גיפטינע

 אמת׳ע די ליגם עם וואו פערשטעהן, דארף ער אננעשטאפט.
 ער פערקנעכטונג, פאליטישער אין עקאנאמישער זיין פון אוחאבע

 די מים אינטערעסען זגינע פון געגענזאץ דעם פערשטעהן דארף
 איצטינער דער אין לאגע זיין ,קלאסען רייכע די פון 'אינטערעסען
 בעפרייהען זיף קען ער וועלכע דורף ,מיבלען די און ׳געזעלשאפט

 דארפען פעראיינען פראפעפיאנעלע די .לאגע איצטיגער דער פון
 דעם אדיפצוהעבען אנ׳אדיפנאבע פאר שטעלען דעריבער זיף

 וואס .ארבגיטער־קלאם פון צושטאנד גגיסטיגען און קולטורעלען
 שטארקער אלץ ,ארבגיטער ער ד זיין וועם עם בעוואוסטזיניגער

שטרעבען ער רועם קלערער אלץ ,ארגאניזאציעס זיינע זיין יועלען
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 וויסענ־ .קאמפף זי_ין זיין ררעט מעכטיגער אלץ ,צינלען זיינע ־צו
מאכט... איז שאפט

.Ш

 אפעם;אנעלע*פ די ערפילען מיטלען .וועלכע דורך
? אויפגאבען דיערע פעראיינען

.קא;טךאקטד קאלעקטווערזא.
 דיקטירען צו שוואך צו איז בעזונדער ארבייטער יערער

 ארבי״יטם־ דעם ניט והים ער ; ארבצטם־געבער רעם בעדיננוננען ־זיינע
 אויף נאכפראגע די איצט איז עם גרוים ווי ניט ווי״ים ער מארק,

 ארבגיטס־קראפט. פון אנבאט דער איז עם גרוים ווי א-ן ארבייטער
 ארוים־ ארבייטער דער מון ,נויט און הונגער דורך נעטריעבען

 ער וואם ,סחורה איינצינע די פערקייפען מארק אויפן טראנען
 דער ,סחורה זיין אויף פריי: דער .ארבי״יטס־קראפט זיין , האט

 ,אומשטדענדען פיעל אזוי פון דערביי זיך ווענדט ,ארב״יטס־לוין
 וועלכע געגען און בעזייטינען צו אימשטאנר ניט אי: ער וועלכע

 סחרה, זיין פון ז פריי דער .קעמפפען צו קראפט קיין ניט האט ער
 די פון קאנקורענץ דער אן דך ווענדט ,ארבגיטם־לוין דער

 דעם פון הארטנעקיגקייט דער פון אן ארבגיטער פ׳יאיירינע
 אומ־ אזעלכע ביי אז ,זעלבסטפערשטענדליך .נעבער ארבעטם
 מעגליכקלט פאלקאמע די ארבלטס־נעיער דער האט שטענדען

 ארבגיטען שטעלען דך זאל ער ,ארבדטער רעם צוויננען :צו
 .ורל ארבייטם־געבער, רער ער, והלכע בעךנגננען די .אויף
 אויף ווארטען צו מעגלינקניט גרעסערע א האט פאבריקאנט דער

 אבעסער^ן אויף ארבליטער דער איידער ,ארבגיטער וועלוועלערען ׳א
 ניט צווענט איהם ,הונגער דער ניט טרייבט איהם :.בעל״הבית

.דלות דער
 פיהרט ארבמטם־נעבער מיט׳ן ווען אבער, אי: אנדערם גאנץ

 דער נאר בעדנדער, ארבדטער יערער ניט אונטערהאנדלונגען
 ווייס פעראיין פראפעסיאנעלער דער .פעראיין פראפעסיאנעלער

 סחורה־ דער זיך געפינט עם אצושטאנד פאר וואם אק .בעסער
 וועניג ארער פיעל אין איצט זיך מען נ־ויטיגט צו ,מארק

3.
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 אויף■ ווירקען .גראד נעוויפען א בין וויעדער, ,קען ער ; אריגיטער
 ארומנעהטענדע :זיך צווישען ארבגיטער די פון קאנקורענץ דער

 ניט ער קען , פראפעפיע געוויפער א פון ארבלטער צאהל נר־ויפע א
 .צועיטען דעם אויפשטי״ינען זאל ארבניטער איין אז דערלאזען,

 וועלכע ארבגיטער, יענע צו בנונע פאיריקאנט פון ווילקיר רער
 אז ווייס, ער ווייאלד ,ווערען אבנעשוואכט מוז ארבגיט, זוכען

 נאר ,יעזונדער ארבי״יטער יעדען טיט ניט טהאן צו האט ער
 דארפען ארימטם־-יעדינגונגען די ,פעראיין נאנצען א ט מי

.בעפערע עין דעריבער
 אומעט־ם דערייער שטרעיען פעראיינען פראפעסיאנעלע די

 אויפא״בי״יטעי פאבריקאנט ד;ר זאל קאנטראקט דעם אז ,דערצו
 פראפעסיאנעלען מיט׳ן נאר ,בעזונדער ארבי״יטער יערען מ%ט ניט

 פאר אנ׳אלנעמי״ינער זיין זאל קאנטראקט דעו־ אז ה. ד. פעראיין,
 מען ווי אדער, ארבי״יטען, איהם בי_י וועלען וואס ארבייטער, אלע
 מיטגליעדער אלע קאנטראקט". "קאלעקטיווער א אנדערם, עם רופט

 צו־ אננענומען זיך האבען וועלכע פעראיין, פראפעסיאנעלען פון
 פעראיין פראפעסיאנעלער רער וואם בעדינגוננעך די איויף ארבץטען

 און אימא" דעם דרטען צו מחויב דאן זענען איגעמאבט, האט
 פראפעפיא• פון הסכמה דער אהן ארבלט די ווארפען ניט טארען
פעראיין. נעלען

 ראם קעטפפען אונטערנעהמער די אז זיך, פערשטעהט עם
 ניט זיך ווילען עי .קאנטראקט קאלעקטיווען דעם געגען ריוב

 י2ז וועלכער אונטער פרגיהניט", פער;ענליכערע דער מיט ש;ידען
 קרעפטעך די ארבי״יטער פון ארויסצמיהען פרייהייט די פערשטעהען

 דעם און עי צווישען אז דערלאזען, ניט ווילען עי ביליגער; וואם
 7 מאכט אנ׳ארנאניזירטע שטעלען זיך זאל ארבגיטער הילפלאזען

 אונגינ- אנצונעהמען צווינגען ז?י וועט וואם ,אנ׳ארעיטער־פעראיין
 רער וואם שארען, מאטעריעלען דעם א־ויסער .בעדיננונגען סטיגע

 האט ,א־נטערנעהמער די ברי״יננען קען אבמאך קאלעקטיווער
 מאכט די פערשטארקט ער :עי פאר חסרוין א נאך מאך אי ער דיז
 איינפלום. עיער פערגרעסערט און פעראיינען פראפעסיאנעלע די פון

к קאפיטאליסטען, די פאר בי״יז אזא געווען ניט נאך וואלט דאם 
 נאר פערנומען ־(זי וואלטען פעראיינען פראפעפיאנעלע די אויב
 ניט זיך וואלטען אינטערעסען, פראפעפיאנעלע שמאלע מיט
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 ניט וואלטען און פאליטיק ארפעיטער בריטע מיט אינטערעפןרט
 אינטע־ די צו צוגעפאפט זיין זאל וואם ,טאקטיק אזא געפיהרט

 וואלטען קאפיטאליפטען די . ארבליטער־קלאם גאנצען פון רעפען
 פעראיינען פראפעפיאנעלע די נאכצוגעבען געווארען מרוצה ראן

 אנדערע אריף הערשען צו אלגין נאד ,געביט עקאנאמישען אויפ׳ן
 ניט עי פאר דאן וואלט פעראיינען די פון איינפלום רעד .געביטאן

 אבער זעהט זיך פאר געפאהר גרויפען א .געפעהרליך אווי זיין
 וועלכע, פעראיינען, פראפעפיאנעלע יענע אין בורזשואזיע די

 ,ארבייטער פאר׳ן לאנע עקאנאמישע בעפערע א פאר קעמפפענדיג
 זעלבער רעד אין שטרעבען ,ארבגיטם־בעדינגונגען בעסערע פאר
 עקפפלואטאציע פון מעגליכק־יט די פערניכטען צו נאנצען אין צייט

 די זעהט זיך פאר געפאהר גרויפען א .■מענשען דורך טענשען פון
 זענען וועלכע פעראיינען, פראפעפיאנעלע יענע אין בורזשואזיע

 זיך בענוגנען און גייפט פאציאליסטישען רעם מיט דורכנעררונגען
 טאקטיק, אזא מיט טאקטיק, פראפעפיאנעלע אנ׳ענגע טיט מט

 פון נע לא מאטעריעלע די וויילע א אויף פערבעסערענריג וועלכע
 די ניט גאר בעריהרט ארבי״יטער, פראפעפיאנעל־ארגאניזירטע די

. מאסע ארבלטער־ איברינער רעד פון אינטערעסען
 פרא- ע כ ל ע ז א פון איינפלום און מאכט די פערגרעבערען

 אט און נעפעהרליך, בורזשואזיע די פאר איז פעראיינען פעסיאנעלע
 פראפעסיאנעלע די וואו ,לענדער יענע אין אז ,טאקי מיר זעהען

 גייסט סאציאליסטישען דעם מיט דורכנעדרוננען זענען פעראיינען
 אין ארויס בורזשואזיע די טרעט דניטשלאנד( אין למשל )ווי

 ;קאנטראקט קאלעקטיווען דעם געגען קאמפף העפטיגען א
 בעגרענצען וועלכע ,פעראיינען פראפעכיאנעלע יענע ,פארקעהרט

 וועלכע אינטערעסען, תין־פראפעפיאנעלע מיט טהעטיגקייט עיער
 די למשל )ווי צעכען־גייסט אלטען דעם מיט דורכגעדרונגען זענען
 ניט בעגעננען אמעריקע( און ענגלאנד אין טרעדיאוניאנען אלטע

 אין דורך פיהרען און קאפיטאליסטען די פון ווידערשטאנד אזא
. קאנטראקט קאלעקטיווען דעם ערטער פיעלע

 וועלכע רוסלאנד, אין בעוועגונג פראפעפיאנעלער דער א־ויף
 פאציאל־דעמא־ דער פון איינפלום דעם אונטער אויפגעוואקפען איז

 פון שטעמפעל דער געלעגען אן אנהויב פון איז ,קראטיע
גענומע. האבען פעראיינען פראפעפיאנעלע די פלאפען־בעוועגונג. א

פ. פ יו. )ד.
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 דער וועלכען קאמפף, בלוטיגען דעם אין אנטהי״יל אנ׳אקטיווען
 בארבארישען אלטען דעם טיט פיהרט פראלעטאריאט רוסלענדער
 פארטייען סאציאליםטישע די טיט צוזאמען ,־ רעזשים פאליטישען

 דעם ניט לאזען וועלכע מניעות, אלע יענע געגען זיי קעמפפען
 פאר־ נעהן און קרעפטען זיינע פריי ענטוויקלען פראלעטאריאט

 .יא" קאפיטאלןסטישען פון בעפרי_יאונג פאלקאטער זיין צו ווערטם
 געהען פעראיינען פראפעפיאנעלע די וואם ,דעש צוליב טאקי און

 פראלעטא־ פון פארט:.יען פאציאליסטישע די טיט האנד ביי האנד
 זיי ג^גען ענטשלאסען אזוי אחים אונטערנעהמער די טרעטען דיאט,

 זגי טרעטען ענטשידען אנערקענען. ניט עי אופן בשום ווילען און
 העפטיגען א פיהרען און קאנטראקט קאלעקיטיווען גענען ארוים

 ארויסנעשטעלט ווערען ע עלב וו ,פאדערונגען יענע נעגען שטרייט
 ארבי״יטם־נעבער די .פעראיינען פראפעסיאנעלע די פין נאטען אים

 , ’ ,פרייהייט יענער פון ורלען נוטען טיט׳ן ענטזאגען זיך ניט קענען
 דעש דריקען צו פרייהייט פון געהאט, איצט ביז האב^ן זיי וחולכע

 הארטנעקיגען א אהן מעגליך. געווען נאד ס׳איז ורפיעל ארבי״יטער
 די וועלען צדדים במדע פון אפפערען שווערע טיט קאטפף

 און ,קאנטראקט קאלעקטיווען קי_ין אנעהטען ניט ארבי״יטס־געבער
 צו געגרגיט זיין דארפען פעראיינען פראפעסיאנעלע אונזערע

קאמפף. דיזען

ארבייטפ״לוץ. מינימאלער ב.

 קאפריז □*ד פון אבהענגיג ן ז ניט זאל ארבגיטער דער כדי
 זיך .זאלען ארבליטס־נעבער די בדי ארבמטם־געכער, פון אוןווילקיר

 יענע פון ארבי״יטסקראפט בילינער דער טיט בענוטצען קענען ניט
 פאדערען ,פעראיינען אין ארנאמזירט ניט זענען וועלכע ,ארבייטער

 קאנטראקט קאלעקטיווען אין אז ,פעראיינען פראפעסיאנעלע די
 ה. ד. ,ארבגיטם־לוין טיניטאלער א בעשטימט פינקטליך זיין זאל

 פון ארבי״יט סארט יעדען פאר טאריף אנ׳אבגעשטעלטער זיין ס׳זאל
 ניט אראבזעצען ניט טאר עם וועלכען ,אטאריף—פאך, דיזען
 פראפעסיאנעלער דער ארבי״יטם״געבער. דעו־ ניט ארבייטער, דער

 ארכי״יטסייגעבער די טיט צוזאטען בעשטיטט וועלכער ,פעראיין
 דערביי זאל אונטערנעהמער דער אז אויף, קוקט טאריף, דעם
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 ארבייטם־געב^ר רער אויב ;ארבליטם־בעדינגונגען די בייטען ניט
 וויל ער , למשל ,אויב ,או־בייטס-בעדינגונגען די אומבייטען וויל

 וועלכער ,מאטעריאל רויהע פארט אנ׳אנדער געברויכען צו אנהליבען
 אריינפיהרען וויל ער אויב אדער ,שווערער ארבליט די מאכט

 אנגע־ ,אינטענזיווער ארבליט דל מאכט וועלכע ,מאשין נייע א
.טאריף רער ווערען אומגעבלטען אויך מוז שטרענגטער,
 )אין לאנקאשיר פון בוימוואל״שפינערייען די אין למשל

 פון גרויס די בעשטימען וועלכע ,טאריפען עקזיסטירען ענגלאנד(
 די .געגענד דיזען פון בוימוואל־שפינערי-יען אלע פאר ארבליטם־לוין

 אזוי זענען ,אויסגעטייטשט פינקטליך אזוי דערביי זענען טאריפען
 אוץ צלפער מיט זייטען 85 גאנצע פארנעהמען זלל אז ,דעטאליזלרט

 .מאכען ניט שוולנדלען קיין קען צדדים בלידע די פון קללנער
 זענען וועלכע ,קאמבלנאציעם אלע אויפגערעכענט זענען יארטען
 די מאטעריאלען, רויהע ד; בעשטימט קלאר שפינען, ביים מעגליך
 רער אויב גל. ד. און ארבייט מאשין די וועלבע מיט ,גיכקייט

 אויב אדער ,בעדינגונגען דל פון אייגע אומבייטען וויל פאברלקאנט
 איו מאטעריאלען, רויהע נייע ,מאשין נייע א אריינפיהרען וויל ער
 און פעראיי־ פראפעפיאנעלען דעם מודיע רעם וועגען גלייך ער

 רער אין ספעציאליסטען אמת'ע בעאמטע, זיינע גלייך שלקט יענער
 גאנצע! רעם מיט בעקאנט אויסגעצי״יכענט זענען וועלכע ארבייט,

 און סחורדדמארק פון צושטאנד דעם טיט ,צווייג אינדופטריע
 פעראיינען פראפעכיאנעלע די פון בעאמטע דיזע .ארבייטם־מארק

 פאבריקאנטען, די פון פערטרעטער די מיט צוזאמען זיך קומען
 די אדער ,מאשין נייע די ווירקוגג א פאר וואם גענוי, בעטראכטען

 פאברי• און ארבליטער די פאר האבען וועט מאטעריאל רויהע נייע
באריף. דעם זי״י בעשטימען אויפפארשונגען דיזע לויט און קאנטען

 ווערט אדבעטם־לוין נארמאלער דיזער אז זיך פערשטעהט עם
 ,זיך בי_יטען בעדינגונגען די אויב .אויביג אויף ניט בעשטימט

אור פערשלדענע צוליב אן הויבט כאבריקאנט דער אויב ,למשל
 נאר־ פארין העכער איז וועלכער פערדלנסט, אזא בעקומען כען ?{

 בעקוטען, פאברלקאנטען איבריגע די וואם פערדינפט, מאלען
 אומצובייטען פאבריקאנט דעם פאר פעראיינען ארבי״יטער דל לייגען

 געניסען עטוואם אויך זאלען ארב״טער די אז אזוי, טארלף דעם
 אונטער אן זיך הויבען עם .פערדיגסטען פערגרעסערטע דל פון



— 38 —

 ארבץטם־נעהמער און געבער’ארבייטם דן צווןשען האנדלוננען
.ארבגיטער דן לטובת אומנעביטען ווערט טאדיף רער און

 פער־ פראפעפיאנעלע אזעלכע וועגען גערעדט אלץ איז ראם
 עי וועלכע מיט און אנערקענען פאבריקאנטעץ די וועלכע ,איינען

 ניטא אה דא .קאנטראקט איקאלעקטיווען מאבען צו איין שטימען
 "עיטיגע" די פון קאנקורענץ די פאר האבען צו מורא וואם שטארק

 פער־ זי־ האט פאבריקאנט דער ווניל ,ארבניטער ארגאנהירטע ניט
 גאנץ .ארבגיטם־לויץ מןנימאלען אגעוויסען צאהלען צו פפליכטעט

 פראפעסיעם, יענע אין און לענדער יענע אין אבער איז ענדערם
 פראפעסיאנעלע די אנערקענעץ מט ווילען אונטערנעהטער די רואו

 עי מיט ווילען און ארבי״יטער די פון פערטרעטער אלם ערא״׳נען2
 דא .אבמאבען קנינע און אונטעדהאנדלונגען קנינע אין ארנין ניט
 דורך ניט ווערען דורכגעפןהרט לוין־טאריף מינימאלער דער קען

 ארבניטם־ די מיט קאמפף א דורך נאר פשרות, און אונטערהאנדלונגען
 אשטרייק בעת אז , זיך פערשטעהט . אשטרייק דודך געבער,

 אבער ,געפעהרליך זעהר אויך ארבלטער אונארגאניזירטע די זענען
 ניט דער .צניט פריעדליכע נארמאלע א אין ווי פיעל אזוי ניט

 ו עין ניט זאל ער אונבעוואוםטזיניג ווי ,ארבעטער ארגאניזירטער
 פו; שטעלע די אויף געהן וועט ער איידער זיין מישי גוט זיך וועט

 פעראכטעט ווערט שטרנוק־ברעבער א : ארבץטער שטרייקענדען א
 ראם שטעמפעל, קינים ליגט שטרייק־ברעכער אויף ,פערפאלגט און
אבצואוואשען. עך פון שווער ס׳איז וועלכען אפלעק, אה

 די קענען ,ארבגיטס-לוין מינימאלען א זיך דערשלאגענדיג
 פרובט די אונגעשטערט געניסען ניט דעסטוועגען פון ארבץטער

 ארויס קוקט אויג גניציגע פאבריקאנט׳ם דעם .קאמפף עיער פון
 די פון סאלידאריטעט דן נאר ווי . פיינד זיינע אויף לויערט און

 פראפעסיאנעלע די אין נאר ווי אבגעשוואכט, ווערט ארבגיטער
 נאכלעסינקייט. און זארנלאדגקניט פון סמנים זיך בעווייזען פעראיינען

 ווילען און פיינר עיער אויף אדויף ארבי״יטם־געבער די זיך ווארפען
 שווערען א נאך האבען עי וואם ,דאם ארויסרננסען איהם פון

 אונמעגליך איז פאבריקאנט דעם אייב .אבגעבען געמוזט קאמפף
 די געמאבט האט ער וואס הנחות, די צורןק אבצונעהמען אפען

 ער • פערמאסקירטערהעד טהאן צו דאם ער זוכט ,ארבניטער
 געקענט ניט האט מען וועלכע ,ארבי״יט סארטען נניע ארנין פיהרט
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 בעשטימט ניט דערןבער איז עם וועלכע וועגען און זעהען פאדויס
 ביליגערע נייע געברויכען צו• אן הויבט ער , טאריף קיין ־געווארען
 ארבניטער בנים אב נעהמען וועלכע ,מאטעריאל רו־יהע פון סארטען
 וועלכע און הארעוואניע מעהרער און ארבייטסצניט מעהרער
 אויב דעריבער און וו. ז. א. ביליגער ארבניטפ״נעבער רעם קאסטען

 פון מען זאל פריעדען פין צייט דער אין אז תןלען, ארבייטעד •די
 אין דערשלאנען זיך האבען עי האם ראם, צוריק אבנעהמען ניט עי

 "בעוואפענטנר א זיין פריעדען עיער דארף ,קאמפף פון צייט דער
 שטענדיג דארפען פעראיינען פראפעפיאנעלע עיערע ,פריעדען״

.בערייט קאמפפם און קאמפפם־פעהיג זיין
 דערשלאגען ארבייטער די זיך האבען לענדער פיעלע אין

 וועלכע ,אונטערנעהמונגעץ אזעלכע אין לויךטארןף אמינימאלען
 קאפיטאליסטישע אין .געמנינדען און מלוכה דער צו געהערען
 דעם אויף מלוכה־אונטערנעהמינגען די זיך האלטען לענדער

 רעם או־יף ווןרטשאפט, קאפןטאליסטישער דער פון פונדאמענט
 אונטער^ איהרע מיט . מעהרווערטה און לוין־ארבייט פון פונדאמענט
 די ארבייט נעבען צו אויסען ניט מלוכה די איז נעהמונגען

 די פון בעקומט זי וואם פעררינסט, די נאד ,ארבגיטםלאזע
 די איז פערדינסט פון מקור דער ווי אזוי און .אונטערנעהמונגען
 מלוכה־ די שברעבט ,ארבייטער פון חארדוואניע ניט-בעצאהלטע

 דיזע אז דערצו, פריוואט־אונטערנעהמער, ווי נלייך־ מאכט,
 זאגען מען קען גלייכען דאם .גרעסער וואם זיין זאל הארעוואניע

 דעס קומט עי מיט .ע־אונטערנעהמוננען געמענד די וועגען
 אונטערנעהמונגען.; פריחאטע מיט ווי ,צוקעמפפק איוים ארבי״יטער

 מלוכה־ די אין ארבי-יטסיבעריננונגען בעסערע פאר קאמפף דער
 דער איידער שווערער, פיעל נאך רוב ראם איז אונטערנעהמונגען

 ארעד מלוכה, די ווניל ,קאפיטאליסטען כריוואטע מיט קאמפף
 אנצוא- מעגליכקייט די האט רעגירונג, איהר געזאגט ריכטיגער

 מאכט, גרויסע אונגעהויער אזא שטרייקענדע די געגען ווענרען
 האט זן . קאפיטאליסט פריחאטער נין ק ניט פערמעגט עם וועלכע

 גרויסען א אי ,מיליטער־־מאכט גרויסע א אי רשות איהר אין
 פערוואנדלען קען זן וועלכע אין ,ארבניטס־קראפט פון פארראט

 אדמינלכטראטיווען מעכטינען און גרויכען א אי ,כאלדאטען די
און פארלאמענטען בורושואזע .די הילף .צו רופט ע • •:מעכאנתם
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 ארבי״יטערצו די פערבאטען וועלכע געעצען, בעשאפען יענע
 געהק־ען ו-יעלכע ,אונטערנעהמונגען פיעלע אין שטרייקק מאבק

 אז אונטערנ^המונגק איהרע אין קאמפף דער .מלוכה דער צי
.פרןוואטע אין איידער ,שווערער רוב ראם דעריבער

שטךיקען. ג.

 דורכקוטען ניט קענען פעראיינען פראפעפיאנעלע די א;יב
 דורכמאכק ניט אריך קענען בוררים קייץ אויב בעלי־בתים, די טיט

 דך פערווארפען ,נוטען מיט פאבריקאנטען און ארבליטער דן צווישק
 אונטערהאנד־־ די .מיטלען פריעדליכע ז״ערע ארבמטער־פעראיינען

 הויבט עם און אבנעבראכען ווערק צדדים בגידנג צו;ישען לונגען
, מלחמה א אן זיך

 ארבייטם־ די צווישען קאמפף אין געוועהר עאי־פסטע ראם
 צווגי־ א אין ראם ;שמדייק רער איז ארבי״יטםגעבער און נעהמער
 ,פאבריקאנטעץ רי פאר ווי געפעהרליך אין ער ,געוועהר דיטןגעם

 צו זיך־ ווענדען לעצטע די און ארב״טער, די פאר אויך אדי
 פרןעדליכע אלע אויפגעפרובט שיין האבק ז:י ווק ,אן ד נאד איהם

 אויסוועג. אנדק• קק אז איבק״צייגט, ;יך האבען זיי ווק מיטלק,
 פאבריקאנט, דעם פאר הי_יםט ארבי״יטען ניט .ניטא זי״י פאר אין
 ארבצטק ניט ;רינק*פק ניט ,מעהרווערבה קיין האבק ניט

 ווק־רך די *׳אין* ווייל ,היזק האבק פאיריקאנט ם1ד? פאר ה?.יםט
 ליגק פראדוקציאנס־מיטלען און ווערקצייג די אין ,שטאטזנן

 צייט *דק אין טראגק וועלכע ,קעפי-־אלק גרויסע ארנינגעשלאגק
 ארבגיטק ניט .ניט פראצענט ן2ק ארבליטם־שטילשטאנד פון

 צוואמען נויט און הונגער לי-ידק ארבמטער כאר׳ן אבער הגיסט
 גוט־ זעהר דעריבער זיף אין ארבי״יטק• רער .פאמיליע רער מיט

 עקאנאמישען אנ׳אפענעם אין ארוים טרעט ער איידער מישב,
. שטרי.יק א אין ,בעל־הבית מיט׳ן קאמפף

 דארפען שמדייק א פראקלאמירק ארבךיטער דן איידער
ודפק: זי״י

 ך י ז ט נ י פ ע ג עם ד נ א ט ש ו צ א פאר ם א וו אין (1
 דך צווינגען דאן נאר קנן שטרייק א סחורה-מארק. דער

* ארבויטער־ די וואם פאדעדנגק די ערפיעלק צו בעלי־בר״ים
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 גרויפע א אין מארק איויפ׳ן ווען אריים, איהם שטעלען פעראיינען
 דעריבער אין פאיריקאנט רער ווען ,סחורה אויף נאכפראגע

 ארבןיטער.- זיינע אין זעהר זיך נויטןגט און ארבי״יט מיט פערווארפען
 שטןלשגאנד א הערשט סחורדרמערק אויפ׳ן ,פערקעהרט אויב,
 ער נ־ויטיגט ,בעשטעלונגען וועניג האט פאברןקאנט רער אויב
 קלעמט אין ארבץטער זי.ינע אין וועניגער ,זיך פץרשטעהט דך,
 געווארפען האפען .,מענשען" רן וואם ,דערפון שטארק אזוי גיט דך
.ארבגיט דן

 פאר גלעגצענד געווען זענעץ 1874—1870 יאהרען די
 שטרייקען פון צאהל דן און ,ענגלאנד אין קויהלעךאינדוםטריע דן

 דאקסען: צו אנגעדציבען א־ויך אינדוסטריע״צוועג דיזען אין האט
 אין 365 ביז ארויפגעשטיגען זי אין 1870 יאהר אין 30 פן

 ק־ויהלעךאינדוסטריע דער אין אן קומט 1874 ענדע .1874 יאהר
 ?אהל די אן 1877—78 ביז דיויערט וועלכער ,שטןלשטאנד א

 דך פערבעסערט 1879 יאהר אין .180 בין פאלט שברייקען
 שדין קומען שטרייקען און ,קזיהלען־פראדוקציאן אין צושטאנד דער
 וויעדער הערשט 1884 יאהר אין . 308 יאהר דןעזען אין פאר

 דיי און פראדוקציאן, קויהלען די אין שטימונג" "געדרןקטע א
 אויך מען קען זעלבע דאס .קלענער ווז$רט שטרלקען צאהל

 1901 ביז 1897 יאהר פון יאהרען: לעצטע דן אין מ/נרקען1בז
 זעהר פאבריקאנטען קויהלען־ די בי.י גץשעפטען די אוועק גי;הען

 ורעדער קומט נאכהז+ר ,וואקסען שטרייקק די פון צאהל די און גוט
 האט וועלכער און היום עד נאך היערט וועלכער ,קריזיס א אן

 אינדוסטריע־צווייג דיזען אין שטרייקען צאהל די, פערקלענערט
.מינימום רעם בן?

ב פא ם יי ב ט א ר ר א פ ר ע ד ן י א גרויס י וו (2
 נאכפראגע גרייפע א איז סחורה-מארק אויפן אפילו אויב . ט נ א ק י ר

 פאבריקאנט דער אז ראיה, קיין ניט דערפון נאך איז סחורה, א־ויף
 ,מעגליך ס׳איז . ארבי״יטער דן גאכצוגעבען גענויטיגט זיין וועט

 וועלכע ,פחורה פארראט גרויסען א לאגערען י ו אויף האט ער אז
 איויכד קענען וועט און מארק אויפ׳ן ארויסלאזען איצט וועט ער

 וועלען ארבעטער דן ביז ,לאנג אזוי שטרייק דעם האלטען
 די אנצונעהמען גענויטינט זיין וועלען און חערען אויכגעדרנגערט

. פאר לעגט,פאבריקאנט דער ער, וואם בעדיננונגען
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 נעלד די סטייען קענען לאנג ווי אויף (3
 רמאהנטעл אויבען דל אפילו אויב .ן יו א ר ע פ פון ן ע ל ט י ־׳ם

 אויב ה. ד. ארבייטער, די פאר גינסטלג זענען פערהעלטנלסען
 דעו־ אין גיטער א איז סחורה־מארק פון צושטאנד דער ■אפילו

 קיין אלץ נאף אה ,כחורה־פארראט קלגינעם א האט פאבדיקאנם
 .אונטערגעבען באלד זלף וועט פאברלקאנט דער אז ,ניט ראיה

 ארבליבער דעם פאר איז ארבליטם־לוין דער אז ,גיט גאנץ רולים יענער
 דער אויב אז און לעבענסמלטלען פון קוואל איינצלגער דעו־

 דעו־ .לעבעץ צו וואנען פון ניט ער האט ,ניט ארבי״יט ארבללטער
 טהאן" שפיל א" דעריבער זיף קען , פאברלקאנט דער ."ברויטגעבער",

 ,אויכהינגערען גוט פרלהער ז־ף זי״י זאלען" ארבלןטער: די טיט
 פעראיינעו פראפעסיאנעלע די חוצפה'׳'. די אראבפאלען זלי פון רועט

 זללער סטליען זלי וועט ווללאנג אויף אויכרעכענען, דערלבער דארפען
 שטרלי- די אונטערשטיצען קענען זלי וועלען לאנג ווי שבתיק־קאסע,

.הונגער פון אויסגעהן לאזען ניט זלל און קזננדע
 ה. ד. ל/ ע מ ר ו־א ו ר ע ז ע ר׳( .י ד ז י א ם י 1 ר ג י וו (4

 די איז עם נרעסער וואס לעדלג. אתם נעהען ארבללטער -וויפיעל
 פון געפאהר די אויף איז נרעסער אלץ ,ארבגיטסלאזע די פון צאהל

 גיכער זיך וועט ארבייטער הונגערינער דער .שטרייק־־ברעכעריי
 אויף ארב״טען שטעלען צו זיף בעליהביה פון איינרעדען לאזען

 :שונא ערגכטער דער איז דלות רעד .שטרייקענדע דל פון ארט דעם
חברים. אייגענע נעגען פערברעכען צו• טרייבט ער

 אין ,זי.ין נלט זאלען ארבליטער די אויסגערעכענט ווי נאר
 רעזול- פאר וואס פארקים, זאגען צו רלכטיג שוועו־ ראך ז;י פאר

 זעלטען, ניט זיף טרעפט עם .האבען וועט שבתיק דער טאטען
 ,שטתיק דעם דורף האט פאבריקאנט דער וואם שארען, דער אז

 אויב ,געהאט וואלט ער וואם ,שארען יענעם פון גרעסער פיעל אה
 פון און ארבעטער, דל פון פאדערונגעץ די בעכרלעריגען וואלט ער

 ווי —מורא האט ער .אונטערגעבען ניט זיף ער וולל דעסטווענען
 ארבליטער רעם זיף אריפצולאזען—אוים געוועהנליף זיף דריקט ער

 וועט ארבגיטער די פון זיעג דער אז ,מירא האט ער ,קאפ אויפ׳ן
 האט ער אקאמפף, איהם מיט פיהרי^ן צו חשק מעהר צונעבען ןי_י

 רעם פערגרעסערען וועט ארבי״יט פון זיעג דער אז מורא, אויף
געגתיט איז ער און ,פעראיינען פראפעכיאנעלע די פון איינפלום
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 זאל ארבייטער דער נאר ,פינגער איין אבשניידען לאזען צו זין־
 שטרייק א אין ארוס טרעט מק איידער . האנד גאנצע דן ׳פערלירען

 וועט עם לענגער וואס : כלל איין געדענקען שטענדיג מק דארף
 איהם האפנונג דן איז קלענער אלץ ,שטרייק דער פערציהק זיך

געווינען,. ־צו
 וויסק גענוי ,בעדינגונגק אויבענדערמאנטע די וויסען י1גע:

 און סחורה־מארק דער זיך געפינט עם אצושטאנד פאר וואם אין
 .פעראיינק פראפעסיאנעלע די נאד קענען ארב״טם־מארק דער

 עיערע פעראיינען, פראפעסיאנעלע אויסלענדישע די פון בעאמטע דן
 עיערע פון בעדינגונגק אלע מיט בעקאנט זענען סעקרעטארען,

 פער־ עי .קאפיטאליסטען די וון ,ווענןגער ניט פראפעסיעס
 א, צירקוליארען ,בעריכטק ,ביולעטענק אפט נאנץ עפענטליכען

 דעם מיט מיטנליעדער אלע בעקאנט מאכען עי וועלכע אין ,וו. ז.
 לאזק וואם ,ערשיינונגק פיעלע טיט פראפעפיע, דער פין צו-שטאנד

 דער פון לעבק אין און בכלל ארב:ןטער־לעבען אין בעמערקען זיך
 יפ־1א גרעסטער רער מיט קוקען עי ,בפרט פראפעפיע אייגענער

 איינפלוס געוויסען א האבק קק וואם אלץ, אויף מערקזאמקיוט
 דאן, נאר שטרי.יק א צו דערלאזק און ארב:יטם־בעדןנגונגק די אויף
 איז מאמענט איצטיגער רער אז איבערצרגט, זענען זין ווען

 דער ווען ,דאן קאמפף עם ד פראקלאמירען זי_י .גינסטיגער א
 דער ווען ,ארבייטס־קראפט אין זיך נויטיגט ארבלןטם־געבער

 פיעל האט ער ווען בעשטעלונגען, גרויסע האט געבער יארב:יטם
 וועט מען אויב ווערק פערפוילט קענען וועלכע מאטעריאל, רויהע

 שטרייק דער ווען צוקונפט, נאהענטער דער אין פערברויכען ניט עי
 איידער שאדען מעהר פיעל קאפיטאליפט דעם ברענגען קקדעריבער

(*, ארבייטער די
 שטרעקען, די וואם ניט, וואונדער ק?ןן דעריבער איז עם

 זיך ענדינע■ ,פראקלאמירק פעראיי^ען פראפעפיאנעלע די וועלכע
 ברעכק וועלכע ,שטרכיקק יענע איידער אזיעג, מיט עפטער

אין .פעראיינען פראפעפיאנעלע די פון איניצןאטיוו דער אהן אוים

 ׳(1904 יאה־ )אין מארסעל אין חאפען־ארבייטער די פין שטרייק דער »(
 ארבייטער די . רובל מיליא; ?0 אנ׳ערך אויף קאפיטאליסטען די שאדען געבראכם האם

.רובל טויזענד 4צ אג׳ערך נאר פערלארען דערביי האבען
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 פראפעסיאנעלע די האבען 1900 ביז 188° יאהר פון משך דעם
 פון שטרייקען, 14,457 ארגאנהירט אמ^ריקע פון פעראיינען

 האבען הונדערט( יעדער פון 67 ה. )ד. פראצענט 67 וועלכע
 די פאר זיעג טה?:לווגיזען א אדער פאלקאמען א מיט געענדיגט זיך

 א׳ויך זענען יאהר 20 זעלבע די פון פערלויף אין ארבייטער.
 אויפנעבראבען האבען וועלכע שטרייקען, 8,326 פארגעקומען

 פון .פעראיינעץ פראפעפיאנעלע די פון איניציאטיוו דער אהן
 אדער פאלקאמען א מיט געענדיגט זיך האבען שטרייקען דיזע

 ה. ד. ,פראצענט 45 נאד ארבגיטער די פאר זיעג טהגילווי_יזען
 ‘*ארב די האבען שטרכיקען דיזע פון העלפט א ווי מעהרער אז
.פערשפילט ער ט

 אויבעג־ דן איויפער אז בעמערקען, דא נאך דארפען מיר
 מוז מען וועלכע ,נגען בעדענו עקאנאמישע רי״ין דערמאנטע

 שפילען אשטרייק, פראקלאמירט מען איירער אכט אין נעהמען
 עם .לאנד פון בעדינגונגען פאליטישע די ראלע תיכטיגע א זעהר

 דאם האבען זאלען ארבייטער די אז ,נ־ויטווענדיג ערשטענס איז
 ענטוויקלען .וועניג נאך איז דאם נאד .שטרייקען מאכען צו רעכט

 נאר מעגלןך בכלל איז טהעטיגקויט פראפעפיאנעלע ברייטע א
 די וואו לענדער, אזעלכע אין לענדער, פרייע פאליטןש אין

 אין ווי ארגאניזןרען צו זיך רעבט ראם האבען ארבעטער
 ז?.י רואו פעראיינען, פאליטישע אין אויך אזוי פראפעפיאנעלע

 מעהרער נאך .פעדזאמלונגם־פרייהייט און פרעפ־פרי_יהי.יט האבען
 1 שטרייק פון צייט דער אין פרייהיישען דיזע נויטווענדיג זיינען

 פערזאמלען, אפט זיך ממען ארבגיטער פעראינטערעסןרטע די ווען
 ארבלטער־ גאנצער רער ערקלעהרען לאגע, עיער ארומרעדען

 מיט ווענדען זיך שטרניקענדע, די פון פאדערונגען די מאפע
 דעם איויף קומען ניט זאל מען ,שטעדט אנרערע אין אויפרופען

 וו. ז. א. שטיצע געלר צושיקען זאל מען שטרניקענדע, די פון ארט
 שלאם, קיין ניט העננט מויל אויפן ווען מעגליך, איז אלץ דאם
 דער וועגען ווי אמת רי״ינעם דעם ארויפרעדעץ קעץ מען ווען

 דער וועגען אזוי ,קאפיטאליפטען די פון געלד־גיעריגקי_יט
 רעם ארויפרעדען קען מען ווען רעגירונג, דער פון אויפפיהרונג

 ניט צענזאר, פאר׳ן ניט האבענדיג מורא ניט אמת, ריינעם
.תיכטער פאר׳ן
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 אן, ווענדען ארבייטער די וועלכע ,ק־פארמען שמריי די פון
 די פאר פעראיינען פראפעפיאנעלע אויפלענדישע די האלטען

 דער אויב .שטרייק ן ע ז יי וו ל גי ה ט רעם פארם צוועקמעפינפטע
 פראפעסיע זיין אין אז ,איינגעפונען האט פעראיין פראפעפיאנעלער

 ניט טען קען נוטען מיט אז גרויס, צו עקספלואטאציע די אין
 איינברעכען ניט מען קען שטרניק א אהן אז און דורכמאכען

 שטרייק דעם ער פראקלאמירט אונטערנעהמער, די פון עקשנות די
 ,ווערקשטאט איין אין נאד ,פראפעפיע גאנצער רעד אין ניט

 זיך ענדינט שטרייק דער אז ,נאכהער און ,פאבריק איין א:ייף
 אזא וו. ז. א. פאבריק צווגיטער א אויף אן איהם ער הגיבט ,דא

 די קענען ערשטענם :מעלות 2 זיך אין האט שטרייק־פארם
 ווייל שטיצע, בעקומען לייכטער ער ט גי ארב נדע קע טרגי ש
 שטרייקען רועלכע ,פראפעסיע זגיער פ־ן ארבייטער איברינע די

 זגיער פון אטהייל אבצונעבען מעגליכקייט ת האבען ניט, איצט
 ניט שטרייק אזא בעריהרט צווגיטענם .שטרגיקענדע די פעידינסט

 פ׳איבריגע די זיי פון איינעם נאד מאל, א מיט אונטערנעהמער ע אל
 פעראינטערעסירט מאטעריעל זענען ,פערקעהרט ,אונטערנעהמער

 בעזייטיגען זאל און לענגער דויערען זאל שטרייק דער אז ,דעם אין
 פון ווידערשטאנר דער . קאנקורענט א זגיערען מארק*םחורה פון

 פון דעג דער און שוואכער דעם דורך ווערט אונטערנעהמער דעם
 האבען שטרייק טהגילווייזען אזא דורך .לגיכטער ארבגיטער די
 אינדוסטריע אייניגע אין דערשלאנען זיך ארבגיטער אמעריקאנער די

(.1890 יאהר )אין ארבגיטס־טאג אנ׳אשעה׳דינען צווייגען
 אונטערנעהמער די פיהרען צגיט לעצטער דער אין

 זי״י .שטרייק פון פארם דיזער געגען אויך קאמפף הארטנעקינען א
 אינטערעסען: בעשיצעןזגיערע צו ווי מיטלען געפונען אייך דא האבען
 זגי שטעלען ארבגיטער פעראייניגטע און ארגאניזירטע דן נענען
 פראפעפיעס פיעלע אין .ארגאמזאציע אייגענע זגיער ארוים

 שטרגיקען. געגען פעררכערונגם־קאפעם אונטערגעהמער די גריגדען
 אוים ברעכט אנ׳אונטערנעהמער פאר איז עם וואפער ביי אויב

 רעם ארויפגעצאהלט קאפעם דיזע פון ער בעקומט אשמדייק,
 פערזןכערונגס־פרעמיע דיזע .דעם דורך האט ער וואס שאדען

בי? ,אבצואווארטען רוהיג מעגליכקגיט די פאבריקאנט עם ד ניט
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 שטרניק־מיטלשן די אויסג^ש^פט וושרען וישלשן ארבייטשר די ביי
.דלות דשם דשרפיהלשן צו• אנהניבשן יישלשן זני און

 ר1שור ווי ,אונטערנעהמער די פון קאמפפם־מיטעל דיזער
 געפעהרליך זשהר ניט דאך ער איז ,שטרייט רעם ניט מאכט שר

 גאנץ ווניל דעם, צוליב געפ^הרליך ניט—,ארבניטש־ר די פאר
 ניט. פארט בעל־הבית דער קשן שטרניק צום בלניבק גלייכגילטיג

 אשטרניק, אויסגעבראכען ס׳האט וועמען ביי אונטשרנשהמער, דש־
 דער וואם שאישן, דשם פאר ארויסגעצאהלט טאקי בשקומט אמת

 אבצושאצען גשנוי מעגלןך גאר איז צו אבער .איהם בר״ינגט שטרניק
 אויסצורשבענק שווער ניט ,זיך פשרשטעהט איז, שם שאדשן? דשם

 וויפיל און איאהר בשקומט פאבריקאנט דיזער פשרדינסט וויפיל
 שטרניק; פון צייט ישר אין פערלארשן דשריבער האט שר פערדינסט

 שאדשן וויפיעל אויסצורשכשנשן אונמשנליך פשוט אבשר איז שם
 דשם, דורך שטרייק פון צניט דשו־ אין האט פאבריקאנט דשר
 און מארק דשם דשרווייל פשרכאפען קאנקורשנטען זיינע וואס

 אונמעגליך גאר איז שם איינפלוםי גרשסשחון א דארטען שרווערבשן
 צניט דער אין האט פאבריקאנט דעו־ שאישן וויפיעל אויסצוישבשנשן

 צו מאכשן געקשנט ניט האט שר וואם ,דשם דורך שטרייק פון
 דשם זיך צו פשרלירט פירמע זיין און ,בששטשלונגען די צייט דער

.בששטשלער די פון צוטרוי
 כדי און ,אויך אונטשרנשהמשר די פשרשטשהשן אלץ דאם

 צו וושנדשן צי זוך ארבי״יטער די פון חשק דשם אבצושלאגשץ
 געברויכשן צו צייט לשצטער ישי אין I? ש שןיב״ה שטיי-יקשן,

 .ארבייטשר דן גשגען מיטשל אכזריות׳ריגשן און אשארפשרשן נאך
 וואם ,דשם אין בששטשהט און ״לאקאאוט" ה:יםט מיטשל דיזשר
 ,פאבריק איז ניט וושלכשר יף א שטרייק א אן זיך הניבט שם בעת

 פראפעכיש דשרזשלב׳שר פון פאבריקאנטשן איבו־וגש אלע פערמאכשן
 אונטשרנשהמשר—חברים זניערש צו אחדות אויס .פאבריקשן ז״ישיש

 עי שן לאז און "משנשען" זנישיש נאם אויפ׳ן אתים זיי ווארפשן
 ארבניטשר שטרייקענדש די דא שלאגשן די הונגשר. פון אייסגשהן

 שטרייקענדש די פון צו די נשהמשן זייט איין פון :בייטששן צווני מיט
 פאך־ זי-ישיש פון שטיצש בשקומשן צו דימשנליכקייט ארבייטשר

 דשר פון ברויט, אהן ארום אלנין איצט גשהשן וושלבש הכרים,
 גופא זיך צווישען קאנקורשנץ די זני פשרניבטשן זניט אנדשרש־ר
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 " בונד"( רויבער עיער ,סאליראריטעט זניער פערשטארקען און
 בערע־ און פארזיכטיגקייט געוויסע א זיך פארערט עם אויב

 פארזיכטיגקניט דיזע איז ,שטרייק טהנילווניזען א צו בנוגע כענקייט
 שטרייק.,. אנ׳אלגעמנינעם פראקלאמירען ביים נויבווענדיגער נאך

 פון שוין פעראייניגט ארויס אונטערנעהמער די ברעטען דארטען
 אין צרה אנ׳עת אן קומט אלעמען עי פאר ,אן מאמענט ערשטען

 מיט׳ן איינעם פעסטער ז:י פערבינדט ראם און מאמענט זעלבען דעם
 געשלאסען, שטרניקענדע די געגען אר־וים טרעטען עי אנרער׳ן,

 רעם מיט ,ארבניטער צום האם זעלבען רעם מיט פ:;רבונדען
 אנ׳אלגע• ביי .זיעג אין גלויבען זיין צוברעכען צו ועלען שטארקען

 געלד־כיטלען קאלאסאלע נויטיג זענען ורעדער, ,שטרייק מנינעם
 נאך קען שטרייק טהנילווניזען א ביי אויב און ,אן טאג ערשטען פון
 ארוים־ וועלען אונטערנעהמ:;ר איבריגע די צו ,דעם אין אספק עין

 האט שטרייק דער וועלכען ביי ,יענעם טיט פאליראריש טרעטען
 איב־ די אז האפנונג א דא נאך איז דארטען אויב ,אננעהויבען דך

 ווילען אייגענעם מיט׳ן פערמאכען ניט וועלען אונטערנעהמער ריגע
 בעקימע! וועלען ארבייטער שטרייקענדע די און פאבריקען, עיערע
 בני איז ארבייט, יע האבען וועלכע חברים, זייערע פון שטיצע

 פער" איננאנצען שטיצע פון קוואל דיעזע שטרניק אנ׳אלגעמי״ינעם
 גונג פריהער דך דארף פעראיין פראפעסןאנעלער דער .שוואונדען

 אנ׳אלגע־ פאר אגינסטיגער מאמענט דער איז צו איבערלעגען,
 ער־ אז אזא, פראדוקציאגסיצושטאנד רער איז צו שטרניק, מנינעם

.אינטערצוגעבען גיכער זיך אונטערנעהמער די צווינגען וועט

 אין דאם — ענגעלם ך די יד פר זאגט — שטרייק א
אג׳אמת׳ן אויף ווי גלניך . ארבניטער דעם פאר אקריעג־שוהל

 אויסלענדשע די נאך סאנצש יועלכע ,בורזשואדע רוסישע אונזער »(
 ך ז האט ,ארבייטער די צו בנוגע פאליפיק מערדערישער איהר אין בורזשואזיע
 קאמפף א־הר אין א־יסגעש-אכם האט יענע וואם , מיטעל גייספען דעם אן אנגעכאפש

 1906 אפריל א־ן האבק דרוק-ארבייטער מאסקיוער די בעת . שטרייקק עגע;ג
 האבק און ארבייטסשאג שעה׳ריגע; 8 דעם פאר אמטאצשיע ברייטע א נעעפענט

 האבק ,פא־עיונג דיזע דורכצופיהרק כדי , שטרייק א וועגע; רעדען צו אנגעהייבען
 ס׳וועש־ אויב לאקאא־ט אנ׳אלגעפיינעם מים ענפפעיען צ• בעשלאסק בת־ם“בעלי די
 שעה׳דינק 8 דעם פאר דרוקעריי איז ניט וועלכער אייף שמדייק א ־יםברעבקא

 אייניגגג פון אינטע-נעהטע• די בעשלאסען האבק זעלבע דאס .אדבייטספאג
. רוסלאנד דרום אין פ־אפעסיעס
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מאטעמאטיק. אהן בעגעהן ניט א־ריך דא דך מען קען קריעג,
 פאר- און אויםגערעכענטקניט דיזע אז דך, פערשטעהט עם

 ריין. נארבי.י דך פאסט דא, ריידען מיר וועלכע ווענען דבטיגקייט,
 די;ע דורך $וו ׳ יא! ר?נ ראוי אםי 1או שטר־ק^ן עקאנאמישע

 פריהער, ווי בעדיננוגנען בעסערע דערשלאנען דך מען וויל שטרייקען
 אי: אנדערש גאנץ .אנ׳אנגוץפם־שטרייק אנהויבען ודל מען ווען

 מאראלען אדער פאליטישען א דך שטעלט שטרייק רעד ווען אבער
 פאליטןשע געווישע דערשלאגען איהם דורך דך וויל מען ווען ,ציעל

 פראלעטארישע די בעשיצען איהם דורך וויל מען ווען רעכטען,
 די ,פעראיין פראפעסיאנעלען פון עקזישטענץ די ,ארגאניזאציעס

 נאנץ .ארבליטער די פון רעכטען פאליטישע און בירגערליבע
 דך מען וויל שטרייק דעם דורך ען וו ראן, אויך איז אנדערש

 מען ווען עקספלואטאטארם, די פון אנפאל רעם געגען בעשיצען
 וועלכע ארבייטס־בעדינגונגען, יענע בעשיצען איהם דורך וויל

 ווילען אונטערנעהמער דן וועלכע און עקזיפטירט איצט בי: דזאבען
 רעדען צו צי_יט די ניט איז דאץ .ערגערע אויף אומבניטען איצט

 קלונע אזעלכע נאך און אויסגערעכענטקייט ,פארזיכטעקכיט ווענען
 בעלי־בתישע מאכען צו צייט די ניט אי: ראן מעלות, נוטע און

 רובל איבריגען א ווענען ניט שוין זןך האנדעלט דא .חשבונות
 ארבמטער, פון מענשען־ווערדע רער ווענען נאר פערריענסט,

 אלם ,געזעלשאפט דער פון מיטנליעד אלם רעכטען זיינע וועגען
 ארבלטער יערער וועלכע רעכטען,—אנ׳ארנאניזאציע, פון מיטגלןעד

 אויב און .קרעפטען לעצטע די מיט פערטהמרינען צו מחויב איז
 פארשפיעלטער אזא איז ,שטרייק דעם פארשפיעלען זאל מען אפילו

 אנדערע ווי ,מעהרער פיעל ־קלאס ארבגיטער דעם ניט שטרייק
.וואגען מען מוז דא .געוואונענע
 די וועגען ווערטער איינינע זאנען נאך דא דארפען מיר
 שטריי־ אזעלכע וועגען ה. ד. ,פאליראריטעט־שטרייקען זאגענאנטע

 פון פאדערונגעז קגינע ארוים ניט שטעלען ארבליטער די וואו קען,
 מיט ארנאניזירט ווערען וועלכע נאר ,ווענען טובה איינענער דיער
 צווגי ברלינגען דא וועלען מיר הבריש. די אונטערצוהאלטען ציעל דעם

 זענען וועלכע ,□אליראריטעטם־שטרייקען גרויסע פון ביישפןעלען
 געענריגט דך האבען וועלכע און 1903 יאחר אין פארנעקומען

ארבייטער. די פין זיעג דעם •מיט
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 טראנספארט־ אמסטערדאמער די האט 1903 יאנואר אין
 די מיט אבמאך רעם געווען עובר .קאמפ און מעללער פון :פירמע

 האט עם .ארבגיטס־לוין רעם פערקלענערט האט און ארבגיבער
 שטרייק" געפונען אבער האט מיללער .שטרייק א אויסגעבראכען ■

 אויסנעלא־ די .שןפען זיינע אויסגעלאדען האבען יענע און ברעכער
 באדן מיט׳ן ווייטער שיקען געדארפט אבער מען האט סתורה דענע

 מיללער׳ס לאדען צו ענטזאגט זיך האבען באהן־ארבגיטער די און
 געווען אבער אין באהן־אדמינןפטראציע די ,וואגאנעם די אין סחורה

 זאל מען געפאדערט האט זן ראם ,מיללער׳ן צו פריינרליך אזוי
 ארוים־ וועט זן אז סטראשענדןג אויך, סחורה מיללער׳ם פערפאקען

 ערפיעלען צו ענטזאגען זיך וועלען וועלכע ארבייטער, יענע ■טרייבעץ
 האבען אמסטערדאם פון באהךארבגיטער די .פאדערונג איהר

 אמסטערדאם מיט באהן־פערקעהר דער און אשטרייק פראקלאמירט
 אמסטערדאם אין באהן־דירעקציע דן .אבגעשטעלט געווארען איז

 אונטער־ געוואלט ניט זיך האט און איינגע׳עקשנט אבער זיך האט
 *באהן די פון פעראיין פראפעסיאנעלער דער האט ראן .געבען

 דער אין .האללאגד גאנע אין שטרייק א פראקלאמירט ארבגיטער
 אשעה אין און אויפחף זיין אתיםגעלאז:;ן פעראיין רער האט פריה
 איו באהן־פערקעהר דער .צוגען די געשטאנען שוין זענען -■ארוס

 אזוי קאזיאנע די אויף ווי האלאנד, גאנץ אין געווארען אבגעשטעלט
 אנגעהויבען זיך האט אמבטערדאם אין .באהנען פריוואטע אויף

 געוואלט סאלידאריטעט אויס האבען עם :מהומה שרעקליבע א
 שטאדט ,וואסער־למטונג דער פון ארבמטער די ארבעט רן רוארפען

 ארוס לעת מעת א אין . טעלעפאנען און טראמוואיען בעלייכטונג,
 פאדערונגען דיערע אז יריעה, א בעקומען באהן־ארב״טער די האבען
 דעו לא צו נויטען ניט זיי וועט ק:ןנער אז און בעפריעדינט זענען

 אויך מןללער זיך האט ם אר צייט קורצע א אין סחורה. מיללער׳ם
.אונטערגעבען ־געמו-זט

 ז׳יך האט שפאניען( צענטר׳אין אינדוסטרןעלער )א ס גי ר אין
 .פאבריקען אייניגע אויף שטרייק א אנגעהויבען 1903 יאנואר ;אין
 ארבגיטם־טאג. שעה׳דיגען 9 א געפאדערט האבען ארבגיטער די

 די צוגעשטאנען שטרייקענדע די צו זענען סאלןדארןטעט אוים
 איו טעג אייניגע אין און .פאבריקען אנדערע פון .ארבגיטער

אין לעבען אינדוסטרןעלע גאנצע דאס געווארען אבגעשטעלט
• 4 
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 פוהרמאגעם,.. די ארבלליטען צו אויפגעהערט אויך האבען עם .שטאדט
 גאגצע דיל און וו. ז. א. טעלענראפלפטען האנדעלס־אנגעשטעלטע,

 רילפער־ די צו פימפאטיע איוים אבגעשטארבען. ווי איז שטאדט
 , ם ק י ד א ק אין ארבליט די געווארפען אריך מען האט ארבללטער

 און■ באהן־פערקעהר רער געווארען אבגעשטעלט אויך פ׳איז וואו
 אין דוחק א דערביהלען צו אנגעחויבען באלר האט מען וואו

 גאך פערכאפען צו אנגעהויבען האט שטרליק דער .עפענווארג
 דארף־ די צוגעשבאנען אויך זענען איהם צו שטעדט; אייגלגע

 ,ערווארטען געקענט האט מען און געגענרען אייגיגע פון ארבללטער
 גאנצען איבער׳ן פאנאנדערגלפען זלך וועט שטרליק־בעוועגוגג די אז

 שטורמיש זעהר פערפלאסען ד איז ערטער אייניגע אין .לאגד
 צוזאמעשטויפוגגען יגע בלט מיט מאניפעשטאציעם גרוישע מיט
 אנגעכאפט האט טוידט־־שרעק א .מיליטער און פאללצלל דער מלט

 שטעדט, די פון לויפען צו אנגעהויבען האט זי בוחשואזיע; די
 שטרייק־כוואליעם דל וראו ערטער, אזעלכע אין בעהאלטענדלג זיר

 די־ אז רערזעהען האט רעגלעוגג דל .דערגרללכט ניט האבען
 און כאראקטער" "געפעהרליכען א אן נעהמט בעוועגונג גאגצע

 דל־ ערפלעלען צו פאירלקאנטען רייסער דל נעצוואונגען האט
 ארבללטס־ דעם פערקירצען צו אין ארבליטער דל פון פאדערונגען

. (1903 פעברואר 11 )דעם שעה 9 בלן טאג
 ארומכאפען זאלען וועלכע ,פאללדאריטעט־שטרייקען אזעלכע

 פון כאראקטער דעם אננעמען זאלען וועלכע לאנדאון גאנצע דאם
 א־יעלכע .זעלטען זעהר זיך טרעפען , שטרליק אנ׳אלגעטללנעם

 אין ווען ראן, סטיכינע מעהרסטעץ אם אויס ברעכען שטרייקען
 רעוואלוצלאנערע גענוג אגגעקליבעץ זיך האט אריייטער-מאסע דעו־

 אדום פאללדארלטעט־שטרי-יקען דל געהמען רב דאם .■ענערגיע
 מלט פערבונדען ענג זענען וועלכע אינדוסלריע־צווייגען, דל נאר

 דער וואו ,אונטערנעהמיגג יענער מיט אדער פראפעפיע יענער
 מיט זלך זלל ענדיגען רוב ראם און ,אנגעהויבען זיך האט שטרייק

 צוולל מלט זלך ערקלעהרט ראם . ארבללטער די פאר נלדערלאגע א
 אלץ שטרייק, דער ווערט עם גרעפער וואם ערשטענם, .אורזאכען
 געלר־׳ אין זלך נויטיגען פעראייגען פראפעפיאנעלע מעהרער
 די־ צוהללף קומען קען ארבייטער צאהל קלענערע א אלץ ,מלטלען

 דאן, גיט שברייק רער אוים ברעכט צווייטענם, שטרייקענדע.
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 צוועק־ פאר געפינ^ן פראפ^פיע דיזער פון ארבייטער דן ווען
 אונטערנעה־ די ורען ,דאן ניט ,שטרייק א אנצוהויבען מעפיג

 די אין מעהרפטען אם זיף נויטןגען פראפעסיע דיזער אין מער
 שטרייק, א אנגעהויבען האבען גאדבער די , למשל ,אויב .ארבןיטער

 אז ,דערצו גינסטיג זעהר אין מאמענט דיזער אז ,איינגעפינענדיג
 ארבייטער אין אונטערנעהמער די זיף נויטינען מאמענט דיזען אין
 די פון פאדעדונגען דן בעפריריגען מוזען דעריבער וועלען און

 שוסטערשען דעם אין אז ניט, ראיה קןין דערפון נאף איז ארבןיטער,
 ,שטרניק דער אז און גינפטיגער א אויף מאמענט דער איז פאף

 די מיט סאלידאריטעט אויס מאכען וועלען שופטער די וו^לכען
 פון בעלי־בתים די אויף ווירקעג געווןפע א האבען וועט גארבער,

 די צווינגען זאלען זיי אז נניטהען, עי וועט און פאף שוכטערשען
.אונטערצו-נעבען זיך גארבער־פאף דעם פון בעלי־בתים

 פאלידארןטעט־שטרייק דער אז בעמערק^ן צו איז בכלל
 פראפעפיאנעלע די וואו לענדער אזעלכע אין פאר אפטער קימט

 .קלגינער א איז איינפלום ז?.י?ןר וואו און ,שוואך זעגען פעראיינזןן
 האביון פעראיינזון פראפעםיאנעלע די וואו ,לענדער יענע אין■

 ,בי;וועגונג ארבי״יטער דער א־ויף איינפלום יסען גר! א ערווארבען
 מען בעגעגענט דייטשלאנד און אמעריקא ,עננלאנד אין למשל ווי

 וואס שטרייקען,—,פאלידאריטעט־שטרייקען פון פארם איין נאר
 צו זיך אויף נעהמען פאבריקאנטען די ווען דאן, איויס ברעכען
 אנ׳אנדער בי_י נעווארען בעשטעלט איז וועלכע ערב?יט, די מאכען

 ,ערפיעלען ניט קען פאבריקאנט י^נער וועלכע און ,פאבריקאנט
 אזעלכע אין .שטרייק א אנגעהויבען זיף האט איהם בי_י ווייל

 אנ׳ענערמשען ווייזען צו פערפפליכטעט ארבגיטער די זענ^ן פאלען
 צו סאלידאריטעט איוים ווע־׳כע ,בעלי־בתים די ווידערשטאנד

 שטרי-יטענדע די ארויסגעגען טרעטען חברים־אונטערנעהמער, זי״יערע
 מען דארף עקפפלואטאטארס דן פון פאלידאריטעט די ארבייטער.
.עקפפלואטירטע די פון קאמפף אפאלידארען מיט בענעגענען

בא/קאט. ד.
 בעלי־בתים די נענען קאמפפס־מיטעל וויכטיגער א אלם

 וואם דעם, אין בעשטעהט וועלכער באיקאט, דער אוייך דיענט
 די לעגט סחורה זי_ינע אויף אדער אונטערנעהמער נעוויפען א א־ויף
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 צו פערבאטען ווערט עם .חרם א ארויף ארבייטער־ארגאניזאציע
 אונטערנעהמער, געוויסען א ט מי ־ומשא מגע איי ניט רועלכע האבען
 דיזען פון סחורה די קויפעץ צו פערבאטען נאר ווערט עס אדער

 "פערזענליכער עם מיר רופען פאל ערשטען אין .אונטערנעהמער
 אין ;גופא אונטערנעהמער דעם אויף חרם א ה. ד. ,באיקאט"
 אזייף ניט און סחורה די אויף נאד חרם ער ד ליעגט פאל צווגיטען

 ה. ד. ,"קאנסום־באיקאט" עם רופען מיר ;גופא אונטערנעהמער דעם
 פער־ .סחורה סארט געוויסען א געברויכען צו פערבאטען איז עם

 אהארבערער באיקאט דער אה פאל ערשטען אין אז ,זיך שטעהט
 אונטערגעהמער דער ווען דאן, נאר אנגעוועגדעט ווערט ער אוץ

.(*טהאט שענדליכען א בעגעהט

 נאר ,אונסעי־נעחמר נעבען דוקא נים ווערען נעברויכם קען בא-קאם •(
 פעיתע- . שחורה באיקאפירםע די פערשפרייסע; וועלנע ,טעגשען ימנע נענען אויך

 שענדליכען א בענעהש וועלכער סענשען, יעדק גענק נעברויכם ווערם באיקאש ליכער
.נ.( ד. א. נוואלדטהאם מסירה )א סהאם

 מען ;קאמפפם־מיטעל פערשפרי״יטער א זעהער אה באיקאט
 פאליטישען א יי י אויך געווענדעט איהם צו אפטמאל זיך האט

 אק באיקאט אזא וועגען אוג» דערצעהלט געשיכט;נ די .קאמפף
 יענעם אין 1848 יאהר אין געווען איז דאם .)איטאליעץ( מילאן

 פון בעפרייאונגם־קאמפף איהר געפיהרט האט איטאליען ווען יאהר,
 ארויפגעלעגט האב$ בירנער מילאגער די .יאך עסטרייכישען רעם

 מאנאפאל־ דעם געהאט האט עסטרייך ווייל ,מאבאק אויף באיקאט א
 ,רי_יכער?ן געטארט ניט האט בירגער קי״ין ,טאבאק אויף פערקויף

 אין סיגאר א מיט גאם אויפ׳ן ווייזען זי־ ס׳פלעגט ווער ,יעדען און
זלזולים. און שימפפערייען מיט בענעגעגען מען פלעגט האנט,

 *איי ביער־ברויערייען אייניגע האבען 1894 יאהר אין
 דעם ארבניטער זי״יערע בעפר?יען צו ניט יעשלאסען לין ער ב
 ארבי.יטער, יעדען טעג 7 אויף ענטזאגען צו און מאי ־טען1

 אנגעהויבען זןך ס׳האט .מאי ו־טען דעם פייערן וועט וועלכער
 צו געו^רען בעשלאסען אה מאי ־טען6 דעם און ,שטיייק א

 ס׳א־יעריגע די .יערי_יען1ייער־בר 2 פון ביער די באיקאטירען
 די ט מי סאלידאריטעט זי״יער אויפנעדריקט האבען ביער־ברויערייען

 א־= זי-יעי־ע פון טהגיל א ענטזאגט אויך האבען און באיקאטירטע
 פער־ צו בעשלאסען ראן האבען ארבי״יטער בערלינער די .בגיטער
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 זגי זמן כל ביער־ברויערייען אלע אויף באיקאט דעם שפתיטען
 די פאר בעצאהלען אי ארבי״יטער, די צוריק צונעהמען ניט וועלעץ
 ־טען1 דעם אנערקענען און געארבי״יט ניט האכען זיי וואם ציים,

 געדויערט האט כאיקאט דער .יוס״ג־וב אנ׳ארבי״יטער פאר מעי
 גלענצענדסטען אויפ׳ן געווארען דורכנעפיהרט איז און חדשים 7—6

 נע־ ביער־ברויערייען די זיף האבען מאנאט דעצעמבער אין .אופן
 פון פאדערונגען אלע כמעט בעפריעדיגען און אונטערגעכען מחט

ארבייטער. די
 1905 יאהר אין איז )אמעריקע( ע ן פ ל ע ד א ל י פ אין

 שטאדט־" די אויף באיקאט פערזענליכער א געווארען דורכגעפיהרט
 שטאדט־פערוואלטונג. דער פון מיטגליעדער די א־ויף ה. ד. , נכאים

 פארשלאג דעם לויט וואס, דעם, צוליעב זיף ער האט אנגעהויבען
 יעשלאסען מוניציפאל־ראט דער האט מיטגלןעדער, ניגע איי פון

 שטאדט־ די און גאז־פאבריקען שטאדטיגע די איכערצוגעכען
 די זענען דערביי .קאמפאניע פריוואטע א פאכט אייף בעלייכטונג

 יענע אז קאטפאניע, רער צו גוטהערציג אזוי געווען שטאדט־גבאים
 פער־ דאלאר מיליאן 10 אנ׳ערף יעהרליך כעקומען געדארפט האט

 פראטעסטען שטורמישע ארויסגערופען האט כעשלוס דיזער דינסט.
 מימינגען,. אנגעהויבען זיף ס׳האבען .בעפעלקערונג גאנצער דער פון

 *געשטעט אפען האט מען וועלכע אויף ,פראטעסט־פערזאמלונגען
 שווינדלער, נאמען רעם טיט מוניציפאליטעט פון מיטגליעדער די פעלט

 האט בעפעלקערונג די אז .פאלקס־פעררעטער און כאבארניקעס
 די דאם און ניט העלפען פראטעסטען איהרע דאם דערזעהען,
 די הענד איהרע אין אריינצונעהטען שדין זיף קלייגנט קאמפאניע

 באיקאט א ארויפצולעגען בעשלאסען זי האט ,שטאדט־כעלייכטונג
 — שוסטער שננידער, ?וקער,ב /0קצבי די פאלקם־פעררעטער. די אויף
 און מגע־ומשא א זי_י מיט האבען צו ענטזאגט זיף האינען אלע

 און געווירקט, האט מיטעל דיזעס .פראדוקטען זי״י צושטעלען צו
 איבער₽ פארשלאג דער אונטערגעגעבען. זיף האיען שטאדט־נבאים די

 *איבער אמאל נאף געווארען איז קאמפאניע פריוואטער א צוגעבען
.געווארען פערווארפען איז און געקוקט

 צייט לעצטע די אין זענען וואם ,באיקאטען גר־ויסע די פון
 אנווייזען מיר וועלען ,רוסלאנד אין אונז ביי געווארען דורכגעפיהרט

 וועלכעד וויעק", "דוואדצאטי צייטונג דער פון באיקאט דעם א־ויף
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 ניט האט צייטונג דיזע רואם ,רעם צוליעב אנגעה־יבען זיך האט
 צו ניט דרוק־ארבגיטער די פון פארערונג די נאכגעבען געוואלט

 (1906')יוני, איצט ביז נאך דך האט וועלכער און זונטאג ארבגיטען
 האט וועלכער באיקאט, פאליטישען דעם איויף און ,געענדיגט ניט
 וועלכער און )קאורקאז( ן ע י ר נו אין 1905 יאהר אין אנגעהריבען זיך

 צושטאנד קולטורעלען דעם ל־ויט .געענדיגט ניט נאך אריך זיך האט
 ארט ערשטען דעם יען גור פערנעהמט בעפעלקערונג איהר פון

 דע־ איז עם .קאווקאז מעריב־ פון געביטען איבריגע די צורשען
 וועלכע ,בעוועגוגג אפאזיציאנעלע די רואם נאטירליך, גאנץ ריבער

 אריסגעגאסען יען ר נו אין זיך האט רוסלאנד, גאנץ פערכאפט האט
 אנגענומען האט רעגירונג די .פארם רעוואלוציאנערע העכסט א אין

 ארגאניזירט האט ען,זמיט־ געוועהנליכע איהרע גוריער די געגען
 ווכיטסטע די אין "העצער׳ די ארריפנעשיקט האט ,מאסען־ארעםטען

 פאלקם־ביבליאטעקען די פערמאכט האט סיבןר, פון געגענדען
 רעגירונג, רער פון רעפרעסיעם די אייף אנ׳ענטפער אלם גל. ד. א.

 רעגירונגם־בעאמשע די באיקאטירען צו בעשלאסען גוריער די האבען
 דורכגעפיהרט איז באיקאט דעו־ .רעגירונגס־אנשטאלטען די און

 די פון וויסען געוואלט ניט האט קמנער שטרענג. זעהר געווארען
 ניט בעציהונגען קגינע זגי מיט האט קגינער ,רעגירונגם־אנשטאלטען

 אייגענע איהרע אויסגעקליבען האט בעפעלקערונג די געהאט.
 וועלכע בראנפען, די יף1א אקצין קיין געצאהלט ניט האט ריכטער,

 אויסגע־ איהרע געצאהלט זי האט שטניערען ברי-יען, פלעגט ץ
 פערוואלטער אמת׳ע די געווען זעגען וועלבע ,קאמיטעטען קליבענע

...געגענד פון
 זיך ווענדט באיקאט פון ווידקונג די אז זיך, ס׳פערשטעהט

 וועלכע ,ארגאנהאציע יענער פון יינפלוס4 דעם אן איבערהיויפט
 דיזער קען געוועהר שארפע יעדעם רון נאד .איהם פראקלאמירט

 .אפט צו איהם י געבריויכט מען ווען ,טעמפ ווערען מיטעל
 באיקאט, פערזענליכען א טיט זי_יןפארזיכטיג מען דארף איבערהויפט

 וועלבער און באיקאטירטען רעם אויף פלעק א ארויף ווארפט וועלכער
 אויסערגעוועהנליכע ביי נאד ווערען אנגעווענדעט דעריבער דארף

 מיטעל דיזען מאכט באיקאט מיט׳ן מיםגעברריף א .צופאלען
 ער און רעכענען צו איהם טיט זיך א־ויף הערט מען וואכענדיג,
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 . יענערארגאניזאציע, פון אוי-אריטעט מאראלען רעם שאדען דברענגט
.פראקלאמירט אייהם האט דועלכע

 אץ קינדער , פרויען פרן כןאנקרתענץ די פערקלענערען ה.
.לעהרנאינגלעך

 פון געברויכען ואם און ארבמט דער פון צוטה״לונג דיי
 נעווארען איז ארב?ןט די ראם דערצו, געבראכט האט מאשינען
 ווערט ער איידער ,פראדוקט יערער .איינפאכער און לניכטער
 דורך ארבייטער, יערער הענד. צעהנדליגער דורך געהט פארטיג,

 טהי״יל א אב נאר ,טהוט דורך געהט פראדוקט דער הענט וועמעם
 יענער ,צווייטען רעם איבער איהם גיט ארבי״יט, גאנצער דער פון

 אין פערענדיגט וועלנער לעצטען רעם ביז וו. ז. א. דריטען רעם
 לאנגע א פריהער האט מען וועלבע ,ארבגיט די .ארבגיט די גאנצען

 צו־ און צוטדעילט אז׳וי געווארען איצט אין לערנען, געיארפט ט ׳.ציי
 דארף מען .ערפיעלען ז.י קען קינד קלגין יעדעס אז ברעקעלט,

 און פעטעלקעם אויסנעהען קענען צו בדי לערנען לאנג נ.יט זיך
 קענטניס גרויסע קיין האבען ניט דארף מען קנעפלעך, אייננעהען

 יו ורז ענטוויקלען עם מעהרער וואם מאשין. אויפ׳ן שטעפען אין
 די ווערט איבריגער אלץ ,מאשינען די און ארבי״יט־צוטהי״ילונג

 מעגליכער אלץ ארבגיט, דער צו■ קראפט און קענטנים ספעציעלע
. קינדער און יען פה דורך מענער די פערבייטען צו .ווערט

 אין נעוועהר מעכטיגעם א אין פר;יען־אוך׳קינדער־ארבי״יט די
 וועץ פריהער, ארבגיטער. די געגעץ קאפןטאלןסטען די פון הענד די

 באמיליען־ דער געווען איו פאמיליע אין פערדינער גאנצער דער
 וועלכער ,ארבי״יטם־לוין אזא צאהלען געמוזט איהם מען האט , ■פאטער

 דער פון עקזיסטענץ п .פאמיליע די איויסצוהאלטען גענוג זיין זאל
 פאמיליען■ רעם פון אבהענגיג גאיצען אין געווען איז פאמיליע
 געפינען צו אונמעגליך געווען ס׳איז און פעררעסטען פאטערם

 ,לוין ארב״טס אזא א;י,ז וועדעץ מרוצה זאל וואס ,.-אנ׳ארבי״יטער
 ,קינדער און ווייב די פאר היונה איויף סטייען ניט זאל ..וועלבער

 דיי אין אריינגעצוינען איויך ווערען קינדער און פדיויען די אז , איצט
 פאמיליעךפאטער דעו־ זיך קען .-ווערקשטאטען, און פאבריקען
 ניט איז פאמיליע די ווייל ארבייטסילוין, קלענערען א מיט "בענוננען
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 דעריבער־ קען מען .פערדינפטען זנינע אויף אנגעוויזען גאנצען אין
 ארבניטם־ יענע אין מענער די פון ארבייטם־לוין דעם אראבזעצען

 ארבייטם־ יענע אין מענער־־ארבניט. נאר עקזיפטירט עם וואו צוויינען,
 די איז מענער אין דוקא ניט זיך גויטיגט מען וואו ,צווייגען

 ..קאפיטאליפט־ פאר׳ן גליק אנ׳אמת׳ער קינדער־ארבניט פרויען־און
 דריקען, צו לייכטער אונטערנעהמער דעם איז קינרער און פרויען

 .נרעפער פיעל קאנקורענץ די אז זני צתישען ווייל מענער, ווי
 די מאכען ,ארבניטענדע די פון רניהען די אן אריינטרעטענדיג

 או! ארבייט פון אנבאט דעם גר־וים אונגעהויער קינד^ר און פר׳ויען
.ארבניטס־בעדינגוננען די פערערגערען

 זאל טען פאדערען ,פרויען־ארבניט געגען אבער קעטפפען
 אזוי אויך געווען וואלט ארבניט רער צו דערלאזען ניט ז״י

 ניט זאל מען למשל, פאדערען, ווי אונזיניג, און אוננוצליך
 ארוים שטופען זני ווניל ,מאשינעם קיין ארבניט רער צו אנווענדען

 ׳פראדו:ציאן דער פון ענטוויקלונג דער געגען .*ארבניטעו די
 און ,געהן ניט מען קען ענטוויקלונג עקאנאמישער דער ן גע גע

 רער ביי פארגעקומען ניט זענען ארבניטער־אויפשטאנדען ועפיעל
 ניט האבען ארבייטער די בלוטיג ווי נען, מאש פון איינפיהרונג
 פראדוק־ רער אין אויסבעסערונגען טעכנישע דן געגען געקעמפפט

 ווייטערדינע די אבשטעלען געקענט ניט זני האבען ציאן,
 פרויען־ דער מיט איז גלייכען דאם מאשינען. פון פערווענדונג

 ארבניטערם רעם אין שולדיג איו פרויען־ארבניט די ניט .ארבניט
 פרויען־ די וועלכע צוליעב בעדינגונגען, יענע נאר ארעמקייט,

.מאנסלייט פון ארבייט דער טיט ט ר י ר ו ק נ א ק ארבייט
 פראפעפיאנעלע די דארפען ,קינדער־ארבניט אנבעלאנגט וואם
 פון אפעטיט אונבעגרענצט^ן דעם געגען קעמפפען פעראיינען
 "י? Vй / רענדקו יוגגע די פון אוים זניגט וועלבער , קאפיטאל

 מאכט און בלוט און מארך זייער ,״שוואכסטע״ די צווישען שוואכע
 ארבניטער די .גייסטליך י1אז קערפערליך ווי קאיליקעם פאר זני

 געוויסען: א בין זאלען קינדער די אז ,פאדערען דעריבער דארפען
 חשבון דעם איויף ווערען ערצויגען יאהר( 16 ביז )למשל עלטער

 געבען און אויסצוהאלטען זני מחויב איז וועלכע מלוכה, דער פון
 רארפען ערפיעלט, ניט אח פאדערונג דיזע זמן כל און בילרוגג,

 רעד צו אז ,דערפאר קעמפפען פעראיינען פראפעפיאגעלע די
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 אינגער קעדער קיין ווערען צוגעלאזען ניט בכלל זאלען ארבכיט
 יאהריגע 16 די פץ ארבכיטם־טאג דער אז און יאהר 16 פון

 ארבייטער ערוואקסענע בכי ווי ,וועניגער דויערען אוייף זאל קינדער
 אבער אויב .טאג א שעה 6 פון מעהר ניט פערנעהמען זאל און
 בעגרענצען און קינדער־ארבכיט פערניכט;ן זאל מען פאדערונג די

 ,ריכטיגע א זעהר אי! אונערוואקסענע די פון ארבייטם־טאג דעם
 צאה־ל־ די בענרענצען זאהל פאדערונג,מען די ,פערקעהרט איז
 פראפעסיא־ אייניגע וועלכע ,פאדערונג א—,לעהרנאינגלעך די פון

 ארעאקציאנערע—אר־וים, שטעלען אויםלאנר אין פעראיינען נעלע
 צאהל די בעגרענצען .ארבייטער־קלאם רעם פאר שעדליכע און
 טיהרען די זכי פאר פערמאכען ארבייטער, אונערוואקסענע די פץ
 שכירצען זוי הכיפען וואלט ווערקשטאטען און פאבריקען די פון
 פערנעהמען צו זיף צוויננען זיי , עלענד און ארמוט פון אבגרונד אין

 און געפענגניסען די אין טרכיבען זיי נכבות, און בעטלען מיט
.ארבכיטם־הכיזער

 צו בנוגע פעראכינען פראפעסיאנעלע די פון אויפגאבע די
 שטרייטען יען1די.פר העלפען :איז קינרער־ארבכיט פרויען־און דער

 עיי ארכינציהענריג , עקספלואטציע אונבארמהערציגער רער געגען
 בעגרענצען און פראלעטאריאט, קעמפפענדען פון היהען די אין
 דעם דערלאזענתג ניט ,קינדערארבכיט פון עקספלואטאציע די

 שווכיגע־- מיט ווי ,קינדער יונגע די מיט בעגעהן זיף קאפיטאליסט
 ארבכי־ די זענעץ דעריין אין .שקלאפען אונטערטעהנעע און דיגע
 וועלכע, ,לוץ־ארבכיטער אלם נאר ניט פעראינטערעסירט טער

 בעג־ קינדער, און פרויען פון עקספלואצאציע די פערקלענערענדיג
 דיזע פון קאנקורענץ די רעם דורך גראר אגעוויסען יף1א רענצען

 אלם פעראינטערעשירט נאף דערכין אין זיי^זענען ;ארבכיטער־שיכטען
 דער געגען קעמפפט וועלבער ,קלאם געוויסען א פון מיטגליערער

 בעשאפען דארף וועלכער אץ לוין־ארבכיט פון סיסטעם גאנצער
 עקזיסטירען ניט וועלען עם וואו ארדנונג, געזעלשאפטליכע נייע א

 פון מיטגליעדער אלם .עקספלוא׳כידטע און עקספלואטאטארם קיין
 • אד ,דעם אין פעראינטערעסירט ארבייטער די זענען ,קלאם ריזען
 און גכיסטליף פון ניט ווערען צו-זאמענגעשטעלט זאלען רכיהען זכיגע

 מוטהיגע , פעהיגע ,געזונדטע פון נאד ,צובראכענע קערפערליף
 ־ צןעל זייער פערשטעהן זאלען וועלכע ,מיטגלןעדער דרכיסטע און
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 « איהם און ציעל ריזען צו שטרעבען צו פעהןג זיין זאלען און
.דעדגרגיכען

ארבייטס^אזע. די פץ צאהל ך פעךקלענ.ערק ו.

 איצטיגער רער אין אז , דערוויזען אויבען שוין האבען מיו־
 דן א־-יף פרןוואט־אייגענטהום עקזיסטירט עס ודאו געזעלשאפט,

 איג־ א עקזןסטןרען יך1א מוז ווערקצניג, און פראדוקציאנסמיטלען
 ארבי״יטסלאזע, מאסע גאנצע א ה. ד. ,רעזערוו־ארמעע דוסטרןעלע

 אבער אוים, וויעדער זי וואקסט דא זיך, פערקלענערט דא דועלכע
 רעזערוו־ די .אויסגעשעפט ניט גאנצען אין קץנמאל ווערט דועלכע
 ארדנונג קאפיטאליסטישער דער פון רעזולטאט א נאר איז ארמעע

 ארדנונג דןזע זמן כל ווערען, פערנןכטעט ניט דעריבער וועט און
 ארב:.יטערס רעם אויף הענגט רעזערוו־ארמעןע די .עקזןסטןרען וועט

 שריט יעדען אויף איהם שטערט זן .יאך שווערער א ווי ,האלדז
 אוגטערנעהטער, דן מיט קאמפף זיין שווערער מאבט זי ,טריט און

 א בילדעט זי ,פעררעטער ן א שטרגיקברעכער אח־ים לאזט זי
. קאנקורענטען פון קאנטינגענט שטענדןגען

 ,קרעפטען אלע אן ווענדען פעראי״ינען פראפעסיאנעלע די
 פראפעסי־ די .ארבגיטסלאזע דן פון צאהל רן פערקלענערען צו אום

 ענגי^אנד אין ןנערייען6ימוואהל־ש1ב די פון פעראיינען ע אנעל
 אריגיטע; זאלען זי״י , מיטנליעדער זי״יערע , למשל ,פערארדענען

 פאר ארבגיט בלייבען סזאל כדי וואך, אין טעג אייניגע נאד
 טןט₽ עיערע ,אז פערלאנגען, פעראגינען אנד״רע ד.(א;י אנדערע
 האבען ס׳ואלען כדי ר;יהע, דער נאך ארבי״יטען זאלען גליעדער
 פער־ ,וויעדער , אנדערע .פעראיין פון מיטגלןעדער אלע ארבגיט

 טעהרער ניט אויסארבגיטעץ זאלען מיטגליעדער דיערץ אז ,ארדענען
 פער־ פראפעסיאנעלע דא ס׳זענען פראדוקטען. צאהל ןםע1געו א פון

 גאנצען אין ז;יזאלען פאבריקאנטען די פן פאדערען וועלכע איינען,
 דאן, פאר קומט ראם ציים. ק־רצע א אויף פאברןקען די פערמאכען

 פץ לאגערן דן אז בעמערקען, פעראיינען פראפעסןאנעלע די ווען
 פאברן־־ דן אז אץ סחורה מיט פערווארפען זענען פאבריקאנטען דן

. ארבייטער טהי״יל א ענםזאגען צו ברעה האבען קאנטען
 לצדעי ארבי״יטסלאזןגקייט דער פון אז ,אמאל מרעפט עם
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 אנדערע אין אז און געגענד געוויטען א פון נאר ארבלןטער די
 .שלעכטער קיין ניט ארבליטסמארק פון צושטאנד דער אין ג^גענדען

 בעדינ־ איצטיגע די ביי מעגליך ס׳איז ווייט ווי ,רעגולירען צו כדי
 פער־ פראפעסיאנעלע די גרינדען ,ארבליטסמארק דעם ,גונגען
 פובליקירען און צונויף קלייבען וועלכע ,ביוראען אויסקונפטם איינען

 זליערע פון ארבליט אויף נאכפראגע און אנבאט דעם וועגען ידיעות
 פראפעסיאנעלע פיעלע .געגענדען פערשיעדנע אין פראפעסיעם
 מיטנליעדער ארבלןטסלאזע זליערע ארוים דערבלי גיבען פעראיינען
 ,געגענדען ארעד שטעדט יענע אין אבצופאהרען אויף רייזע־געלד

 אונטער־ אזא .ארבללטסקראפט אין איצט זיך נויטיגט מען וואו
 די פון צאהל רן פערקלענערען גראד אגעווןפען אויף קען שטיצונג

.ארבייטסלאזע
" Т —

שפדצע. אךטען פערשיעדענע ז.
 , שטיצע מאטעריעלע ארטען פערשיעדעגע די צורשעץ

 זללערע גיבען אויסלאנד פון פעראיינען פראפעסיאנעלע די וואס
 וועלכע ,שטיצע די ארט העכסטען רעם פערנעהמט מיטגליעדער,

 פראפע־ די האבען 1904. יאהר אין .ארבללטסלאזע דן גיבען עי
 ארבליטס־ פאר אויסגעגעיען אל״ן ענגלאנד פון פעראיינען סיאנעלע

 וואס רייזע־געלד, די מיט זאמען צו (*מארק, 7,274,293 לאזע
 *58.758) מיטגליעדער ארבלעיסלאזע די ארויסגעגעבען האבען זלי

 וואונדער קיין ! מארק מיליאן 8 העבער דאם בעטרעפט ,מארק(
 איינע איז ארכייטסלאזןגקייט די .ניט , זיך פערשטעהט , ראם איז
 איהר געגען קעמפפט ער און ארכייטער פאר׳ן שלעק גרעסטע דן פון

 חאלטעץ פעראיינען פראפעסיאנעלע די .קרעפטען זיינע אלע מיט
 הויפט־אויכגאבע זליער ערפיעלען צו שטאנד אים נעווען ניט אבער

 אויב פראלעטאריאט, ארגאניזירטען פון קאמפפם־ארנאניזאציעס אלס
 צדקה־זאבען. און פילאנטראפיע מיט נאר אבנעבען זיך וואלטען זלי

 וויכיעל און ,אשפענדעל מיט פערשטעלען ניט מען קען ים דעם
 מיט־ ארבל,יטםלאי.ע די פאר אויפגעבען ניט זאל מען מיליאנען
 ארמעע, ארבליטסלאזע אג' געפינען שטענדיג זיך וועט גליעדער,

 אץ איויסצוהאלטען שטאנר אים ניט אין ארבליטער רער וועלכע
פי־אפעביאנעלע די .קרעפטען אייגענע די מיט אונטערשטלצען

קאפ. 16 ע־ך א: איו מארק א ״(
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 אויף אויפמערקזאמקייט גאנצע זניער אכווענדעץ דארפען פעראיינען
 וון און ארבניטפלאזיגקניט די אר־וים רו׳פען וועלכע ,אורזאכען יענע

 פערקירצוגג די .איינפלום עיער אבשוואכען מעגליך ס׳איז ניט וו
 קינדער־ פרויען־אוג פון בעגרענצוג די , ארבייטם־־טאג פון

 דן אריף ווירקונג גרעסערע א האבען וועלען עקספלואטציע
 מאטע־ די איידער ,רעזערוו־ארמעע דער פון פערקלענערונג

.פעראיינען פראפעפיאנעלע פון שטיצע רי^לע
 טהעטיגקייט דעי" מיט אבגעבען דך גאנצען אין אויב נאר

 פעראיינען פראפעפןאנעלע די פאר איז הילף געגענזניטןגע פון
 זיך גאנצען אין אונמעגליך אויך ן..י פאר אבער איז ,געפעהרליך

 געלןטען האבען ווזנלכע , ארבייטסלאזע אזעלכע שטיצען צו אבזאגען
 צו אנגעהעריגקניט זייער צולקנב ,איבערצניגונגען זניגנרע צולןעב

 רקע נאר גל. ד. א. שטרניק א צוליעב ארגאניזאציע, אנ׳ארבניטער
 חשב־ון אויפ׳ן פארקומ^ן ניט דארף זי ; בעגרענצט זיין דארף הילף

 פראפעסי־ די פון פטאטוטען די אין .קאמפפם־אויפגאבען דן פון
 צוועק דעם אויף אז אויפגעטניטשט, זיין קלאר דארף פעראיינען אגעלע

 ווערעץ פערברויכט קען ארבניטסלאזע פאר חילף געגענזייטיגער פון
. הכנסות די פון פראצענט געוויסער א נאר

 פערנעהמען אויסלאנד אין פעראיינען פראפעסיאנעלע פיעלע
 קראנקהניט פון צייט רער אין הילף געגענזייטיגער מיט נאך זיך
 אלמנות. די שטןצע געוויסע גיבען ז;י ,אונפעהיגקניט ארבניטם און
 אוים העלפען מיטגלןעד, פערשטארבענעם דעם פון יתומים און
 מק א ווארט, איין מיט בילדען, ז:י ,אנ׳אונגליקסצופאל אין

 דן פץ טהעטיגקייט דיזע .צרה אנ׳עת אויף קאסע פעחיכערונגם
 ניט שייכות שום קיין האט וועלכע ,פעראיינען פראפעסיאנעלע

 דן פאר שווערער פיעל מאכט ,אויפגאבען דירעקטע זניערע מיט
 ׳ קאמפפם־אויפגאבזק זייערע ערפילען צו ארגאנקאציעם ארבניטער

 אויבענדערמאנטע די ווען דאז, אפילו שווע׳־ער פיעל מאכט
 קאמפפס־ די פון חשבון רעם אויף ניט ארויסגעגעבעץ ווערט שטיצע
 בלייבט שטרניק־פאנד רער ווען ראן, אפילו ,פעראיין פון מיטלען

.וואם פאר אט אץ ,אונבעריהרט
 דן אויף פעראיינען פראפעפיאנעלע די פון איינפלום רער

 צאהל רער פון פיעל זעהר זןך ווענדט ארבניטם־בעדינגונגען
 וואס ארגאניזאציע. זי״יער אין ארנין ציהען זני וועלכע ,ארבניטער
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 אי! ארבייטער פראפעסיאנעל־ארגאניזירטע צאהל די ס׳איז גרעסער
 פעראיין פון ווירקונג די איז גרעסער אלץ ,פראפעסיע געורסער א

 אלץ פראפעסיע, דיזער פון ארבי״יטער מאסע גאנצע די אויף
 ,אונטערנעהמער די אויף פעראיין פון דרוק דער איז גרעסער

 ארבניטם־ בעסעחו’ דערשלאגען צו זיך אין לניכטער אלץ
 פראפעסיאנעלער חור וועלכע פאדערוגגען, די .בערינגונגען

 ,מינימאלע זיין דארפען ,מיטגליעדער די שטעלט פעראיין
 פראפעסיאנעלע די ארב . צאהלונגען די צו בנוגע איבערהויפט

 געגענזניטיגע ווי אויפגאבען, אזעלכע שטעלען *זין וועלען פעראיינען
 .גל. ד. א. ארבניטסאונפעהיגקייט ,קראגקהייט פון פאל אים הילף

 זאל טען אום ,גרויסע גענוג זיין מוזען צאהלונגען די וועלען
 לנידען ניט דערבני זאל עם אום און א־ויפגאבען דיזע ערפילען קענען

 קענען דעריבער וועלען פעראיינען די אץ שטרניק־פאנד. חור
 וועלכע , פראפעסיע חור פון ארבליטער יענע נאר אריינטרעטען

 קינסטלערע מזוהר די ה. ד. ,געהאלט דעבשע א בעקומען
 טהניל יענער ; פראפעסיע חור פון אריסטאקראטיע די ארבעטער,
 אונטערנעהמערס רעם פון מעהרער לייחון וועלכע ארבייטער,

 אגחורע, טיט פערבייטען צו לכיכטער ס׳איז וו?ולכ?ו ווילקיר,
 קאמפף זחור אין הילפלאז מעהרער חוריבןור זיך פיהלען וועלכע

 בלייבען מוזען וועלען ארבי״יטער יענע —,בעלי־בתים די טיט
.פעראיין אויסערן

 ׳ אונצוועקמעסיג און פעהלערהאפט געווען אויך ס׳וואלט
 די זיך אויף גענומען וואלט פעראיין פראפעסיאנעלער דער ווען

 ,מיטגליעדער יענע פאר נאר הילף געגענזניטיגער פון אויפגאבע
 צאהלונג ספעציעלע א פעראיינם־קאסע אין ארנין טראגען .וועלכע

 מיטגליעדער טהניל איין פאר ווען ה. ד. צוועק, דיזען אויף
 קאטפפם־ א נאר געווען פעראיין פראפעסיאנעלער חור וואלט

 געגעג־ פאר קאסע א אויך—טהניל אנדערען חום פאר ,פעראיין
 אזא וואם ,דעם וועגען רליחונחג ניט שוין .הילף זייטיגע

 רניבונגעץ פערשיעדענע צו געפיהרט וואלט טהעטיגקניט אלעיטיגע
 פעראיין, פון מיטגליעדער "נידעריגעחו" און "העכערע" די צווישען
 אבגעשאפט ־גראד היבשען א אויף אויפגאבען זניטיגע דיזע וואלטען

 אוים־ וואלט עם .קאמפפס־איויפגאבע די ,ה־ויפט־א׳ויפגאבע די
 ,פערסאנאל חום ,ארגאייזאציע גאנצע די ציפאסען צו געקומען
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 די צו נאר ניט פעראיינם־בעאסטע די פון אייגענשאפטען די
 פון ציעלען צופעליגע און זייטיגע די צו אוייף נאד דירעקטע,

 געמוזט וואלטען הילף געגענזייטיגער פון אויפגאבען די .פעראיין
 מאטיוו דער און קאמפפם־אויפגאבען .די פון קרעפטען די אבציהען

 ריכטיגע און שטענדןגע א פאר באדען דעו־ געווען וואלט אלדן
 וועניגער־ צאהלען וועלכע , מיטגלןעדער יענע פון אונצופרידענהדט

 אין עיקר דער זענען קאמפפס־אויפגאבען די וועלכע פאר און
.פעראיין

 ווירקען ,אלזא קענען, אונטערשטיצונגם־אויפגאיען די
 ש והון ,דאן אפילו פעראיין פון טהעט״גקייט די אויף שעדליף
 .קאמפפם־אויפגאיעץ די פון תשכון רעם אויף ניט ערפילט ווערען

 ,ארוים שי שטעלען פעראיינען די ווען שי, זענען שעדליכער פיעל
 אנדערע אלע מיט גלייף ,אויפגאבען דירעקטע שיערע אלם

 ארייג־ פעראיין, םיאנעלער1פראפ דער .פעראיין פץ אויפגאיען
 ביפלעכווידז קען אונטערשטיצונגס־טהעטיגקייט, די אין זיף ציהעגדיג
 , א־בדטער זיף געפינען עם קאמפפם־כאראקפער. זי_ין פערלירען

 אונטערשטיצונג דער צוליעב הי״יל פעראיין אין אדיין טרעטען וועלכע
 פון זומפ דעם אין פעראיין דעם פערשלעפען צו זוכען און

.אנשטאלטען צדקה פערזיכערונגס־און

.געזעצנעבונג די אויף ווירקען ח.
 די נדט קאמפף עקאנאמישען דירעקטען דעם אויסער

 פעראיינען פראפעפיאנעלע די נאף פיהרען ,אונטערנעהמער
 די אין בורזשואזיע דער פון פערטרעטער די טיט קאמפף א

 געזעצען, ווערען ארויפגענעבען ס׳זאלען פאדערען און פארלאמענטען
 אריי-יטער, די פון עקפפלואטאציע די בענרענצען זאלען וואם

 פער־ זאלען ,אריץטם־בעדינגונגען נארמאלע כעשטעזען זאלען
 ,צי_יט דער אין ירויט שטיקעל א מיט ארבי״יטער דעם דכערען

 אלטקייט, צוליעב פערדינען צו יט מעגליכק די ניט האט ער ווען
 פער־ פראפעפיאנעלע די גל. ד. און אנ׳אונגליקס־צופאל צוליעב
 עראבערונגען זיןערע האיען ש זמן כל אז גוט, גאנץ ווי״יםען איינען

 .זיכערער קיין ניט זיעג שער איז געזעץ, א דורף פערפעסטיגט ניט
 ארכי״יטער, זיינע אויף קאפי_יאליםט דער לינט שונא ער נ י לוט י א ווי
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 ער פאדערט מאמענט נינפטעען איין אין און ז?י נאף לויערט ער
 פראפעפיאנעלע די זענען מאל אלע נ.יט .קאמפף א אויף ארוים זי״י

 אונ־ די פון אנפאל דעם אבצושלאגען שטאנד אים פעראיינען
 די האבען ארבגיטם־לאזיגקייט פון צייט דער אין .טערנעהמער

 ארויפפארערונג די אנצונעהמען מעגליכקייט קיין ניט ארבי״יטער
 די פון אבנעהמען ראן קענען בעלי־בתים די אין קאטפף א אויף

 שטתיט אלאנגען נאך האבען יענע וואם ,דאם ארבגיטער
.עראבערט
 אז דעריבער, פאדערען פעראיינען פראפעפיאנעלע די

 ארבי״יפג צתישען בעצןהונגען די אין זיך זאל ארבייטעד די לטובת
 די אויף ווירקען ,געזעצגעבונג די אריינמישען קאפיטאל און

 אזעלכע אדיפצנעבען פארלאמענט דעם צווינגען ,געזעצגעבונג
 און געזונד ארבגיטערס דעם פערהיטען זאלען וואט געזעצען,

 בהעטיגקייט דער אין ארט וויכטיגען א פערנעהמט דאם — לעבען
.אויסלאנד אין פעראיינען פראפעפיאנעלע די פון

 פעראיינע! פראפעפיאנעלע די וועלכע ,געזעצען די צווישען
 ארט ערשטען דעם פערנעהמט ,פארלאמ^נטען די פון פאדערען

 שוין האבען מיד .ארבייטסטאג נארמאלען א וועגען געזעץ דאם
 ארבלטם־ לאנגער דער איז עם שעדליך ור ,אויפגעווהען אויבען

 האט ער ווירקונג שלעכטע א פאר וואם ,אתעיטער דעם פאר טאג
 דער פון הילף דער אהן .צושטאנד גייסטעען א־ן געזינד זיין אוייף

 זעהר אפטמאל פעראיינען פ־אפעסיאנעלע דן פאר איז געזעצגעבונג
 אין איבערהויפט ארבלטסטאל, נארמאלען א דורכצופיהרען שוועו־

 ציעל־ שטיק־אדער איינכעפיהרט ס׳איז וואו ,פראפעסיעם אזעלכע
 פערדינסט,. נאך יאגענדיג זיך ארבייטער, רער וואו און ארבי״יט,

 קומט פראפעסיעם אזעלכע אין .לענגער וואס ארבייטען אלמן וויל
 אפעטיט גרויסען דעם געגען נאר ניט קעמפפען צו רוב דאם אוים

 אונבעוואוסטזיניגע די געגען אויך נאר ,.אונטערנעהמעד די פון
 בענרענצונג דער געגען אחים טרעטען וועלכע ,נופא ארבייטער

.פראפעסיע ז:יער אין ארבמטפטאג פון
 קעדער- פרויען־אין פון כעשיטצונג געזעצליכער דער אויפער

 כאניטארע אוץ היניעמשע די אויף אויפדכט דעם אויסער אועייט,
 פראפע־-יאנעלע די נאף נאדערען ארבייט, דער פון בעדינגונגען
 וואם ,אינגליקם־צופאלען פון מלוכה־פערזןכערונג די פעראיינען
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 צוליעב ארביעס־אונפעהיגקייט פון ,ארבי״יט חור בעת זיך טקגפען
 זאל וועלכע ,מלוכה־פערזיכערונג—קראנקדעיט, אץ אלטקייט ־

 אויף ניט און א־ביןטער די פון השבץ רעם אויף ניט פארקומען
 פון חשבון חום אויף נאר ,געזעלשאפט דער פץ השבץ חום

.אונטערנעהמער די
 האבק ארבגיטסבקץננונגק" ,.בזגפעחו קאפיטעל חום אין

 מקשליחו תיפיעל חורווייזק וועלמו ציפערן, אייניגע נעבראכט מיד
 מזבח דעם אויף יעהרלןך ברענגט פראלעטאריאט חור קרבנות

 פון צייט חור פאר אוועק געהן ארבעטער וויפיעל קאפיטאל, פון
 .אוננליקם־צופאלען פון קאיליקעס אייבינע והוחון און רועלט דק־
 די שולריג אוננליקם־צופאלען די אין נ?ון1ז? מעהרסטען אם

 , רובל עטליקו די מיט שיירק ניט זיך ווילק עי .אונטערנעהמער
 ניט ין־ ז פערגינק עי ,שוץ־מיטלק די קאסטק דארפען עם וואס

 מיטלען ריזע ווייל פארעכטם־מןטלק, ני״יטיגע די אנצונעהמען
 אונטק־מוהמער די בענעהען פאלען אזעלבע אין .גזנלר קאסטק,

 דארפען עי וואס חנם, אויסער און פערברעכען אקרימינאלק
 עי דארפען ,קרימינאל־פ^רברעכער ווי , ווערען בעשטראפט

 פאמיליע זיין אחור ארבייטער פעראונגליקטק רעם ארויסצאהלען
 צוליעב נעהאט האבק עי וואם , שארק מאטעריעלען דזדם פאר
.לעבען און נעזונד ארבמטערם רעם איבער זארנלאזיגקייט דער

 דירעקט אונגליקם־צופאלען אין זענען מאל אל/ו ניט אבער
 ריזע פאר קומען מאל אלע ניט ,אונטעדנעהמער דן שולדיג ״

 די פון זארגלאדגקייט אץ נאכלעסיגקניט חר צוליעב ־צופאלען
 פאר קומען וועלכע ,אונגליקק זיך טרעפען עס .בעלי״בתים

 אונפארזיכטיג־ דער צוליעב אפטמאל אץ אורזאכען עיטיגע צוליעב
 אונטערנעהמער די צו בנוגע אויב גופא. ארבגיטער די פון קייט

 יעדעץ צו בנוגע ווי ,גקעצען זעלבע די נאר עקזיסטירק צואלטען
 פערפפליכטעט עין וואלטק אונטערנעהמער די אויב ה. ד. איינצןגען,

 עיער צולןעב זיך טרעפט אונגליק דער ווען דאן, נאר צאהלען ־־צו
 פאמיליע זיין אדער ארבי״יטער פעראונגליקטער דער מאלט ,שולד

 חור וועלכע אין צופאלק, יענע אין הונגער פון אויסגעהן געמזזט
 ביי געהאט ניט וואלטען עי .שולדיג ניט איז אונטערנעהמער

 ניט וואלטען עי ,שארק מאטעריעלען עיער זוכען צו דועמען .
.היונה אויף ברויט שטיקעל א פאדערען צי וועמען ביי גצהאט -
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 קראנקהמט יןפ צלט ד^ד אק שביצ^ וועגען שוק רעדט תיוער -•
 פאדערען צו אונמעגליך געווען געווים וואלט דאם אלטקייט? •און
רער וואלט ארבמטער זיין צו בנוגע אויב אונטערנעהמער, פו

זעלבע די ,פפליכטען ז$לבע די נאר געהאט •אונטערנעהמער ■
.אנדערען יעדען צו בנוגע ווי התחיבות,
בנוגע אז ,דעריבער פאדערען פעראיינען פראפעסיאנעלע די

 אונטערנעהמער דעם אויף ליגען דארף ארבמטער זיינע יצו ■
 אנדערע, צו בנוגע ווי פפליכטען, גרעסערע ,התחיבות גרעסערע א

 אוי אלטקייט פון צייט דער אין שביצע וועגען פרט דעם אין אז
 מאטעריעלען דעם אומקעהרעץ פון פרט דעם אין אז קראנקהייט,

 ,אנ׳אינגליקס-צופאל צולי>ב האט ארבמטער דער וואם ,שארען
 נאר און אונטערנעהמער די אויף ליגען פפליכט גאנצע די דארף
 ,.איך :תירוץ דער גילטען ניט דארף פרט רעם אין .זי״י אויף
 טאקי איז אונטערנעהמער דער אז ,מעגליך .שולדיג" ניט בין

 שולויג אז מעגליך, ,אונגליקם־צופאל אין שולדיג ניט ־דירעקט
,דאס הי״יסט וואס אבער ,אלמן ערבמטער דער איז אינגליק אין

 וועט מענש נארמאלער קיין שולדיג? איז אלמן ארבמטער ידעו־ ■
 1קמ ,רעדער דן אונטער קאפ דעם אונטערשטעלען ניט בכיון

 די געבמדע, די אוגטערציגדען ניט בביון וועט מענש נארמאלער
 אונפארזיכטיגקייט דער דורך אויב .ארבמט ער וואו ,-שאכטע

 צוליעב פאר דאס קומט ,אנ׳אונגליק זיך טרעפט ארבמטער פון
 זיון צו פעהיגקמט די פערלןרט ארבמטער דער וואס :רעם,

 די ,מאשינען די פון גערויש דער .ארבמט דער ביי פארזיכטןג
 די טעטפעראבור, אוננארמאלע די האמערם, די פון קל,פ

 דער נערווען, דעטע־ערמ די לופט, פערגיפטעטע ,פערפעסטעטע
 ארבמטערם דעם פון אדזאבען די זענען דאם — קאפ פערדולטער

 אין ניט ליגען עם, ד׳מסט ,אוחאכען דיזע .אונפארזיכטיגקמט
 ארבמט דער אין נאר ,ארבימטער דעם פץ ווילען שלעכטען רעם

 לוקסוס און רמכבהום בעשאפט וועלבע ,ארבמט יענער אין גופא,
 מעגליכקייט די איהם גיט וועלכע אונטערנעהמער, דעם פאר

 די אויב און . פערגניגען אלע געניסען צו עשירות, אנצוזאמל^־ן
 פערניבטען צו גאנצען אין שטאנד אים ניט איצט זענען ארימטער

 ניט אומזיסנע, די אבצושאפען גאנצען אין ,עקספלואטאציע די
 ע דין פון אטהימל אז די, פאדערען הארעוואניע, בעצאהלטע
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 אומקעהרען זיי אונטערנעהטער דן זאלען הארעוואניע אומזיפנע
.אנ׳אומנליק פון פאל דעם אין

 די לעבען און ג/גזונד זניער אבגעבענרע ארבניטער, די
 אבצ,שפארען מעגליכקיוט די ניט אפילו האבען ,ארבניטפעעבער

 כחניט קנון פ׳וועט תען צנוט, בןטערע שווערע די יף1א זיך פאר
 אבצושפארען מעגליכקייט די ניט האבען זני ;הארעחען צו זיין

 פאר ארבנוטער ן פאר אן קומען וועלכע יאהרען, אלטע די איויף
 שטענדןגער דער איז וועלכע אקראנקהייט, אויף ציוט, דער

 יפ1ק פטאיעט ארבניטס־לוין דער .ארבי״יטער רעם פון ב^גלנוטעי־
 בלניבט פאמ^ליע זיין טיט ארבי״יטער דעם און דורכצולעבען א־ויף
 צו־קה־י די אין נדבות בעטען צו אדער הונגער פון אויפצוגעהן נאר

 גיטהער» גאנצע זנוער ארוים וויוזען רנוכע די וואו א.שטאלטען,
 אנגעקליבענעם רעם פון השבוין רעם אויף ארעמע די צו צינקנוט

 פעראכטען צדקה, קנון ניט אבער ווילען ארבנוטער די . מעהרווערטה
 וואם ,קומט זי״י אס וו ,דאם אבנעבען זאל מען פאדערען זני ; ת נדב

 אויב און ,בלוט און שווי״ים זנ.׳ער מיט פערדיענט בשר האבען זני
 זנוער אונטערנעהמער פון אבצונעהמען שטאנד אים ניט זענען זי״י

 פער־ הפחות לבל זאלען יענע אז זנו, פארערן ,פערדיענפט גאנצען
 7עלטער דער אויף ברויט שט:קעל א מיט ארבי״יטער רעם זארגען

וו." ז. א. קראנקהנוט פון צנוט רער אין מעדיצין און דאקטוירים מיט
 ארויפגע- זאלען עם פארערען פעדאיינען פראפעפיאנעלע די

 אונטער- די פערפפליכטען זאלען וועלכע נעזעצען, ווערען געבען
 מלוכה־פערזיכערונגס^ אין ארבנוטער זיוערע פערזיכערען צו נעהמער
 ארבנוטם־ און קראנקהנוט אויף , אנ׳אונגלוקס-צופאל אויף קאסעם

 ארבנוטער די פאר וויכטיג זעהר איז פאדערונג דיזע .אונפעהיגקייט
 וועלכע ,ארבנוטער אידישע די פאר איבערהויפט און רופלאנד אין

 זענען אונו בני .האנדווערקערייען אין פערנומען איבערהויפט זענען
 פון ארבניטער דעם פערזיכערען זאלען וועלכע געיעצען, קנון ניטא

 און אלטקנוט פון צייט דער אין ,אנ׳אונגליקם־צופאל אין הונגער
 רערט וועלכער 7געזעץ איינצעע דאם .ארבנוטס־אונפעהיגקנוט

 וועלבער , 1903 יוני ־טען2 פון געזעץ דאם איז ענין רעם וועגען
 פעראוננליק־ רעם בעפרידיגען צו אונטערנעהטער די פערפפליבטעט

 האט ער אס1ו היזק מאטעריעלען דעם פאר ארבנוטער טען
אז ,רערוונוזען ניט קענען אינטערנעהמער דן נאד אויב נעהאט,
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 די אחור ווילק בלזעד "הור שולדיג איז אוננליקס־צופאל דעם אין
 פערשטעהט זגם .גופא ערבי״יטער פון אונפארזיכטיגקייט" גראבע

 אין .ארבי״יטזור די בעפריעחגען ניט קק גקקן דהזוס אז ,יךז
 אויף צוטה״לט ארבי״יטער פי^ראונגליקטזו די ווערען גקקן דיזען

 האט והולבק־ ,אונטערמבהמק־ חום און ,שולדיגע ניט און שולדיגע
 האט ווגולכק• ,ריכטער די א׳ויף איינפלום גחוסעחון א געווי׳והנליך

 אר־־ חור איידער ,פראצזוסק פיהרק צו מעגלעקייט גחוחנרע א
 אז ,געחיכט פאר׳ן חורווייזען צו שווער ניט זיין וועט ,בעטער

 ווילען בי״יזען "חום דאנק א פארגזוקומק אין אונגליקסיצופאל חור
 געזקן, דעם לויט .ארבגיטער פון אונפארזיכטיגקייט" גראבער אחור

 חום אומצוק^הרען פזורפפחכטזוט אינטק־נזגהמזגר חור איז וויעחור,
 פין טהי״יל א נאר פאמיליע זי_ין אחור ארבגיטזנר פעראונגליקטזון

 דער אויב .גזוהאט האט יענזגר וואס היזק, מאטעחעלען דעם
 דער דארף ,ארבגיטם־פעהיגקייט די גאנצען אין פערלירט *ארבמטק

 :אל ווזגלכע ,פענסיע הוהרליכזג ארויסגעבק איהם אונטע־ני׳והמער
 ארבגיטק־. פון פערדינסט יעהרליחון רעם פון צווגי־דחטעל בעטרעפען

 דארף ,צופאל אונגליקס רעם פון שטארבט ארבגיטער חור אויב
.פענפי^ זעלבע די פאמיליע זיין ארויסגעבען אונט^רנעהמער חור

 1903 יוני ־טזון2 פון דאםג?וז?וץ האט רעם, אויסער נאר
 ,פאבחקען אויף נאר זיך פערשפתיט קראפט זיין :חסרון א נאך

 מעטאל־גרובען ,)קויהלען־גרובען חורג־אינדוסטריע און זאוואד$
 *לאנד־ווירט אין האנדוחורקזורייען אין ארבגיטער די .וו.( ז. א.

 אונטןורנזגהמער ח פון זוכזון מט קענען בוי־ארבמטער די שאפט,
 אנ׳אונגליקס־ דורך געהאט האבק ז:י וואם ,שאדען מאטערי^לק רעם

 עי .גקעץ דיזען פון סמך חגם אויף ארבי״יט דער ביי צופאל
 די לויט אונטערנעהמער די פון היזק רעם זוכען צו א־ויס קומט

 לאנגק א פיהרק דארפזון עי ה. ד. , ציתיל׳־גקעצק געוועהנליחו
 אז ,געריכט פאר׳ן דערווניזען און אונטק־נןוהמער די מיט פראצעם

 .אונטערנעהמק־ דער שולדיג נקוען איז אונגליקס־צופאל חגם אין
 ,יענע פון לאגע די איירער ,ערגער דעריבער נאך אה לאגי׳ו זייער

 ניט וואו ,פאבריק־אינדוסטריע דער אין פק־נומי־ון זענק וועלכע
 זענ^ן אונטערנעהמזור די אז ,ד^רוויוזזון דארפק ארב:.יט?ור די

 ,חרווייזען דארפען אוגטק־נעהחור די ,פערקעהרט נאר ,שולדיג
 "נראבער חור צוליעב פארגעקומק איז אונגליקם־צופאל חור אז

.ארבגיטער די פון ׳,,אונפארדכטיגקיוט
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 פעראיינען פראפעפיאנעלע די וועלכע ,אויפנאבען די פון
 צו שטרעבען עי וועלכע דורך ,מיטלען די פון און ,זיך יטטעלען

 א פיהרען צו כדי אז זעהן, מען קען , אויפגאבען דיזע ערפיעלעץ
 פראפע־ דן זיך נויטהןגען טהעטיגקייט זןעגרייכע אין פרוכטבארע

 אהן פרייהדטען. פאליטןשע רי״יהע גאנצע א אין פעראיינען סיאנעלע
 איז פערזאמלונגס־פרייהניט און פרעם₽פרייהי.יט ,פעראיינס־פרייהדט

 — אונמענליך ניט אויב—*שוועו פעראיינען פראפעסיאנעלע די פאר
 פןל־זניטיגע זגיערע ערפןעלעץ צו און פונקצןאנירען צו נארמאל

 די זענען פרייהייטען דיזע אין .אויפגאיען ווייטערע און נאהענטע
 נאר ניט פעראןנטערעסןרט ארבלטער ארגאנהירטע - פראפעסיאנעל

 ארבגיטער־ארגאנן־ פין מיטנלןעדער אלם אויך נאר בןרגער, אלם
 א ביי טהעטןגקי_יט עיער ענטווןקלען ניט קענען וועלכע זאצןעם,

 פעראיינען .פראפעסיאנעלע די .פיייהייט פאליטישער בעגרענצטע
 ,בעפרייאוננס־קאמפף דעם אונטערצושטןצען מחויב דעריבער זענען

 אב־ אלטער, דער געגען איצט פןהרט פאלק רוסישע דאם וועלבען
 פאליטןשע אזא בויען העלפען און מלוכה־סיסטעם געלעבטער
 ווןרקען צו ווייטער מעגליכקויט די געיען עי וועט וועלכע אררנונג,

 ז?.יער פאר בעדינגונגען גינםטינע בעשאפען צו געזעצגעבוגג, די אויף
. קרעפטען אלע עיערע ענטוויקלען צו און עקזןסטענץ

.IV
.פעראיינק פראפעסיאנעלע די פון אתאניז_אצ;ע די

 איז פעראיינען פראפעםיאנעלע די פון אויפגאבע די ווי אזוי
אר די ווי אזוי אין ארבגיטם־בעדינגונגען בעסערע זיך דערשלאגען

 פערשיעדע^ זענען פראפעשיעס פערשיעדעיע אין טם־בעדינגיננען ,ב?.
 אנפאנג, אין פראפעסיעס. עיערע לויט ארבגיטער די זיך ארגאניזירען

 ווענןג ארום נעהמט און קלגין איז פעראיין פראפעסיאנעלער דער ווען
 אג׳ זעהר ארגאניזאציע זי_ין איז ,ארט געוויסען א פון ארבגיטער

 ;מען לניכט זעהר איז ארגאניזאציע אזא טיט אנפיהרען איינפאכע.
 אב־ זיין זאלען וועלכע , בעאמטע ספעצןעלע אין ניט זיך נויטיגט

 זאלען וועלכע און פעראיין אין טהעטיגקייט דער מיט נאר גענעבען
 פער- פון מיטגליעדער די בילדונג. און קענטניס ספעציעלע האבען

 אהן קען ביורא אזא און ,ביורא א גופא דך פון אוים קלייבען איין
.אויפגאבען זיינע ערפיעלען שוויריגקייטען

פעראייז פון איינפלום דער ווערט עם אבער ער עם נר וואם
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 אלץ ,ארבייטפגעבער די אויף דחק ז־.ין ווערט עם גרעסער וואם
 און קאמפלןצירטער אלץ ,טה^טיגקניט זיין ווערט פיעלזייטיגער

 זיך ער ניויטיגט מעהרער אלץ ,אויפגאבען זנינע ווערען שווערער
 ווידמען קרעפמען אלע זניערע זאלען וואס ,אנפיהרער אזעלכע אין

 אג־־ די פאר אוגמעגלןך ווערט עם .פעראיין פון טהעטיגקניט דער
 נאר פעראיין פון טהעטיגקניט דער מיט פע־געהמען צו זיך פיהרער

 שוין זיך גיויטיגט ביורא דאס .פערבניגעהענדיג נא־ ,אירחא אגב
 פראפע־ אין טהעטיגקייט די וועלכע בני ,מיטגלןעדעד אזעלכע אין

 וועלכע און ספעציאליטעט א , אומניות א ווערט פעראיין סיאנעלען
 פעראיין פראפעסיאגעלער דער . מלאכה אנרער קי_ין ניט האבען

.בעאמטע ספעציעלע אויסהאלטען שוין דארף
 ניט קענען פראפעסיע געוויסער א פון ארבניטסגעבער די

 פרא־ דיזער פון פעראיין פראפעפיאנעלער רער ווי צוזעהען, רוהיג
 זניערע און זני צווישען אבמאך דעם אין ארנין זיך מישט פעפיע

 בעדיגגוג־ די אריבערטראגען גלניכגילטיג ניט קעגען זני .ארבניטער
 איהם מיט אן היויבען און אחים זני שטעלט פעראייץ דער וואס גען,

 פער־ דעם אויסער שטעהען וועלכע ,ארבניטער דורך קעמפפען צו
 אזעלבע בעקומען צו שוועד איו ארט זעלבען דעם אין אויב ,און איין

 שטעדט. אנדערע פון איויס זני בקלי־בתים די שרניבען ,ארבניטער
 אונטערנעהמער די שיקען אזוי שטרייק, א אן זיך הויבט עם נאר ווי

 זוכען שטעדט ארומיגע די אין אגענטען זניערע פאנאנדער
 דעריבער דארף פעראיין פראפעסיאגעלער ארטיגער דער ארבניטער.

 זניער פון ארבניטסלאזע מאסע די אי; גריויס וון ווןסען שטענדיג
 וואם אין וויסען איויך דארף ער , שטערט אנדערע אין פראפעסיע

 איז צי ,כחיורה־מארק דער זיך געפינט עם צושטאנד א פאר
 פראפעסיע זנין פון סחורה די אויף נאכפראגע גרויפע א פאראנען

 די פאדערונגען אריויסצושטעלען איצט מעגליך דעריבער איז צי און
 מעגשען, נאר קענען געניוי אלץ דאס וויסען . אוגטערגעהמער

 מיט צו זיך קוקען וועלכע ,זאך דער אבגעגעבען זענען וועלכע
 קומען וואם ערשיינוגגען, אלע צו אויפמעדקזאמקניט גרעסטער דער
 דארפען וואם מענשען, פראפעסיע, דער פון לעבען דעם אין פאר
 בעקימען וועלכע ,היוגה וועגען זארגען גיט צניט זעלבער דער אין

פעראיין. פראפעסןאנעלען פון געהאלט א
 פעראיינען פראפעפיאנעלע די ממען געזאגט האבען מיר ווי

4אפט? אין ארניגקומען צניט רער מיט ערטער פערשןעדענע פון
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 איינ^ר וויפען צו געיען דארפען עי .זיך צווישעץ פערבינדונגען
 4’ד.י אין או־ים ירעכען וועלכע ,שטרייקען וועגען אנדערען דעם

 פעריינדונגע• דיזע גל. ד. א. ארימטסלאזע וועגען פראפעסיע,
 טיט ווערען אין רעגוליערער און שטענדיגער ,אפטער אלץ והגחון

 צענטראלער א זיך בילדעט עם .פטאטוטען אין פארמולירט צייט חור
 שטעדט׳ פערשיעדענע אין פעראיינען פראפעפיאנעלע פון פעריאנד

 אצענמראל־ מעטאל־ארימטער, פון צענטראל־פעריאנד א למשל,
 אין פעראיינןגען וועלכע ,וו. ז. א. שניידער ,שופטער פין פערבאנד
 אי! פעראיינען פראפעפיאנעלע די פון טהעטיגקייט די רעגולןרען

 פראפעפיאנעלע די פון צוזאמענפאהרען די א־ויף .פראפעפיע איין
 אצעגטראל־ אויפגעקלןעבעץ ווערט אפראפעפע אין פעראיינען

 צענטראל־ פון טהעטיגקייט גאנצע די אן פיהרט וועלכע ,ביורא
 אלע טיט פערבינדונגען שטענדיגע אין זיך געפינט ,פערבאנד

 אין אריץ געהען וועלבע ,פעראיינען פראפעפיאנעלע ארטיגע
 א^ורלני פוילןקירט און צונויף קלייבט , צענטראל־פערבאנד

 דעם פיכטעמאטיזןרט פעראיין, צום נוגע זענען וואם ידיעות,
 געווןפע א אדיין טראגט און אונטערנעהטער די מיט קאמפף

.פי־נראיין פון טהעטיגקכיט גאנצע די אין פלאנמעפיגקגיט
 מיר ווי ,צענמראל־־ביורא פון פעראגטווארטליפקניט דן

 איז דאם —צענטדאל־ביורא דאם אגרויפע: זעהר איז זעהען,
 פעראיינען פראפעפיאנעלע די .צענטראליפעריאנד פון קאפף דער

 מעגשען, נאד צהונטראל־ביורא אין אויס קלייבען א־ויפלאנד פון
 זיך האבען און פאריעחוטונג ^,פפעציעל א קוקראגען האבען וועלכע

 .יעוועגונג פראפעפיאנעלער דער אין געאיבט צניט לאגגע א
 פעקרעטאר, פון אטט דאם איז פעראנטווארטליך 1איבערהויפ

 ה. ר. ,צענטראל־ביורא פון ה־ויפט-אנפיהרער חור אין וועלכער
 פראפעפיאנעלן? גרויפע די אין . פערבאנד פון הויפט־אנפיהרער דער

 מעגשען, נאד שטעלע דיזע אויף מען נעהמט ענגלאנר פון פעראייגען
 און דערויף, עקזאמען פפעציעלען א א־ויסגעהאלטען האיען וועלבע

 קאטפפם־ די און אויפגאפען די יעטדאכט האיען מיד ווי ,חוס נאך
 ניט ראם אונן דארף ,פעראיינען פראפעפיאנעלע דן פון מיטלען

 פעקרעטאר עין אייעדה־יפט און צענטראל־ביורא דאם .וואונדערען
 זיין אין אריי_יטם־בעדןנגונגען די מיט יעקאנט זיין נור ניט דארף

 נאר ,אריייטפ-מארק דעם ווןפען נור נןט דארף ער פראפעסיע,
 אונטער- פיהרען צו אינמעגליך גאר פיאה .סחורה־מארק דעם אויך
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 ויסצוארבניטען ז אינמעגליך ס׳איז ,־בתים בעלי די טיט האנדלונגען
 ארבניטס^לוין, אמינימאלען בעשטימען צו ,אבמאך קאלצקטיווען א

 ס׳איז .ארב:ים דער פון דעטאלען אלע גענוי ניט ווייסט מען יוען
 ניט איז מען ווען ,שטרייק א פראקלאמירצן צו אונמענליך ווניטער

 סעקרע־ די . סחורה;מארק פון צושטאנד דעם מיט בעקאנט גענוי
 געעט אזיוי זענעץ פעראיינען פראפעסיאנעלע ענגלישע די פון טארען

 אבשאצעץ ריכטיג מאמענט יעדען אין קענען זי״י אז פאך, זניער אין
 און פראפעפיע זניער אין אונטעי־נעהמער די פון פערדינסט דעם

 .פאדעהנגען יענע אדער די צטעלען אר־וים סמך דעם אויף ■קענען
 ביורא צענטראלען פון מיצגליעדע־ די אז ,*עלבסט־פערשצענדליך

. פערבאנד צענטראלען בנים געהאלט א־ויף שטעהען
 געוויסער א פוץ פעראיינען פראפעסיאנעלע די נאר ווי

 ,צענטראל־פערבאנד איין אין צוזאמען זי־ שליסען •פראפעסיע
 פון ענינים ע צל פי אין זעלבשטענדיגקניט ז:יער ז:.י פערלירען י :אז

 זיך שטרייק קנין פראקלאמירען ניט למשל, קענען, זני פעראיין.
 ניט און ביורא צענטראלען דעם מיט פריהצר א־יפטראגענדיג ■עט

 פראפעסיאנעלער ארטיגער דער . הסכמה זיין לעצטען פ־ן בעק־מענדיג
 דעם אוייף תירקען וואם בעדינגונגען אלע וויסען ניט קען פעראיין

 איצט איז צו ,געניוי וויסען עט קען ער ;שטרניק פון רעזולטאט
 ניט קען ער ;ניט צו ,כהורה אויף נאכפראגע גרויסע א דא

 וויפיעל רעזערוו־ארמעע, די איצט איז עם גרויט ווי ויםען,1
 ארכניט אהן ארום איצט געהען פראפעסיע דער פון ארבניטער

 צענטראלע דאס נאר וויסען קען אלץ דאס .שטעדט אנדערע אין
 אשטרניק. בעשטימען קעץ ביורא צענצרא^ע דאם נאר און ביורא,

 ארטיגע די וועלכע ,געלד־מיטלעץ די פין ברגיל גרעסטער דער
 איבער אויך געהט ,צוזאמען קלניבען פעראיינען פראפעסיאנעלע

 צווישען ז:.י צוט־גילט וועלכער ,ביורא צענטראלען פן רשות אין
 .בעדערפניסען ז:יערע לויט פעראיינען פראפעסיאנעלע ארטיגע די

 איז פעראיינם־קאסע דער צו בנוגע אז ,זאגען מען קען בכלל
 וועלכע ארגאעזאציע, איין רוב ראם צענטראלער־פערבאנד דער
 פערשיעדענע אין )פיליען( אבטהנילונגען פערשיעדענע האט

 אין נאר אבטהנילוננען ארטיגע די זענען זעלבסטשטענדיג .■שטעדט
 דער מיט פערבונדען דירעקט עט זענען וועלכע ,ענינים אזעלכע

 ביים למשל וע שטעדט, אנדערע אין ארבי״יטער די פין לאגע



 פערשיעדענזך גרךנדען ,מיטגליעדער אויכשליסען און אויפנעהמען
גל. ד. א. אויסקונפטם־ביוראען אייגרןכטונגען, קולטורעלע
 וועגיגער־ זענען ורעלכע פערבאנדען, זיך געפינען עם

 די פון זעלבסטשטענדיגקויט די וועלכע ביי און צענטראליזירט
 שפיעלען• פערבאנדען דיזע נאר אגדעסערע, איז פעראיינען ארטיגע

 די־ איז בכלל . יזירטע1צענטרא די איידער ,ראלע קלענערע א
 נעהענטער זיך פעראיינען פראפעפיאנעלע ארטיגע די פץ טענדענץ

 צענטראלידרען־ צו אין אגדערע די מיט אייגע פערביגדען צו
 אלץ טרייבט קאמפף פראפעסיאנעלער־ רער .טהעטיגקייט היער

 אונטערנעהטער־ דן .פעראייגיגונג צו אונטערנעהטער די מעהרער
 אדרות די טעכטיגער, און גרעסער אלץ ווערען פערבאנדען

 ארבמטער־ די טיט קאמפף דעם צו בנוגע בעלי־בתים די צווישען
 אויך ווערט דעם טיט צוזאמען און ,שטארקער אלץ ווערט

 ארגאניזירטע ־ פראפעסיאנעל די ציזאמענשליסען נויטווענדיגער
 טהעסיגקייט זמער אז אופן, אא א־ריף פערבאנד איין אין ארבויטער

 פלאן, א-געוויסעץ טיט סדר, אבעשטימטען טיט פארקומען זאל
.צענטר אין ,ארט איי! אין אויסגעארבמט ווערען זאל וועלבצר

 פעראייגען פראפעסיאנעלע די וואם ,אויפגאבען די צווישען
 אבצהעלונגען ארטיגע די וועלכע אזעלכע געפינעןזיך זיך, שטעלעץ
 הילף דער אהן אלמן ערפילען צו שטאנר אים געוועץ ניט רואלטען

 פער־ פראפעסיאנעלע אנדערע פון אבטהעלונתין ארטיגע די פץ
 ס׳וואלט .אויפגאבען ק־ל-־ורעלע די למשל נעהטען לאמיר .איינען
 פראפעסיאנעלען ארטיגען יעדען פאר קרעפטען די נא- ניט נעווען

 לעזע־ א ,ביבליאטהעק געה:ןריגע א גריגדען צו בעזונדער פעראיין
 וועגעץ זאגען מען קען זעלבע דאס גל. ד. א. לעקציעם ציטער,

 שטרייקעך די פון סטאטיסטיק זאמלען וועגען ,אויסקונפטס־ביוראען
 ספעציעלע אין זיך ניויטהיגט אלץ דאס ;ארבליטס־לאזע די פון און

 יעדען דורך ווערען אויסגעהאלטען ניט קענען וועלכע ,קרעפטען
 דעריבער איז עם בעוונועד. פעראיין פראפעפיאנעלען ארטיגען

 ארט איין פן פעראיינען פראפעכיאנעלע אלע אז ,ניויטווענדיג
 מען ווי ,בילרען און צוועקען געורםע אויף פעראייניגען זיך' זאלען
 רייבונגען קמן פארקימע; ניט ס׳זאלען כדי . קארטעל א עם, רופט

 די־ דארפען ביוראען, צעגטראלע און קארטעלען די צווישען
 ארטיגער־ יערער וועלכע ,אויפגאבען אזעלכע נאר האינען קארטעלען

 אזא, מיט פערנעהמען ניט זיך טארען זי״י ן האט בעזוגדער פעראיין
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 די פון קאמפעטענץ דער צו• נעהערט וועלכע ,טהעטינקניט
 1ד אומבמטען למשל ווי בייראען, צענטראלע און צוזאמ:;נפאהרען

 פראקלאמןרעד פעראיינען, פראפעכיאנעלע ארטיגע די פטאטוטעןפון
וו.. ז. א. שטריוקען

V.

ט.רע4סאציאלדעמאקך די און בעווענונג פראפעסיאנעלע די
 דך ארב״טער דעם גיבען פ^ראיינען פראפעפיאנעלע די

 לאגע, עקאנאמןשע אבעפערע פאר קעמפפען צו מעגליכקייט
 מירי . בענונענען ניט ארבי״יטער ער ד ך זי קעץ אלמן עי ט מי אבער

 פאליטישע פון וויכטיגקייט די אויף אנגעווחען אויבען שוין האבען
 פערזאמלוננם? ,פעראיינם־-פרייהייט ארבי״יטער פאר׳ן פרניהמט
 וי א ארך ארבייטער דעם זענען דאם—פרעם־פרייהייט- ,פרייהייט
 האבען ותערער דארף ארבמטער דער . ליכט א־ן לופט ווי נויטיג,

 זיך מיטיגט ער ;נעזעצנעבונג די א־ויף ווירקען צו מענליכקכיט די
 זאלען געזעצען די וואו כיפטעם, פאליטישע אזא אין דעריבער

 ,מעיש איין פון בעפעהל רעם ליט ניט ווערען ארויפגעגעבען
 נאנצען פון אויפנעקליבען זיין זאל וואט אפערזאמלונג, דורך נאר

 פאליטישע פריידעיט, פאליטישע .פארלאמענט א דורך פאלק,
 מען ז מ עי ;הימעל פון אראב ניט אבער פאלען רעכטען

 אזא אין דעריבער זיך נויטינט ארבויטער דער ערקעמפפען.
 דערשלאגען אויפגאבע אידזר פאר שטעלען דך זאל וועלכע ארגאניזאציע,

 פארן געזעצען בעפערע רעכטען, פאליטישע טעהרער זיך
. ארגאנהאציע אפאלןטישע אין זיך נויטיגט ער ,ארבייטער

 פאליטישן? די און פעראיינען פראפעפיאנעלע די כרי אבער
 געוועהר אמעכטינעס ווערען זאלען ארבמטער פון ארגאניזאציע

 טראגען טאקטיק עיער דארף ,פראלעטאריאט פון הענד די אין
 רארף קאמפף עיער ,קלאפען־טאקטיק א פון כאראקטער דעם

 לאמיר .קלאפען־קאמפף א פון שטעמפעל רעם זיך א־ויף האבען
דייטליכער. ערקלעהתן דאם

 דך ארבי׳טער רעם ניבען פעראיינען פראפעסיאנעלע די
 לאגע, עקאנאמישע בעסערע א פאר קעמפפען צו מעגליכקייט

 אופנים. פערשיעדענע אויף פיהרען מען קען קאמפף דיזען אבער
 אזא" פיררען קענען ארבגיטער ארגאניזירטע פראפעפיאנעל די

 פערבעסערען צניט גזיוויסע א אויף אמת, וועט, וועלכער קאמפף,



 פון לאנע די ערנער מאכען דעם דורך וועט אבער ,לאגע יניער
 קעמפפען ,למשל ,קענען זיי .ארבייטער אונארגאניערטע די

 אונארנא־ קנין ארבניט דער צו דערלאזען ניט זאל מען דערפאר
 יםע1גר שטעלען צייט זעלבער דער אין און ארבניטער ביזירטע

 פעראייןי פראפעסיאנעלען אין אריינטרעטען בנים שווירינקניטען
 מאטעריעלע קלנינע ברייננען קען קאמפף א א פון רעדלטאע דער

 מאטעריעלע ז;יער ,ארבניטער ארנאניזירטע פראפעסיאנעל די ניצען
 דיך; אבעי■ ,פערבעסערען גראד נעוויפען א אויף ליך וועט לאגע

 אנארנא־ דער פון חשבון דעם א־ייף פארק'מען וועט פערבעסערונג
.ארב:יטער־מאםע ־נהידטער
 ארנא־ פאליטישע די פיחרען א־ויך קען טאקטיק פאלשע א
 קומען גופא קלאסען רניכע די צווישען .ארבניטער פון ניזאציע

 איבעראל ניט א־ויך זענען אינטערעסען זניערע ,סכסוכים פאר אפט
 די צווישען מחלוקות פאר אפט גאנץ קימט עם זעלבע. ידי

 פון יערער אין ,ערד־בעזיטצער און קאפיטאליסטען אינדוסטריעלע
 אין מאבט פאליטישע די ארנינצוכאפען שטדעבט קלאסען דיזע
 זענען וואס ,נעזעצען אזעלכע בעשאפון צו כדי ,הזנד זנינע
 ורעלכע ,געזעצען יעג? פ^רניכטען צו און גינסטיג איהם פאר

 דיזע פון י׳^דער און .רייכטהום אנזאמלען פריי ניט איהם •לאזען
 אין פארשטעהער מעהריער וואם האבען ד׳נריבער וויל ■קלאסען

 די צו• זיך חנפה׳ט קלאסען דיזע פון יעדער און פארלאמענט,
 .וואהלען די א׳ויף שטימאן זניער^ בעקימןון צו בדי ,ארבניטער

 ,נ:עזעצ$ פארלאמענט אין הרכפיהרען צי זאנט עי פון 'יעדער
 פאלן־טישע די און ניויטיגטדך, פאלק ארבניטענד^ דאס וועלכי^ אין

 און איינתיחגן לאזען זיך קיען ארבניט:;ר די פין ׳ארנאניזאצמן
 די בני קען ע .קלאסען בורזשיאזע די פון נעטץ אין ארנינפאלען

 אייגענע ארויסצושטעלען ?ננטזאגק נאנצען אין זין־ זואהלען
 *נעווים א פון קאנדידאטען די א־נטערשטיצען און קאנדיראטען
 סך א איז עם אז ,איויסדוכטען זיך קען איחר .פארטני -בורזש־אזער

 וועלכע פארטני, ב׳רזש-אזע קננע אינטערצושטיצען צוועקמעסיגעד
 איז וועלכע און נעזעצנעבונג די אעיף ווירקינג אגרויסע -האט

 ,ארבייטער די לטובת ווירקען צו איויך שטאנד אים דעריבער
 אין דורכצופיהרען און פארטני ךי;ער מיט איינצורניסען איידער

 זנין דארטען וועלען וועלבע ,דעפוטאטען איינענע פארלאמענט
.ארבמטער פאר׳ן שאפען קענען נישט גאר וועלען און בזאבטלאז



 זניער דך שטעלעץ פק־איינק פראפעסיאנעלע די אויב
 די פאר לאגע עקאנאמישע אב^סערע ערקעמפפק אויפנאבע
 דערביי עי דארפען גק^לשאפט, *איצטיגק דער אין ארבניטער

 און ארבנןטק־־בקוקונג דער פון קדציעל חנם אן פק־געםק .ניט
 וחלכע קאמפפם־מיטלק, אזעלכע אנווקדק ניט דערמנער .טארען

.לאגערק פיינדליכע ,צוו:. אויף קלאם *ארבייטק דקו *ושפאלטק
 ארנעיטק־־ דער פון קדציעל דאם בעשטעהט וואס אין
 סאציאלדעמא־ די אונז ניט דקיויף א־ויף אנ׳קטפק• ? בקוקונג
 פון אורזאכע די אז , אונז ערקלעהרט זי .לעהרע •קראטישע

 פערשקלאפונג פאליטןשער און עקאנאמישער ארבעטערם דעם
 אייגענע קיין האבקדיג מט ,ארבי״יטק• די וואם ,חנם אין לינט

 צו גקויטהיגט זק?נן ,פראדוקציאנס־מיטלק און ווערק־צייג
 גקויטינט זקק ,פרעמרע ארבניטם־קראפט • עיעי ■פק־קויפען

 ווערק־צייג יע האבק וועלכזג ,*יעני ביי פק־דיננק צו עך
 ארבייטס־־ פון קויפער דיזע וואם ;פראדוקציאנם־מיטלען און

 בקוטצק פראדוקציאנם־מיטלק פון איינענטהימער דיזע קראפט,
 לוין־ארבייטער פון אריויסצוציהען איויף אייגענטהום עי?$ר טיט ■זיך

 האר^וואניע ארבגיטערם ם1ד? ווייל הארעוואנין?, מעהרער רואם
 סאציאלדזגמאקראטישע די .לעיענפקוואל איינציגער עיער איז

 פראדוקציאנם־־ אין והנרק־צמג די זמן כל אז ווי_יט?$ר, זאגט לזןהרע
 גאנצער דער צו ניט אץ יחידים צו נזנהערק ן*וועלי ■מיטלען

 אונפעד־־ און פערמעגענדע ??קזיסטןחון וועלי^ן ,גסזעלשאפט
 ארעמקייט די ?נקספלואטירען פערמ^נדע דיזע וחלק ,מעגענדע

 עקדםטירען זניט איין אויף ווזגט ,אונפערמעגענדע די פון
 ארמוט,—אנדערער ד־;ר אויף ,לוקסוס און וונילטאג ,•רייבטהום

. על^נד און ■נויט
 די שטאנד אים ניט זקק געחנזאצק דיזע אישאפען אין

 האבק קאפיטעל ק־שטק דעם אין פ^ראיינק. פראפעסיאנעלע
 ,קלאהר גאנץ דעררוייזען רועלכע ,ציפערק אייגיגע! גקנראכט מיד
 גרעסערען א אלץ *ווניטק וואם בעקומק קלאסק רניכע די אז

 גקענזאץ דק• אז און רייכטהום גקעלשאפטליכק דעם אין טהגיל
 אויך דק־יבק־ ווערט קלאסען רייבז? און ארבניטקח? די ישק1צו

 חנראיינק פראפעסיאנעלע די .ווקיג נאך איז דאם נאר .גרעסער
 און הונגק־ דעם פק״מכםק צו שבאנד אים ניט אפילו זקק
 <זים מט זקק זני ווניל ,קלאסק ארבנןטקח? די צווישק *לות



— 76 —

 וואם ,יענע נאר און ,רעזערוו־ארמעע די אויסצוראטען שטאנד
 קוו־צ־ בורזשואזער און בלינדהצט וויסענשאפטלעער פון ליידען

 קענען פעראיינען פראפעסיאנעלע די אז מ:ינען, קענען זיבטיגקייט
 פער־ עקאנאמןשע די אבשאפען און ארבייטער־פראגע די לעזען

.ארבליטער די פון שקלאפונג
 צוזאמען נאר אנקומען קען ארבגיטער די ן פ בעפרניאונג די

 און ווערקצצג אויף פריוואט־אייגענטהום פון פערניבטונג ער ד מיט
 דאם איז דאם .כאציאליזם דעם מיט נאד ,פראדוקציאנם־מיטלען

 ארבצטער־ארגאניזאציעם, די שטרעבען ס׳דארפען וועלכען צו ענדציעל,
 פערנעסען ניט אויך טארען עם וועלכען אן ענדציעל, איזדאס דאם

 דיזען צו שטרעבונגען זייערע אין .פעראיינען פראפעסיאנעלע די
 ,פארטצען בורזשואזע אלע די .איינזאם ארבצטער די זענען ציעל

 מאל א און ארבגיטער די אונטערצו׳חנפה׳נען געגוץיט זענען וועלכע
 ארוים ברעטען הנחה, אונבעדייטענדע אקלוינע, געבען צו או־יך

 ווי פיס, די ביז קאפ פון בעוואפענט ארבצטעד זעלבע די נעגען
 פריוואט־ "הצליגע׳ ראם אונטערצוגראבעןאונטער אן זיך הצבען יענע

 אוים איז דאן ,מאסקע ליבעראלע די אראב פאלט דאן .אייגענטהום
 ארבצטער די גערעכטיגקייט און יושר וועגען פראזען שיינע אלע מיט

 קרעפטען די אויף ,קרעפטען איינענע דיערע אויף אננעוויזען זענען
. ארבייטער־קלאס פון קרעפטען די אויף ,ארבי״יטער־מאסען די פון

 בעפרי_יאונג די אז ,דעריבער זאגט פאציאל־דעמאקראטיע די
 און, זעלבסט ארבצטער די פון זאך די איז ארבליטער די פון

 ,כאציאליזם דעם פערווירקליכען אנ׳אידעאל פאר דך שטעלענדיג
 אלץ ווערען פערווירקליכט וועט אידעאל דיזער אז זי, ערקלעהרט

 פראלעטאריאט דער זיין פ׳ורעט בעוואוסטזינינער וואס ,גיכער
 דער זיין ס׳וועט דייטלןכער וואם ,ציעלען ווניטסטע זי_ינע איבער

 קאמפף, זיין אויף אין ארגאנהאציעס זצנע אויף קלאסען־שטעמפעל
.ציעלען נאהענטסטע זיינע פאר פיהרט ער וועלכען

 צייט זעלבער דער אין איז וועלכער ,קלאסעףקאמפף זיון
 אויף פיהרען פראלעטאריאט דער מוז ,בעפרניאונגם־קאמפף זיין

 פאליטישען איויפ׳ן אזוי גייכטיגען, אויפ׳ן ווי געביעטען, פערשיעדענע
 נייסטיגע די זיך פון אראבווארפען מוז ער .עקאנאמישען און

 טעאריעם איהרע זיך פון אראבשאקלען ,בורזשואזיע דער פון קי״יטען
 בעוואוסטזינןג קען פערשטענדיגער א נור ווייל ,מאראל און

 כדי ,רעכטען פאליטישע האבען מוז ער . ציעל א צו שטרעבען
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 פאר ערקעמפפען מה ער קרעפטק, זייני׳? ענטוויקלען צו פרייה
 שטארקער פהיזיש א נאר ווייל , לאגע מאטעריעלע אבעסק־ע זיף■

 העכערע און רוייטערע פאר קעמפפק צו מוטה דקש האבק קען
 קאמפף פראלעטארישק פיעלזייטיגק פון ציעל דער . אידעאלק

 לעבקם- גינסטעערע ארבעטער פאר׳ן בעשאפק נאר ניט זי_ין דארף
 רעם וועקען :מעלה א נאך זיף־ אין האבק דארף ער ;בעדינגוננען
 זי״יערע שליפק פעסטער ,ארבייטער־מאסען די פון בעוואוסטזיין

מוטהעער. דתיסטער, עי מאבק ■רייהק,
 פיהרק אין פעראיינק פראפעסיאנעלע ת פון אויפגאבע די

 טאקטיק עיער ;געביעט עקאנאמישק אויפ׳ן קלאסק־קאמפף דעם
 פון אייגענשאפטעץ נויטווענדיגע די זיף־ אין האבק דק־יבער דארף
 נור ניט אויפמערקזאמקייט זי״יער ווענדק דארפק זיי קאמפף; דיזען
 ווייטערדיגע די אויף אויך נאר מאמענט, איצטיגען דעם אויף

 איויף איבערלעגק זיך אין ארבגיטער־בעוועגונג דער פון ציעלק
 בר״יטער מאבק וועט שריט טאקטישער יענער אדער דיזער וויפיעל

 פאלי־ עיער פערשטארקק ,ארבץטער די פון געדאנקען־וועלט ־דן
 אלם . פראלעטאריאט נאנצען פון פאזיציע די אין דאריטעט

 *פער ^,פראפעסיאנעל די קקק , וויעדער ,קלאסק־ארגאנהאציע א
 קלאסק־ארגאניזאציעם ס׳איבריגע די פון אבגק־יםק זיין ניט איינק

 ת.ין ז?.יער אין פק־מאכען ניט זיך קקק עי ;פראלעטאריאט פון
 דאס או־יף ווי זיף־ אויף קוקק און יקועגונג פראפעביאנעלער

 פער־ זיין מוזען ז:.י מכות. אלע פון אויסלקונגם־מיטעל איינציגע
 די דורך ארנאניזאציעם פראלעטארישע ס׳איבריגע די מיט בונרק

 אנפיהרערין ציעלבקואוסטע די פארטיי, פאציאל־דעמאקראטישע
 פערבינדונג דידט .בעפרייאוננם־קאמפף זי_ין אין פראלעטאריאט פון

 ווילק ורטלבע ,אריעטק- די וואם у דעם אין ■ אויסח־יקק זיך דאיף
 דעם אנק-קענק דארפק פק״איין, פראפעסיאנעלק אין ארוינטרעטק

 פון אנפיהרונג די און קלאסען-קאמפף פראלעטארישק פון פרינציפ
 פראפע־ די פון טהעטןגקייט דק■ מיט סאציאל־דעמאקראטיע •ד:ר

 וועט ארגאנהאציאנס־פארם דק■ צו בנוגע .פק־איינען כיאנעלע
 די פוץ איינריכטוננק די אין וואם רעם, אין אויסדריקק זיך ד

 שטים־ מיט אנ׳אנטהעל נעהמ:?ז וועלק פעראיינק פראפעסיאנעלע
 קירצק־ פארטל. סאציאלרעמאקראטישער רק־ פון פק־טרעטער רעכט

 זנין דארפען פעראיינק פראפעפיאנעלע די אז עם, ה.:יסט גערעדט
.פארט;ןאישע נאר נעטרא^ו, קי_ין ניט
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 פרינציפ דעם אנערפענען דאם אז אויפדוכטען, זיך קען עם
 סאציאל־דעמא־' דער פון אנפיהרונג די און קלאסען־קאמפף פין

 פארמעלע אזא אז ,פאפירענער א ,פארמעלער א נאר איז קראטיע
 טהעטיגקייט די אויף האבען ניט איינפלום שום קי_ין קען אנערקענונג

 ,ווירקלןכע זגיער א־ויף ,פעראיינען פראפעסיאנעלע די פון
 .פארטי״י פאציאלד^מאקראפןשער דער מיט פערבינדונג אאמת׳ע

 פיה־ ,פעראיינען פראפעסןאנעלע די .ריכטיג ניט אבער איז דאם
 קאמפף קלי״ינליכען א מעהרסטענטדעילם און אנ׳אלטעגליכען רענדיג

 עיערע איין שלינגט וועלבער קאמפף, א—,אונטערנעהמעד די מיט
 פראפעסןאנעלען אויפ׳ן קוקען צו געניייגט זענען קרעפטען, אלע

 אלץ, .ארבייטער־בעוועגונג רער פון עיקר רעם איויף וון קאמפף
 זענען אויפגאיען דירעקטע זגי^ר^ אין אדיין מט געהט עם וואם

 ניט עי צו איז וואם ,זאך א וון זיך פון אבצושטופען גענייגט עי
 פראפעפןאנעלע דן פון טענדענצען גאנץ־נאטןרלןכע אזעלכע נוגע.

 עי שטערען ערטער אנדערע אין און ,שטערען קענען פעראיינען
 בעוואוסט־־ סאציאלדעמאקראטישען פון ענטתיקלונג■ דער טאקן,

 שטאנד־ דעם פון ארויסגעהענךיג . פעראיינם־מיטגליעדער דן ביי עין
 אלץ האבען, ותלען עי מיטגלןעדער מעהרער וואם אז פונקט,

 פראפעסיא־ די שטרעבען ,ארגאנהאציע עיער עין וועט מעכטיגער
 אר־ מעהרער וואם ועיהען עיערע אין צוציהען צו פעראיינען נעלע

 איבער־ די מיט רעכענען דארפען ניט זיך זאל מען כדי און ,בייטער
 פראפעפןאנעלער דער זיך ערקלערט ,מיטגלןעדער די פון צייגונגען
 מיט־ דן שוין מעגען ראן .פארפעיען אלע צו עיטראל פאר פעראיין

 געגנער איבערצייגטע אנארכןסטגנן, אויפגעשפראכענע זיין גליעדער
 פןנקטלןך טראגע! עי נאר באלר וון ;פאציאל־דעמאקראטןע דער פון

 טיהרען דן אפען עי פאר זענען ,מיטגלןעדער־אבצאהלונגען דן אריין
.פעראיין פראפעביאנעלען פון

 זיין קענען אויפנאהמע בועיטהערצןגער אזא פון רעזולטאטען די
 דןפעראיינס־ צווןשען רייבונגען אנד״יבען זיך פ׳קענען .פערשיעדען

 ,פארטע״איבערצייגונגען פערשיעדענע עיערע צוליעב מןטגלןעדער
 דן פון טהעטןגקייט רער שטערען מוזען וועלפע רייבונגען,—

 פער־ געוויפע ביי קענען וועלבע און פעראיינען פראפעפיאנעלע
 לויט פעראיין פון צושפאלטינג אפארמעלער צו בריינגען העלטניפען

 י' געפעהרליך ניט נאך איז צושפאלטונג דיעזע .פארטעען די
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 נוטצען שטענדלג בריינגט פארטללען פערשיעחננע צווישיען שטרייט
 ,גיעדאנקיען־וועלט זלליער פערברייפ^דענדיג ארבללטער־מאסען, דל

 די אוץ זיין, קלאסעלן־בזגוואוסט און פאליטישען זליער ענטוולקלענדיג
 ס׳קען ,געוולנען נאר שטרייט איא פון קיען חגמאקראטיע סאציאל

 מ־ורא־האבענריג פעראייניען, פראפעכיאנעלע די אז טרעפען, אבער
 דלסקוסיעם קיין דערלאזיען ניט גאנצען אין וועלען ,צושפאלטונג א פאר
 געוולסע אויפרעגען קעניען וויעלכע פראגען, וועגען דעבאטען און

 דעם־ געגזנן מיטגליעדער טהליל איין אויפרללצען און מלטגליעדער
 רליהע גאנצע א פאר טיהרען די פערמאכען קענען זלי .אנדערען

 פגרשיעדענע־ וועלכע ,פראגען טאקטלשע און כאצלאלע פאליטישע,
 שעדליך נאר זיין קען טאקטיק אזא .פערשיעדען לעזען פארטללען

 .כראלעטאריאט פין קלאפען־קאמפף דעם שטערען נאר קען און
 פראפעסיא־ די פון בימה די וואס תלם, וועגען תדזונדיג ניט שוין

 די פאר וחלרעץ יכגענוצט1א קענק ניט דאן וועט פעראיינען נזנלע
 א׳ויפגאבלן קולטוחעלע די וואם אעטאציע, פאציאלדעמאקראטישע

 ווערען ערפיעלט דאן וועלי.נן- פעלראיינען פראפןגפיאנעלע די פון
 כאראקטל-לר׳ דעם וערקעןאיויף טאקטיק דיזן? קי;ן איינזי_יטןנ, הי^כסט

 ארויים^■ .גופא טהעטיגקייט פראפעסיאנ^לער ר5ד? פון ריבטונג און
 דארף וועלכע ,פראפאגאנדע פאציאלרעמאקראטישע די טו־ייב^נדלג

 גליסט סאציאל־דעמאקראטישען ד^לם פל^רשטארקען ן א נטוויקלען1ל
 די פערגרעפש״ען טהזנטיגקילט, פראפ^סלאנעלער גאנצער דער אין

 דך" אין ור;רען צו קקיגפערז ג^פאהר די פעראיינען פראפ;?פיאנעלע
.אינטערעסען פראפעפיאנ^ל/ג עננע ,קלגינליכע

 פראלע:־- אידישען פון פאציאלדעמאקראטיע די — ״בונד" דער
 ארבלןטער, יזנדער אז ,מלןנונג די דזנריבער פערטהלןדיגט — טאריאט

 דעם אנזגרקענען דארף ,פעראיין פראפזנפיאנעלען אין אריינקומענדיג
 :קלאסען־קאמפף ח!ם פאציאלדעמאקראטיגו, דער פון ה׳ויפט־פרינציפ

 אנ₽ דארפען פזיראיינען פראפעכיאנעלע די און פראלעטאריאט פון
 אידישע )די פאציאלתמאקראטיע דער פון אנפיהרונג די ערקעגען

 , ה. ד. ״בונד"( פון אנפיהרונג די — פ^ראיינען פראפעפיאנעלע
 פאר־ נאר נללכראלע, ניט זיין זאלען פעראיינען פראפעפיאנעלע די אז

 פרא־ פון ביהרען די פארמאפט פאדערונג *דיז ,אמת .טללאישע
 סאציאל־ דעו־ פון געננער איבערצללגטע פאר פ^ראיין פעפיאנעלי^ן

 ;מיטנליזנדזגר צאהל די דערמיט פערקלענערט און דעמאקראטליע
אויס^ סאציאלרעמאקראטיע דער מעגללכקייט די זי ניט אבער חגרפאר
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 דיי פאר ארגאניזאציע פיאפעפיאגעלע די מאם פולען אין צונוטצצן
 פוץ אויסשמיעתן און ארבייטעתבעוועגונג תר פון ציעלען דוייטערע

.קלאפען־קאמפף פון געיועהר מצבטיגעס א ז״י
 —ווייטער מיר ■זאגען—ארגאניזאציאגם־פארם תר צו בנוגע

 מיט פע־איינען פראפעפיאנעלע די פון פערבינדונגונג די זי־ דארף
 די אין וואס ,דעם אין אויפדריקען סאציאלרעמאקראטיע דער

 פער־ די אג׳אנטהמל אויך נ^המען פעראייגען די פון אייגריבטונגען
 פראפעסי־ אידישץ די )אין 5םאצץאלדעמאקראטי? דער פון טרעטער

 וואם נאכדעם, .״יוגד״( פון פערטרעטער די—פעראייגען אנעלע
 פראפעביאיעלע די פון אויפגאבען די וועגען געזאגט האבען מיר

 פדאפעפיאנעלע די וועלבען ארט, דעם וועגען און פעראיינען
 קלאסען־ ס׳איבעריגע די צווישען פערנעהמען דארף ארגאניזאציע

 ארגאניזאציאנם אזא ווערט ,פראלעטאריאט פין ארגאניזאציעם
 ארגאניזאציע פראפצסיאנעלע די .זעלבסטפערשטענדלייך פערבינדונג

 בעוואוסש־ דעם פין ,ארגאניזם מעפטיגץ איין פון גאראנ׳ארגאן אה
 נאר פוגקציאלתן גא־מאל דעריבער קצן און פראלעטאריאט זיניגען

 פראלעטא־ דהען פק קאפ דעם מיט פערבונדען איז ער ווען ,דאן
 ארגאניזאציאנם־ אזא .סאציאלרעמאקראטיע תר מיט ,דיאט

 צוליעי עיטווענדיגער אלץ תר וויי וואס נא־ ווערט פערבינדוגג
 בורשדאזיע און פראלעטאריאט צווישען קאמפף ת־ וואס ,דעם

 שוועתר דערייער ס׳ווערט און שארפער אלין ווניטער וואם רוערט
 נויט־ אלץ ס׳ווערט . נעייט איין אויף נאר קאמפף א פיהרען צו

 בעוואוסטזי־ פון ארגאניזאציעם אלע צוזאמענצוציהען רוענדיגער
ארמע". קאמפפספעהיגע און מעבביגין איין פראלע׳-־אריאטאין ניגען ■■.

 ארגאניזאציאנס־פעריינדוגהאט *אז פון נ־ויטווענרןגק?יט די
 תר . רוסלאנד אין אוט ביי ארויסגעוויזצן אן אנדעיב פון ש־וין •\־

 פראלע־ רופלענתר תר תלתן , קאמפף בלוטיגער לאנגיעהריגער
 אג־ די פאדערט ,רעבטען פאליטיש־י זיינע פאר פיהרט .טאריאפ

 אוגזעת .קתפטען אלעארגאניזירטעפראלעטארישע פון ■שטרקנגונג
 ז:.י ותן ,דאן נאר ציעל זויער תרגרייכען קענען קאםפפם;מיטלען

 )פאליטישצר פאלקסמאפען נרויסע חרך ווערען אגגעיוענתט וועלען
 ארב:יטער־ארגאני₽ די מאסען־ארויסטרעטונגען(. אנתת שטרניקאון

 ז:.י , זיך צווישען פערבונתץ ענג זי_ין תריבער דארפען זאציעם
. שלאגען פעראיינט און מארשיתן פעראיינט ■טיזען


