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1. ‘
גרוים־אינחםטרהנ. דער פון אנפאנג דער

 זעלבסט־ די אין יאהרהוגדעיט צ-טען¥111 פין אנפאנג אין
 און צישטערט האנדווערקעריי קלמנער דער פון שטענדיגקייט

 גרוים?ןן פון וואוקם אונגעהויערען דעם דורך געווארען פערניכטעט
.האנדעלם־קאפיטאל

 האנד־ קליינעם פין דקגרהייט און זעלבסטשטענדיגקייט ת
 האנדווערק^ר דער וואס ,דערפון געשטאמט האט לאגע ווערקערס

 ביסלעם־ .מארק פאר׳ן ניט און בעשמעלער פאר געארבי״יט האט
 האבען עם .ענרערען אנגעהויבען לאגע די אבער זיך האט רוייז
 נאר ניט האנדעלס־אויפטראגען ברגיטע ענטוויקלען אננעהויבען זיך

 אויך נאר ,ענגלאנר פון אינדוסטרןע־צענטרען בעזונדערע צווישען
 א נעבילדעט זיך האט עם . אויראפא נאנץ און ענגלאנר צווישען

 געארבניט שדין האבען וועלכע האנדווערקער, גריפפע בעדי״יטענדע
 זיך האבען וואם מערק, ווייטע די פאר נאר בעשטעלער פאר נים

 אז ,יך פערשטעהט .האנדעלם־ענטוויקלונג רער אדאנק ג^עפענט
 אוועקצו־ זעלבםטשטענדיג בכח ניט זענען האנרווערקער קלגינע די

 פראנצוהישע אדער דייטשע ווי.יטע די אין פראדוקטען זייערע פיהרען
 מערק אויסלענדישע ווייטע די און ז:י צווישען .האנדעלם־שטעדט

 גרויסער דער געווארען אה דאם אפערמיטלער. ויין געמוזט האם
 *האנד דעם צווישען האט אופן אזא אויף אויפקויפער. דער קאפיטאליסט,

■ סוחרים פערמיטלער, קלאם א אריינגעדרונגען פערברויכער און ווערקער
 דער האט ענדערונג, דהע אט פארגעקומנןן ס׳איז וויבאלד
 זיין פון אטייל פערלירען געמויט זיך פערשטעהט האנרווערקער,

 רעם צו אויפקויפער פין בעציהונגען די . זעלבסטשטענדיגקייט
 צום פלואטאטאר עקם אנ' פון ווי ,דיזעלבע זענען אליין פרארוצענט

 האנדווערקער דער שויןניט בעקומט אן היינט פון :עקספלואטירטען



— 4׳ —

 פון טייל א נאר ,פראדוקטען זנינע פון ווערטה ן ע צ נ א ג דעם
 זיין איז דאם .זיף־ פאר סוחר דער אראב נעמט שמאנט די .איהם

. ח ו י ר האנדעלם
 מיטעל־אלטערליכער דעו־ פון אונטערגאנג פאלקאמער חור

 ,טאמענט רעם אין אנגעהויבען זיך האט האנדווערקעריי
 י• אויפגעוואקסען אה קלןיךבעטריעב רעם נעבען ווען

 פרא־ דער אה ענגלאנד אין .אינדופטריע קאפיטאליסטישע גרויסע
.אופן פאלגענדען רעם אויף פארגעקומען צעם

 זיך האט יאהרהונדערט •ץג-טען און אונו■ טען-51¥ אין
 ענגלישע די ; ענטוריקעלט שטארק וואל״אינרוסטריע ענגלישע דן

 אויראפע־ די אויף קאנקורענט שום ק.:ין געהאט' ניט האט געוואנר
 דער אה ,נאכפראגע פערגרעפערטער חור אדאנק .מערק אישע
 האט ערדאייגענטימער דן אז ,הויך אזוי געשטויגען וואל פון פריה
 . תבואה זי״יען איידער שעפסען האדעווען צו געלוינט מעד׳ר אפך

 זייער פערקלענערען אנגעהויבען טאקע האבען לאררען ענגלישע די
 זיך .שעפסען די פאר לאנקעס עי פון מאכען אוץ אקער־פעלר

 זיך לארדען צוטהערצעע עננלישע די האבען ריוח, נאך ■יאגענדיג
 עיערע אראבגעיאגט האבען עי .אבגעשטעלט ניט זאך קיין פאר

 שוין האבען זיי וועלכע אויף ,ערד שסיקלעך דן פון ארענדאטארם
 צו־ כדי מיטלען אלע אנגעווענדעט האבען עי געוואהנט, לאנג אזוי

 חור . ערדפערמעגען עיער פויערים שבנןשע די ביי צונעמען
 בעארבי״יטע שטח גרויפער א אז געוועזען, אה רעם פון רעזולטאט

 פויע־ מיט בעפעלקערט געדיכט געוועזען זענען וועלכע ,פי׳ולרער
 פערשוואונדען זענען מענשען די נעווארען. פערוויפטעט זענען ,ריס

 פריעד־ "דן שעפסען. די פערנומען האבק ארט ז;יער און געווארען
 געווארען "זענען צייט, יענער פון שרייבט'איינער שעפפען", ליכע

 , בעפעלקערונג״ עגגלישע די אויף פרעסען וועלבע חיות, נוילרע
 דארפישע א־ויפגעיאגטע די הינגעקומעץ א אה זשע רואדהןן
 געבליבען נאר איז הר*א פאר אז זיך, פערשטעהט ? בעפעלקערונג

 לעבען ונד, נע ווערען (2 הונגער, פאר !(שטארבען :וועגען דריי
 ביפעל די פערקייפען (3 אדער גזלות, אין גנבות, נדבות, פון
 אוים־ ערשטער רעד .־ארבגיטער לוין אלם קאפיטאליסט, דעם כח

 אנבעלאנגט וואם . צוציהענד אזוי ניט ,זןך פערשטעהט איז, וועג
 פערפאלגונגען גרויזאמע די אבער האבען וועג, אנדערען דעם



— 5 —

 אבגעניומען גיך טויט־שטראפען יזע:דער1ט די ,רענירונג רעד פון
 אופן דעם אויף זוכען צו פויערןם פערוואגעלטע די פון חשק דעם

 זוכען וועג, איין נעבליעבען נאד אין זיי אז ,דאם הי״יסט ברויט.
 ענגלישע אלע ,ווירקליך און . לוין־ארבגיטער אלם , פערדינסט א

 הונגע.-־ טיט איבערגעפיהלט גזגווארען זענען צענטרען אינרזסטריעלע
 ארבייטסקראפט זייער פארגעלי״יגט האבען וועלכע מענשען, ריגע
 גרויסן! דן אז ,זיך פערשטעהט .פרייז ניעדעריגסטען דעם פאר

 אזעלכע טיט בענוצט כלייך זיך האבעץ ,סוחרים די ,קאפיטאליסטען
 דעם ביי סחורה אויפצוקויפען אנשטאט .אומשטענדען גינסטיגע
 גרינדען צו אכגעהויבען סך א האבען , האנדווערקער קלי״ינעם
 בילן^ שלעכט/גר דעי טיט זןך בענוצענדיג ווערקשטאטען, א״גענע

 ארמעע. *ארבגיטסלאזזך ארויסכעיאגטער, רעד פון ארבניטסקראפט גער
 אויסגע־ ווערקשטאטען קלנינע דן טיט צוזאמען אין אופן אזא אויף

 די—קאפיטאליסטען די פון אונטערגעהמונגען גרויסע וואקסען
מאשינען(, אהן געארבי״יט אלץ נאך האט מען )וואו ר ו ט ק א פ ו נ א מ

 פארער־ שטארק האט קאפיטאל גרויסען פון קאנקורענץ די
 דער וואם ,דעם צוליעב .האנדווערק דער פון לאגע די כערט

 פון פראדוקטיוויטעט דן און קליין אזוי געוושען אי! ארבייטם־לוין
 גרע־ פיל געווען אין אונטערנעהמונגען גרויסע די אין ארעיט דער

 פרא־ זניערע פערקויפען געקענט אליםטען1קאפי די האבען סער,
 האנד₽ די צווישען .האגדווערקער די איידער ביליגער אסך דוקטען

 די■ :קאטפף א אוים ברעכט קאפיטאליסטען די און ווערקער
 אינדוסטריעלען דעם בעגרענצען זאל טען פאדערען האנדווערקער

 איג־ דער געבען זאל מען פאדערען קאפיטאליסטען דן ;קאפיטאל
 זענען האנדווערקער די ווי אזוי נאד . פרייהייט פאלע דוסטריע

 איז קראפט, געזעלשאפטליכע אוויכטיגע געוועזען דאטאלם נאך
 עליזא־ :קאמפף דעם אין זי_ין מנצח געלוננען איבעראל כמעט זי״י

 בעש־ רגיהע אגאנצע אונד ענגלאגד אין 1562 פון געזעץ וועטע׳ס
 גרויסע. גרינדען צו פערבאטען האבען לענדער אנדערע אין טימונגען

 האנדווערקס־ די דא אה עם וואו ערטער, דן אין אונטערנעהמונגען
 איז נצחון דער אז ,ארויסגעוויזען זיך האט אבער באלד .צעכען

 קאפיטאליסטען די אז טאקע אמת .ווירקליכזך קנין ניט געוועזען

 וואו ,שטעדט די אין מאנופאקטורען גרינרען געקענט נישט האבען
ניט אבער זע האט קגינער נאר צעכען, די עקזיפטירט האבען עם
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 קליינע דערפער, די אין אונטקניעהמוננק זמער?ג גרינדק קנשטערט

 און . געווק ניט זענק צעך־האנדווק-קער קיין וראו שטעדטלעך,
 נץוועזען נאר אויך אי! צקטרק 5ל?5אינדוםטרי׳ גרויסע די אין אפילו

 פון שטח דעם אויף רנעהמונגק5אונט? גרויסע איינאררקק פערבאטק
 די האבק איחר בק5נ? אפילו און שטאדט הינטערן ; שטארט

 טאנו־ גרינדק צו מעגליכקמט פאלקאטע די געהאט קאפיטאליפטק
 די אט אויפגקוצט טאקע האבק קאפיטאליפטען די .פאקטורק

. מןטלק *אל
 פון :ק מיטעל־פעק 5גרוים? גקוארק^ זקק דקיפלעך קלמנע

 די — קאנקורקטק רע5זמ? .פראדוקציאן קאפיטאליפטישק• ר*רי
 גקוארק זקק צעבעץ־האנדווק״קער־־פראדוקציאז ר*ד פון צקטרק
 ,קגלאנד אין לאנדאן ווי ,שטעדט אזעלכע ווייטער . ■פערוויפט

 וויבטיגע א זעהר געשפיעלט האבק 5לכ?5וו? ,פראנקרייך אץ פאריז
 אנאנצ^ר טיט ארומגעצוימט געווארען זקק האנדעל, אין ראלע
 געפינענדלג זיך , פארשטעדט די .פארשטעדט זאגקאנטע רמהע

 און ,צעך־סטאטוטק די פון פריי נקועזק זקק שטאדט, הינטק־ן
 אינדופטדיעלץ גרויפע טיט איבק״געפילט גקוקק טאקע זקק ץ:י

 זענ^ן פארשטעדט די אט פוץ בעפ?ולקק־ונג די .איינריכטונגק
.ליוין־ארבגיטער פון בלויז כטעט בקטטאנק
 אינדום־ נרויסע די פק־גרעסק־ט זיך האט 05? וויפןעל או־יף

 די פון מאכט די אויסגקואקםק אויך איז אזויפיעל אויה ,טריע
 צו אנגעהויבק זיך האבק רעערונגען די און ,קאפיטאליסטען

 האבק המער5רנ?5אונט? 5גרוים? די וואס דערפון, ווים?ונדיג ניט ■טאבק
 די ווייטער, זניט אנדער דער פון צעך־סטאטוטק. די גקוק עובר

 ווערען צו גקראכט אויך האבק אלמן, רק?ך־מ:יסט?ור1■האנדוו?
 מעג־ די געהילפע די פאר בקרענצט האבק און קאפיטאליסטען

 ־טק16 פון סוף אין ?ננגלאנד אין אזו מניסטערם. רק5וו? צו ליכקייט
 געקענם זוהן א טייסטערם אפערמענליכק נאר האט יאהרהונדערט

 אויסגע־ ביסלעכררייז אה א־פן אזא אויף . מייסטער א אלמן ווק־ק
 געהילפק זמערע און מייסטערס די צווישק אבנרוגד ר5ד? וואקסק

 —אונטערנעהטער גרויסע געווארק מעהר אלץ זענק מניסטערם די
 מדרגה דק• צו אראב זקק לעהר־איננלעך די און הילפ?ו5ג? די
.לוין־ארבמטער פשוטע נפון

גאנצען אין ענדלי" זקעץ האנרווערקער у פריי טמל גרויסער א
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 גרופפען יסןג1גר .קאפיטאל פון קלעפ דן אונטער ■אוטגעקוטעץ
 פון אבהענגיג נעוועזען צייטען לאנגע פון שדין זענען האנדווערקער

 גרויס־ דער פין קאנקורענץ דער אדאנק און ,האנרעלס־קאפןטאל
 מייסטערס דן ביי צוגענומען אבהענגןקייט דןזע האט .אינדוסטריע

 זענען האנדווערקער פרייע די .זעלבסטשטענדןגקייט יעדע
."הויי־אינחסטריע" רעד פון ארבי״יטער געווארען

 קאפןטאלןסטןשע ארט מין אזא ה:יםט "הויז־אינדוסטריע"
 אין זיף־ ביי ארבןיט ארבמטער רער וועלכער ביי פראדוקציאן,

 מאטע־ רויהע נאר בעקומט ער ;געצייג אייגענע זיינע טיט ■שטוב
 דן צו איהם ביי נעהמט וועלכער אויפקויפער, רעם פון ריאלען

 "הויז־ארבגיטער" פון לאגע אזא צו אט .פראדוקטען אויסגעארבי״יטע
 גריויסער א יאהרהונדערט ־טען!11£¥ פין אנהויב אין נעקומען אין

 . מי_יםטערם ענגלישע זעלבסטשטענדיגע געוועזענע די פון צאהל
 דער פון ארבי״יטער דן וועגען זאגען דאם טען קען הויפטזעכליך

.(*טעקםטןל־אינדוםטריע

או. שפעם מען יראו איודושם־יע, •יעדע ■»•ך דופם םעקםם״ל-איגדוםםריע *(
בוימ״אל• אדער פלאקש פון צ■ יואל, פין צי גלייך נאנין פעדעש, איז נים העלנע ■זרעבם

 , גרוים־אינדוסטריע דער אין מאשינען פון אריינפיהרונג רן
 דער פון פראדוקטןוויטעט די פערגרעסערט שטארק האט *ועלכע

 אינדוסטריעלען דעם פון זיעג רעם פערענדיגט האט ארבי״יט,
♦ האנרווערקעריי זעלבסטשטעגדיגער דער איבער קאפיטאל

 געווען זענען וועלכע מאשינען, יענע פין טי״יל גרעסטער דער
 געווארען ערפונדען זענען ,אינדוסטריע דן פאר וויכטיג בעזאנדערם

 יאהרהינדערט דיזער איז דערןבער יאהרהונדערט. ־^хУШ אין
 איגדוסטריעלער דער פון איאהרהונדערט ה־ויפטזעכליך געוועזען

.איבערקעהרעניש
 ס׳איז קראפט און גיכקייט א פאר וואס טיט בעווניזען צו כדי

 ץ־:!ען7111 אין איבערקעהרעניש אינדוסטריעלע די פארגעקומען
 ליין־ דער אין גאנג איהר אויספארשען טןר וועלען ,יאהרהונדערט

ענגלאנר. אין אינדוסטריע

 אין שפינער די האבען יאהרהונדערט рде*хУш אנהויב אין
 געוועהנליך, וון אץ, הי״ים רער אין זןך ביי געארבייט נאך וועבער

 זעלבסטשטענדינע קיין .ערר שטיקעל א דעריבער געהאט אויך

 נאר זענען עי ביטגעוועזען; פארט אבער ין1ש עי זענען ארבייטער
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 רופט־ טען ווי אינדוסטריע/אדער, ה־ה" דער פון ארבגיטער געווען
."קוסטארעם" אונז ביי דאס

 ,אשפין־מאשןן ערפונדען אואייט האט 1741 יאהר אין
.קנווארען בדלות גיך נאר ,פאבריק א א־ייטג^בויט האט ער

 דך אין אריינגענוטען ארקרייט האט 1769 יאהר אין
נג י ט א נ אין איינגערןכטעט האט ערפינחנג, ט׳ם י י א ו א הענר

 יער אונגעהו ]גיכען אין אין וועלכע ,אנ׳אונטערנעהמונג ם א ה
.אויסגעוואקסען

 געוועזען ש־וין ענגלאנד אין אה יאהר צוואנציג פון פערלויף אין
 זיך מען האט האנד־שפןנעריי מיט ,בויטוואל־שפןנערייען 143

.בענוצען צו אויפגעהערט אינגאנצען
 אין בה האנד־ארבגיט א געבליבען נאך אין וועבעריי דן

 ווען ,1813 פון ש־רין נאד .יאהרהונדערט рде-Х1Х אנהויב
 דעם אין אויסבעסערונגען וויכטיגע געמאכט האט ס אק האר

 האט ,ערפונדען האט קארטראט וואם וועבשטוהל, טעכאנישען
 דער ארט איהר אבגעטראטען טעהר אלץ האנדוועבעריי די

.טאשין־וועבעריי

 ם¥£~טען1 העלפט צוומטער דער ביז אז דאם, הי״יסט
 בוימוואל־ שום קליץ געוועזען ניט ענגלענד אין אה יאהרהונדערט
 ארבגיטער מיליאנען גאנצע בוימוואל־וועבעריי-פאבריק. שפינערייאון

הויז. צו זיך ביי וועבעריי און שפינ^ריי טיט פעדנומען זיך האבען
 ניט שוין טיר בעגעגנען יאהרהונדערט 1־^х!х אגהויב אין

 נץ נא א מיר געפינען האנדוועבער און ,האנד־שפינעריי שום• קגין
.צאהל קלגינע

 וואם הוה־ארבייטער? מילליאנען דן טיט געווארען זשע אה וואם

איבערקעהרעניש? דאזיגע די געמאכט זי״י אויף האט איינררוק א פאר
 האט הויז־ארבייטער פריהערדןגע רן פון צאל קליינער א
 אנבעלאנגט ס׳אה וואם . פאבריקען נייע די אין ארבגיט געפונען

 אה ארבייט, ן אה געבליבען איז וועלכע מאססע, אוגגעהויערער חגר
 אק . ציפער קלארע אחין רעגירונג ענגלישע דן אונז ט גי די וועגען

 גענעראל־ אטט־אינדישער דער האט יאהרהונדערט ;1х־Х1Х אנהויב
 פון׳ פעלדער דן" :בעריכט א ??ינעם אין געשרןבען גויערגאטאר

 וועלכע וועבער", די פון ב:.ינער די מיט בעדעקט זענען אינדיען
 אייגענער דער אין גאם. אויפ׳ן ארויסגעווארפען האבען פאיריקען די
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 אנ׳ערך ידיעות, אפיציעלע לויט אלמן, ענגלענד אין זענען צייט
 האבען זיי הונגער; פאר אויסגעגאננען פשוט ארבמטער 900.000

וועב־ נמגעבארענע די ארט זמער אבנעטראטען ווילענדיג ניט
V V • Т • Т ’• I %• ן■ V Т *•  •

 זעהען, שוין מען קען רעם פון .קארטרמט־הארראקם פון מאשינען
 אינדוסטרן־ די אנגעמאכט האט עם חורבן שרעקליכען א פאר וואם
 אין בלויז . יאהרהונדערט טען־ХУШ אין איבערקעהרעניש עלע
 דן האט אלמן ענגלאנד אין נאר און ליין־אינדוסטריע דעד

 מענשליכע מעהר אסך אומגעבראכט איבערקעהרעניש אינדוסטריעלע
 און■ שרעקליכסטע דן פון אין ניט וועלכע איירער לעבענס,

 פון פארגעקומען ס׳איז ווען זענען רואם מלחמיות, בלוטינסטע
 יאחר פון אנפאל ־טענם 1 דעם נאפאלעאן ביז הרינה מאמאעוו׳ם

 גרוים־אינדוסטריע צו קלמנבעטריעב פון איבערגאנג דער .1812
 גריויזאמסטע די ווי קרבניוו/ מעהר אסך ארבי״יטער די געקאסט האט

 קאפיטאל־אנזאמלונג" "ערשטער פוןדער העלדען די ווען מלחמיות,
 אינדוסטריעלער דער פון ריעזען און לארדען עננלישע די—

 געוואלט וו^לטען יאהרהונרערט, ־טעןХУШ אין איבערקעהרעניש
 האבען וועלכע פיויערים, און ארבמטער דן אט צוזאמענלמגען

 זמער פון וועג רעם קערפערס טויטע• זמערע מיט אויסגעבעט
 בארג, הויכער אזא איויסנעוואקסען וואלט גאנג, טרןאומפאלען

 וואלטען טאמערלאנען, פון פיראמידען בעוואוסטע דן וועלכען גענען
.קארלןקעם קלמנטשינקע וון איויסגעזעהן

II.
 יאהר• 1Р0-ХУШ אין איבערקעהרעניש אינתסטחעלע די

.הוגדערט
 געווארען ארויסנערופען זענען ארבמטער־פעראיינען ענגלישע דן

 אין איבערקעהרעניש" ,.אינדוסטריעלער זאגענאנטער דער דורך

т-Х'Ш! אין ארבמטער־בעוועגונג מאדערנע די . יאהר־הונדערט 
 קלמנער דער ווען עפאכע, דער אין אויסגעוואקסען איבערהויפט
 גרוים־אינדוסטריע דער פון ענטתיקלונג רער צוליעב האט פראדוצענט

 בעל־הבית זמן צו אויפגעהערט ,ארבי״יטם־געצמג זיינע פערלארען
 האט און פראדוקטען אויסגעארבמטע ןיינע און מאטעיייאלען די אויף

 וועלכער ,פראלעטאריער אנ׳ארעמער ווערען געמוזט דעריבער
 אינדוסטריעלע .קאפיטאליסט רעם ארבמטם־קראפט זיין פערקויפט
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 ווירטשאפטליכש ?שנש אן דשרלבשר . מיר רופשן איבשרקעהרשנלש
 זעלבסט־ קלנינעם דעם אבנששאפט האט וושלכש ,איבשרקשהרעניש

 האט און צניט נוטשו־ אלטשר דער פון האנרוושרקש־ שטענדיגשן
 —קאפיטאללסטשן קלאסם א :קלאסשן גשגשמשצללכע צווני בששאפשן

 איי• פון ארבניטם־־גשצניג די פון איינשנטלמ^י ,עקספלואטאטארס
. זניט אנדשר דש־ פון—פראלעטארישר■ ארשטש קלאסם א און ,־זניט

 איבשרקשהרשגיש רחש איז שנשלסטשן און שארפסטען אם
 משן הויבט דשריבער ;יאהר־הונדשרט \£-ט$ן ш אין פארגעקי-מען

 דשם אט פון איבשרקשהרשנלש אינדוסטרישלש די רשכענשן צו אן
 איבשרגאנג דער אז ,בשמערקשן אבער דארף משן .יאהרהונדשרט

 נייעסטער דש־ צו האנדווערקשרני טיטשל־אלטשרללכשר דשר פון
 אויראפאלשש דל פון טהי״יל גרשסטשן אין זיך האט גרויםהאינדוסטריע

 יאהר־ צ־טשן¥111 דשם פאר פרלדישר סך א אנגשהויבען לשנדשר
 אין אנגעהויבשן זיך דאם האט ,למשל ,שנגלאנד )אין הונו־שרט

Х1Л!^נישט נאך זיך זי האט גשענדלגט און יאהרהונדשרט( ־ 
 פעררלנט האט יאהרהונדשרט טשו־ ־XV ш דשי .אויך ישצט אפילו

 ו־שווא־ אינדוסטרישלעו־ דשר פון "יאהר־הונדשרט א פון נאמשן דשם
 פערנלבטשט ן ע צ נ א ג אין האט ער ווניל , דשרפאר ניט לוציש״,

 איז שר ווניל דשרפאר נאר ארדנונג, אינדוסטרןעלש אלטש ־די

 דשר פון קאמפף אין ט ק נ ו פ ג־ נ ו ד נ ש וו דשר גשוושזשן
 ־^|х¥Ш דשם ז י ב אינדוסטריע. גרוים דשר מלט האנרוושרקשרני

 פון לשבען אין גערישרשט האנדוושרקשרני די האט יאהרהונדערט
 איהר זלך האט אבער ם ה י א ך א נ ,שטשדט א־ויראפללאישע אלש

.אייביג יף1א גששנדיגט און געשנדינט ראלש
 האנדוו״רקע־ מיטשל־אלטערליכש די געוושזען אז־וינם איז ואם

 אבטרש־ גשווארשן, פשרשוואונדען זי איו סבות וועלכש דורך רני,
 דשר פון אינדוסטריע קאפיטאליסטיששר דשר ארט איהר טשנדלג

? ט ני צ ננישר
 צוטי״ילט איז האנדווערקשר מיטשל־אלטערליכש קלאסם שר ד
. לשהר-אינגלשך און נשהללפש מייסטער׳ם, :שיכטשן דרני אויף גשוועזשן

 אנ׳אר־ אי גשוושן צניט זעלבש־ דער אין איז טניסטשר דשר
 ווערק־ די ,מאטשריאלשן רויע די אנ׳אונטשרנעהמשר. אי .בניטשר,
 פוץ אייגשנטום דאם גשוועזשן זשנשן ארבניטם־גשצניג דל שטאט,

 פראדוקט דעו־ גשהערט איהם צו איויך האט ממילא אק מניסטשר



— 11 —

 ,גרדיים אזוי ניט געווען איז אייגענטום ראם נאר .ארבגיט דער פון
 לוין־ פון עקספלואטציע דער פון לעבען קענען זאל יסטער“מ רעד אז

 זיינע מןט צוזאמען ארבגיטען נעמוזט אייך דערביי האט ער ;ארבגיט
 זמענדןג ,מייסטער דער אז הגיסט, ראם .מיטהעלפער עטל;כג

 עט אלמן האט ,עקספלואטאציע אויפערליכער יערער פון פרי.י
 ווארט פון זין אמרז׳ען אין עקספלואטאטאר קיין ווערען געקענט

 פראלעטאריער קיין ניט און קאפיטאליסט קיין ניט זייענדיג ניט
 איהם פון קלאפען. ע בגיד פון קערנדעל ראם זיך אין ער ענטהאלט

 עם .פראלעטאריער א אי , קאפיטאליפט א אי אויסוואקסען קען
 ראם פאלט עם באדען א פאר וואס אויף ,רעם אן נאר זיך ווענדט

. קערנדעל
 פאר ניט ארבגיט האנדווערקער מיטעל־אלטערליכער דער

 קרייז בעשטימטען א פאר נאר ,מארק אונבעקאנטען ווייטען א
 אומשטאנד דיזער .פערזענליך אלגין קען ער וועלכע ,בעשטעלער

 וועלכע ,ענדערונגען די נאך נאכפארשען .וויכטע זעהר איז
 ביז ווארטע! חדשים גאנצע ,מארק ווייטען רעם אויף פאר קוטען

 איז סחורה זיינע אויף נאכפראגע די פערגרעסערען זיף לועט עם
 דעם ניט האט ער דען ,בכח ניט האנדווערקער קלגינער דער

 הא״ד־ דער ווען אז ,אוים קומט .דערצו געלד־פארראט -נליטיגען
 ער וואלט , מארק דעם פיר ארבגיטען בערארפען וואלט ווערקער

 פערקערט .בדיל־דל ווערען צו געפאהר אין נעשטאנען מינוט יערער
 שאפען וועלכע קונים, צאל אבעשטימטע האט ער ווען אבער,

 סך א לאגע זיין איז ,פראדוקטען זגינע אויף נאבפראגע שטענדיגע א
זיכערער. און פעסט^ר

 מייסטער, א געווארען איז ער איידער ,האנדווערקער יערער
 און לעהר־אינגעלי׳" א פון מדרגה די דורכגעהן געטיזט ער האט

 די געהאט האט ווייטער לעהר־אינגעל יערער .א״נעהילף׳ פון
 לעהר־ גאצע די נעענדינט האט ער ווי רעם נאך מעגלןכקייט,

 צייט געוויסע א אבארבגיטענדע ,און ,נעהילף א ווערען צו ,צייט
 ראם אט גע־ געהילף יערער האט מייפטערם פערשיעדעגע ביי

 זעלבסטשטענדיגער א ווערען און עקזאמען אבצוגעבען רעכט
 פן א אזא אויף האבען געהילפע און לעהר־איגגלעך די . טויסטער

 ;קלאסען אבנעזונדערטע אין זעלבסטשטענדיגע קיין געבילדעט ניט
 דער צו אנ׳איבערגאגגס־שטופע אין געפוגען נאר זיך האבען זגי
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 רעגירונגם־געזעצען די אין צעך־סטאטוטען די .מלסטער—מדרגה
 אין נעהילף יערער אז ,דעם וועגען בעזארגט ■;הר ז זיך האבען
 פון מדרגה די עררלכען קענען באמת זאל לעהר־אינגעל יערער

מלסטער. זעלבסטשטענדיגען א
 פיעל אזוי אנגעזאמעלט צופעליג וואלט אמלסטער ווען

 אקאפיטאליסט, ווערען צו מעגלןכקלט דן גיט וועלבע געלר,
 וץ לויט ,רען ,פארקומען געקענט עט אומוואנדלונג אזא וואלט

 געטארט ניט מייסטער איין האט געזעצען, מיטעל־אלטערליבע
 .לעהר־אינגלעך עטליכע און געהילפע דריי ,צוול ווי מעהר האבען

 ־טען 1562 יאהר פון עליזאבעטא פון געזעץ דעם לויט ענגלאנד )אין
 לעהר־אינגלעך דריי יעדע אייף האבען געמוזט מלסטער יערער האט
 לעהר־אינגלעך אוגד געהילפע פון אינטערעסען דן .געהילף( איין
 ,איבערגאנגם־צושטאנד רעם אין געוועזען נאך זענען זל זמן כל

 .געזעצען מיטעל־אלטער די דורך געווארען פערטהלדיגט אריך זענען
 טיש, זלץ פוץ געהילף דעם שפייזען געמוזט האט מייסטער דער
 האט ענגלאנר )אין . בעגרענצט געווארען איז ארבלטם־טאג דער
 וון לענגער, דין' געטארט ניט זומער־צלט ארבלטם־טאג דער
 זוג־ בי: זונאיויפגאנג דער פון מעהרער נןט ווןנטער שעה, 12

 געוועזען נישט אויך איז געהילף פון שכירות די אונטערנאגג(.
 מיטעל־אלטערליכע די לויט .ווילקיר מייסטערם פון אבהענגןג

 פאדערען צו רעכט דאם געהאט יעדערער האט סטאטוטעץ
 בעדארפט האבען פרידענם־רןכטער די און לוין, "גערעכטען׳ א

לוין. ׳,"גערעכטען דיזען פון נארם די בעשטימען

.Ш
♦ פעראיינק אי־בייטער די פון ענטשטעהונג די

 אוים וואקסט קלאסען־אינטערעסען די פוץ געגענזאץ דער
 אין נאך . מאשין־אינרוסטריע די אן זיך הויבט עם איידעד נאך

 פאר־ שוין אויך איז האנדווערקער־פהי.דוקציאן דער פון פעריאד
 האנדווערקער פון צוטללונג די געועהן, האבען מיר ווי געקומען,

 געהאט ניט שוין האבען וועלכע ,ארבלטער און בעל־בתים אויף
 .אונטערנעהמער זעלבםטשטענדיגע ווערען צו האפנונג שום קלן
 מעגליך געווארען איז מלסטער א ווערען צו ווי ,צלט דער פון
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 זיך היויבען ,מייסטערם די פון קרובים און קערער די פאר נאד
 , מייסטערם די פון הענד די אין קאפיטאלען גרויסע אנצוזאמלען אן
 בעל־ חום צווישען אבגרונד דעם פערגרעסערט ורעדער דאס און

.געדרלף דעם ארבייט^ר חגם און מי_יםטער חום—הבית
 חום צווישען וואנד די אוים וואקסט עם ווען עפאכע, דער אין

 די א־וים אויך וואקסט לוין־ארבי״יטער, און מייסטער זעלבסטשטענדיגען
 און האבען שגנידער-פאך אין אזיוי ארבמטער־בעוועגונג ארגאניזירטע

хУШארבע־ די נאר מייסטערעם ווערען געקענט יאהרהינדערט ־טען 
 צושניידער; גרופפע קליינע גאנץ א צו געהערט האבען וועלכע טער,

 אפילו געקענט נישט האט ארב?.יטער־מאסםע איבעריגע גאנצע .די
 פראדו־ זעלבסטשטענחגע פון מדרגה די עררייכען אמאל האפען

 מץסטער די צורשען אבגרונד דער געוועזען איז טיעף גאו־ צענטען.
 האבען וועלכע ,ורערקשטאטען .שניידעריי די און געהילפע און

 דיזער צו .לאנדאן פון בעפעלקערונג פערמעגליכע די פאר געארבטט
 טאקע און .קאפןטאל היבשען א האבען געמוזט מען האט ארבי״יט

 זיך שניידער־מייםטערם לאנדאנער די האבען ־טען 1720 יאהר אין
 געהילפעהאבען 7000 פון אנ׳ערך אז פארלאמענט, אין בעקלאגט

 פערגרעסע־ צו צןעל דעם מיט פעראיין אונגעזעצליכען א בעגרינדעט
 ,ארבלטם־טאג דעם פערקלענערען צו און ארבויטם־לוין דעם רען
 ; מייסטערס די פון בקשה די בעפרידיגט האט פארלאמענט דער
 האט מען און ארבלטם־לוין גארם העכסטע די בעשטימט האט מען

 אויך זענען עם נארם. די אריבערצושטייגען פערבאטען געזעצלץר
 די נאי־ ,ארבץטער־ארגאניזאציעם אי־׳ערלגי געווארען פערבאטען

 קוקענדיג ניט אז ,שטארק אזוי געוועזען זענען שניידער־געהילפע
 עקזיסטירט ווייטער ארגאניזאציע ז:ןער האט ,פערבאטען אלע אויף
 האט 1810 יאהר אין .טהעטיגקייט איהר פערבחיטעט זאגאר און

 דער אז , פארלאמענטם־קאמיססיע דער ערקלערט מגיסטער איין
 הונדערט פון משך א אין כסדר שוין עקזיסטירט שניידער־פערבאנד

. יאהר
 אר־ ארבגיטער די פון שטארקייט די וועגען ביישפיעל א נאך

 מיר האבען יאהרהונדערט צ־טען¥111 פץ אנפאנג אין •גאניזאציעם
 מערב־ אין וואל־מאנופאקטורען פון ארבגיטער־פעראיין דעם אין

 געטראגען האט געגענד דעם אין וואל־אינדוסטריע די . ■ענגלאנד
 אבטגילונגען עטליכע אין נאר הויז־אינדוסטריע, פון כאראקטער דעם
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 נאר "( מאשןן־ארבגיט. עקזיפטירט האט אינדוסטריע דער פון
 דק■ און האנדוו^רקער קלייגע זעלבפטשטענדיע פץ| איז אלקפאלם

 איד אופן אזא אויף :געבליבק ניט זכר קיין שוין פראדוקציאן וואל

 אנ׳ארבי״יטק־־־פק■־ פאר בארק דק• נקוקען גרייט אויך דא שוין
 גאג־ אין גקוקק זקק אונטקעעהמק• די וואס דק; צוליעב איין
 שוק האבק ק־שטע די אוןוואם ארבץטער, די פון אבגזנטי״ילט צק

 חור 1הא' ים,1א ורייזט עם וון .קאפיטאל אהיבשק פק־מעגט
 זעהר געארבי״יט גקואנד־אינדופטריע דק■ פון פק־באנד ארבגיטק■
 1717 יאהר פון בערןכפען פארלאמקטארישע די אין .ענערנוש
 סאמערםעטשיר פון וועבק• די געגען טענות אפך מיר געפינק

 פון קלוב א אין פק־אייניגט עך האבק וועלכע ,דקואנשיר און
 דעם פק־שטיקק צו האפקדיג "בינטאוושטשיקעם". טויזקד עטליבע
 דער האט אויטאריטעט קקינליכק פון קראפט דק■ טיט פער^יין

 אדויפצולאזק קעניג רעם געצויאונגק 1718 יאהר אין פארלאמקט
 די נקק צארן טיט פול איז וועלכע פראקלאמאציק שארפע א

 פערברעכע־ טרעטען וועלכע פעראיינק, און קלובען "אונגקעצליכע
 פק־שווערקאון אבאנדע ווי רעגירונג, געגקגקקןאון ארוים ריש

 אז. און האנדווערקעריי" דק• אין קאטאנדקוק צו חובט ראם זיך נעמק
 ־טק1725 און 1723 פון בק־יכטק פארלאטקטארישע די אין וו.

 נקואנד־ארבגיטער־ די גקק טענות וורטער מיר געפינק יאהר
 פץ משך אין עקזיפטירט כסדר האבק פעראיינען דיזע . פ^ראיינק

 פערשוואונדק נאר זקק עי .יאהרהונדערט ־טק£4111 גאנצק
 טאנפלייט די ווק ,יאהרהונדערט !уе־х1Х אנהויב אין גקוארק

 דורך וועב־־ווערקשטאטען די פון נקוארק יסק1ארויםגעש: זקען
. פרויק די

 אין נקואנד^ארבגיטער און שננידער די פון פעראיינק די
 די אז ,בעשענפערליך בעווייזען יאהר־הונדערט ־טק£7111 אנהויב

 טק איידער נאך אוים־וואקפען געקענט האט ארבי״יטער־בע-ועגונג

 האבען וועלכע ארבייפער, גרופפע איין נען שפ פלעגם מאפעריאל רויע די *[
 ד, איבערנעבע: מען פלעגפ פאפעריאל או־סגןשפינפע די .חויז צי זיך ביי געארביים

 . היים דעו־ אין זיך ביי ארבייפען , שפינער ד• ווי ,אויך פלעגען וועלבע , ,ועבער
 •ע; סשעמפע זי פלעגם מען ווא• , פאבריק אויפ׳ן אבשיקען פע; פלעגפ געוואנד די

 זי פלענען ויעלכע , האנדארבייטע* איפערנעבען וויעדער גאבהע- און ׳קרעמפלען(
■ . געשפאלם לעצפען איהר געבען צ איתר און פערענדינען
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 און געוואנד־אינדוסטריע דער אין .מאשינען איינגעפןהרט האט
 ארבליטער מאססע א זענען שניידער־פא" דעם אין איבערהויפט

 ארבייטער די אויב און ,האנד־ארבי״יט טיט פעינומען געוועזען
 לייעגט ,ארגאניזאציע שטארקע » אויסארבייטען געקענט האבקדאך

 אונטער־ די פון אייגענטןמער די וואס עם, ד אין וערפו! פיה די
 דעם פון געווארען אבגעטץלט גאנצעץ אין אויך זענען נעהט־נגען

 שום קיק געהאט נישט האט ארבגיטער דער און ,ארבי״יטעך קלאסם
 אונטער־ זעלבסטשטענדעען א פון מדרגה די עררייכען צו טעגליכקניט

 ארבייטער־בע־ די אז געוועזען, אזוי באמת איז ראם אז געהמער.
 קלאססען־ עהלונגפק1ענטש דער מיט פערבונדען פעסט איז וועגונג

 איגדוסטריע־ד די אין אז ,דעם פון שוין מיד זעהען ,ווידערשפרוכען
 דער עקזיפטירט גאנצען אין נאך האט עם וועלכע אין ,צווייגען
 אוים־ ניט זענען ,האנדווערקער־כאראק^ער אלטערליכער מןטעל

.ארב?.יטער־פעראיינען שום קייץ געוו^קסען
 געפונען למשל זיך האבען לאגע געדריקטער אהעכסט אין

 פונדעםטוועגעץ■ און ,שוסטער און שפילקע״מאכער ענגלישע די

 קאמפף ארגאנקורטען אג' פון פראבע שום קגין נישט מיר בעמערקען
 פשוט: גאר איז רערפון פיה די לעבענס־בש־ינגונגען. פארבעפער^

 זעלבפטשטענדיגע געבליעבק זענען שופטער און שפולק^־מאכער די
 ארבגיטער־בעוועגונג די אויב ,אזוי אויב .האנדווערקער קלי״ינזג

 מא־ מיט בענוצען צו זיך אן הויבט מען איידער נאך איוים וואקסט
 וועלבע מאשין, די אז זיין ניט ספק קיק גאר שוין קען שינען,
 פאבריק דער אין שטוב ז:ק פון אייערגעהן ארבייטער דעם צווינגט

 קלאספען־ דעם פערשארפט מעהר נאך האט קאפי-אליסט, פון
 פאר טרייב־קראפט מעכטעע א אלם געדןנט דעריבער האט און האם

 אונז בעווניזען דאס .ארבגיטער־פעראיינען די פון ענצהיקלונג די
 ניט האבען עם וואו יארקאשיר, אין : פאקטען פשוטע די שין

 פון צ:יט דער אין ארב״טער־ארגאניזאציעס שום קיין עקזיסטירט
 אריינפיהרינג דער מיט צוזאמען ,1/94 איזאקיאהר האנד־ארבעט,

 געוואנד־ארבגיטער־פער־ א געווארען נעגרינדעט אויך ,מאשינען פון
 בויט־ ער ד אין פאברירף־ביסטעם דער פון ענטיויקלונג די . באנד

 בוימוואל־ די פין פעראיין דעם ארויסגערופען האט וואל־שפינעריי
. יאהר טען*17י>0 אין שפינער

,אייגענשאפטען תיהע אנאנצע האט מאשין־אינדופטריע די
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 אר־ פונקציאנירענדע רעגעלמעסןג לעפ?ן אין אריוים רופען ־וועלכע

 זיך נעמען ארבייטער אם־ אם1ו אלי״ין, דאם בגיטער־־ארגאניזאציעם.
 די בעדגיטענד רלייכטערט5פן ,פאבריק־געבגידע איין אין צוזאמען
 *האנד דער ביי , אויסערדעם ארבי״יטער־פעראיינען. פון גרינדונג
 הויז־אינדוטטריע פון םיסטעם דער ביי■ איבערהיויפט און ארבייט

 ער : זעלבסטשטענזץגקייט פון שאטען א נאך ארבייטער דער האט
 נאך אמאל ארבגיטס־געצניג, אייגזונע איז ניט וואפערע נאך האט

 אייגעב־ שטיקעל דאם .איויך ערד שטיקעל א אפשר און הייזעל א
 פער־ ים א לאגע בעסערע א אין ניט איהם שטעלט ,אמת , טהום
 שטיצט אבער דערפא־ ;פראלעטאריער ווירקליכען דעם מיט נלייך
 מיט זי־ וועט ער אז ,האפנינג די איהם אין אייגענטהום דיזעם
 זעליםטשטעג־ א פון לאגע דער צו• דערשלאגען כחיות אייגענע זי.ינע
 פאבריק־ דער פון פראלעטאריער אמת׳ער ער ד . פראדוצענט דיגען

 שלין האט ער ;לאגע אנדעי״ער אגאנץ אין זיך געפינט אינדוסטריע
 קלאהר, ט זעה ער קאפיטאליסט. א יוערען צו האפנונג די פערלארען

. פראלעטאריער־ר״הען די פון אריויסרניסען ניט זיך קעץ ער .אז
 געשיכטע ער ד אין מאשינ^ן די פ־ן ראלע די איז דערמיט

 ב^דגיטענסטע די . נעענדיגט ניט נאף־ דערארבגיטער־בעוועגונג פון
 אר־ די א־ויף געהאט האט מאשין־אינדוסטריע די וואט ווירקונג,
 וואסאדאנקדער ,דעם אין איויסנערריקט זיף־ האט בעטער,

 פעראייניגען זיך זאלען עם גע״וארען מעגלוך איז פאבךיק־סיסטעם
 גאנצער דער פון אפילו אדער לאנך גאנצען א פון ארבלטער ע ל א

 טאציאלער און פאליטישער געמי״ינזאמער א באדעןפון דעם וועלטא׳ויף
 עפאכע דער אין וואס דערמיט, זי־ ערקלערט דאם . פראגראם

 איינ־ מט געוועזען ארבגיטער־קלאסם דער אין האנד־ארב:.יט פון
 האבען וועלכע ,נעהילפע געלעהרטע די מיט צוזאמען :ארטיג

 ארב:.י־ צאהל אוננעהויערע א געוועזען איז לוין, היויכען א בעקומען
 די . מלאכה שום קיין געקענט ניט כמעט האכען וועלכע ,טער

 ’ זענען ארבגיטער־קלאסם פון שיכטען ביידע די פון אינטערעסען
 געגענ־ זאגאר נאר ,גלניכע קיין ניט נאר ניט געוועזען דעריבער
 לוין, קלגינעם א בעקומען האבען וועלכע ,ארבמטער די .זעצליכע

 פריווילענירטע די פון מדרגה די ערתיכען צו געשטרעבט האבען
 צוזאמענ־ צי.יט זעלביגער דער אין האבען לעצטע די און

קאנקורענץ דער פון פערהיטען צו זי־ כהות זעערע אלע גענומען



— 17

 דיעזע אז ,זיך פערשטעהט ארבייטער. געלעהרנטע ניט די פון
פעראיינינ^ו• געקענט ניט אופן בשום זיך האבען גרופפעם פיינדליכע

 אראב גיך פאלט ,ארבייט מאשין די אוים וואקסט עם ווען
 נעמט מאש־ן די ארבליטער. גוט־געלעהרנטע די פון בעדייטונג די

 דעם מאכט און אפעראציעם שווערסטע די ערפיעלען צו זיך אויף
 מאכען נור דארף וועלכער ,צוגאב איין פיר בלויז ארבייטער
 שפיעלט מאשין דער ביי ארבייטער דער .בעוועגונגען איינפאכע

 דער וועלכע רעדלעך, און שרייפלעך עטלןכע פון ראלע די נאר
.ענדעקט ניט נאך האט ערפינדער

 וועניגער אסך פאדערט ארבייט מין אזא אז זיך, פערשטעהט
 איז וועלכע , האנדווערקער פון ארבייט די ווי ,פארבערייטונג

 פון אנ׳ארבייטער למשל .סוף ביז׳ן אנהויב פון זעלבסטשטענדיג

 האנד־ א פון ארבי״יט די קענען נישט נאד דארף שפינעריי־פאבריק א
 שפינעריי־ארבייט גאנצע די פאר קומט פאבריק דער אויף שפינער;

 נאר דארף ארבגיטער דעו־ .אלמן ארבייט וועלכער ,שטול א דורך
.פאדעם א אבגעריסען ניט וואו ערגעץ דך האט עם צו קוקען

 ארומגע־ האבען מאשינען די מעהר וואם אז דאם, הייסט
 מעהר אלץ ,אנדערער דעו־ נאך אינדוסטריע־צווייג איין נומען

 ארבמטער, פשוטער א ארבייטער נעלעהרנטען פון ארט דעם פערנעמט
 דיזע אט .פארבערייטונג קליינע א האבען נאר דארף וועלכער

 ענבוויק־ די אויף בעדייטענד ווירקט ארבמטער די פון אויסגלייכוג
 בעוואיסטזי-ין דאם— )פריינדשאפט ט ע ט י ר א ד י ל א ס דער פון לונג

 : ארבגיטער־קלאם דעם אין אינטערעםען(י גלייכע האבען זיי אז
 ארבמטער פיינדליכע נאך אפטמאל און אבגעזונרערטע די אנשטאט

 ר ע צ נ א ג ר ע ד פעראייניגט ארוים ביסלעכווייז טרעט פפען גר
.ם ם א ל ר־ק ע ט יי ב ר א

 אין איבערקערעניש דאזיגע די ארוים דך ווייזט דייטליך
 אין .יאהרהונדערט ^צ־טען פון סוף אין ערשט עננלאנד

 פאלקא־ קיין עקזיסטירט ניט נאך האט יאהרהונדערט
 די פון אינטערעסען די פראדוקציאן. דער אין איינארטיגקייט מע

 אין געוועזען ניט נאך זענען פאכען פערשיעדענע פון ארבמטער
 פיעל אין נאך מען האט עפאכע דיזער אין .געממנזאם גאנצען

 ארבייטער־ספעציאליסטען, האבען בעדארפט אינדוסטריע׳־צווייגען
 פראסטע די אז ,פיעל אזוי פערדינט האבען וועלכע קינסטלער,

2.
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 דק״גר:.יכק צו טראכטען געקקט גישט אפילו האבק ארבמטער
.מדרגה אזא צו ס׳איז רוק

 אויסגקואקסק זקק פעראיינעץ די אז מיינק, ניט דארף מק
 מיט נאד פערל^ן זיך האבען וואם ארבייטק", צווישען נאד

 גע. לא גק-ריקטע זייק• פון ארקולטאט אלם ארבויט, איינפצכע
 ט פינק כארגעקומק דאם איז האנדווק״קק״י-יק שטעדטישע די אין

 ארגאני־ א גערועוען ארבמטער־פעראיינק די זקק דא :פקיקעהרט
 געפונען זיך האבק וו^לכע ,ארבמטק־־שיכטק יקע פון זאציע

 *דק דינק אונז קען ביישפיעל אלם בעדינגונגק. בעסטע די אין
 שוין האבק מיר וועלכק וועגק ,לאנדאן אין שניידק״־פק״באנד

 די פון פק־איין א גקוקק באמת איז פערבאנד דער .גערק״ט
 ארבי״יטער־ דעראיברץגק" פון אה ארבייטער־אריסטאקראטיקוועלבע

 .קאפיטאליסטק די פון ווי ,ווייטער נאך אפשר געשטאנק מאפע

 יט1ל ,זקק פעראיינען אזעלכע פין ארבי״יטק" אז ,זיף־ פק־שטעהט
 נעהנטער־ אסף געשטאנען ,אויפגאבען זגיקיע לויט און לאגע זייק־

 פראלעטארהור. איבריגערמאסע דק• צו ווי קאפיטאליסטק די צו
 און ארבייטק״־אריםטאקראטק אזןגלכע צווישק סבסובים די

 פאמיליק־מןספערשטקד־ גקוקען באמת זקק בתים בעלי ז:יקע
 בעשטאנק איז פראגראם זגיעד קלאסען־קאמפף. קיין ניט און ניסען

 זייער פון מדרגה דק• איויף פקבלייבען צו שטרעבונג דער אין
 פון קאנקורקץ די בעזייטיגק צו און צושטאנד פריווילעגירטען

 שטרענג זאל מק געפאדערט האבק זגי .ארבגיטער פשוטערע
 יט1ל ,לעהר־אינגלעך דן וועגק נקעץ עליזאוועטעם דורכפןהרען

 איידער■ ,ר ה א י 7 לערנק געמוזט האט לעהר־אינגעל א וו^לכק
 אמת׳ער דער פון אנהויב דעם .געהילף א געווארען איז ק

 ארגאניזאציעם די אין זוכק ניט מען דארף ,ארבליטק-־בקוקונג
 וועלכע ,פעראיינק די אין נאד ,האנדווערקער־געהןלפע די פון

 ארבגיטער דעם פון שיכטען נידריגק־ע די אין אויסגעוואקסק זקען
 ארבייטק־ מאסק אונגעהיויערע ארומגקומק האבק וועלכע און קלאם,

 געווקען שיין איז פעראיין מין אזא .גרוים־מאנופאקטור דק פון
 פריהער האבק מיר וועלכק ,געוואנד״ארבי״יטער־פערבאנד דק״

 ארבגיטער׳ די זיך האבק צושבאנד גק־ריקטק זייער לגיט . דערמאנט
 יאהיהונדערט ־טק£¥111 סוף אין מאנופאקטורק עגגלישע די פון

דער וון ערגעחו, קיין נישט נאר אויב לאגע, אזא אין געפונק
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 אין מיר געפעען דעריבער טאקע און פראלעטאריאט, היינטיגער
 מאדערנעם דעם פון פראגראם דער פון קערן דעם פראגראם זיי^ד

.ארבייטער־קלאם

 עם אז געפאדערט, האט געיואנד־ארבייטער־פערבאנד דער
 און ארבייטס״לוין געניגענדער א ווערען בעשטימט געזעצליך זאל

 פאדע־ זנין בעגרינדעט ער האט דערביי .ארבליטם־טאג קורצער א
 האיען מיר - .עליזאוועטע פון געזעץ אייגענעם רעם טיט רונג

 די סיי האפען יאהרהונדערט ־טען\¥111 אין אז ,געזעהען שוין
 אמת׳ען אין ,פראלעטעריאט דער סי_י און ארבייטער פריווילעגירטע

 מיטעל־ פון געזעצען די צו געווענדעט זיך ,ווארט ם ד; פון זין
 נאד האבען ערשטע די וואס ,דעם אגשטאט נאד .אלטער

 די האבען ,גרופפעךאינטערעםען ענגע זגיערע פערהיטען געוואלט

 .מאפע בר/יטערער א פון אינטערעפען די פאר געקעמפפט אנדערע
 פון הוריות די צווישען שוין זיך בעמערקט פראגראטען עיערע אין

 ווערען שפעטער .לעבען נייעם פון פונקען אריך מןטעל־אלטער
ארבייטער. ?גנגלישע אלע פון פאדערונגען די פאדערונגען זייערע

 בעצויגען זיך האט אזוי רון ,געבען קוק א מיר וועלען איצט

 рт-Хуш אין ארבגיטער־ארגאנחאציעם די צו רעגירונג די
 יערער אז דערפאר, געשטאנען רעגירונג די איז יאהרהונדערט

 וועלכער ,ארבגיטם־־לוין דעם אויף ט כ רע ראם האט ארבדטער
 פיהלט דא .פראדוקציאן דיזער אין איינגעפיהרט לאנג שוין איז
 דער ווען יאהרהונדערט, !זגג־טען פון גייסט דער נאך זיף־

 טיט זיך בענוצען צו פערבאטען געזעצליך האט פארלאמענט
 גרויסע צו א ארויסגעשטויסען האבען וועלכע ,מאשינען אייגיגע

 וועב־שטולען, די פון צאהל די בעגרענצט האט ער ;ארבעטער צאהל
 דער .האבען צו רעכט דאם האט אונטערנעהמער יעדער וואם

 "צו איז ציעל זיין אז ,ערקלערט אפיציעל האט פארלאמענט
♦ גענעענדע-לעבענס־מיטלען" ארב״טער יעדען פערזיכערען

 און ווילשיר פון וועבער די האבען 1720 יאהר אין
 קעניג דעם אנגעגעבען און פעראייניגט זיך סאמערסעטשיר

 די אויף בעקלאגט זיך האיען זי״י רועלכער אין אפעטיציע,
 האט רעגןרונג די בעלי־בתים די פון שווינדלעריי און גרויזאמקייט
 ער מלוכה־ראטה" געהיימען "דעם פון קאמיטעט דעם בעפעהלען

 בעפרידיגט, מעז האט ארילטער די .נויט ז:.יער איויספארשען זאל
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 צוקונפט דער אין אז ,אנגעזאגט זיי מען האט דערביי אבער
 זעלבסט־ דערשלאגען זיך עם וואם • פרובען ניט נאר עי זאלען

 זאלען זגי נאר ,חירות אונגעזעצללכע פון הללף דער מיט שטענדלג
 קעניג מאלעסטעט־דעם זיין בקשיות זייערע צושטעלען מאל אלע
 שטענדיג עי וועט מען און ,ארדנונג געזעצללכער ער ד לויט

.ליושר לולט העלפען
 יאהרהונדערט טען-£¥111 פץ יאהרען פופצלנער דל בל!

 און רעגלרונג קעניגללכען דער פון בעצלהונגען רל טראגען
 דל פון פעטיצלעם צאהל אונגעהויערער דער צו פארלאמענט

 וועבער דל ,למשל אזיול . כאראקטער דעמזעלבען אלץ ארבי״יטער
 העלפט ערשטער דער פון פערלויף אין האבען גלאסטערשור פון
 אין פארלאמענט פון הילף בעקומען יאהרהונדערט !!!זגצ״טען פוץ

 יאהר אלן ענדליך און ,אונטערנעהמער דל מיט קאמפף זגיער
 פאלאטע אונטערסטער דער פץ דערשלאגען זלך עי האבען 1756

 פוץ וועבער דל וועגען עץ "געז זאגענאנטער )דער אגעזעץ
 האבען פרלעדענסרלכטער דל וועלכען לויט ,וועבער־אינדוסטריע"(

 ריזע אט .לולן שטיק פץ גרוים דל בעשטימען בעדארפט
 אזול אונטערנעהמער די ווי ערפיעלען געמוזט האבען בעשטימונג

.ארבלטער די אויך
 ענגלישע די ווי ,מיר בעמערקען גיכען אין גאר נאר

 אינדוסטריעלע איהר גאנצעץ אין איבער אמאל מיט בייט רעגירונג
 נאך יאהר גאנצער קיין פאריבער ניט נאך איז עם .פאליטיק

 וועבער" די וועגען געזעץ דאס" אריינגעפלהרט האט מען ווי דעם,
 פעטיציעס האגעל א מיט בעשאטען ווערט פארלאמענט ער ד און
 ענטשיעדעץ האבען פאברלקאנטען די .קאנטר־פעטיציעס און

 לוין גרויסען אזא צאהלען צו בכה ניט זענען זיי אז ,ערקלערט

 האבען ווייטער ארבגיטער די .בעשטימען פריעדענסריכטער דל וול
 זייערע בעשיצען דייטליכער זאל געזעץ דאם אז געפאדערט,

 מעלות דל אויף אננעוויזען האבען פאברלקאנטען דל .אלנטערעסען
 דל קאנקורענץ"; אונבעגרענצטע אוץ "פרגיעם־אבמאך דעם פון

 בעשטלמען זאל רעגירונג דל אז געפאדערט האבען וועבער
.נארמען געווןסע

 אין געשטאנען זענען ארבייטער די פון זייט דער אויף
די ה. ד. איעל, קליינער דער און עז לארז־ דל פארלאמענט
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 פיינד־ אויס פשוט ,בורזשואזיע אינרוסטרןעלער רער פין נעגנער
. איהר צו שאפט

 "דאס :פאבריקאנטען די געווע:ען מנצח האבען סוף כל ף1ם
 דיזעץ פון .געווארען אבגעשאפט אי: וועקגר" דן וועגען גזחעץ

 דעם פון אב מעהר אלץ פארלאמענט רער כרעט אן מאמענט
 ווענדעט און , פערטהי״ידיגונגם־שטאנד־פונקט מיטעל־אלטערליכען

 אין אריינמישען ניט גאנצען אין זיך טאקטיק: נייער א צו זיף
.לאנד פון לעבען אינדוסטריעלען דעם

 אי: וועבער" די וועגען געזעץ דאם" וועגען קאטפף דער
.נייער א צו• פאליטןק דעראל^ער פון דערווענדונגם־פונקט געוועזען

 צו ענטזאגט זיך פארלאמענט דער האט 1776 יאהר אין
 האבען :יי וועלכער אין שפינער, די פון פעטיציע די בעטראכטען

 זע צווישען האט עם רואם חורבן, דעם אויף בעקלאגט זיך
."דזשענני" שפינעריי־מאשין די אננעמאכט
 מייסטערס די צווישען סכסוך דעם אין 1777 יאהר אין

 רער האט ,היט־ווערקשטאטען די פון ארבייטער די און
 וועלכע פעטיציעס, צאהל נריויסע די בעטראכט ניט פארלאמענט

 נאך אונר ליווערפולער ,טשעסטערער ,בריסטאלער ,לאנראנער די

 אין האט און ,ארייננעטראגען האבען היט־ארבייטער אנדערע
 .אונטערנעהמער די פון ממנונג די מיט געוועזען מסכים גאגצען

 באלד אז ניט, חידוש קיין ש־ריץ אי: אומשטענדען אזעלכע ביי
 פון רייכטהום דאם" בוך ם ׳ ה ט י מ ם־ם א ד א ערשיינט האט עם ווי

 תיכף כמעט פילאזאפיע פאליטישע זי_ין אי: (1776) פעלקער"
 "נאטירליכער זאגענאנטער דער פון חורה אפיציעלע די געווארען
 בעש־ לעהרע סמיטס אראם נרונד־נעדאנקפון דער .פרייהייט״

 אין :אל עם נ־ויטיג, אי: פאלק דעם פון לטובת א: דעם, אין טעהט
 אונ₽ און פרייהייט פאלקאמע הערשען לעבען אינדופטריעלען

 מענשען. לנע ע צ נ יי א צווישען קאנקורענץ בעגרעגצטע
 די אי געפעהרליך גלייך :ענען שטאיד־פונקט סמיטה׳ם לויט

 מין יערער אי אינדוסטריע, די בעשיצען וועלכע געזעצען,
 אפער־ אי: דאם צי חלוק שום אהן פערבאנד, אינדוסטריעלער

 דעם פון ערשייגונג די ארבי״יטער. פון צן פאבריקאנטען, פון באנד
 יום. אנ׳אמח׳ר געוועזען אי: פעלקער" פון רייכטהום דאס" ורערק

.קאפןטאליסטען און שטאטם־מענער ענגלישע דן פאר טוב
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*Г הערשענדע די זיך האבען יאהרהונדערט צ־טען¥111 יףם 
 פאלער דער פוץ טעאריע די אז איבערצייגט, גאנצען אין קלאסען

 עקספלואטאציע פון פתיהייט די ה. ד, "פרייהיים", אינדוטטריעלער
 אן איצט פון עשירות. פין קוואל אנ׳אונאויסשעפפליכער ז:י פער איו

 אריינמישען יעד/נם פערווארפעץ איויףשטענדיג ענטשיעדעןאון ודערט
 .אונטערנעהמער און אריייטער די צווישען בעציהונגען די אין זוך
 פארלאמענט דעם געבעטען וועבער די האבען 1808 יאהר אין

 דעם אט פון ל ע ט ו ר ד א חאטש פערזיכערען ווי זאל עןמ
 יאדיר צעהן מוט בעקימ^ן האיען ויי רועלכען ,ארבניטם־לוין

 צו געזעצליך אבגעזאגט זיך האט פאיילאמענט דער נאד צוריק.

פון בעשטימונג דער אין .ארימטס־לוין דיזען בעשטימען
 איו ער וואם דעם חוץ , געזעץ "אזא :מור לעזען פארלאמענט

 ,ווירקזאם מט געווען גלאט וואלט ,אירעע דער אין נארעש
 און .פראקטיק דער אין דורכפיהרען ניט איהם קען מען ווייל
 געיראכט דאט וואלט זיין, יע מעגליכקייט אזא אפילו אל’ עם מען
 אידעע די ש־וין עררייכט דא .רעזולטאטען" אונגינסטיגע נאר

 הערשט זי ,מדרגה העכסטע די פרניהייט ,אינדוסטריעלער וועגען
 הויליגען" דעם" צוליעב פארלאמענט. פון מחיות אלע איבער

 פארלאמענש, דער האט פחיהייט" איגדוסטריעלער פון" פרינציפ
 מים ,קאפיטאליסטען די פון איגטערעסען די פערטרעטענדיג

 פין ליידען גחיזאמע די ריף א־ויגען די פערמאכט הארצען גרינגען א
,(*הונגער פון געשטאריען זענען וועלכע וועבער, די

 שק חאבען טיר ווי — ווען ציים, יענער אין גראד פארגעקוטען איז דאם *(
 א־ים־ בוכשסעבליך וייגע; וועבער ענגלישע 900,000 אג׳ערך — דערצעהלם אויבען

.חיגנער פון געגאנגע;

•IV
.יאהרה^דערט >]’й־х1х אין ארבייטער-פעראיינען די

 איז יאהרהונדערט ־־^Х1Х פון פוערטעל ערסטע דאם
 ארבי״יטער־ מין יערער פערפאלגט מען וועלכער אין ,עפאכע א

 וועלכער ,ארבויטער־פעראיין ענגלישער יערער .ארגאגיזאציע
זי.ין אין האט , צייט טרויערוגער דער אין געגתנדעם זיך האט
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 פון יאהרען ערשטע די ווענעץ ערצעהלונג ראמאיטישע א ארדויוו
 ,שטארק אזוי געוועזען זענען פערפאלגוננען די .עקזיסטענץ ץיין
 געמוזט מען האט פעראיינען די פוץ טהעטיגקויט גאנצע די אז

 פלעגען ארבגיט;ר׳׳פעהאמלונגען די . בסודי־סודות האלטען
 פעלרער פערווארפ^נע אויף נאכט^־ג^ץ ביי פארקומ^ן געוו^הנליך

 די גייבער. וועלדער, די אין שטאדט דעו־ הינט^ר אדער
 זייטיגע אין ערד דער אין פערגראבען געוועזען זענען ראקומענטען

 גע־ מען האט פערראט, פון פערזיכערען צו זיך כדי .ערטער
 בלייבען וועט ער אז ,שבועה א מיטנליעד יערער פון פאדערט

 פאר־ מינים אלע אויף קוקענדיג ניט נאר .פערבאנד דעם טריי
 און גוט־אויםגעארב:.יטער דער יף1א קוקענדיג ניט ,זיכטינקי_יטען

 מיטגליעדער די אפט פלעני:ן , ארגאניזאציע פערבארגענער העכסט
 פאליצי״י, דער פון הענד די אין אריינפאלען פעראיינען די פון

 דיזע Т. געפענננים אין יאהרען־לאנג אבהאלטען זיי פלעגט וועלכע

 אנגעהויבען זיך האט ארבייטער ענגלישע די פאר צייט טרויעריגע
 דער געווארען אריויפגענעבען איז עם ווען ,1799 יאהר פון

 האט מען .(**קאא^יע״ געגע! געזעץ אלגעמי.ינער״ ־זאגענאנטער
 צייטווייליגע אדער ארגאניזאציע מין יערער פערבאטען ז:י

 אינדוסטריעלע נאטירליכז?" "די בעריהרט וועלכע פערבינדונג,
 זין אמת׳ן דעם לויט אז אוים, קומט אופן אזא אויף פרייהויט.

 ארבגיטער־פעראיינען, די נאר ניט פערבאטען זענען געזעץ, דעם פון
.ן ע ד נ א ב ר ע ר-׳פ ע מ ה ע נ ר ע ט נ ו א די אוי־ נאר

 פון פעיבינדונג אצייסוויילינע אדער פערכאנד א איז דאם קאאליציע, "(
י1אשםרייק )למשל ציעל אלגעמיינעש א עררייכען צו מענשע; אסך

 דאם איז בעדינגונג דיעזער ביי אפילו אז זיך פערשטעהט
 געזעץ דאס :יושר׳דיג זעהר ניט געוועזען קאאליציע״ געגען ״געזעץ

 ווי ארבגיטער, די פאר שווערער פיעל איז פעראיינען די געגען
 געזעץ, דאסי בעטראכט האט מען ווען .פאבריקאנטען די פאר
 אונגערעכ־ז דער אויף אנגעוויזען שוין דזשעפפע לארד האט

 האט געזאגט ער האט בעזונדער אונטערנעהמער "יערער טיגקייט.
 /רבייטען עם סיי ,ארבץטער זיינע אלע אבזאגען אמאל מיט רעכט

 מסכים ניט נאר זענען זיי אויב ;10110 סיי הונד;ןרט, איהם ביי
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 ער זאגט צאהלען, וויל ער וועלכען ,ארבייטס־לוין רעם אט מיט
 וועלען ארבליטער 1000 אדער 100 די אבער אויב אב. זי״י
 איינשטימיג ניט זייענדיג ,ארבייט רער פון אבזאנען זיך ן גי ל א

 פאר, לעגם אונטערנעהמער רער וועלכען ,ארבגיטם־לוין רעם מיט
 אונגע־ א שוין ה:ןםט טהאט זגיער ,פערברעכער שוין ז:י זענען

 רער וואט רעם חוץ א .שטרייק" א אדער קאאלןציע זעצליכע
 ארבגיטער, די ווי דעספערבאנד אזוינויטיג ניט רארף פאבריקאנט

 דאך איו פאבריקאנטען :געזעץ ראם זיין עובר לייכט אויך ער קען
 ניט ,צוזאמענרעדען געהגים זיך קענען זי״י און סך קיין דא ניט

.רעגירונג רער פון הענד די אין אריינצופאלען רידקירענדיג
 אהן זאל מען ווען אפילו אז אוים, קמט אופן אזא אויף

 ער וואלט 1800—1799 פון געזעץ דאם דורכפיהרען פניאה׳ם
 באמת נאר . פריותלעגיעם סך א פאבריקאנטען די געגעבען אויך

 ניט שוין פניאה׳ם: אהן ניט דורכגעפיהרט געזעץ דאם מען האט
 צו שטרייק" שטענדיגען אבער שטילען דעם" וועגעץ רעדענדיג

 אין אונטערנעהמער די האבען ,ארבגיטם־לויץ רעם פערקלענערן
 פאלקאם־אפענע געגרינדעט יאהרהונדערט טען ־XIX אנהויב

 .פערפאלנען צו זיי געטראכט ניט גאר האט קי״ינער און פעראיינען,
 שצפילדער פון "פעראיין דער גערועזען למשל איז פערבאנד אזא

 עקזיסטירט עפענטליך האט וועלכער ,פאבריקאנטען" אונד סוחרים

 פאליצגי די ווען צייט, דער אין פונקט ה. ד. ,1814 יאהר פון
 ארבגיטער, יעדען געפענננים אין געווארפען און פערפאלגט האט

 אין אנ׳אנטמל נעהמט ער אז נעווען חושד האט זי וועמען
 "דאם פאלאטע דער אין דורבפיהרען דאם בכלל אפערבאנד.

 בעוויזען, קלאר ין1ש האט קאאליציעס", געגען געזעץ אלגעמגינע
 פון הענד די אין דן כלי א נאר נעוועזען איז פארלאמענט דער אז

 בעוועגונג, ארבגיטער דער מןט קאמפף אין פאבריקאנטען די
.אויסצואוואקסען אנגעהויבען דאמאלסט האט וועלכע

 צתישען ארבי״יטער־בעוועגונג דער פץ ערפאלגען לכע דן
 אין יאקשיר פון געוואנד־ארבגיטער און בוימוואל־שפינער די

 ואם ארויסגערופען האט וועלכע סבה, די געווען זענען לאנקאשיר
 אאונגעהויערע טיט איז געזעץ דאס .יאהר ־טען 1799 פון געזעץ

 • פאלאטעס בגייע אין אנגענומען און בעטראכט געווארען שנעלקייט
 אריינגעטראגען האט מען ווי רעם, נאך ארם וואכען דריי אין שוין
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 אין פארלאמענט( אין אפארלאנע ןלל-הייםט3) בילל רעם אט
 .קעניג פון אונטערגע׳חתמ׳ט נעוועזען שוין ער איו ,פארלאמענט

 דן צןעל־שטערען איינצןגען רעם געהאט האט געשווןנדקייט דיוע
 ני.יעם דעם. געגען פראטעסטען נרויסע ארגאנידרען צו ארבןיטער

 די פון ארבגיטער דן נאד האבען באמת און .נעזעץ־פראיעקט
 גענען מןינובנען זי״יערע צוצושטעלען צייט געהאט קארטון־פאברןקען

 זי״יערע פערטה״דןנען ואל וועלכער ,שתדלן א דינגען און פראיעקט
 ,בעמערקט האבען ארבייטער די .פארלאמענט אין אינטערעסען

 חברות" אונגעזעצליכע "דן פערווערען וויל וואס געזעץ, ראם אז
 וואס ארבייטער, יעדער אז קלאר, ניט אזוי פארמולירט איז

 איז ,ארבייטם־בעדינגונגען זיינע וועגען חברים זיינע מיט רעדט
 זטענדןג חושד ארעסטירען, ניט איהם וועט מען אז זיכער ניט
 דער חברה". א״אונגעזעצליכע אין אנ׳אנטייל נעהמט ער אז

 שום קיין געהאט ניט האט קארטון־ארבייטער דן פון פראטעפט
 ,פארם דער אין געזעץ א נעווארען איז בילל דער און ,ערפאלג

 דארף רעזולטאט אזא .געווארען צוגעשטעלט איו ער וועלכער אין
 געשריבען האבען וועלכע ,דן פאר .וואונדערען ניט גאר אונז
 געווען פיעלדניטיגקייט און דונקעלהייט דיזע איז נעזעץ, דאם

 דעם גענעבען האט א־נקלארהייט דן אט .הארצען צום זעהר
 אונ־ דן מןט קאמפף זיין אין געוועהר אמעכטיגע פאבריקאנט
 דער האט דונקעלהייט דער דאנק א .ארבייטער צופריעדענע
 ארבמטער, יעדען געפענגניס אין אריינווארפען געקענט פאבריקאנט

 טאקע דערצו אט .האבען מורא געקענט האט ער וועלכען פאר
 געזעץ דעם בן! נאף .קאפיטאליסטען דן געשטרעבט האבען

.פאקטען עהנליכע מןט אויך זין מיר בעגעננען 1799 פון
 דרוקע־ דן פון אייגענטןמער דן האבען 1798 יאהר אין אזוי

 בונט. א מאכען ז:י אז ,ארבגיטער זגיערע אויף בעקלאגט זיך רייען
 נענרינדעט האבען ארבייטער די אז ,געווהען האט אויספארשונג דן

 קען מען וועלכע חברה, א חילף, געגענזייטןגע פון חברה אפשוטע
 נישט פארט האט ראם נאר .ארבייטער־פעראיין רופען ניט אפילו

 ׳ חברים" פון נעזעלשאפט זיך רופען "זיי .ארבייטער דן געהאלפען
 אונטערנעהמער די פון אדוואקאט דער גערןכט אין גע׳דרשנ׳ט האט

 פערדעבטיגע: איינןגע אריינגעדרונגען האבען רייהען זייערע אין נאר"
 פעראיין אונשולרינען דעם פערוואנדעלט האבען וועלכע ,פערזאנען
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 אויף קוקענריג ניט .פערשולערער" פון פערזאמלונג ילןכע אבשו א אין
 ,ארבייטער די לטובה געוועזען זענען פאקטען אלע וואם ,רעם
 אויף פערזאנעץ" "פערדעכטיגע אלע פערמשפט געריכט דאם האט

 געפייערט כסדר פאבריקאנטען די האבען אזוי ,געפענגנים יאדר 2
 האבעןערשט וועלכע ,ריכטער פרידענס־ אויגענע די .נצחון ׳זייער
 ארבייטם־ "גערעכטען" דעם בעשטןמען צו געסטארעט זיך לאנג ניט

 געוועהגלכען יערען אנצוערקענען געוועזען גרייט יעצט זענען לוין,

.פערשוועתנג מין א פאר ,חברים צירקעל
 קאאליציע געגען געזעצען די" :שרייבט פלאם ם י ם נ ע ר פ

 נויט־ דורכאויס פאר געהאלטען קלאפסען פערמענלןכע אלע האבען

 צווישען צושטערונגם־־שטרעבונגען די דערשטיקען צו כדי ,ווענדיג
 זאל טען אויב אז ,גערעכענט האבען בורשווען די .ארבגיטער" די

 צוואנגען, אייזערנע ריזע אין ארבגיטעחקלאסם דעם איינדריקען ניט
 ח רעוואלוציע דעד פון חורבות די אונטער בענראבען ער דועט

 איבער־ וועט אץ לאגדחוירטשאפט די ,מסחר דעם ,אינדוסטריע
 מאדערנער גאנצער דער פון איבערלאזען ניט ופלןט שריר קיין הויפט
 דיעז^ו פאר אבער .אויגען די פערבלענדעט שרעק דער . ■קולטור

 פראלעמאריער די האבען בורזשואזיע דער פון שרעק נארישען
 אייגענער דער .פלי״יש און בלוט זייער מיט צאהלען געדארפט
 דיעזער אין האט ארבייטער דער׳/ אז ,ווייטער שרייבט פלאם
 שטיקעל א זיך דערשלאגען צו ניט מענליכקייט שום קיין עפאכע

 בערטהגידיגונג די אויסהערען ווען זעלטען פלעגען ריכטער די ׳.,יושר'

 האבען געהערט, יא שוין האבען זי״י אז און ארבייטער, די פון
 ׳ מינע אזא מיט און אוננעדולד פיעל אזוי מיט £געטאהן דאס

 נרעסטע די געוועזען וואלט פערטהייחגונג ארבץטער׳ס דעם ווי גלייך
 האט ארבי״יטער דער . פערזענליך ריכטער דעם פאר בעלגידיגונג

.פניאה׳ם אהן אנ׳אורטרניל אויף האפען געקענט ניט מאל קיין
 פאקטען אלע די" פלאם ענדיגט געקענט" וואלט מען "אויב

 ארבגיטע־ די וועלכע ,בעלגידיגונגען אץ נגערעכטיגקי.יטען א פץ
 שילרערען געריכטען, די אין דאמאלסט אריבערגעטראגען האבען

 רעם נאך יאהר אייניגע ,איצט אפילו וואלט ,בילד איין אין
 נאר אויסגעטראכט ניט איז אלץ דאס אז׳צוגלויבען געווען שוועד

.נעשעהן" .ווירקליך
 געגען ץ* געז דעם פון געליטען האבען אלעטען פאר מעהר
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 געוואנד־אינדוס־ בוים₽וואל?און די פון ארבייטער די קאאליציע"
 בעווע־ דער פון ערפאלג דער אז , געזאגט שוין האבען מיד . טריע
 פאבריקאג־ די געצוואונגעץ האט ארבייטער דיעזע אט צורשען מנג
 יאחר; ־טען1799 פון געזעץ דאם דורכצופיהרען איילען זיךצו טען
 די געררען זייגען ארבניטער דיזע אט אז ,זיך פערשטהעט און,

 דאס אנגעווענדעט האבען קאפיטאליסטען די וועלכע געגען ערשטע,
 ארבניטער־ געגען געגעבען זני האט געזעץ גייע ראם וואס געוועהר,

.שלעג ערשטע די בעקומען האבען זיי ;קלאם
 געזעץ דעם פון ווירקונג די פערגלניכען' ן א ם נ ע ר און ט י א וו

 הענגט וועלכער מיהלשטיין" גרויסען "א מיט יאחר ־טען1799 פון
 דער וואם טרןט יעדער ביי .ארבייטער די פון האלז רעם אויף

 אנווענדען, וויל ער וואם מיטעל יעדען ביי טהאן, וויל ארבייטער
 רעם בני בלניבען נאי• אדער ארבניטס־לוין זיין העכערען צו כדי

. געגענגעזעצליך טהוט ער אז איהם, מען ערקלערט פריהערדיגען,

 לאנג^תיערנדע די געענדיגט זיך האט 1816 יאהר אין
 מיטוויר־ דער מיט איז נאפאעלאן .מלחמיות נאפאלעאנם פון עפאכע

 "הניליגע־ אינזעל רעם איויף געווארען פערשיקט מלוכוח אלע פון קונג
 מלחמה א פריעדען. אנגעהיויבען זיך האט איויראפא אין אונד עלענא'/

 אויפהערונג פלוצלונגע די א־ויך נאד פאלקם־אונגליק א שטענדיג איז
 א אר׳וים א־ריך געוועהנליך רופט מלחמה, אלאנג־דויערנדער פון

 פאר קומט ראם .פאלקס־ווידטשאפט רער און צורודערוגג שטארקע
 פערגרעסערט מלחמה פון צייט רער אין .סבות פאלגענרע די דורך

 זענען וועלכע ,פראדוקטעץ רניהע גאנצע א אויף נאכפראגע די יךז
 ווערע אדער ,נוצליך נישט גאר אדער צניט פריעדליכע א אין

 < אינדוסטריע־צווניגען די . מאם קלענערער א אסך אין פערברויכט
 דאמאלסט ווערען ,פראדוקטען די אט אוים ארבניטען וועלבע

 ,איויף פלוצלונג הערט מלחמה די אז .ענטוויקעלט אוננאטירליך
 לא4מנ און סחורות געוויסע אויף נאכפראגע די פלוצלונג פאלט
 איו רואינירונג אפאלקאמע אדער אשטילשטאנד ארוים ראם רופט

.אונטערנעהמונגען אינדוסטריעלע דאזיגע .די
 ־טען1816 אין ענגלאגד אין פארגעקומען אי! קריזים מין אזא

 פון פרניזען די אבגעשטעלט, זיך האט אינהסטריע די יאהר.
 אונטערנעהמער צאהל גר־ויסער א געפאלען; איז סחורות רניהע גאנצע א

 אלגעמנינע די .ארבי״יטער זניערע אבצוזאגען אנגעהויבען האבען
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 קאפיטאליסטעך דן געצוואונגען האט פעררינסטען די פון פערקלענערונג
 שטער־ רער פון אונטערנעהמער די .מיטלען עגערגישע אנצונעטען

 אנגעהויכען: איכעראל האכען אינדופטריע דארפישער און טישער
 איז עם היפיעל א־ויף ,פערקלענערען צו כדי ,פעראיינען גרינדען

 ליידענדיג ארכייטער. זייערע פון ארכגיטם־לוין עם ד מעגליך, נאר
 ארבי״יטסלאזיגער אונגעהיויערער דער פון קאנקורענץ גרויסער דער דורך

 די פון קראפט ארגאנהירטער דער דורך געדריקט ארמעע,
 ארכייטער ענגלישע די זענען לאנד, גאנצען פון קאפןטאליסטען

 און אינטערעפען זייערע פערטהייריגען צו בכח געוועזען ניט
 דאס ווי .פערערגערט איכעראל זיך האט לאגע מאטריעלע זייער
 די האט ,קרחים פלעצליכען יעדען כיי פאר אפט שדין קומט

 כאראקטער. רעוואלוציאנערען א אנגענומען פאלקם־אונצופריעדענהייט
 אויפגעוואקסען זענען אונצופריעדענהייט דיעזער פון באדען דעם אז־יף

 1819 יאהר אין און ,שוועמלעך ווי ,ארגאנחאציעס געה״מע די
 דעם צווישען איויפרעגונג אשטארקע ארויסגערופען זיי האכען

 געוועזען איז בורזשואזיע די נאר .ענגלאנד אין ארכייטער־קלאם

 זי האט אויסנאהמם־נעזעצען רייהע גאנצע א מיט .וואך אוייפ׳ן
 פארלאמענט דער .שרש אין באלד פאלקס־אויפרעגונג די דערשטיקט

 האכען וועלכע געזעצען", זעקם" זאגענאנטע די ארויסגעגעכען האט
 געזעצען די לויט פיס. און הענר די ארכגיטער דעם געכונדען

 פרייען אונטער׳ן פערזאמלונג מין יערער געווארען פערבאטען איז
 ה־וין" מאכען צו רעכט דאם בעקומען האט פאליצגי די ,הימעל

 די פון אויפגאכען די (.*געריכט פון ערלויבנים די אהן זו-כונגען
 דעם דורך כעשווערט שרעקליך געוועזען זענען ארכי״יטער-צצטוננען

 פערשטארקט נאך• זענען ענדליך ;שטעמפעל־שטייער אונגעהויערען
 ארטיקעל געדרוקטען יעדען פאר געריכטם־שטראפען דן געווארען

.אינהאלט רעוואלוציאנערען א טיט
 די זענען פערפאלגונגען שרעקליכע די פון עפאכע דער אין

 קיין ניט איז דאם .געפאלען גאנצען אין ארכי״יטער־פעראיינען
די אצושטערונגס״ווןרקונג פאר וואם פערשטעהט יעדער חידוש.

(.НаЪеаз согриз ас1•) אונבעריהרליכקייט״ פערזענליכע וועגען ,געזע״ן דער  (*
 די אין חויזזוכונגען ווילקירליך מאכען צו פאליציי ענגלישער דער פערוועהרם
 אדער הויזזוכונג א ויעיק נעמאכם קען עננלאנד אין . בירנער פון וואהנוגגען

.נעריבש פץ פערארדנונג דעי לדם נאר ארעכם
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 ־פקיאיינק.“ארבניטק די אויף האבען מת מאססק־ארבייטס־לאזיגקייט
 שטאדט די פערלאזק פעראיין פון מיטנליעדש־ רייהע גאנצע א ווק
 שטיקעל א זוכענדיג ,צווניטק צום ארט איין פון דך שלעפען און

 אזא אין אט .רט5צושט? ארגאניזאציע די ממלא ווערט פערדינסט,
 גרעסטער דער יאהרען уо־20 די אין געפונען דך האבק לאגע
 ארבעטם- דער דורך פערצווייפעלטע .ארבליטער־פעראיינען טגיל

 דעם פון יאך אונטערן פאלענדיג ,אר^טקייט און לאזעקייט
 ארבניטק־ די זענען געז?גצען( )דיד^קס ד^ספאטחם, פאליצייאישען

 סיסטק־ אונד אנ׳ארגאניזירטק פיהרק צו שטאנד אים גקוק ניט
 *ארבייטק דן נאך האבען יאהרען ״טע20 די אין .קאמפף מאטישען

 קומט פעראייניגונג די :מאסע אצערשטר׳ויטע געבןלרעט
 ט ר у וו און ק יי ר ט ש א ן ו פ ט יי צ ר у ר ן י א ר א נ ר א פ
. ך י ז ט ג י ד נ у ר у ז ע י ד י וו ך ני ל נ ט ר у ט ש ו ..צ

 נאך יאהרהונד^רט ־^Х!х אנהויב אין האט ענגלאנד אין
 האנד־ די אינדוסטריקצווייגק־וואו רייה$ 5גאנצן א ?וקדסטירט

 נאך האט ארבי״יט?נר־םפי^ציאליםטק געל^הרטע גוט פון ארבייט
 ספ^ציאליסטען עלכע אז פון לאגע די .ראלן$ גרוים^ א געשפיעלט

 שלעכט^. קיין ניט געוועזען אויך צייט^ן №?1у די אין אפילו איז
 אונן ב^ווניזט ן,5פ?$רבאנק у1ут געררעז^ן זנננ^ן оу שטארק ווי

 זיךגי;פו-נק האט והנלבער קארטון־ארבייט?$ר, די פון פעחנאנד דער
 |5де־־х1х פון יאהרען ־טע20 די אין צושטאנד גל^נצןננהון א אין

 די כמעט ווען ,צניט דןנר אין פונקט ה. ר. ,יאהרהונד^רט
 ט*פערניכטי ז^נק ארכניט:.?ר־ארגאניזאצי^ם די פון מ^הרהייט
 י^דיננוננעץ. אויסערליכע אונגןנסטיג?? די מיט קאמפף אין געווארען

 אזוי וון$ן£1 אי; קארטון־ארבניט^ר־פערבאנד ח$ם פון כ^דייטוננ די
 פון געז^ץ דעם אויף קוק^נדיג ניט ,אונט^רנ^המער די אז ,גריוים

 און טהאן, געקענט גארנישט די מןט האבק יאהר, ־טק1799
 שטקדיג כמעט די האב^ן ארבייטער די מיט סיכסוך יי^דק אין

.אבטר^טען געמוזט
 זיין אויס ניסט ווערטער נעביכדיג?? א פאר יואם אין אט

 ,בראשיור?? א אין פאבריקאנט מאנטשעסט^רער א הארץ ביט^ר
 (.1815) קארטין־ארבניטער די געגעץ געריכטעט נקוי^זען איז וועלב^

 ,נאכגעכען אייך אנדערק דעם גאך איינק־ ג^טוזט האב?נן מיר״
 געגק קזנמפפען קזורגיש נעדארפט מיד האבען באמת .חאטש
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 האט ,נצחון דעם מיט פערבלענדט זייענדיג .פארש־ונגזנן אייערע
 אנדערע, נאך פאדערונגעץ פריה^רריגע די צו• צווקגשטעלט איהר

 בעשטימט איהר .אונערטרענליך פשוט ווערט לאני; אונזער אוץ
 אין אדיין ניט נעמט איהר און ארבי״יטער אונזינרע פוץ צאהל די

 *דעו איויף שטעלק פדר וועלכע ,ארבייטער 5יענ? תיהזנן אייערע
 שטעלט איהר .פ^רטריבען האט איהר וואם דן, אנשטאט ארבייט

 אזוי דץנרנעהט חוצפה ר*איי און ,מאשןנזגן די אלמן אב אפט
 .וואלצען די אויגען די אין אונז פאר ברעכט איהר אז ,ווייט
 איהר און בעלייכטנג ביי נאכט ביי ארבמטען ניט ווילט איהר

 אוועק יאגט איהר אויך. לעהחאינגלןגך דן רערצו נאך צווינגט
 איהר אין ,נישט אייך גי^פעלעץ עי ווען אויפזעהער, אונזער?נ
 ניט אונז זענען וואס ,מענש^ן אד׳נלכע נעמען צו אונז צווינגט

 בעל־בתים אייערע אבצוגעבען אנשטאט חנם, אחוץ .אנג׳נני׳נהם
 מיט אונז ט מי בענעהן זיך איהד ערל-יבט כבוד, און עהרע

 און שריט יעדען אויף א׳ויף אונז ווארפט איהר פעראכטונג;
בעלמדיגונגזנן". פערזענליכע טריט

 חנם פון שטחונגהייטעץ אלע אז ,אוים קומט אופן אזא איויף
 קראפט די אבגעשוואכט וואט ווענןג האט קאאליציץ געגען געזעץ

 קריזים אינדוסטריעלער רער ארבייטער־פעראיינען. ג^לעהרטע די פון
 דא וררקונג. אגחוסעח? געהאט זי_י איויף האט 1816 יאהר אין

 די אז ,דערפיהלט אויך אריסטאקראטיע ארבגיטער די אפילו האט
 אזוי ניט נאר ,געווארען נןדעריגער אביסעל איז ל^בענס-מדרגה

 אנ׳־ר :ניט הדוש קיין איז דאם .ארבמטער פשוט?} די וון שטארק
 אנ׳אנדער דורך נאד ווערען פערביטעז ן5ק? םפי;ציאלןפט א ארבי״יטער

 קוין ^קזיפטירט ניט כמעט ע.י פאר האט דעריבער ספעציאליפט,
 גליקליכער רער אדאנק ארמעע. ארבגיטפלאזיגי^ר דש־ פון קאנקורענץ

 אויסגעהאלטען נאר ניט ארבי״יטער ג^לערנטע דן האבען ,לאגע

 אין מעגליבקייט די געהאט אויך זאנאר נאר ,פערבאנדען ז״יערע
 גע־" גענען קאמפף םיםטעמאטןש?נן א אנהויבען יאהרען טע20 דן

 אה קאמפף דישען אין אנפןהרער אלם .קאאלןציע" וועגען זעץ
 גע, איז איהם ;סוחר( )אקלוגער פלאם פראנסים אדויסגזנטראטען

 פאר^ פון מיטגליד חנם—בונדעס־הבר טרי_י?נן א געפינען צו לונגען
 זיך אדום ווייטער זייט זיין פון האט וועלכער ,לאמענט־העמא

האבען וואם ,ראדיקאי׳ען פארלאמענטארישע קרייז א נרופפירט
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 ארבגיטער־ די געגען געזעץ פון אבשאפונג דעו־ טיט מיטנעפיהלט
.פז^ראיינען

 צו געוועזען נאך זענען קרעפטען די אז , זיך פערשטעהט
 האט פראיעקט פלאפ׳ס און קאמפף אנ׳אנגעפאנגענעם פאר וועניג

 אין 1824 יאהר אין . רמאות א מיט נאר איינגעבען געקענט זיך
 אג׳־ וועגען גאר געזעץ־פראיעקט א צו צוצוטשעפען געלונגען העמ^׳ן

 ,דאם׳ אבשאפען זאל פאדערטמען ורעלכזגר פאראגראף, א אנדערענין
 ארויסגערופעץ האט געזעץ־פראיעקט דער .קאאליציע'׳' געגען גע!עץ

 וועלכע דעפוטאטען, די און ,פארלאמענט אין וכותים לעבהאפטע

 ניט כמעט האבען דעבזןטען, רי אין פערקאכט גערועזען זענען
 קיין געוועזען ניט אפילו איז רעם וחגגען .צונאב רעם בעמערקט

 קאפיטאליס־ די האבען ד^ריבער און צייטונגען, די אין ידיעה שום
 פאר־ אייגענע זגיערע געהאט ניט ראמאלם נאך האבען וואם טען

 שטעהן ז:י אז ,געוואוסט נישט נאר , (* פארלאמענט אין שטעהער

 פראעקט האמע׳ם איז 1824 יאהר רעם אין .געפאהר אזא אין
 ארבצטער־ די געגען בענרענצונגען אלע און ,אגעזעץ געווארען

.געווארען אבגעשאפט זענען פעראיינען

 פפארלאמענ עגלישען אין זעגען יאהרהונדערט р?й“Х1Х אנהויב אין *(
 נעלונגען קאפיפאליסטען די איז 18?2 יאחר אין נאר . לארדע; נאר כמעט געזעסע;

 די געעפענם זיי פיר האט וועלכער ,רעפארםען' וועגען ״כילל רעש דורכצופ-ח־ען
. פא־לאטענט ן ת טי.־ען

 זייער געפייערט האבען ארבצטער, די חברים זיינע און פלאם
 דער . פריה צו אביסעל געוועזען איז שמחה עיער נאר .נצחון

 אנ־ ערשט בעצם נאר נעענדעט, ניט נור מט זיך האט קאמפף
 אר־וים־« האט פעראיינם־פרייהגיט די וועגען בשורה די .געהויבען
 אר־ דעם צווישען בעגייסטערונג און שטימונג געהי״יבענע א גערופען

 נייע אויסנעוואקסען איז איבעראל .ענגלאנד אין בגיטער־קלאסם
 געוואנד־ארבגיטער, וועבער, בוימוואלשפינער, .ארבייטער־פעראיינען '

 ארבייטער־־ אנדערע נאך און שיף־ווערפען די פון ארבגיטער די
 דער אין פעראיינען זי״יערע פערלארען האבען וועלכע ,קאטענאריען

 פער־ *ני אויף׳ם זיך האבען ,יאהרען 1824-1799 צייט שווערער
 ארגאני־ זי״יערע האבען חדשים, 3-2 פון משך א אין און אייניגט,
 א איויסגעבראכען האבען עם .קראפט נרויסע א ערתיכט זאציעם
שיף- די פון שטרייק רעד וועלכע צווישען שטרייקען, חיהע גאנצע
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 למדענשאפטליך בעזאנרערם געפיהרט זיף האט ברי־ארטניטער

ענערגיש. און
 ארבגיטער־בע־ דער פון אויפלעבונג דן אז זיך, פערשטעהט

 די .אונטערנעהטער די געווארען געפעלען ניט זעהר איז רועג־נג
 אשרעקליכען אויפגעהויבען האשעץ ענגלאנד גאנץ פון קאפיטאליםטען

 פעטי־ הונדערטע בעקומען האט פארלאמענט דער און ,גערודער
 "איינהאמעווען" תיכף זאל מען ג^פאדערט האבען וועלכע ציעס,

 רעגירונג די אווירקונג; געהאט ליארסהאט דיעזער .אתנלטער די
 די איינפיהרען וויעדער זאל מען ,רעדען אנגעהויבען רוייטער האט

 פאברי־ די נאבגעיענדיג און יאהר, 1824־1799 פון געזעצען
 בערארפט האט וועלכע אקאמיסע, בעשטימט מען האט קאנטען

 אנ= זיך רעגירונג די האט דא נאד .גע פרא די לעזען גיכסטען אש
 פון ווידערשטאנד ארגאניזירטען און שטארקען א אויף געשטויסעץ

 אין זענען וועלכע פעראיינען, ארבי״יטער די .פאלקם״מאםםען די
 אויפגעוואקסען געזעצען אונבעשטימטע די פון צייט קורצער דיעזער

 אנערגישע פיהרען צו אנגעהייען האבען געווארגגן, שטארק אין
 האבען א־ן פאכריקאנטען די פון פראיעקט דעם געגען אגיטאציע

.ענגלאנד אין ארבגיטער־קלאסם גאנצען דעם א־ויפגעהיויבען לייכט
 : קלעם זאין ווי געבליב^ן רעגירונג די איז אופן אזא אויף

 געפאדערט, פאיריקאנטען צורואינירטע די האבען זייט איין פון
 דער פון ,ארבניטער־פעראיינען די פערווערען אונבעדינגט זאל מען

 אום־ אריך ארבייטער אויפגערגעטע די האבען ווייטער זניט אנדער
 לאווירענדיג .פעראיינען די פאר פרייהייט געפאדערט בעדיגגט
 רעגירונג• ענגלייטע די האט צדדים, פיינדליכע בי״ידע די צווישען

 הנחות. געגענזניטיגע פון וועג דעם מיטעל־וועג, דעם אויסגעקליבען
 וויע־ און פאבריקאנטען די נאכגעגיעיען מען האט 1825 יאהר אין

 נעוואלר־־טהאט, מין יערער .קלובען פאליטישע פערבאטען דער
 איינצעלג^ צו בעציהונג איןדער ארגאניזאציע דער פון דריקונג און

 נאכגע₽ . נעגענגעזעצליך פאר געווארע! אנערקענט איז פערזאנען
 וועלכע ,פעראיינען ערלויבט מען האט , ארבמטער די בענדינ

 אזא איייף .ארברטם־לוין דעם א־ויפצוהריבעץ צךעל דעם זיך שטעלען
 ן ע ט ש ר ע צום ארבנוטער־פעראיינען עגגלישע די זענעץ פן א■

 האלבען דעם פון נאר .נעווארעןלעגאל ־טעןיאהר1825 אין מאל
געוועזען נאך איז פעראיינם־יפרייהייט פאלקאמע צו ביז אנערקענען
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 בע־ נאף מען האט זעהק, שפעטער וועלען מיר ווי . ווניט דעהר
 ענגלןשען דעם געלונגען אין עם איידער ,יאהר פופציג גאנצע דארפט

 אין ארנאניןאציאנם־פרייהייט די פערווירקליכען צי פראלעטאריאט
. ט ר א וו ן ו פ זין פולען

V
.פעראיינק נאציאנאלע גרויסע *ך

 "אלגעמגינע דאס געהערשט ס׳האט ווען עפאכע, רער אין
 געטראגען ארב:יטער־פעראיינען די האבען קאאליצמן" געגען געזעץ

 פעראיין־מיטגלידער אלם אריינעמענדיג ,כאראקטער אנ׳ארטיגען
 אינדוסטריעלען איין פון אדער ,שטאדט איין פון ארבגיטער די

 שוין זיף בעמערקט דאמאלסט אפילו אז ,טאקע אמת .נעגענד
 פעראייניגען צו ,פעראיינינונג ברייטערע א צו שטרעבונג א אפטמאל

 דיעזע נאר .שטעדט ענגלישע פערשיערנע פון פראלעטאריאט דעם
 רעגוליער־ און שטארקע קיין צו געבראכט ניט פארט האבען שטרעבונגען

 אוים־ נאר זיף האט שטרעבונג די .ארגאניזאציעם פונקציאנירענדע
 ספע־ איז עם וועלכען צוליעב ארגאניזאציעס צייטווייליגע אין גערריקט
 זענען שטרייקען גרויסע עטליכע בני למשל, אז־וי, .ציעל ציעלען

 שטענדיגע אין אריינגעטרעט שטעדט פערשיעדענע פון ארבייטער
 שטרמקענדע, די שטיצען צו ציעל דעם מיט זיף צווישען בעציהונגען

 פון געריכטס־פראצעם א ביי געטהאן אויף מען האט אייגענע דאס
 אדער שטרייק רער אז , נאכדעם .פעראיין ארטיגען וועלכען־עם־איז

 אבגעריסען צוריק פלעגען ענדיגען, זיף פלעגט געריכטם־פראצעס
 ניט נאף מען קען דא אז , דאס דליסט .בעציהונגען די ווערען
 ארבי״י־ רעם צווישען סאלןדאריטעט בעוואוסטזינינע א וועגען רעדען

 קערענדלעף שוואכע נאר זעהען מיר ענגלאנד. פון טער־קלאס
. בעוואוסטזנין קלאססען דעם פון

 פון געזעץ דאס געווארען אבגעשאפט איז עם ווי דעם נאף
 די .געענדערט אביסעל בילד דאס זיף האט יאהר, ־טען1799
 ארבגי־ גאנצען רעם צווישען סאלידאריטעט אלגעטגינע וועגען אידעע

 ;נעווארען פערשפתיט מעהר מאל אלע איז ענגלאנד אין טער־קלאסם
 וועניגער אדער מעהר איינצואווארצלען אנגעהויבען שוין זיף האבען עם

ארבמטער דעם פון א־ויפנאבען סאציאלע די וועגען בעגריעפען קלארע
3.



 רעבד פון טעארעטיק^ר די בעוויזען שוין זי־ האבען עם קלאסס;
 איז בראש וועלכען פון סאציאליזם, ,אוטאפיסטישען׳ זאגענאנטען

• ן ע וו א ט ר ע ב א ר מאן בעריהמטער דער געשטאנען
 אומא־ טעאריע 'ם נ ע וו ט־א ער ב א ר אנגערופען האבען מיר
 האט ן ע וו א ? אזמנס דאם איז וואט . סאציאליזם פיסטישער
 דארף פראדוקציאן קאפיטאליסטישע מארערנע די אז געלערנט,
 וואו ,פראדוקציאן געזעלשאפטליכער דעו־ ארט איהר אבטרעטען

 דער נאר יחידים צו ניט געהערען וועלען ארבמטם־געצמג די
.געזעלשאפט גאנצער

 שטעהט ציעלען ומנע אין אז אוים, קומט אופן אזא אויף
 פאציאליסטען, מאדערנע די וואס שטאנדפונקט, דעם אויף ן ע וו א

 את וואס פאר אבער . סאציאליסטישע א טעאריע זמן איז דעריבער
 די בעשטעהט וואס אין ? אוטאפיסטישער א סאציאליזם דיעזער

 פאציאליסטישע די :פארגעשטעלט אזו• ;יך האט ן ע וו א ? אוטאפיע
 איינריכטונג; געזעלשאפטליכע יושר׳דתע בעפטע די איז ארדנונג

 צופרידען אסבעפטען ווערען געזעלשאפט פאציאליפטישער דער אין
 אהן אלעמען פון בעדערפניסען און אינטערעסען די געשטעלט

 צי ר ע ר ע ד ע י דאך דארף דעריבער און ,אונטערשיעד שום
 אלארד, צי ,אנ׳ארענדאטאר צי אנ׳ארבמטער, צי אפאבריקאנט,

 סאציא־ צום שטרעבען געזעלשאפט/ צוקינפטיגער רעד מיטפיהלען
 בעזאנדערם פאר וואם פערשטעהען, נאר וועט ער אויב ליזם,
 דער מיט פערגלמך אין האט פאציאליזם דער מעלות נוטע

ארדנונג. בורזשואזער המליגער

 טאקע זיך האט ער און גערעכענט, ן 5? וי א האט אזוי
 ער שיכטען, געזעלשאפטליכע אלע צו לעהרע זמן מיט געווענרעט

 חברות קאנסום( און )פראדוקטיוו קאאפעראטיווע גענרינדעט האט
 די איבערצוצייגען געזוכט האט ער ארבמטער, די צווישען

 פראפאגאנדירט האט ער נאבטהאן. איהם זאלען זיי קאפיטאליסטען
 אויסגעארבמטע צושיקט אפילו האט ער מ.יניםטארי;ן, די אידעע זמן

 זיך זענען ז« בעת ,מאנארכען אויראפמאישע אלע צו פראעקטען
 דיפלאמאטישער אינטערנאצןאנאלער דער אויף צונויפגעפארען

 ס נ ע וו א אז אויסוומזען, קען בלןק ערשטען רעם אויף קאנפערענץ.
 איז סאציאליזם דער באמת און איבערצמגענדע זעהר זענען סברות

 זיין צו שטרעבט מענש יערער ,מענשען ע ל א פאי• ק ן ל ג א
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 שטרעבען דארף מענש ר ע עד י אז ,אוים קומט ממלא ,גליק
 פשוטער און נאטירליכער זיין קען וואם —.סאציאלהם צום
? ש־׳ום אזא פון

 אוטאפיםטען אנדערע פך א פון איויך )ווי ן ע וו א פון טעיות דער
 טאלסטאי( ניקאלאיעוויטש לעוו שדייבער גריויסער אונזער למשל, ווי,

 מענשען אלע האבען טיינונג !גיער לויט וואם ,דעם אין בעשטעהט
 און נוט וועגען בעגריעף אגלייכען און יפוד מאראלען איין

 געזעלשאפם היינטיגע די אזוי. נישט אבער עם אין באמת שלעכט.
 אינטערעפען נלייכע מיט מענשען איינארטינע פון ניט בעשטעהט

 פער־־ פון בעשטעהט זי ; גוט וועגען בעגריפען גלייכע מיט און
 דעריבער קומט עם און ן, ע ס ם א ל ק פייגדליכע אפטמאל שיעדענע,

 פאר שלעכט איז ,גוט איז קלאפם איין פאר וואם .ראם אז ,אוים
 פער־ פון מענשען צווישען .פערקעהרט און קלאפם אנדערען דעם

 מאראלישע פאלשטענדינע קיין ניטנארניטא איז ■קלאספען שיעדענע
 פערשטעהן ניט אפילו זיך זיי קענען מעהרפטענטהי״ילם איינהייט,

 אמשל: מיט ערקלערען ראם וועלען מןר .צווייטען רעם איינער

 ,פראלעטאריער רעד טענה׳ט ,ארבמטם־טאג שעה׳דיגער 8 ער ד
 כדי . ט יי ק ג י ט כ ע ר ע ג נאטירליכער דער פון פאדערונג א איז
 ארבגיטער־ פון לאנע שפל׳דינער דער פון ארויפצושלאגען זיך

 זין אמת׳ען אין ן ע ש נ ע מ ווערען קענען זאלען מיר כדי ,בהמיות
 בעדערפניפען, גייפטינע אונזערע ענטוויקלען מיר מוזען ,ווארט פון

 ברי״יטען א נעהמען און ארבייט גייפטיגע מיט זיך פערנעהמען
 אונזער פון לעבען געזעלשאפטליכען און פאליטישען אין אנטהייל
 ווען עררייכען, דאמאלפט נאר מען קען אלץ דאם נאר פאלק.

 ,צייט פרייע פיעל אזיוי הפוזות לכל טאג אין האבען וועלען מיר
 אראכנעהמענדיג .ארבייט פיזישער דער אוועק גיבען מיר וויפיעל

 און ,שעה 16 ראך בלייבט ,שלאפען שעה 8 לעת מעת פון
 שעה׳רינען 8 אנ׳ ביי אז ראם, הניסט ; 8 פונקט איז 16 פון העלפט א

 בעפרידיגען צו טאג ער ב ל הא א אונז בלייבט ארבי״יטם־טאג
 אין ניט אויך נאך ראם און בעדערפניפען, העכערע אונזערע
 צייט אראברעכענען נאך ראך מען דארף דערפון ווייל נאנצען,

 מיט וו. ז. א. היים א פאבריק פון צוגעהען אויף מיטאג, איויף
 פראלעטאריער, דער ווייטער זאנט ארבגיטם־טאג, שעה׳דיגען 8 דעם

 נאר איז ראם :פאדערונגען אלע אונזערע ניט נאך זיך ענדינען
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 שיוין וו^ט מען אויב פאדערוננ: איינפאכסטע די ערשטע, די
 נישט אויך נאך דאם וועט ,ארבייטם־־טאג אזא איינפיהרען אפילו

 נאר קען דאם . ר ש 1 י געזעלשאפטליכער גאנצער רער זיין
 *דעו פון ט יי ק ג י ט כ 5? ר у ג נ ו א ווילרסטע די פערניכטען

 ! ? טאג ארבייטס שעה׳חגען 8 אנ' .ארדנונג עקזיסטירענדער
 מיין פארקלענערען דאך הייסט דאם ,קאפיטאליסט חור פילדערט

 גרעסטע די גןווועזען וואלט ראם העלפט. אויף כמעט ריוח
 ע כ י ל ר ו ט א נ די איז ריוח דער ! ט ני ק ג ן ט כ ע ר ע נ נ ו א

 האט ו־זגם איי זיך ארנינמישען .קאפיטאל מנין פון אנוואקסונג
 ארבייטם־ די .אלנין רעגירונג די אפילו ניט, רעכט קיין קנינער

 לויט בעשטימט זיין דארפען פאבריק ן ני מ א־ויף בעדינגונגען
 שטאמט דאם ,ארבייטער מנינע אק מיר צווישען אבמאך פרניען א

 וועט רעגירונג די אויב אליין. איינענטהומם־פרינציפ הניליגען פון
 ארבניטם־ שעה׳דיגען 8 אג׳ בעשטימען מאססע ווילדער חור צוליעב

 ,גקניט טי אונגערעב גרעסטע די זיין דאם וועט טאג,
 ס׳איז ווען איז וועלכע , ט געוואלדטהא גרעסטער דער

 ,פריוואט־אייגענטומם־רעכט דאס .געשיכטע דער אין פארגעקומען
 ׳ צוזאמ?ונלעבען נארמאלען הגחון פון פונדאמענט שטארקסטער דער
 דער פני אז ,דאם הייסט .ווערען צוטריים?ולט גרונד ביז׳ן וועט

 צום בי-יחו עך ווענחון פראלעטאריזור חור ם?י קאפיטאליסט,
 פאר וואס ,דאם נאר .גערעכטיגקניט צו רופזגן , איחגאל מאראלען

 די צווניטען חום פאר איז ,גערעכטיגקניט גרעםט?ו די איז איינעם
 ,גוטם ,ייושר וועגען בעגריפען די .אונגערעכטיגקניט גרעסטע

 י ד ך י ז אין אב ר א נ ן ע ל ג י פ ש וו. אז. א. נליק
 פון אעט^חוסען די ווי אזיוי און ,ן у ם ע ר ע ט נ י ן־א ע ם א ל ק

 פערשטעהט גענענזעצליך, ז/ונען פראלעטאריער פון און קאפיטאליסט
 עם .געגענזעצליך אויך זענען אידעאלען מאראלע זייעחו אז ,זיך
 געמנינזאמע שום קנין ,איבעראיינשטימונג קנין אז ,קלאר איז

 ניט קלאסען בייחו די צווישען קען ארבניט געזעלשאפטליכע
קאמפף. דער נאר מעגליך איז דא—עקזיסטירען

 געהאלטען האט ער .פערשטאנען ניט ן ע וו א האט ראם אט
 האט און* ארדנונג" "נאטןרליכע א פאר ארדנונג סאציאליסטישע די

 חורשטעהן מח מענש דענקענדער לאגיש יערער אז געטי״ינט
 קאפיטאלהם דער איז מיינונג ן׳ס ע וו א לויט מעסינקניט. צוועק איהר
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 נאר ,אונטערדריקונג און דלות פאלקסמאסען דן כרענגט וועלכ^ר
 פון פראדוקט א נאר איז ער ;מענשען פון ״טעות״ פשוטער א

 פאנאנדער־ נאר דארף מען .נארעשקייט און אונוויסענהייט זייער
 אין ארדנונג צוקינפטיגע די כעוויחען ,פינסטערניש די טרייכען

 מענשהייט היינטיגע די און וואהרהייט און פראכט גאנצער איהר
 נידערטרעכטיגקייטען, איצטינע די פאר דערשרעקען פשוט זיך וועט

 ליכטיגע די דערזעהן פלוצלונג האט וואט ,כלינדער א ווי און
 טהאן ווארף א ענטוזיאזם און כעגייסטערונג מיט זיך זי וועט שיין,

 פערשטעהט . (* וועלט" מאראלער ״נייער דער פון ארמען די אין
 סאציאליזם צום איכערגאנג דער איז ן ׳ע נ ע וו א לויט אז ,זיך
 פלעצליכע א נאר ,ענטוויקלונג שריטווייזע לאנגזאמע קיין ניט

 פינסטערניש די אכליץכעליוכטען וועטווי וועלכע איכערקעהרעניש,
 דער אין אריינקומען דארף סאציאליזם דער .לעכען היינטיגען פון

 ,קומען כאמת זאל ער כדי און אונכעמערקט און פלוצלונג ודעלט
 אוננוצליכע די ניט דארף מען קאמפף, שום קיין ניט מען דארף

 אין כיישפיעלען" און מוסר פריערליכע נאר דארף מען מלחמות,
 "כיישפיעלען־בעשטעהט און "מוסר" ווערטער צווני די אין .לעכען

 כיי גענרינרעט האט ער .נראם פרא פראקטישע נאנצע ם ׳ ן ע וו א
 פראדוקטיוו=גענאםענ־ א ניו־לאנארק אין פאכריק רער אין זיך

 צוקינפטיגער דער פון אכיישפיעל כעווניזען צו כדי שאפט,
 זיינע פון ארנאניזאציעס געגרינדעט אגיטירט, האט ער ארדנונג.

 פראלעטאריאט און אינטעליגענץ ענגלישער דער אין אנהענגער
 די פון רייהען די פערגרעסערען צו צוועק איינציגען דעם מיט

 פרעמד געוועזען זענען קאמפפם־אויפנאכען אלע פרעדינער.
 ער האט קאמפף ארטען אלע פון נאר ,ארגאניזאציעם אווען׳ם

 יט ל! .קאמפף פאליטישען דעם מיט סימפאטהירט ווענעסטענס אם
 נידערטרעכטינע פון ממשלה א נאי פאליטיק די איז טי״ינונג ייןז

 די געראטהען רעריכער האט אינטריגען...ער פערזענליכע
.פאליטןק אין אריינצומישען ניט זיך ארכניטער

 פון ווערק הויפם דאם זיך רופט וועלט"-אזוי מאראלע נייע ,די *(
. אווען ראבערם

 זיך האט ן ע וו א אז געוויזען, אונז האט פראקטיק די
 ע ש י ט י ל א פ פק עראכערונג די נאר .געווען טועה שטארק
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 רן פעלקער און לענדער אלע פון ארבייטער די ניט ן ע ט כ ע ר
 ׳ מאסרעגעלען יענע פערטהיידיגען צו און דורכצופיהרען מעגליכקייט

 סאציאליסטישער א צו פארבערגיטונגס־שטופען די זענען וועלכע
 ר ע ש י ט י ל א פ דער פון הילף דער טיט נאר און ,ארדנונג

 די איבערבויען גאנצ^ן אין ארבגיט^ר־קלאם דער קען ,ט כ א מ
ארדנונג. געזעלשאפטליכע הייגטיגע

 ׳1 ע וו א פון טעאריע די אז ,מיר זעהען אופן אזא אויף
 קינדערעע איינפאכע מיט פול געווען איז אנהענגער עינע און

 פון רעזולטאט קיין געורען ניט זענען חלומות דיזע נאד .חלומות
 ן ע וו א ט מי צוזאטען אז אליין, פאקט דער שוין .אונוויסענהייט

 זיך םען־םןםאן( )פוריע, מענשען געניאלע רייהע אגאנצע האבען
 אלער“סאצ דער ווענען אנזיכטען דהעלבע געהאלטען אויך

 אוטאפיסטישע די פון סבה די אז ,שוין בעווייזט (* רעוואלוציע
 געזעלשאפטליכע די אין טןעפער, זוכען מען דארף קורצזיכטיגקייט

גופא. לעבען דאמאלסדיגען פון בעדינגונגען

 אזוי געו־מזען איז פוריע אוטאפיסם פראנצויזישער בעוואיסטער דער *(
 יעדען פלענם ער אז , לעהי־ע זיין פון קראפם אונבעזיגכארער דעו־ אין זיכער

 קאפי- געוויסענהאפפען א אויף ווארסען און שטוב אין זיצען 1 ביז 12 פין טאג
 ערשטע די פערווירקליכען צו כדי מיליאן א זיין מנדב זאל וועלכער ,טאליסם

.געקימען נישט איז קיינער אז , זיך פערשמעהם . קאלאניע טאציאליסטישע

 דער האט אוטאפיסטען סאציאלע די פון עפאכע דער אין
 רענירונגם־ דער וואך". "נילדערנע זיין איבערגעלעבט קאפיטאליזם

 די מיט צוזאמען נעפאלען איז פראדוקציאן דער איבער שוץ
 שיא בורו טריאומפירענדער דער פון פעאדאליזם, פון חורבות לעצטע

 פון פרינציפ "הגיליגען דעם וועלט דער ערקלערט שטאלץ האט
 מעכאניזם ותרטשאפליכען פון פרוזשינעם אלע קאנקורענץ". פרייע

 דער פון הענר די אין געוועזען זענען געזעלשאפט דער פון
 לעבען> פראקטישעץ פון סיי געבןטען אלע אין און בורזשואזיע.

 די געהערשט אונבעגרענצט האט געדאנקען טעארעטישען פון סיי
 געשפיעלט האט בורזשואזיע די נאר און בורזשואזיע די .בורזשואזיע

 אין .קלאס קאמאנדירענדען״״ דעם פון ראלע ארגאניזיאטארישע די
 אונבעוואוסטזינינע אפערשטיקטז?, געהערשט האט פראלעטאריאט

 יאך, דריקענדען דעם נענען צארן ברענענדער זי.ין אויפרעגונג.
 פארם די אין אויסנענאסען זיך האט ,געלעגען איהם אויף אה וואם
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 מאשינען׳ די נעבראכען האט ער צושטערונג: און פערמכטונג פון
 ניט זי־ פ.ר האט ער נאר ,פאברירףגעביידעם די נעמאכט חרוב

 האט עפאכע דיעזער אין .ציעל קלארען ,בעשטימטען קיין געהאט
 עיטען יורע ט א ג ע נ די געוואוסט נאר ארבמטער־קלאם דער

 פון יאך עם ד אונטער געקרעכצעט האט ער לאגע, זיין פון
 .ארב;יטםלא.יגקניט פון אוטנעק־טען מאסענווניז עקספלואטאציע,

 ניט ער האט ,ארומגעריננעלט איהם האט וועלכער ,לעבען אין
 צו מעגליכקי-יט שום קיין ,שטראל ליכטיגען שום קירן בעזעהען
 זיין פיר ארבי״יט פאזיטיווע א פיהרען צו ,שטיץ־פונקט א געפינען

 גר־ויסע די עקזיפטירט ניט דאמאלסט נאך האבען עם .בעפרייאונג
 אלע איצט פעראייניגען וועלכע פ^ראיינען, פראפעסיאנעלע

 אוועג דורך ביפלעכווייז לייגען און ענגלאנד פון ארבץטער
 אזעלכע פאלקם־ווירטשאפט. דער טיט פערוואלטונג דער צו

 פראלעטאריאט רעם ביסלעכווייז פערוואנדלען וועלכע ,ארנאנהאציעם
 פראדוקציאנם־ געזעלשאפטליכען לעבעדיגען אפשוטען פון
 אזעלכע , ר ע ר ה י פ נ א בעוואוסטזיניגען א אין ל א י ר ע ט א מ

 מעגליך נישט צייטען ם ׳ נ’ע וו א אין נאך זענען ארגאניזאציעס
 נאך פראלעטאריאט פון מאסען די זענען דאמאלסט געוועזען.
 מאשינען. לעבעדיגע פון ארבגיטם־פיה, פון לאגע איןדער געוועזען

 נאך איז ,אינטערעסען זיינע פאר קאמפף בעוואוסטזעיגען א צו
 זעלבטטשטענדיגער זיין ,געוועזען פעהיג ניט פראלעטאריאט דער

 איוים־ אננעהויבען וראם נאר דאמאלסט האט קאמפף פאליטישער
 די אט אז געגלויבט, ניט קצנער נאר האט עם צושפראצען.
 ,בעפרניאונג איהר פאר קעמפפען אלגיץ וועט מאסע דערשלאגענע

 אומענ־ גרינדלזך וועט וועלכע ,טרניב־קראפט א עין וועט זי אז
 אוטאפיסטען סאציאלע די ארדנונג. געזעלשאפטליכע די דערען

 בעפרייען צו פלאן א א׳ויסצוטראכטעץ עצה: איין געבליבען נאר .אין
 טיט .קאמפף זעלבסטשטענדיגען זיין אהן פראלעטאריאט דעס
 נאר זיך ערקלערען פלענער פראקטישע אלע זייערע ווארט, איין
פראלעטאריאט. פון לאגע דאמאלסטריגער דער ׳מיט

 נאר טהעטיגקייט, פראקטישע פון פראגען די אין נאר ניט
 צוקינפטיגער דער וועגען בענריעף זי.ין אין ,אירעאל זיין אין ■אפילו

 אויסנעדריקטען קלאר א אוטאפקם סאציאלער דער טראגב .נעזעלשאפט
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 קאפיטא־- אונצייטןגןור דאמאלסטדיגער דער פון שטזומפעל
.ארדנונג ליפטישער
 פראדוקציאן די איז יאהרהונדערט део־Х1Х אנה־ויב אין
 אוב־ ז?ולבסטשט?ונדיג?ו קליינע אין צואווארפען ג^והוהון איבעראל

 פון צוזאמעגהאנג אינערליכער געמי״ינזאמער חור :טערנעהטונגןון
 עוהד ארויסגעוויזען זיך האט ווירטשאפט קאפןטאליסטישער דער
 גרוים־-אינדוסטריע די האט ענגלאנד אין אפילו און קלאר, ניט
.ה־ויפט־ראלע די געשפיעלט ניט יןד1א נאך

 האט אוטאפיםט??ן סאציאלזו די פאר אז ,זיך פ?ורשט?והט
 גאנצ? א אלם ניט פארג?ושט?ולט ארדנונג סאציאלע די זיך

 פאלקס־ גאנצער דער פון ארנאנהאציע צוזאמענגעשמאלצענע
 קלמנע רייהע גאנצע א פון פארם רער אין נאר ,ווירטשאפט

 דר מיט פריי זיך ט־וישען וועלכע ,פראדוקטיוו־גענאם?ונשאפטק
 ;הימעל פון אראב ניט איבןורהויפט פאלען אידןואל?ון .פראדוקטען

 ווי .בען5ל? ארומיגען פון אינהאלט זייער שטזונדיג נעהמען עי
 זייער פאר גזונומזון אוטאפיסטען סאציאלע די האב?ון זעהען מיר

 דער והולבש־ אין ארגאניזאציע, ג^זזולשאפטליכזו די אידעאל

 נאר האבען עי ;פערקערפערט זיך האט קאפיטאליזם דאמאלפטדיגער
 קאפי־ זעלבסטשטזננדיגע אנשטאט :ארגאניזאטארזק די אומגעביטען

 ארבגיטער־־ זזגלבסטשטענדיגע: אוועקנעשטעלט עי האבען טאליסטען
.חירות די פון מיטנליערער די פעראיינק,
 זזנהר נעוועזען שטאנדפונקט אזא איז צייטען ן'ם у וו א אין
 לעבענם־ די צו צינעפאסט נעווען פאלקאם איז ער ווייל נאטירלוך,

 ארגאניזאציע די והון איצט, אבזור איז אנוהורם גאנץ .בעדינגונגען
 די עררניכט שוין האט פראדוקציאן גזועולשאפטלןכ?ור דער פון

 נאך מיר נ?ופינז?ן חוסטווענען פון .ענטוויקלונגם־מדרגה העכסטזג
 קאפיטאליסטיש^ יו-נגע די אין איבערהויפט ארבגיטזור היינט אפילו

 ערשט זיך המבט оу וואו ,רוסלאנד אינזער למשל ווי ,לזונדער
 דעם פאר זי־ שט^לזון והולכע בזווהוגונג, סאציאליסטיש^ די אן

 הונאסזונ־ ב?וזונד?ור>ו פון פ^ורבאנד אפריהון אלם סאציאליזם,
 ?ורשט האט וועלכזור ,אנ׳ארבי״יטער פאר .פאבריקזון שאפטליכ?ו
 ,לאגזו ג^זעלשאפטלןכ^־ר זיין וועגק טראכטזון צו אננעהויבזון

 אייג־־ יי פראגע ארבעטער־ ד?ור פון ל^זונג אזא פאר זין־ שט?ולט
הויפט. דאס :אזוי זיך טראכט זור .פשוט׳םטן? די■ און פאיפטע
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 פון עקספלואטאציע די איז ,אויפראטען מוז מען וועלכע ,שלעכטם

 דעם בעזי_י)ציגען נאד מען דארף דעריבער און ארבייטער די
 וועלכע ארבייטער, די פאברןק די איבערגעבעץ פאבריקאנט,

 קען וואם !זיין נוט אלץ שדין פ׳וועט און ,איהר אדיף ארבייטען
 איו באמת .נאר זיך דוכט אזוי נאר ? בעפער און איינפאכער זיין
 קיין דורך מען קען ,ערשטענם .אירטהומען צוויי פאראן דא

 קאפיטאליזם. דעם פערניכטען ניט גענאסענשאפטען איינצעלנע
 שטארקער שטענדיג זיין אלגעממן אין וועלען קאפיטאליפטען די

 ארבי״יטער די רוען .ארבייטער־גענאסענשאפטעץ קלגינע די פאר
 עטליבע אפשר וואלט עצות, אווען׳ם צו צוגעהערט זיך וואלטען

 פרארוקטיוו־גענאפענשאפטען, ווערען צו געלונגען ארגאניזאציעס
 ארבליטער־ איינצעלנע ע ל א אז ,אונמענלןך גאר פ׳איז אבער

 פאבריקען. פון איינענטהימער ווערען זאלען גענאפענשאפטען
 געלונגען, אפילו שוין וואלט פלאן דער ווען וויעדער צווייטענם

 לאנד, פון קאפיטאליסטען אלע פון ארט דעם א־ריף אפילו ווען
 ארבייטער־גענאסענ₽ זעלבסטשטענדיגע אויסגעוואקסען וואלטען

 פאלקאמע די תייסען ניט אויך נאך ראם וואלט שאפטען,
 טאקע, אמת אידעאל־. סאציאליסטישען רעם פון פערווירקליכונג

 פון עקפפלואטאציע די געווארען פערניכטעט יץ1ש וואלט דא אז
 צייט זעלבער דער אין וואלטען ארבי״יטער די ;ארבמטער פרעמדע

 ,קאפיטאליזם פון יפיוד אנדערער דער נאר ;בעלי־בתים זיין אויך
 פחורה־פרא־ איינצעלנע פוץ קאנקורענץ די ווארען־טויש, רעו־

 ,דערפון שטאמט וועלכע ,פרארוקציאנם־אנארכיע די ,דוצענטען
 די וואלטען פריהער ווי פונקט ווייטער. אויף פערבליבען וואלט

 ארבליטער־גענאסענשאפטען, די פתורות, געווארען פראדוקטען
 אנהויבען מוזען וואלטען פראדוקטען, ז:יערע מיט האנרלענדיג

 טי״יל■ א וואלט קאנקורענץ דער אין .קאנקורירען זיך צווישעץ
• פאלען אנדערער דער ,זיעגען גענאפענשאפטען

 פאנטא־ ם ׳ ן ע וו א אפילו אויב אז אוים, קומט אופן אזא אויף
 קורצע א פון משך א אין וואלט ,געווארען מקוים וואלטען זיעס
 די און ,געווארען הרוב אפאציאציעם צאהל גרויסע א צניט

 אויף ער פריה וון פונקט צופאלען פוף כל פוף וואלט געזעלשאפט
 קאפיטא־ הייפעלע קלוינע א אונד פראלעטאריער מאסע גרויפע א

 פראדוקציאנס־: די דארפען ארדגונג סאציאליסטישער דער ביי ליסטען.
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 גענאסעג" לנע ע נצ יי א פון ניט אייגענטהום דאם זיין מןטלען
 ביי נאר ווייל ,ג?ןעלשאפט גאנצער דער פון נאר ,שאפטען
 פראדוקציאן די ארגאנידרען קענען מען וועט בעדינגונגען אזעלכע

 ■ד 1ל?*’וו דאמאלם נאר .מענשען אלע פון בעדערפניסען די ט לוי
 די וועט מען ווי באלר און ,סחורה זיין אויפהערען פראדוקטען

 מיטנליעדער אלע צווישען ווערען צוטיילט גי ז וועלען אויפארבייטען

 זעהט רעם פון .בעדערפנים יעדענם לויט געזעלשאפט דער פון
 קנין בבח ניט זענען אררנונג אזא פערווירקליכען אז שוין, מען

.ארבייטער־גרופפען איינצעלנע
 אנהענגער ן'ס אוו? האבען אבער פראקטיק רער אין

 פון ארגאניזאציע די אויף אויפמערקזאמקייט זגיער אנווענדען געמוזט
 זגיער? אז ,בעוויזען באלר זגי האט ווירקליבקייט די . פראלעסאריאט

♦פראלעטאריאט צווישען נאר אג׳ערפאלג האבען קענען אידעען
 פאפולער מעהרסטעגם אם געוועזען זענען אידעען ם ׳ ן ע וו א

 יאהרען דרייפיגער אנהויב אין ארבגיטער ענגלישע די ־צווישען
 געגרינדעט זיך האט עפאכע דיעזער אין יאהדהונדערט. פאריגען פון

 דורכפיהרען געפרובט האבען וועלכע פעראיינען, רגיהע אגאנצע
 דעם האבען פעראיינען אלע די .פראגראם ס ׳ ן ע וו א לעבען אין

 מיט ניט זיך בענוגענען זי_י דאם סימן אויסערליכען געמגינזאמען
 אדער שטאדט איין פון ארבגיטער די פעראייניגען די וואם ,דעם
 ארומצונעמען שטרעבען זגי נאר ,ראיאן אינדוסטריעלען איין פון
 די .ענגלאנד פון ארבגיטער־קלאס גאנצען דעס מעגליך ווייט ווי

 אאלגעמייגע פון אידעע די פערותרקליכען צו פראבע ערשטע
 נעמאכט איז פראלעטאריאט גאנצען פון פעראייניגונג נאציאנאלע

 די .בוימוואל־אינדוסטריע פון ארבגיטער די דורך נעווארק
 פאריגען פון אנהויב אין נאך האבען ב־וימוואל־שפןנער גלאזגא׳ער

 פעסטע איינשטעלען נעפרובט מאל איין עט יאהרהונדערט
 ארבי״יטער־ שאטלאנדער און לאנקאשירער די צווישען בעציהונגען
 גענען געזעצען די נעהערשט האבען עם בעת נאר פעראיינען;
 הינזיכט דעם אין עררי״יכען צו געלונגען ניט זיי איז קאאליציע

 ,אומשטאנד ערשטער דער .ערפאלגען בעדייטענדע ס׳איז וועלכע
 צו זיך ערנסט בוימוואל־־שפינער די געצוואונגען האט וועלבער

 פערא״יניגונג אנ׳אלגעמיינע וועגען פראג? דער ט מי פערנעמען
אין מאנטשעפפער אין שטרייק האלביאהריגער ד?ר געוועזען איז
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 מאנט־ די בעוויזען קלאר האט שטקייק דער .יאתר ־טען 1812
 זי״יערע טיט פעראיינען ארטיגע די אז ,ארבעטער שעסטער

 דער טיט קעמפפען צו שטאנד אים ניט זענען כהות איינצעלנע
.פאבריקאנטען רי פון קאאליציע
 אלע פארגעלייגט האבען ארבליטער מאנטשעסטער די

 שיקען אירלאנד און שאטלאנד ,ענגלאנד פון שפינעריי־פעראיינען
 פעראייני־ די וועגען פראגע די בעהאנדלען צו דעלעגאטען זייערע

 זיך האבען דעלעגאטען דן פעיבאנד. אלגעמגינעם איין אין גונג
 פון רעזולטאט דער און ־טען 1829 דעצעמבער אין פעחאמעלט

 האט וועלכע ארגאניזאציע, די געוועזען אמי בעראטונג זליער

 אין שפינער די פון פעראיין אלגעמללנער גתיסער דער׳/ געהללסען
 ארים־ בעדארפט האט פעראיין דער .מלוכה״ פעראייניגטער דער

 מלוכה פעראיינלגטער דער פון מאנסלניט שפינער אלע נעמען
 מען האט פר־ויען )די אירלאנד און שאטלאנד ,ענגלאנד ה. ד.

 ך .פעראיינען( בעזונדערע אין פערביניען דך רעקאמענתרט
 נאציאנאלע דתי פון הענד די אין געלעגען איז אבערפערוואלטונג

 כדי ;אירלענדער און עאטלאנדער ,ענגלישער :קאמיטעטען
 דאם געווארען כעשטימט איז טהעטיגקייט עיער פעראיינינען צו

 דעלעגאטען. זליערע פון צוזאמענפאהר א פארקומען זאל יאהר יעדען
 אין ארדנונג מין אזא אז ,אתיסגעורזען זיך האט אבער באלד

 קאמיטעטען זעלבסטשטענדיגע דתי אנשטאט און בעקוועם, ניט
 מאנטשעם• אין צענטראל־קאטיטעט איין געווארען בעשטימט איז

 גרעסטע די פון ערשטער דער געגרינדעט זיך האט אדי טער.
 האט עקזיסטירט . ענגלאנד אין ארבייטער־פערבאנדען נאציאנאלע

 שטריק ניטגעלונגענעם א נאך 1831 יאהר אין לאנג: ניט ער
 גיך אבער זענען שפינער די .צופאלען ער איז אלטאן( )אין

 זיי האבען 1833 יאהר אין מפלה. דיזער נאך זיך צו נעקומען
 אונטער פערבאנד נאציאנאלען אנ׳אלגעמלינעם געגרינדעט ווייטער

 פון .אויפלעבונג״ נאציאנאלע פון געזעלשאפט די״ :נאטען רעם
 געוועזען אה פערבאנד פון ציעל דער אז ,מען זעהט אליק נאמען

 ׳ם ן ע וו א איט געזעלשאפט דער פון איבערבויאונג פאלקאמע די
 האט א־ויפגאבע ע ט ק ע ר ן ד ן ו א ע ט ם נ ע ה ע נ די אלם .פלאן
 ארבייטם־ שעה׳דיגען 8אנ' ערקעטפפען געשטעלט פערבאנד דער

 דער געווארען אנגענומען איז ערתיכען, צו דאם כדי .טאג.
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 עם ווען טאג דעם ה. ד. מערץ ־טען1 דעם :בתשלום פאלגענדער
 דעם בעגרענצט וועלכער געזעץ, דאם ווערען אנגענומןון וועט

 ארבגיטער ערוואקסענע אלע דארפען שעה, 8 טיט ארבייטם־טאג
 ארבגיטם־ שעה׳דיגען 8אנ׳ בעשטימען זאל געזעץ ראם אז פאדערען,

 ,ארבגיטער אלע פאר ארבגיטם־טאג נרעסטען רעם אלם טאג,
 זיין זאל יעצט, בעקומען זיי וועלכען ,ארבייטם־לוין דער און

 ארבגיטם־טאג. שעה׳דיגען 8אנ׳ ביי קלענסטער דער אלם בעשטימט
 דורך עררגיכען צו געהאפט פעראיין דער האט פאדערונג די

 ארבגיטער־קלאם גאנצען דעם פון ק יי ר ט ש ם ע נ גי מ ע נ ל אנ׳א
 בעשטיטטער דער אנגעקומען איז עם ווען נאר .ענגלאנד פון

 ני״יגען צו אונמעגליך איז עם אז , ארויסגעוויזען זיך האט טאג,
 ניט גאנצען אין איז שטרייק דער שטרייק. צום ארבגיטער אלע

 די צרוישען מחלוקות אנגעהויבען זיך האבען עם .געלונגען
 פעראיין דער איז גיבען אין און פעראיין פון מיטגליעדער

.צופאלען
 די פון פעראיין "אלגעמיינער דער האט 1832 יאהר אין

 ענגלישען צווישען שם אגרויסען זעתר געהאט בוי־ארבגיטער"
 טוי־ צעהנדליגע ארומגענומען האט פעראיין דער .פראלעטאריאט

 אנ׳אויסנעהאל־ אויסגעארבגיט האט ער און ארבייטער, זענדער
 די זיך האבען ארט יעדען אין . ארגאניזאציאנס^סיסטעם טענע

 זייערע לויט פעראיינען קליינע אין ארגאניזירט בוי־ארבייטער
 האבען ארגאניזאציעם ארטיגע קלגינע אזעלכע .פראפעסיעם

 שטאדט יערער אין האט אופן אזא )אויף לאזשען געהגיסען
 םטאליא־ פון לאזשע א ,ארבייטער שטגין פון לאזשע א עקזיסטירט

 איין אין געפונען זיך האבען וועלכע לאזשען אלע וו.( ז. א. רעם
 וואם דעלעגאטען, אויםגעקליעבען האבען ,אינדוסטריע־ראיאן

 ראיאן־ אלע .״ראיאן־לאשזען״ זאגענאנטע די געבילדעט האבען
 אדער צענטראל דער פון אבטגילונגען געוועזען נאר זענען לאשזען

 אלע איבער פערוואלטעט האט וועלכע , לאשזע ״גר־ויסער"
 איז צענטראל־לאזשע דער פון שפיצע דער אין .פעראיינען
 סעקרעטאר א און גראסמגיסטער ורצע , גראסמגיםטער א :געשטאנען

 פעראויך די פון און בעאמטע די פון נעמען די .פעראיין פון
 ארבייטער דן האבען גראסמייפטער( )לאזשע, אבטהטלונגען

 גנןזעלשאפט^ אנטיקאטוילןשע פריידענקענדע די ביי גענומען
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 געהגיט־ א זיך אויף ארלפצואווארפען געהאט לרעי האט וו^לכע
 נאר ניט און .לאזשע פריימויערער די ביי שלגיער, ניספאלעץ

 פעראיינס־ די פון הלכות אויסערליכע אלע נאר נעמען די
 רעליגיעזע געהיימע די ביי גענומען אויך זיי האבען ,פערזאמלוגגען

 \ן^-טען אנהויב אין געוועזען זענען וועלכע געזעלשאפטען,
 מעהר אלע אויראפא. גאנץ איבער פערשפרייט זעהר יאהרהונרערט

 דורכגעפיהרט זענען פעראיין פון ענינים וויכטיגע וועניג אדער
 די .צערעמאניעס געהיימניספאלע פערשיעדענס טיט געווארען

 ספעציעלע אין פערזאמלונגען די אויף קומען פלעגען מיטגליעדער
 פאראלען, תיהע גאנצע א געהאט האבען זיי .בגדים פאנטאסטישע
 פון מיטגליעדער די וועלכע דורך צמכען, געהיימע פערשיעדענע

 צו זיך מעגליכקייט די געהאט האבען לאזשע זעלבער דער
 צווינגען עי מען פלעגט מיטגליעדער נייע אננעמען ביים .ערקענען

 זיין אונבעדינגט וועלען זיי אי ,שבועה פייערליכע א אבצוגעבען
 דיזער .פערבאנד פון געהייממסען די היטען און געהארכזאם

 מיטעל־אלטער, אן אונז דעמאנט וועלכער ,שלייער געה״מניספאלער
 פערבאנד דער חאטש איבריג. גאנצען אין געוועזען בעצם איז

 געשט־ ,ארגאניזאציעס אווען׳ישע איבריגע אלע ווי פונקט האט
 ער האט ,איבערקערעניש געזעלשאפטליכע פאלקאמע א צו רעבט

 שום קיין מאבען געוואלט ניט און געמאכט ניט דעסטווענען פון
 טיט ציעלען זנינע פיר געקעמפפט האט ער .פערשווערוננען

 פערבאנד דער האט דעסטווענען פון .מיטלען לעגאלע אפענע

 און שרעק אמורא׳ריגען בורזשואזיע דער אויף ארויפגעווארפען
 בורזשואזיע די צערעמאניעם. געהיימניספאלע זיינע צוליעב טאקע

 און הילע א אן זיך טהואט מענש א אויב אז ,געמי״ינט האט
 טיט געצירט זענען וועלכע טישען, שווארצע ביי נאכט ביי זיצט

 שווארצע ליעגען אויך נשמה זיין אין מוז בי״ינער, און שארבענם
 זיך האט בורזשואזיע דער פון פחד דער .מחשבות גרויליכע און

 אין האבען ארבייטער־פעראיינען דן ווען ,פערגרעסערט נאך
 די מיט רעדען אנגעהויבען און שטרייק א ערקלערט 1832 יאהר

 געקלונגען האט עם אין■וועלכען לשון, אזא אויף אונטערנעהמער
 .שוגה צום פעראכטונג און מאכט זייער פון בעוואוסטזיין דער
 טיר" שפראך: דאזיגער דער פון אמוסטער ברענגען וועלען מיר

 ווענדענדיג פעראיין, דער שרייבט — שולדןג פאר עייך אנערקענען
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 בעצןהט איהר וואם ,דעם אין — אונטערנעהמער די צו דך
 אין ,סטאטוטען אונזערע צו איטונג פאסענדער מיט ניט אייך
 בעשטראפען"« צו דערפאר שטרענג אייך גערעכט פאר האלטען מיר
 דך זאנט שטרייק דעם וועגען פראקלאמאציע אנ׳אנדערע אין

 געטוזט האט וועלכןגר ,יעדען אבצאהלען דארפט איהר" :ווייטער
 שילינג 4 צו טאג יעדען פאר ,עקשנות אייער צוליעב שטר״קען

 אייפגערעגט. שטארק קאפיטאליסטען די האט טאץ אזא רובל(". 2)
 אונטער־ די פון בעראטונג די פארגעקומען איז 1833 יאהר אין

 ניט געווארען בעשטימט איז עם וואו ,ביי־ארבייט פון נעהמער
 אג־ נאר ארבלטער, די פון פאדערונגען די ערפילען צו ניט נאר

 איז עם פעראיין. דעם צושטערען צו ידי קרעפטען, אלע צואווענדען
 צונעהמען ניט טאו־ אונטערנעהמער ק:.ין אז ,געווארען בעשטימט

 פארמעלע קי_ין געכען ניט וועט יענער זמן כל ארבייטער, שום ק.ן

(.*פערבאנד פון אריים טרעט ער אז חתימה,

 עגנלישע די ביי מאדע אין זעהר געווארען דעייגאך איז פאדער־נג מין אזא *(
. דאקוסענמ׳ א ..צישמעלען נאפען דעש אוגפער בעוואוסם איז זי .אונפערנעתמער

 צום בין קעמפפען בעשטימט אייך האבען ארבמטער די
 בעראטונג א א־ריף פערזאמעלט זיך האבען דעלענאטען 270 .סיף
 .אונטערנעהמער דן געגען קאמפפם־מיטלען די בעהאנדלען צו כדי
 נעהייבענע א זעהר ען געווע איז ארבי״יטער די ביי שטיט־נג די
 ז:.יער אין זיכער געיועזען נאר ניט זענען די .פרעהליכע א און

 שטעהט וועלט די אז ,אויסגעוויזען אפילו דך האט ד.י נצחין,
 .אררנונג סאציאליסטישער דער פין שייעל דעם אייף כמעט איצט

 איהר פעראיינס־צייטונג דער אין נעשריעיען האט עם וואם אט
 איז דאם אט — פעראיין איינגעאררענטער נוט א׳/ :רעדאקטאר

 פוץ ארעמקייט די פערטרייבען צו כדי דארף, מען וואם אלץ
 בעריהמטען דעם אייספרובען איצט וועלען מיר . געזעלשאפט אונזער

 פון נישטיגקייט די זעהען באלד וועט איהר .קאפיטאל פון כח
 דאם צונעמען איהר ביי וועט מען נאר באלד ווי קראפט, דיזער
 די איז ארבי״יט די . ארבמט אונזער עקספלואטירען צו רעבט

 שטעהן זי וועט גןכען אין ;רייכטה־ם בעשאפט וואם זאך, איינצןגע
 קאפיטא־ די וועלען דכען אין געלד, אכזריות׳דיגע דן פין העכער
 זאלט איהר אז אבקשה, מןט אונז צו ווענדען מוזען דך ליסטען

 יעדען פערלןרען וועט וועלכער פערמעגעץ, זמער פון בעפרמען ז:.י
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 די ארויסגעוויזען קלאר זיך האט ווערטער די איי אט .ווערטה"
 די פון רעדען די .פעראיין פון ארבייטער אלע פון שטימונג

 בעגייםטערונג מיט פול געוועזען זענען בעראטונגם־מיטגליעדער
 אויך האט אלמן ן ע וו א ט ר ע ב א ר .האפענונגען גלענצענדע און

 בירמיג־ אין אין פארלאגע זמן לויט און פערזאמלונגען די כעזוכט
 דעם פיר א״הויז פון גרינדונג אפמערליכע פארגעקומען האם

 א־ויף אנ׳ארט אלם דיענען געזאלט האט הויז דאס .בוי^פעראיין"
 אב׳־ אויך און .פעראיין פין צענטראל־קאמיטע:ז רעם פאר זיצונגען

 "צוקינפטי־ דער פון כירגער די פאר ערציהונגם־אייגרןכטונג
.וועלט" גער

 זענען דעס״כוי־ארבמטער־פעראיין" פון האפנונגען שעהנע די
 .אויסגעוואקסען זענען עי גיך ווי ,געווארען צושטרויט גיך אזוי
 מאנטשעסטער אין און ליווערפול אין ארבמטער־־שטרייק דער
 האט שטימוגג פרעהליכע די .מפלה פאלקאמע א געליטען האט

 שוין זענען מןטלען די .טרויעריגע א אויף פערכיטען גיך זיך
 ן א; מחלוקות אגגעהויכען זיך האבען עם .אויסגעשעפט געוועזען

 פון טמלעז פערשיעדענע צווישען כעשולריגונגען געגענזייטיגע
 גאנצען אין גיכען אין איז ארגאניזאציע גאנצע די .פערבאנד
.צופאלען

 וועלכער פערבאנד׳/ "גרויסען איין אויף אנווייזען נאך וועלען מיר
 "אלגעממגעם דעם פון מפלה דער נאך יאהר א אויסגעוואקסען איז

 געווען איז 1834 יאהר אין בוי-ארבמטער״.״ די פון פעראיין
 דעם צוצוגרייטען כדי . אנהענגער ם ׳ ן ע וו א פון צוזאמענפאהר א

 אוועניסטען די האבען ,ארדנונג צוקינפטיגער דער צו איבערגאנג
 אץ פאכען אלע פון ארבייטער די פעראייניגען צו בעשלאסען

.פעראיין נאציאנאלען גרויסען א
 פערווירקליכען צו געלונגען איז יאהר אייגענעם דעם אין

 אינטער אנ׳ארגאניזאציע געווארען געגריגדעט איז עם .פלאן דעם
 .ארכייטער־פעראיין״ נאציאנאלער גרויסער דער״ נאמען דעם
 געוועהנלןכע די חוץ א איז פעראיין רעם פון פראגראם רעם אין

 די אריינגעגאנגען אויך קאטפף אלטעגליכען דעם פון אויפגאבען
 פאר־־ האט מען .געזעלשאפט דן איכערכויען העלפען :אויפגאבע

 ,פאבריקען גענאסענשאפטליכע אויסבויען און ערד תנגען געלי״יגט
 דעם וועגען יריעה די פערשפרייט נאר זיך האט עם ווי כאלד
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 נייע אלץ געטהאן שאט א געגענדק אלע פון זיף האבק ,פעראיין
 האט גרינדונג דער נאף וואכען עטלינע .מיטגלןעדער נייע און

 איבער .מענשען מיליאן האלב א ג^ציילט ש׳וין פעראיין דער
 האבק וואם , אגיטאטארען ארומגערייזט האבק ענגלאנר גאנץ

 • מיטנליערער נייע צוגעצויגק און פק־איין פ־ן אידעק די פערשפרניט
 די איבערגעשראקען האט פעראיין דעם פון וואוקס ער ניב רער

 אין קאטיסיע א בעשטימט האט פארלאמענט דער .בורזשואזיע
 עקאנאמיסט בורזשואזעיי דער אריינגענאנגק איז עם וועלכער

 פראגע דן אויסצופארשען ,ן טע ם יורי עטליכע נאף און סעניאר
 עקספערטען די פון בעריכט דק־ .ארבניטער־פעראיינען די וועגען

 לויט .פארבען שווארצע בלויה אין צוזאמענגעשטעלט גקועזען אה
 אבגרונד פון ברעג דעם אויף ענגלאנד שטעהט מנינונג »ניער

 אויב ;ארבניטער־פעראיינק די פון "דעספאטהם" דעם צוליעב
 אלטען דעם טיט ארבניטער־־מאסע די איינהאטקוק ניט וועט מען

 עננלאנר אז ,דיןזיכער ניט מען קען יאהר, ־טק1799 פון געזעץ
אונטערגעהן. ניט וועט

 אנצונעהטען ערלויבט ניט זןף האט רעגירונג די נאד
 דאס אומקעהרען אז נעפיהלט, האט זי :מיטלען שטרענגע אזעלכע

 סכנה אנ׳ערנסטע בעשאפען הי״יסט יאהר ־טק1799 פון געזעץ
 ארויסנערופעי זיבער דאסוואלט דק ,בורזשואזיע עננלישע די פאר

 דעם חוץ א ארבי״יטער. די צווישען בקועגונג ארעוואלוציאנערע
 .קאאליצי? געגען נעזעץ דאם אומצוקעהרען אייריג גאנצען אין איז
 ,דערמאהנט ש־וין האבק מיר ווי , 18־25 יאהר פון געזעץ אין
 און סטראשונקעם ,גקואלרטהאט יערער פערבאטען געוועזען איז

 געזעץ דאס אבגעשאפט גקועזק נישט נאף איז דעם חוץ א דרוק.
.פערשווערער געגען

 נעזעץ דיזק אויסגענוצט מען האט אופן ווילדסטען אויפ׳ן
 ר ע ר ע ט ם ע ש ט ר א ד ער ד פון מיטגליעדער די נעגען פראצעס אין

 פערבאנד". נאציאנאלק גרויסען דעם" פון אבטיילונג דארפישער
 דארטשעסטער אין טאלפודל פוןדארף פויערים עטליכע

 זני האט מען און פערשווערונג א אין נקוארק בעשולרינט זענען•
 יזי רוייל דערפאר, הניל יאהר 7 אויף ארויסצושיקען פער׳טשפט

און פערבאנד נאציאנאלק "נרויסען אין אריינגעטרעטען זענען
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 האט מ$ בעת צערעמאניע אפייערליבע דארף און ■־אייננעארדענט
.פערבאנד פון אבטיילונג די געעפי^נט

 ארגא־ איז ,פראצעם דארטשעסטערער געגען פראטעסט אלם
 עם וועלכער אין דעמאנסטראציע, נראנדןעזע א געווארען נידרט
 די .מענשען 30,000 ווי וועניגער ניט בעט:יליגט זיך האבען

 אלגע־ דעם פון פונק לעצטער דער געוועזען איז דעמאנפטראציע
 פערבאנר" נאציאנאלער "גרויסער דער וואם ,ענטוייאזם מיינעם

 עננלאנד אין ארבייטעו־־קלאם דעם צווישען אויפגעוועקט האט
 ניט ר״הע גאנצע א עקזיסטענץ זיין פון חדשים ערשטע די אין

 אויף האבען 1835 און 1834 יאהר אין שטרייקען געלונגענע
 ארנא־ דער פון מיטגליעדער די פון צאהל די פערקלענערט סך א

 גיך אזיוי איז פערבאנר" נאציאנאלער "נרויסער דער און ניזאציע
 געוועזען זעגען וועלכע אלע, ווי פונקט סצענע פון אראב

איהם. .פאר
 די פון ארנאניזאציעס נאציאנאלע גרויסע די דאס, הייפט

 גורל זגיער מפלה. אפאלקאמע געהאט האבען יאהרען ־דרייסיגער
 .דערזעלבעער כמעט ,געזעהען שוין האבען מיר ווי געוועזען, איז
 אונגעהויער א ,שטימונג געהויבעניע געוואלדיגע א אנהויב אין

 בחיטער דער פון פראקלאמירונג פייערליכע ,וואוקם ער שנעל
 מיספערשטענד־ קלגינע נאכהער פראנראם, סאציאל־אוטאפיסטישער

 און מחלוקות גרויסע אין פאנאנדער זיך וואקסען וועלכע :ניסען,
 ערנסטער עו־שטער דער ביי מפלה פאלקאמע און עכע א ענדליך
 אט פון פערווירקליכוגג די פאר קאמפף דעם אנצוהויבען פראבע

.צילען הויכע ■די
 אויסבע־ אזדאםלעבעןאלי.ןןהאטארייננעטראגען זעהען, מיר

 פערווירק־ צו פראבע יערער טהעאריעביי ען'ם אוו אין סערונגען
 תלמידים זי_ינע פאר ארעד ן ע וו א פאר פראקטיק. דער ז.יאין ליכען'
 אגיטאטארם, פון פעראיינען געוועזען נאר פעראיינען די זענען

 איבערצייגונג דורך מענשען אויף ווירקען געדארפט האבען לכע1וו:
 גרויסער דער דאך האט דערויף קוקענדיג ניט .בגישפיעלען און

 ארומינע די פון איינפלום דעם אונטער פערבאנר, נאצי?ןגאלער
 פון באדען דעם אויף געשטעלט זיך ניטווילענדיג ,בעדינגונגען
. פאליטישען־קאמפף •קלאםען־אין
געהאט. ניט אויך דעםהינ!יבט אין ז:י האבען ערפאלג קיין

4



 פוך פראלעטאריאט ענגלישער דער • חידוש קיין ניט איז עם און
 פיעל צו על ביס א פערמענט האט יאהרען דרייסיגסטע די

 בעוואוסטזיניגקייט‘רועניג צו אבער גלויבען, פייערריגען יוגענרליכען,
.אויפנאבען זיינע באר

 צו פראבעם די זיך ענריגען יאהרען ״ער30 מיטען אין
.פעראיינען נאציאנאלע גרינרען

 עננלישע די פון לאנע די זיך האט עפאכע ן־יזער אין אין
 געווען ניט זיינען די אז פערגרעסעיט, פיעל אדי אייף ארבייטער

 אזא אין אפילו ,ארגאניזאציע אשטענדינע כיהרען צו בבח
 די אין פערבאנדעץ נאציאנאלע די ווי פארמע, אויבערפלעכליבער

 די האט יאהרען דרייסיגער סוף אין .יאהרען ער~40 און "ער 30
 :מאסען פייאלעטארישע אוננעהייערע ארומנענומען ארבייטםלא;יגקייט

 נעליטעץ האבען ארבמטער געלערנטע ־ניט פשוטה די נאר ניט
 ארבי״יטער געלערנטע די אפילו נאר ,ארעמקייט שרעקליבע

 און ,לאגע פריווילעגירטע עיער פערלארען בעחיטענד האבען
 צולן־עב .אראבגעזעצט נירריג דך האט לעבענם־צושסאנד זייער
 די יאהרען ־ער42 —1837 פון עפאכע דער אין אין סבות דיזע

 דעם אויף אבנעטראטען ארבלטער־פעראיינען די פון ענטוויקלונג
 ארבכיטעד־פעראיינעך די . קאמפף פאליטישען פון פלאן לעצטען

. (* טשארטיזם כוואליעקיפון די אונטער געווארען פערשוואונדען זענען

 פראלעטאדיאפו עננלישען פץ בעוועגונג פאליטישע א געיועזען איז טשארטיזם *(
 דערשלאנען צו ךיז ציעל ד׳עש נעששעלם זיך חאם וועלכע , יאהרעז עי־-40 די אץ
 געהייטע וואהלרעכם, אלנעמייגע :פאדעדוננעי פאלגעגדע די פאילאמענם פין

 פץ פערניבפתג די דעפיטאטען" די געהאלם ,וואהל-ראיאנען גלייבע ,אכשטימוגג
 זענען פאדערונגען אלע די אש— .דעפיטאטען די פאר פערמענענם־צזנז דעש

 שטאמם־ עם וועלכער פץ "בארטיא*, זאגענאנטער דע־ אין נעשטעלט צתאשען געייען
 קיקענדיג ניט "טשארטער"/ בארטיע א הייסט ענגליש )אויף פשארטיזט ווארט דאם
 די האבען ,בעני־סטערונג רעוואלוציאנערע און ענערניע אייגעהויערע די אייף

 איד פאדערונגען זייערע פץ טייל א אין געהאש ניט ע*פאלג קיין ששארטיפטען
 }־טעןГ 11£® העלפט אנדע־ער דער אין גע־יארען פערווירקליכט ערשט

.יאד״-הוגדערם

 לעבענס־ די זי־ האבען יאהרען ־ער40 אנה־ויב אין
 בעטערקען מיר און פערבעסערט ארביןטער די פון בעדינגונגען

 ארבליטער־ די פון טהעטינקניט דער אין אאויפלעבונג ווייטער שיין

,פעראיינען
 דער עקזיסטירען אננעהויבען צוריק האט 1843 יאהר אין
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 אויסגעוואקפען אה יאהר אנדערען אין טעפער. די פון פעראיין
 פון פעראיין דער דרוק״ארבליטער", פין פעראיין נאציאנאלער ..דער

 פון ארגאניזאציעם אלע פון . אנרערע נאך אין לזידער־ארבניטער
 ווירקונג גרעפטע די האט יאהרען פערציגער וזעלפט ערשטער דער

 די פו; "פעראיין דער געהאט פראלעטאריאט ענגלישען דעם יף1א
 אין וואם אירלאנד", און גרוים־בוץטאניען אין בערג־ארבי״יטער

וועקספילד. אין 1841 יאתר אין געווארען געגרןגדעט
 פער־ צו אויפגאבע די געשטעלט זיך האט פעראיין דער
 רעם פון מןרג־ארבגיטער אלע מעגליך, ווייט ווי אייניגען,

 מןטלען קיין נעקארגט ניט האט ער און ,קעניגרייך פעראיינינטען
 גאנצ?ן א .ריכטוגג זץעזער אין אניטאציע ברי״יטע א פיהרען צו

 אויף געוועזען זענען מאן( 53) ספעציאליפטעףאגיטאטארען רייהע
 אדער אגיטאטארען רעזענדע די .פעראיין דעם ביי געהאלט

 האבען ארבי״יטער ענגלןשע די ווי ,’ארגאניזאטארען־מיםיאנערען׳"
 ליינג דער אין ענגלאנד גאנץ דורכגערייזט האבען אנגערופען, זיי
 קל״נע איין אפילו געבליבען עט אה עם .בתיט דער אין און

 פראפאנאנדע ן?יער אריינגעדרוגגען ניט אה עם וואו שאכטע,
 אייפערנעוועהנליכע אזעלכע .פעראייניגונג אנ׳אלגעמי״ינע ווענען

 פולען א געהאט האבען בערג־ארבהטער די פון אנשטרענגוננען
 שוין מיטגליערער די פון צאהל די אין 1844 יאהר אין .ערפאלג
 ארגאניזאציע די בעשרניבען ניט דא וועלען .מיר 100,0(10 געוועזען

 ,בעמערקען נאד וועלען מיר ;בערג־ארבגיטער־פעראיין דעם פון
 האט ער און ,מיטלען. בעדייטעגדע געהאט האט פעראיין רער אז
 רעם אין נצחיון רעם מאכען צו זיכער אום נעקארגט ניט ז:.י

 זיי האבען אנפיהרער אלם אזוי .אונטערנעהמער די מיט קאט־ף
 אץ געלעהרפטע די פון איינעם ראבערטם, אראבגערופען
 ריזעץ .ענגלאנד דאמאלפדיגער רער אין יוריפטעץ טאלאנטפאלע

 מיניסטער־ א כמעט בעשטימט פעראיין דער האט הויפטאנפיהרער
 פון ארבי״יט תיכטיגסטע די רובלאיאהר(. 10,0(10) געהאלט

 אה ער וואם ,דעם אין בעשטאנען אין בערג־ארב?טער־פעראיין
 פארלאמענטארישען אין ארב:.יטער די פון אנפיהרער דער געווען

 צופלאקערט זיך האט וועלכער ,קאפיטאלןםטען די געגען קאמפף
יאהר, ־טען1844 אין

 פארלאמענט אין אחינגעטראגען האבען קאפיטאליפטען די
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 די פין רעכטען די פערכרי״יטעי־ען זאל מען אז אפארלאגע,

 געגען אונטערנעהמער די פין פראצעסעץ די אין פריעדענסריכטער
 פ״יעדענס־ריבטער דער האט פראיעקט דעם לויט ארבליטער. די

 ארבניטער פין ארעסטעץ מאסען צומאכען רעכט האבעןדאס געזאלט
 .קאפיטאליסט פין אנקלאגע אנ׳איינפאכער א פון גרונד רעם אויף

 דאם האבען געדארפט פריעדענם־ריכטער דער האט דעם איייסער
 כעשטראפען צו יטיג,1נ פאר געפינען דאם האט ער ווען רעכט,
 ארכלטער דעי• יי1,א׳ געפענגנים חדשים צווי״י אויף ארבליטער יעדען

 כילל דער ערשוינט נאר האט עם אן .פפליבט" זיין שלעכט ערפילט
 אויפמערקזאם איהם אייף ראבערטם האט ,)געזעץ־פראיעקט(

 גאגצע די יף1א אנגעוויזען האט ער אין פעראיין, דעם נעמאכט
 מען אייב ,ארכי״יטער די פון זעלבסטשטענדיגקייט די פאר געפאהר

 האש פעראיין דער און .געזעץ־פראיעקט דעם בעשטעטיגען וועט
 אמטאטארען טאלאנטפאלע ז?ינע .מיטלען אנגענומען באלר טאקע

 ארכי״יטער־קלאס גאנצען רעם או־יפצוהויכען אייגגעגעבען זיך האט
 איין אנצוקומען אנגעהוייען האבען פארלאמענט אין ענגלאנר. אין

 אננעגעבען מען האט הבל סך .אנדערן רעם נאך פראטעסט
 סיף ארכי״יטעד. מיליאן 2 ץ5פ אונטערגעשריבען פעטיציעם 200

 זי״יער אויף ארייערצופיהרען געלונגען ארב״יטער די איז סוף כל
 געזעץ־פראיעקט דער אין לאררי-ק, טי״יל א און ראדיקאלען אלע זי.יט

 גלעג־ דיעזער . מפלה פאלקאמע א געהאט פארלאטענט אין האט
 די פין טהאט וויכטיגסטע דיר געוועזען איז נצחין צענדער

 אין פעראיין דעם אויפגעהויבען האט גצחץ רעד .כערג־ארבי״יטער
.ארילטער ענגלישע אלע פון אויגען די

 כערג־ארבלטער די פון פעראיין ער ד האט דעסטוועגען פוץ
 ׳ קלאפ געוואלרןגען א בעקומען 1844 יאהר אייגענעם דעם אין

 טפלה די ,טויט־קלאפ א געוועזען אויך איהם פאר איז דועלכער
 פין שטרגיק ניטגעלונגענעם א פון רעזולטאם דער נעוועזעץ איז

 אין האט שטרייק דער .גלאזגא אין כערג־ארבמטער 70.00 0
 פון .פעראיין דעם פון מיטלען און קרעפטען די צוגענומען נאנצען

 אין אין סצענע פון אראב בןסלעכווייז ער איז אן 1845 יאהר
.?קזיסטירען צו אויפגעהערט איננאנצען ער האט 1848 יאהר

 העלהט אנדערער דער אין ינען*ארכ:יטער־פערא די פון
 אסאציאציע "נאציאנאלע די וויכטיגסטער דער איז יאהרען ־ער40



 דן ארבגיטם־פערטהיירינונג". די פאר פאכען פעראייניגטע פון
 פראבע לעצטע אלם אינטערעסאנט זעהר איז אכאצאציע

 נאציאנאלע גהיסע די פון מוסטער רעם נאך פעראיין א נרינדען צו
יאהרען. ער-30 די אין געהערשט האבען וועלכע פעראיינען,
 רער פארגעקומען לאנדאן אין איז 1845 יאהר אין

 דעלעגאטען. 110 בעשטאנעןפון איז וועלכער ארבייטער־קאנגרעם,
 און שפינער לאנקאשירעי די פון פארשטעהער נעוועזען זענען דא

 אויך אז־וי געוואנר־ארבייטער שטרומפף־און ארקאשירער וועבער,
 )שעפילד , מאנטשעסטער פון ארבדטער־פאכען פערשיעדענע פון

וו. ז. א. ‘בריסטא־ נארוויטש,
 ארטיגע אלע פעראייניגען צו בעשטןמט האבען דעלענאטען די

 פארשטעהער, פאר אויסגעוועהלט זי״י האבען וועלכע ,ארגאניזאציעס
 וועלכער פערבאנר נייער דער פערבאנד. אלגעמ״נעם איין אין

 "נאציאנאלע געזאגט שוין האבען מיר ווי גערופען, זיך האט
 זי_ין פארמולירט האט ,ארבייטס־פערטהצדיגונג״ פאר אסאציאציע

ד שרייבט—ארנאניזאציע "אונזער ווערטער: פאלגענדע אין ציעל
 פאקטען: נריויסע צוו? יף1א זיך בעגרינדעט—סטאטוטען זיינע אין

 ניט קדנמאל בעקומען ארבי״יטער־קלאםען די אז , ערשטענם
 ,ארב:יטם־טאג גערעכטען א פאר ארבייטם־־לוין גערעכטען דעם

 די קענען ליין דאזיגען דעם ך*ז דערשלאג;ץ אז צווייטענם, און
 רעראלנעסגינער פון הילף דער דורך נאר ארבייטער

 שטרעבט דעם צוליעב פעראייניגונג". נאציאנאלער
 גאנצען דעם ,מעגליך ווייט ווי ,ארומצונעהמען ארגאניזאציע די

 פערטהגי־ אלסציעל זיך אוןשטעלט עננלאנד, פון ארבי״יטער־קלאם
 דן פאדערען און פאכען פעראייניגטע די פון אינטערעסען די דיגען
 קענען וועלכע ,ערציהונגס־מיטלען און □אציאלע ,פאליטישע אלע

 זאגט דעם חוץ א .ארב?יטער־קלאסס" פון לאגע די פערבעסערען
 צו ארבמטער די שטיצע כרגיטע פאר ארוים ארגאניזאציע די זיך

 בעאר־ די פראעקטירט זי פאבריקען; נענאסענשאפטליכע גרינדען
 פלענער איהרע אין געמגינרען, דורך ערר רער פון בגיטונג

 פונקטען ורכטיגע אלע דורכצופיהרען יפט איבערה זי שטרעבט

פראגראם. ׳ס ן ע וו א פון
דאם ניט פארט אבער איז אסאציאציע נאציאנאלע די

т Т •Т . • • т “ Т • ~

 אין יאהרען. ־ער30 די אין פעראיינען ס ן׳ ע וו א וואם אייגענע,
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 אנ׳אי־ אלם בעטראכטען שוין זי מען קען גראד בערייט^נדען א

 נייער דער צו אוטאפיזם אלטען דעם פון בערגאנגם־פארם
 ם ׳ ן ע וו א מיט צוזאמען .יאהרען ־ער 50 די פון פעראיינם־פארם

 געזעלשאפט רער פון סטאטוטען די אין שוין מיד געפינעץ אידעען
 פון גייסט דעם כאראקטערהירען וועלכע ,ווערטער פאלגענדע

 דעם טיט דורכגעדרוננען טיף איז פעראיין דער" צייט: נניער דסר
 בעציהינגען נוטע ווערען איינגעשטעלט מוזען עם אז ,געדאנקען

 פעראיין רער רען ,ארבניטער און אונטערנעהמער די צווישען
 אזיוי א־ויף זענען גרופען בי״ירע פון אינטערעסען די אז , טיינט
 4“זא צד איין דאס מעגליך, נישט איז עם אז ניבע, גל פיעל

 דעריבער .לנידען" ניט זאל צד אנרערער רער און שאדען האבען
 נוטען קיין ניט זעוזר פאר שטרייק רעם פעראיין רער האלט

 אנ׳אויסערסט־ אלם נאר פאר איהם לעגט ער : געוועהר קאמפף׳ס
 פרידליכע איהם אנשטאט רעקאמענדירט און ,מיטעל שארפען

וו. ז. א ־געריכטען בוררים ,אבמאכען
 ,נייסט מעססיג־ליבעראלער רער שוין זיך פיהלט דא

 סטאטו־ די אין אריינגעררונגען גאנצען אין דערנאך האט וועלכער
 דערויף, קוקענדיג ניט ־עריאהרען.50 די אין פעראיינען די פון טען

 און ,שטרייקען קיין פון געהאלטען ניט האט אסאציאציע די וואם
 צענטראל־קאמיטעט דער האט אונטערנעהמער די מיט סכסוך א בני
 קאפי־ די האבען פערמיטלער, אלץ אריסטרעטען געסטארעט זיך

 .פעראיין רעם צו בעצוינען פיינדליך זיך דאך .טאליסטען
 אויף געקוקט זני האבען פעראנינען, ארטיגע יף א ,"איינוויליגענדיג

 ארעוואלו־ אויף ווי , פעראייניגונג נאציאנאלער פון פראבע ■יעדע
 אינדוסטריע פון פרינציפ הניליגען דעם אויף אטענטאט ציאנערען
 פון פערמןטלוננם־פאליטיק די האט צוש.א.ד אזא ביי .פרייהייט

 אין .ערפאלג שום קנין געהאט ניט צענטראל־קאמיטעט רעם
 שטרניקען אויסגעבראכען אפט זענען אבטד׳נילוננען פראווינציעלע די

 מנהיגים. לאנדאנער די פון אזהרות שטרעננע די אויף קוקענדיג ניט
 נידערלאגע דער מיט געענדיגט זיך האט שטרניקען מעהרהייט די

 פראווינציעלע די האבען נידערלאגען, דיזע אין .ארבניטער ■די פאר
 רעם פון אונטהעטיגקייט די רורכאוים בעשולדיגט אבטהנילונגען

 זיך זענעץ וועלכע מחלוקות, אינערליבע די ..צעגטראל־קאמיטעט
אין 1850 יאהר אין האבען פאנאנרערגעוואקסען, מעהר ״לץ4.
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 דערמאנט אופן אזא אויף .ארגאניזאציעם די צובראכען ׳נאנצען
 נרויסע די פון גורל אן אסאציאציע דער פון גורל דער אונז

 דער פון שפורען די נאר יאהרען. ־ער 30 די אין פעראיינען
 אבער זענען ארבלטם־פערטהץדיגונג" פאר "נאציאנאלעראסאציאציע

 מיט געווען איז דאס ווי געווארען, פערשוואונדען גאנצען אין ניט
 רער פון צענטראל־־קאמיטעט רער אז פעראיינעץ. אוועניסטישע די

 דערגררכקן צו אונמעגליך איז עם דאם ,דערזעהן האט אסאציאציע
 אויף כהות זנינע אלע אבגעגעבען ער האט ,אייניגונג פעסטע א
 .ארבלטס־טאג פון פערקירצונג די פאר אגיטאציע בהיטע די

 ערפאלג. פאלקאמען א געהאט ארכייט זיין האט הינזיבט דעם אין
 פערקירצונג די פאר "קאמיטעט זאגענאנטען דעם מיט צוזאמען

 די דורך געווארען געגרינדעט איז וועלכער ,ארבליטם־טאג" פון
 געלונגען צענטראל־קאכדטעט דעם איז ,שפינער לאנקאשירער
 ארבי״יטסטאג שעה'דיגען10א וועגען געזעץ דאם דורבצופיהרען

 פערדינסט אונטשטערבליכער זיון בעשטעהט רעם אין און (1847)
.ענגלאנד אין ארבי״יטער־קלאם גאנצען רעם פאר

 פעראיין פון פראגראם סאציאלער “דע אנבעלאנגט וואם
 "געזעלשאפטלןכע א וועגען ת הלומ זייגע אז זיך, פערשבעהט אי!

 ,טאקע אמת ווערען. מקוים געקענט ניט האבען פראדוקציאן״
 מיטלען די אויף גרינדען צו געלונגע; אין 1847 יאהר אין א:

 עם וועלכער אין ,אונטערנעהמונג געזעלשאפטליכע א פעראיין פון
 קלמגער דער פון נאד שוהמאבער, 123 בעטייליגט ;יך ־האבען

 געוועזען נאך איז פלאנען אונגעהויערע די ביז ווירקליכקייט
ווייט. העהר

•VI
ארבייטער געלער^טע די פון פעראיינק די

(’י־ניאניום ,אלטער זאנענאנטער )רער

 די האט יאהרען ער“50 אנהויב אין און ־ער40 ף1ם אין
 איהרע .מדרגה בליהענרסטע איהר עררייכט אינדופטריע ־ענגלןשע

 וועלט־מארק. דעם אויף געהערשט אונבעגרעגצט האבען פראדוקטען
 ענגלישען רעם פאר בעשאפען האבען וועלכע ,סבות אלע די .פון
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 דערמאהנען נאר מןר וועלען לאגע, פרןווילענירטע אזא קאפיטאל
.וויכטיגסטע די

 אנגעהויבען מק האט יאהרהונדערט £עצ־טק ק 'טיט אין
 אין אויך אןוי אמעריקא ,אויראפא אין לענדער קולטורעלע די אין

 ממשלה דער אונטער מטןגהט וואט אינריע, טייל )רער אינדאסטאן
 אויסצעוצען איבערהויפט און ,אייזענבאהנען בוןען צו עננלאני־( פון

 אויף סיי פערקעהרם־מיטלען די פערבעסערען :צ אום ווענען אלע
 ציווי־ די אין נעגענדען נאנצע. זמן כל ,ים א־ויפ׳ן סיי יבשה רער

 האט פערקעהרם־מיטלען, קיין געהאט ניט האבק לענדער ליוירטע
 סחורות שווערע און ביליגע מיט האנדעל אינטערנאציאנאלער דער

 גרויסע ביי און ים פון ברעגען די ביי קאנצענטרירען זיך געמוזט
 פלעגט עננלאנד .שיפען גענאנגען ס׳זענען וועלכע אויף ,טייכען

 נאר .וועלט גאנצער רער איבער סחירות איהרע פאנאנדערשיקען
 אריבער־ דאס האט שלעכטע געווען דארטען זענען וועגען די זמן כל

 קיין א ,טניעד אזוי נעקאסט ארנין לאגד אין ים ברעג פון פיהרען
 פערברניטערען נעקענט משט האבען אויסבעסערונגען טעכנישע שום

 האבק אייזענבאהנעי נארדי ווי סחורה. ענגלישע דן פאר מערק די
 ,אויראפא גאנץ רןכטוננען אלע אין דורכצושננידען אנגעהויבק

 געווארק אריבערפיהרען דאם איז אינדיע, און צפון־אמעריקא
 סהאבען סחורות, מינים שווערסטע דן פאר אפילו ביליג זעהר

 אויף נאר ניט סחורות פאר מערק נייע געעפענט דעם צולןעב זןך
 שטח גרויסען דעם אויף אויך נאר וואסערן, די פון ברעגען דן

ברעג. פון ווייט געווען איז יואם יבשה
 מארק רעם פערברניטען נעהאלפק אויך האט וועניג ניט

 )צפו; קאליפארניע אין גאלד־נרובען רניכע די פון ענטדעקונג די
 זענען , רניכטום נאך זייך יאנענדיג אויסטראליען אין און אמעריקא(

 .אויסטראליען און קאליפארניע קיין אריבערגעפאהרען מאסען גאנצע
 זעהר געווארען לענדער די אט זענען איבערוואנדערונג דער דורך

 פון בעפעלקערונג די געוואקסען איז גיכסטען אם בעפעלקערט.
 לאנך געהערשט דאמאלסט נאך ס׳האט וואו אמעריקא, צפון

 און מאטעריאלען רויהע ארויכנעפיהרט האט זי ;ווירטשאפט
 עננלאנד < פראדוקטען אינדוסטרןעלע פערשיערענע אריינגעפןהרט

 געווארק ממלא איז ,לאנד אינדוסטריעלע ענטוויקעלסטע דאס אלם
אמערימא פאר פראדוקטען אויסגעארבניטע דן פון פאדריאטשןק דעו־

Т • ״ I • Т — ״•
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 האנהולם® אינטערנאציאנאלער דער אין ענד^רונגען די
 הורצו., מיטגעוררקט אויך האט יאהרען<־ער50 די אין פאליטיק

 פערשפרייט זיך האט ענגלאנד פון ממשלה אינדוםטרי?ול?ו ה דאם
 \ו\־טק פון ה:לפט ערשטער הור אין ורעלט. גאנצער הנר איבער

 ארויפגע־ ג?וותוהון לענהור קולטוהולוו אלע אין 1אי יאהרהונהורט
 צאל־ גרויסער אונגעהויער א סחורות אויסלענדישע די א־ריף לעגט

 טה״ל׳ מ?והרםטןור רער האט יאהרען ־ער50 ה אין .טאריף
 הום ט לוי טאריפען זנ?והו איבערגעארבייט מלונות אויראפעאישע

 ענגלןשע. פיעלזו אויף אבצאהלונגען די .פרני־האנדעל פון פרינציפ
 סקאנהנאווישע רוסלאנד, אין נעווארען פארקלענערט איז סחורות

 ראם אכגי׳ושאפט האט שפאניען .דייטשלאנד האללאנד, מלונות,
 אויסלענדישע אריינצופיהרען פערבאטןון האט’ וו^לכער ג׳וזעץ,

 טאריף הו□ פערקלזונערט כך א אויף האט כר.נקרייך סחורות;
 ?ונגלישע די .פראדוקטען מ?וטאל?ונע און שטאלענע ,אייז;ןרנזו א־ריף

 9הויכ די פון געווארען בעפרייט איצט זענען רועלכע סחורות,
 אריינג/ודרונג^ן אייזענבאהנמ 5ניי־ די דורך האבען אבצאהלונגען,

 און אמ^ריקא ,יראפא א פון וועקעלעך פ^רווארפענסטע די אין
.אזיען טגיל^ווייז
 ג/נהערשט אונבעגהונצט האביון קאפיטאליסט׳ון ענגלןשע די

 מורא בעדארפט ביט האמון או! ,מארק אלוועלטליכען הום אויף
 ?ונגלאנד איז זופאכ/ו דיעדור אין ווניל ,ממשלה זניער פאר האבען
 קאז אנ׳ענטתיקןולטןור מןט לאנד אייגציגע דאס קווחוז׳ון באמת

 פריהער אה וחולכע ,פראנקרייך .פראדוקציאן פיטאליכטישער
 ניט האט פראדוקציאן, על?ור*איינדוסטרי דער פון בראש געשטאנען

 פון איויסארבניטנג דער אין ?ננגלאנד מןט קאנקוריהון געקענט
 ן,1ב>ודערפניםן נויטוהונריגסטע די בעפריעדיגען וועלכע ,פראדוקטען

 ראלוו גהוסטע די שפיעלען וועלכע פרארוקטען, אזי׳בלכע ה. ד.
 ז?ונ?ון לוקסוס־זאכען די בלויז .ס־ווירטשאפט פאל ד?ור אין

 הור פון מאנאפאליע די ,הנינט ביז נאך כיילוויין און געבליב^ן

נראדוקציאן. פראנצוהישער
 ג?ווו?בזען ניט נאך יאההון ער*50 די אין איז אמעריקא צפון

 ?;ס ווי ,וואונהגר אינדוסטריעלע פון לאנד לעגענדאר-ישע דאם
 העלפט ?ורשטער דער אין .אייראפנמור רעם פאר י?וצט זי־ שט?ולט

מירהאבען ווי געוועקון, אמיוריקא איז יאררהונהורט פון£עג־טען
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 פערנומען איבערהויפט זיך האט וועלכע מלוכה, א ,געזאגט ׳שוין
 אינדופטריעלע די פאר מארה א ה. ד. ,לאנדווירטשאפט מיט

 ״ער50 די אין זי האט ,דייטשלאנד אנבעלאנגט וואם .לענחור
 פון רעשט לעצטען רעם אראבגעווארפען זיך פון קוים יאהחון

 נרויסע די פלאנצען אננעהויבען ס ערש האט זי און פעאדאליום
.אינדוסטריע קאפיטאליפטישע

 ד??ם אונטער געשמאק געשלאפען דאך איז רופלאנד מילא
 אין ג^לעגען ניט איהר פ׳איז ;לייבאייגענשאפט רער פון יאך
.ענגלאנד מיט קאנק־רירעץ צו קאפ

 אין פערכאפט לייכט ענגלאנר האט צושצאנד אזא ביי
 ,קארטון איהחו . וועלט־מפחר פון מאנאפאליע די הענד איהרע

 אויף קאנקיחונטען שוס קיין נעהאט ניט האיזון נעוואנד לייווענד,
 פערפיק. און כינא ביז אמזוחקא פץ ,מארק אלוועלטליכען העם

 יוננער חור אין געהערשט אונבעגרענצט האבען מאשינען איהרע
 וועלכע רופןשער, חור אין טייל־ווייז און אינדופכריע דייטשער

 ווארטעננלאנד איין מיט אויפצושפראצעץ. אנגעהויבען ערשט האט
 קאפיטאליסט־זוקספלו־ אלוועלטליכער נרויפער מין א געווארען איז

 די נעבוקט אונטערטעניג זיך האט פיס זיינע צו און אטאטאר,
.וו?ולט נאנצזו

 ווזולכע ,אינדוםטרקו ד?ור פון וואוקס אוגנזווו^הנליכער דזנר
 ,קאפיטא־׳יפטעץ די פון רוחים די פעייגחוסערט קאלאפאל ■האט
 ד?ו□ פון לאגע די פ?ורב?וסזורם אויך צ?יט זעלבער דער אין האט

 האט ארמעע ארבלטפלאזיגע די ;זוננלאנד אין קלאם*ארב?יטזור
 לזורך ,אויפגעוואקפען איז ארבי״יטס־לוין ד?ור פערקלענערט, זיך
 אן טאק?, אמת פראצזונט. 15 אויף כמעט יאהחון, ־ער40 די
 פ?ור־ די וואס ,דעם יף1א קוקענדיג ניט ,ארבמטער פשוטע די

 דיערע געהאט בדוחק■ האבען פערגרעסערט, זיך האבען דינסטען
 בעקומען האכען ארבייטער נזולעינטע רי נאר .לעבענם־מיטלען

 אין איז לוין זליער ,לעבען צו נישטקשה׳דיג מעגלןכקייט די
 עם חודש:א רובל 60-50 ווי געוועזען קלענער ניט אלגעמץן

 וואס !אדבץטער״אריסטאקראטען אזזולכע אפולו געוועזען £יז
.חורש א רובל •40 — 200 פערריענט האבק

 אויסגעוואקסען ענגלאנד אין איז יאהרק ־ער50 די אין
 י שטארקע חיהי׳ו נאנצע א ארבלטעו• געלערנטע די תיווישען
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 פון ג?זעלשאפט "פעראייניגט? די וועלכע פון ,ארגאניזאציעם
 *אייז?ףשמ?לצ?ריי?ן און טשוגוךגים?ריי?ן ,מאשין־בוי־ארביןט?ר

 דעם פון ג?שיכט? ד?ר אין ראל? וויכטיגפטע די ג?שפיעלט האט
 עגגלאנד אין הןים?ן פ?ראייניגט?"" .ענגלאנד אין ארבןיט?ר־קלאם

 פון ארבץט?ר פון ב?שט?ה?ץ וו?לכ? פעראיינען, אז?לכ?
 ארגא־ די .שט?דט אפך פון אפטמאל מלאכות, גלייכארטיגע

 ארבןיטקר פאלג?נד?: אין פ?ראיינען די פון נהאציאנם־פארם
 וו.( ז. א. שמןד?ן בוי־ארבןןט?ר, )למשל פאך, איז ?ם וו?לכ?ן פון

 ־ארגא אנ׳ארטיג? בילרען ,שטאדט איין אין זיך ג?פינ?ן וו?לכ?
 וואם צענטראל־פ?רוואלטונג, איהר איוים קלויבט וו?לכ? ,ניזאצי?

 ארגא־ די .ד?ל?גאט?ן ?טלןב? און אסעקדעטאר פון ב?שט?הט
 פאך( איין פון )נאד שט?דט у ג י ד ׳ ת ו נ כ ש ?טליב? פון ניזאצי?ס
 ,ראיאן־קאמיטעט ג?נאנט?ן זא אין מןטגליעד?ר אוים קלייב?ן

 פון צושטאנד אלג?מןינעם ד?ם א־ויף יפקוק?ן1א דארף וו?לכ?ר
 ארגא־ ארטיג? ע ל א פון בראש ראיאן. רעם אין אינדופטרי? ד?ר

 חור שט?הט פעראיין, אין פ?רבונד?ן ז?נ?ן וו?לכ? ניזאצי?ם,
 ראלי? גר?םט? די וו?לכ?ן אין אויפפיהרונגם־ראטה", צ?נטראל?ר"

 אויפפיהיונגם־ ד?ד פערבאנד. פון ג?נ?ראל־ם?קר?טאר דער שפילט
 דער מיט אן פיהרט וחולב? אינפטאנץ, ה?כסט? די איז ראטה

 די געזעלשאפט". פ?ראייניגט?ר" גאנצ?ר ד?ר פון טה?טיגקרט
 ארבלבער, ג?ל?רנט? די פון לאג? זיכ?ר? פ?רה?לטניםמעסיג

 ,ג?ז?לשאפט?ן פ?ראייניגט? דן ב?שטאנ?ן ז?נ?ן ?ס וו?לכ? פון

פראגראם. פאחןכטיגער און מ?סןג?ר אזא פון אורזאב? די ג?וו?ן איז
 ראדי• ד?ם ניט שיוין מיר ג?פינ?ן יאהרען ־?ר50 די אין

 ם ׳ ן у וו א דורכגענומ?ן ג?וו?ז?ן ז?נ?ן ?ס וו?לכ?ן ט מי ,קאליזם
 שיוין שטר?ב?ן י?צט .צייט?ן פריה?רריג? די פון ארגאניזאציעם

 ג?ז?ל־ די איב?רצוב:יי?ן גאנצ?ן אין ארבץטער-פעראיינען די ניט
 די פן לאג? *ד פ?רב?ס?ר?ן צו נאר דך םטאר?ן עי שאפט,

 קאפיטאליפטיש? דן ביי ךימ?גל אין דאס וויפיעל אויף ■ארבלןטער

 די ב?טראבט נישט נאד האב?ן עי ,מ?הר נאך .בעדינגונגען
 ,קלאם?ן פיינדליכע צוויי אלם קאפןטאליפט?ן די און ?זרביןטער

 פ?רה?הרט .מלחמה שטענדיג? א זיין נאר ק?ן ?ם וועלב? צווישען
 איינצופןהר?ן אנג?וו?נדעט ג?וו?ז?ן נאר ז?נ?ן כהות אל? עיער?

עדן גן די וו?לכ?ר וו?ג?ן ,אינטער?ם?ן" דן אין הארמאני?״ א
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 נעז־נל^ האבען "( עקאנאמיע" "וואילגארער רער פון פללגעלעך
.ליעדער זיסע אזעלכע

 ארבייטם־פער־ פאר אסאציאציע "נאציאנאלע די ווי פונקט,
 געזעלשאפטען" "פעראייניגטע די זיך האבען , ( טהלידיגונג"
 אונ־ די צווישען בעציה-נגען נוטע איינצופיהרען געסבארעט

 ארויסגעזאגט זיך האבען און ארבייטער, די און ט.רנעהמער
.שטרייקען געגען

 ארויסגערופען שטרייקען צו פעראכטונג די איז ,באמת
 ווי ,עקאנאמיסטען בורזשואזע די דורך פיעל אזוי ניט געווארען

 .יאה־ען פריהערדעע די פון ערפאהרונג ביטערער דער דורך
 פון מפלה די ערקלערט האבען געזעלשאפט.;ן פעראיינינטע די
 חסרונות אינערליכע זליערע מיט ניט ארנאניזאציעם ם ען' וו א

 געפעהרליכע די אוים "מיידט .פאליטיק קאמפף׳ס זליער מיט נאר
 צענטראל־ דער געשריעבען האט שטרייקען" די פון פראקטיק
 אוים טייחו איהר ווי ,.פונקט מויערער: די פון קאמיטעט
 צוליעב געדענקט, צורייסען... אייך וויל וועלכע חיה, אווילרע

 אין בערייטונג גאנצע זיין פערלארען האט איין פער אונזער וואם

 איז אייך אויב ,ברידער ,אייך פערשווערען מיד ! 1852 יאהר
 מיטלען אלע מיט זא^ט איהר עקזיסטענץ, אייער טייער נאר

 דעם פון אבטללל,נג איין שטרייקען". אוגזינינע די געגען קעמפפען
 זאלען ארבללטער עננלישע די אז ,געפאדערט זאגאר האט פעראיין

 אזעלכע. .״שטרכיק" ווארט דאם אפילו געברויכען ניט מעהר שוין

 זעצער, איינבינדער, די ביי געהערשט אייך האבען מללנונגען
 מעהר אלע במעט ביי איבערהויפט און מאשין־בוי־ארבליטער

 יאהרען. ־ער50 די פון ארגאניזאציעם בעדייטענדע ווענלג אדער
 קען וועלכער ,שטרייק פלוצלוננען א פון בעווארענען צו זיך כדי

 ארבייטער־ צופעלינער א פון איינפלום רעם אונטער יסברעכען א
 ביי אבגענומען געזעלשאפטען" פעראייניגטע דן" האבען אויפרעגונג,

 ערקלערען צו רעבט דאם )אבטמלוננען( סעקציעס ארטלגע די
די צו געווארען איבערגעגעבען אי! רעכט דיזעם ;שטרייק א

 יאבען יועלכע ׳ עקאנאפ-סטע! די אן מארקס רופס *(.חאולנארע
 געבעך נעי־עכם כ־י וויסענשאפם, די פע־פנלשט אין איבערגעדרעחם סשזינ-ג בעווא

. אזיע בורזש דער
. קאפיטעל פ־יהע־דיגען דעם זעת י»(
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 פערזאמלונג די האט למשל י1אז ראטהען. אייספיהרענדע צענטראלע
 1846 יאהר אין איהען־שמעלצער די פון דעלעגאטען די פון

 וועגען פראגע דעו־ פון לעזונג די איבערלאזען :בעשטיטט
 וועלכע , מיטגליעדער אונז׳ורע פון פערזאמלונג דער שטרייק א

 אונטער מאמענט, פון איינפלום חום אונטער רוב דאם זין־ געפינען
 פון אויפחף, אניטאטארשען אהיטציגעץ פון איינדרוק דעם

 ...געפעהרליך. פאר מיר האלטען דאם— דיספוט ברענענדען א
 דיעזער אט פון ריכטיגקניט דער אין איבערציינט ט פעם זייענדיג
 אבגענו־ אשטרייק בעש>ימען צו רעבט דאם מיר האבען מיינונג,

 רעם איבערגעגעבען און ,אבטגילונגען ארטינע די פון מען
 מיט זיך בעציהענדיג !פעראיין" פון ראטה אויספיהרענדעם

 אין פעראיינען די האבען ,שטרייקען די צו אונצוטר־וי נרויסען א
 קאמפפם־ נייע ,אויסצוארבמטען געסטארעט זיך יאהרען ־ער50 די

 א!יף ארבי״יטען וועלכע ארבי״יטער, די פון פערבאנד דע־ .מיטלען
 ארבייטם־־ פון גרוים "די :געשריעבען האט )הארט־לאז( פלינטגלאז

 אנבאט. און נאכפראגע חור פון אב גאנצען אין הענגט לוין
 אויף אנבאט דער אה מארק אויפ׳ן אויב אז ,ווגיסען ע אל מיר

 בעשטימטען רעם לויט ,מוז ,נאכפראגע די ווי גרעסער סחורה
 קיין שוין אין דאם און מקח, אין פאלען סחורה די ,נאטור־געזעץ
 אנ׳אנדער אחור ארבליט איז סחורה די צי ניט, אונטערשעד

 ,שטאנד־פונקט אזא פון ארויסגעהענדיג .האנדעלס־געגענשטאנד״
 די געהאלטען יאהרען ־ער50 די אין ארבי״יטער די האבען

 חום פאר ארבי״יטער די צווישען קאנקורענץ חור פון פערניכטונג
 כדי לאגע. ז:.יער פערבעסערען קען יועלכער ^ל,מי איינצךגעץ

 בעגרענצען זאל מען געפאדערט זגי האבען ציל ריחן עררי״יכען צו
 ,ארבןיטער געלערנטע ניט און לעהר־אינגלעך פון ארבייט די

 גרינחוץ צו געשטרעבט און איבערשטונדעץ־ארבייט די פערניכטען
 די ארויסצושיקען מיטלען געבען זאל וועלכע קאסע, בעזונחור א

 חור פון פראיעקט דער לענדער. אנדערע אין ארבי״יטם־לאזע

 זעהר געווען איז "עמיגראציאנם־פאנר" נאמען רעם אונטער קאסע,
.(*יאהרען ־?ור50 די אין פעראיינען די ישען צו! פאפולער

 האבען ארבייטער, די צווישען קאנקורענץ די פערניכפען צי שטרפבענדיג "(
 די אבל״יקענען געדארפם נים נאר בעצם יאה־ען ־ער50 די א־ן פעראיעען די

ערגערער קיין נים אויך הינזיכם דעם אין א•» שפדייק דער .שפרייקען פין בעדייסונג
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 דך אין ערשט פערווארפען גאנצען אין געווארען איז פראיעקט ר?ר
 ארבייטם־ יענע אז ארויסגעוויזען, זי־ האט עם יאהרען,ווען ־ער60

 צעהנרליגע א־ויסגעגעבען האם פאנד דער וועלכע א־ויף לאזע,

 אין טראפען א געווען זענען ,ארויפצושיקען יף א רובל טויזענדער
 מעהרער אלץ ,רעזערוו־ארמעע ארבמטם־לאזער דער פון ים

 אריעטם־ פון פערקירצונג די פאר קאמפף דער בעקומט בעדייטונג
 געלעהרענטע ניט די פון קאנקורענץ די בעזייטיגונג די פאר טאג,און

 אוויכטיגען זעהר פערנעמט פונקט לעצטער דער .ארבייטער
 ־ער50 ךי אין פעראיינ^ץ אלע פון פראגראמען די אין פלאץ

 קאמיטעטען ספעציעלע אויסגעקליבען האבען זעצער די .יאהרען
 געגע! קאמפפ׳ם־מיטלען גוטע אויסזוכען זאלען זיי ציעל דעם מים
 לעהר־אינגלעך, און ארבליטער ניט־דערוואקסענע די פון ארבייט וער

 נעענדיגט זיך ס׳האט איידער בעלי־בית פון אוועק זענען וועלכע
 האבען מאשין־יוי־ארבגיטער דן .טערמין בעשטימטער דער

 ארויסגעהענדיג פאליטיק פראפעסיאנעלע גאנצע שיער געפיהרם
 אדלואקאטען, און דאקטיוירים ווי פונקט, אז מיינונג, דער פון

 קרייז זייער פון אויסצושליעסען רעכט דאם האבען זיי איויך אזוי
 גאנצען דעם דורכגעגאנגען ניט זענען וועלנע ארבצטער, אזעלכע

 הינזיבטע! אייניגע אין אז ים,1א קומט אופן אזא אויף לעהרע־קורם.
 שריט א געוועזען יאהרען ־־ער 50 די אין פעראיינען די זענען
 .ארגאניזאציעס אווענישע אלטע די מיט פערגלייך אין צוריק

 זיך האט יאהרען ־ער30 די פון פעראיינען" "נאציאנאלע די אין
 —,דייטליך ניט און קלאהר ניט טאקע אמת — בעוויזען שוין

 .פראלעטאריאט ענגלישען גאנצען פון קלאסען־סאלידאריטעט די

יאהרען ־ער50 די פון נעזעלשאפטען״ ״פעראיינינטע די אין

 נמאכענדי באמת, און פאנד', "עמ-נראציאנם בעריהפסער דער ווי ,מיטעל
 .קראפם ארבי־סם פץ אנבאט דעם גאנצען אין ארבייטעי־ די פערניכטע: , ששרייק א

 צולאזען נים אץ שטרייק דעם אויסצוהאלטק בכח זענען ששרייקענדע די אייב
 ארבייטם־ זייע־ פץ קויפער דער אז ,זיך פעדשטעהט ,זייט דעו־ פון ארבי־טער

 אוים קימט איפן אזא או־ף .בעדינגינגען אלע א־יף אייגיוילינק מוז קי־אפם
 מיר טוזען קאנקורעגץ פזן נקט שטאנד־פ דעם אויף שטרענג פערכלייבענד־ג אז

 דעם אץ נים ליבם שטרייקען עלטע פקרשפ פון סבה די אז ,אנערקענען פארט
 זענען ארבייטער די ווייל נאר ,נוטעו־ קיין ניט איז טיטעל קאספפ׳ם דיעזער וואש
 שטרייר רעם ארנאניזירען ריכטיג קענען זאלען זיי ארגאניזירט, שטארק ניט נאך
.סוף ביז׳ן אויסהאלטען איהש או;
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 זיי ;קלאסען־סאלידאריטעט פון שפור קגין אפילו ניטא איז
 האנד קעמפפען צו ניט איז אויפנאבע זייער אז ,אפען ערקלערען

 צר נאר ,פראלעטארןאט ענגלישען גאנצען רעם טיט האבר אץ
 דן השמן'פון רעם אויף לאגע פרןווןלעגירטע ומער רערהאלטען

 געלערנטע ניט דן פון — פואלעטעריער וועניגער־גליקליכע
.ארבייטער
 פעראיינען די אין מיר געפינען זייט אנדער דער פון

 פארווערטס שריט א בעדייטען וועלכע ,אייגענשאפטען אזעלכע
 .יאהרען ־ער 30 די פון ארגאניזאציעס די מיט פערגלניך אים

 פון שטרעבונג רער וועגען דערמאנען דא מען דארף ערשטענם
 דעם פון לאגע דן ן ע נ ר ע ל ר ע צו גרינדליך פעראיינען די

 פערנעהמען צו זיך דעם אנשטאט .ענגלאנד אין ארבייטער־קלאס
 ,קלאסען" פראדוקטיווע ניט "די פון קריטיק שטענדיגער דער מיט

 פון פאליטיק־פראגען פראגראם־און די איגנארירען צו אנשטאט
 האבען ,אוועניסטען די טהאן פלענען דאס ווי ,ארבגיטער־קלאם

 אוים־ רער מיט אבגעגעבען פיעל זעהר פעראיינען נייע די זיך
 פארמען. פערשיעדענע זיינע אין ארבלטערם־נויט פון פארשונג

 מען פלענט פראגע, וויכטןגע וועניגער אדער מעהר יערער ווענען
 בעדארפט האט וועלכער ,קאמיטעט בעזונדערען א אויסקלייבען

 דעם חרך .בערןכט א צושטעלען און ענין דעם אויספארשען גענוי
 ,איבערצייגונג דער צו געקומ£ן מעהר אלץ ארבליטער די זענען

 צן פארברליטונג אנ׳אלגעממן־טהעארעטישע האבען דארף מען אז
 האט איינבינדער־פעראיין דער ,טהעטיגקייט פראקטישער דער
 לעזע־זאל. א און ביבליאטעק רייכע א געגרינדעט 1851 יאהר אין

 1845 יאהר אין האבען שטוין־ארמיטער די פץ פעראיין דער
 פון צוועק "צום האבען מיטגליערער זיינע אז ערקלערט, שטאלץ

 געגרינדעט ענטוויקלונג" גייסטליכע און פיזישע , מאראלישע
 מיט צייט זעלבער דער אין זיך פערנעמט וועלכע אגעזעלשאפט,

 פאר וואם פראגע, דער פון אויספארשונג וויסענשאפטלןכער דער
 דעם פון לאגע די אויף האט מאשינען־אויסבעסערונג די אנ׳איינפלום

 גאנצע א אויסגעוואקסען איז 1850 יאהר אין .אריי״יטעחקלאסס
 וויסענשאפט־ ערנסטע די ארויס שטעלען וועלכע ,צייטונגען רייהע
 צוועק־ דעם פאר בעדינגונג נ־ויטווענדיגע א אלם פארבר״יטוננ, ליכע

פון צייטונג דן למשל אז־וי .קלעסם ארמיטער פון קאמפף מעפיגען
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 איולף עט ווילט איהר ,,אויב שרייבט: ארבי״יטער" "פלינט־גלאז ■■דיי
 ווילט איהר אויב ,לאנע פריהערדיגער דער אין בלייבען שטענדיג

 קודם עצה אג מיר גיבען אונטערדריקונג, גרעסערע נאף ליידען עט
 פאלגט מאכט. אין וויסענשאפט ווייל תיסענשאפט, ערווערבען צו כל

 טרינקט בילדונג, אייערע פערברייטעדט ראטה, דרינגענדען אימער
 ע — אנגענעהמער אין זי :וויסענשאפט די בראנפען ■אנשטאט

פערגענינען". אגרעסערען .פערשאפט
 וויסענשאפט־ *צ און זעלבסט^בילדונג דער צו שטרעבונג דיזע

 ארבי״יטם־ אן לעבענם־איינצעלהניטען די פון אויפפארשונגען ליכע
 די נוצען גרויסע געבראבט• האט ארבגיטער די פון בעדעגונגען
 ברגיטע די אדאנק נאד יאהרען. ־ער50 די פון ■פעראיינען
 אויסצואר־ געלוננען איז ,ארבי״יטער די פון קענטעסען פראקטישע

 "פעראיי.־ די ווי ארגאניזאציע, שטארקע און הערליכע אזא במטען
 "פעראייעגטע די האבען דעם, דאנק א נאד געזעלשאפטען". ניגטע

 פון פיעלע און צושטאנד בליהענדען אזא עררגיכט בעזעלשאפטען"
.היינט נאף בליהען די

 עגדערונג בעדייטענדע א מען בעמעדקט ־יאהרען60 די אין
 פעראיי־ די ♦ ארבייטער־פעראייעגן דן פון טהעטיגקייט דער אין

 געבראכט אונפערמיירלןף האט ארבליטער געלערנטע די פון עגונג

 פאר קעטפפען אננעהויבען האבען פעראיינען די אז דערצו,
 .פראלעטאמאט פון קלאסען־אינטערעסען געממנזאמע אייניגע

 אן אויף זיף הויבט. קאמפף, עקאנאמןשען דעם מיט .צוזאמען
 פאליטישע די פון פערבדגיטערונג די פאר קאמפף אפאלןטןשער

 דער אויפגעלעבט אביסעל האט עם פראלעטאריאט; פין דעכטע
 אין חאטש בעוועגונג, טשארטיסטישער אלטער דער פון גייסט

.פארם מעכיגערער און נעלאסענערער, א
 מיטען אין האט דערמאהנט, שוין האבק מיר ווי

 פראלעטארישע ענגלישע די פון ראלע אנפ־הרענדע די יאהרהונדערט
 פעראיינען: לאנדאנער גרויסע דריי די נעהערט ארגאניזאציעם

 !מאשין־בוי־ארבגיטער" די פון געזעלשאפט פעראייעגטע די״
 פער־;/ די און טשעפליארעם" פון נזנזעלשאפט "פעראיינינטע די

 אריף קוקענדיג ניט .אייזען־שמעלצער״ פון נעזעלשאפט אייעגטע
 ניט פעראיינען די זענען סטאטוטען זמערע לויט וואם דעם,

קנין נעהאט ניט האבען און צוועטען פון איינ/ןר אבהענגיג געוועזען
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 גאנצעם, איין געוועזען זיי זענען ,איינריכטונג געמןינזאמע •שום
 אלגעמיינ^ דן פאר געקעמפפט האגד ביי האנד ייאבק ״יז

 געשטיצט און פערווירקליכט איז איינהייט די .אויפגאבען פאליטישע
 די" פק גענעראל־־פעקרעטארק די וואם ד?גם, דורך געווארען

 דך צווישק געוועזק זקק גק^לשאפטק" פעראיינןגטע 'לאנראנער
 געביל־ האבק און בעציהונגק פריינדליכע און ג^הקטע זעהר אין

 צוזאמק כדי פריינד, פון קריה פעפטק און אנ׳ענגק העט
 דער .ארבייטער־־פראגראם די דורכצופיהרק און אויפצוארבמטק

 אה "יונטי", נאמק דעם אונטער בעוואופט אה וועלכער קתה,
 נאר וועלק מיר וועלכע פון מקשק, 6—5 פון .בעשטאנק

 וויליאם געוועזק זקק דאם .גרזגפטע די אלם 2 דערמאהנק,
 פק־אייניגטער דעו־ פון פעקרעטאר גענעראל דק־ ן, לא ל ■א

 דק אפפעלהארם, ראבערט און מאשין־ארבליטער, געזעלשאפט
 .טשעפליארעם געזעלשאפט פעראיימגטער רער פון פעקרעטאר

 מאל ערשטען צום זקק דא אז יעמערקק, צו ווערט איז עם
 ניט ארבליטער-בעוועגונג דער פון שפיצע דער אין געשטאנק

 גקעלשאפטליכע בוהשואזע די פון קינדער—אינטעלעגענטען קיין
 נאר אנדערע, און אקאנאר אווק, פלאם, למשל ווי שןכטק,
 חדר גאנצען דעם דורכנעגאנגען זענק וועלכע גופא, ארבליטער

.פאבריק־ארבייט שווערער ער ד פון
 זיך האבק חברים זגיערע און אפפעלהארם אללאן,

 דורך קאמפפפ^פאליטיק דער צו אונצוטריוי גרייסען א מיט בעציויגק
 פריהערדיגע די געהאלטען דך ס׳האבען וועלבער אן שטרייקק,
 די אין געז^הק האבק זין אז ,זיך פערשטעהט נאר, פעראיינק.

 פיעלזייטיגע א פאר קראפט גרעסטע די ארבעטער־פעראיינען
 פער־ אויך האבק זיי . ארתיטער־לאגע דער פון אויסבעסערונג

 נויטיג איז אנ׳ערפאלג האבק זאל קאמפף דער כדי אז שטאנק,
 פער־ די מיט פראלעטאריאט פון נלייכבע!'עכטיגונג פאלקאמע די

 פאליטישע, סיי גלייכע געפאדערט האט "יונט«" די .קלאסען מעגליכע
 ■ענדערע אלע מיט ארבייטער־קלאם פון רעכטען בירגערליכע םי_י

 מיינונג זי״יק־ לויט .געזעלשאפט ענגלישער דער פון שיכטען
 פאלקאמע די ,פריווילעגיעס פאליטישע פון פערניכטונג ת דארף

 ארבגיטער, די פון טהעטיגקייט געזעלינאפטליכער דער אין פרייהייט
 פון צושטאנד גייפטיגען עם ד פון ערהעבונג דער מיט צוזאמק

5.
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4 גערעכטיגקייט עקאנאמישער פון הערשאפט דער צו פיהרען פאלק,
 די האבען פארשטעהער ע דה פון אנפיהרונג רער אונטער

 גאנצען אין זיך עננלאנד פון פעראיינען פראוועציעלע און לאנדאנער
 דך פאר ,וואהל־רעכט אלגעממנע פאר קאמפף דעם איבערגעגעבען

 1אד בעלי־בתים "וועגען געןעץ בארבארישען דעם פון פערניכטונג
 בילדונגם־איינריב־ אלגעמיינע פון ארנאנהירונג די פאר משרתים"

 די פון פעיהייט פאלקאמע די פאר און מלוכה די דורך טונגען

.ארבייטער־פעראיינען
 ־ער60 די אין פעראיינען ארבליטער די פון קאמפף רער

 פאלקאמע פאר ,פאדערונג איין פאר איבערהויפט זיך פיחרט יאהרען
 לעצטעי דעם פון בירגער אלע פוז גלייכבערעככיגונג פאליטישע

 און פאלי-ישע די . לארר ענגלישען גרעסטען דעם בין טרעגער
 קאמפפ׳ס״לאזונג דער געווארען איז גלייכבערעכטיגונג בירנערליכע

 נאנצעם עם ד פון נאר פעראיינען, לאנדאנער נר־ויסע די פון נאר ניט
 4פראלעטאריאט עננלישען פון טגיל בעוואוסטזיניגען און ארנאנהירטען

 איבער צוווארפענע ,פעראיינען ןעלבפטשטענדיגע ,בעזונדערע נאר
 שום א אהן ענגלאנד פון שטעדטלאך און שטעדט פערשיעדענע

 אנ׳אל־ דורכפיהרען געקענט ניט האבען ,זיך צורשען פערבעדונג
 דהען צו .קלאם“ארבייטער גאנצעץ דעם פון פראגראם נעמגינע

 צענטראל־איינריכטוננען, ווערען געגרינדעט געמוזט האבען צוועק
 די פון טהעטיגקניט דן אנפיהרען און פעראייניגען זאלען וועלכע

 האבען איינריכטונגען אזעלכע .ארגאנהאציעס אבגעדנדערטע
 ,א ג г א ל ג ,ן א ד נ א ל אין אויסצואוואקסען אנגעהיויבען באמת

 אינדוסטריעלע אנדערע נאך און נ ר ו ב נ י ד ע ,ל ו פ ר ע וו י ל
 האט איינריכטוננען דהע פון יעדע ענגלאנד. אין צענטרען
 איינע זיך אונטערשי״ידען עי .ראטה״ ״פראפעפיאנעלער נעה:ןםען

 :געפונען זיך האבען זיי וואו ,ארט דעם לויט נאד אנדערע די פון
 וואם וו. ז. א. ליווערפולער ראטה, פראפעסיאנעלער לאנדאנער

 אנהיויב אין זי״י פלעגען פארם, ענטשטעהונגם זליער אגבעלאנגט
 דורכצופיהרען כדי פעראייניגונג, צייטווייליגע א אלם א־ויסוואקםען

 דער למשל ♦ פאדערונגען ספעציעלע איז עם חעלכע
 שטרי-יק=קאמ־טעט"" פון אריפגעוואקםען אין ראטה לאנדאנער

 ארב?יטער־ פערשיעדענע דורך געווארען געגרןנדעם אין וועלכער
 בוי־ארבייטער די פון שטרייק גרויסען דעם שטיצען צו פעראיינען,



— 67 —

 געענדיגט זיך האט עם ווי דעם "נאך . 1860—1859 יאהר אין
 זיין אין ראטה דער שרייבט — קאמפף" גרויסארטיגער דער

 נ־ויטיג איז עם אז ,געווארען אנערקענט קלאהר איז4 — בעריכט
 כדי ,פאכען אלע פון קאטיטעט אנ׳אלגעמללנעם ארגאניזירען צו

 קענען זיך פעראיינען פערשיעדענע זאלען ,נויט א פון פאל אין
 די אט .אנדערע" די איינע טהאט און ראטה מיט שטיצען

 דורך פערמןטלער, אלם געדינט האכען ראטה׳ען" "פראפעסיאנעלע
 פלעגע! .יונטא לאנדאנער דער פון אירעען פאליטישע די וועלכע

 גאנצען דעם פעראיעיגט האכען וועלכע און פערשפרללטען זיך
 פאליטישער געמיינזאמער א פון פאהן דעם אונטער ארבללטער^קלאס

 אויסנעקומען ראטהען די איז יאהרען ־ער60 אנהויב אין פראגראם
 דער פון אבפאלען די ווידערשטאנד א געכען צו הויפטזעכליך

 פון זעלבסטשטענדיגקייט די אויף פאבריקאנטען און רעגירונג
ארבללטער. די

 ארוים־ לאטה לאנדאנער ער ד איז 1860 יאהר אין אזוי
 רער מיט געוואלט האט וועלכע ,רעגירונג רער געגען געטראטען

 געבליכען זענען וואם ,קאזארמען די ענדיגען סאלדאטעץ פון הילף
 .בוי־ארבליטער די פון שטרייק דעם צוליעב ,פארטיג ניט שטעהען

 מיט טהעטינקייט זייער בעגרענצט ניט האבען ראטהען די נאר
 האבען זלי .מאמענט איצטיגען דעם פון אויפגאכען ריין־פראקטישע

 בעוואוםטזי_ין פאליטישען דעם פערברייטען צו געסטארעט אויך זיך
 פאליטישע די טיט מאכען כעקאנט זי״י ,ארבליטער ענגלישע די פון

 שטעהען מעגליך, ווייט ווי און, לענדער אנדערע אין ארדנונגען
 אוייאפליאישע פוןאלע ארבליטער. די פערבינדינגמיט תרעקטער אין

 ראטה לאנדאנער רער האט 1862 יאהר אין למשל אזוי .לענדער
 בעפרי-יאונג רער לכבוד מאניפעסטאציע גראנדיעזע א געגרינדעט

 צוזאמען־גערופען האט ער .גאריכאלר׳ן דורך איטאליען פ־ן
 מלחמה רער מיטגעפיהל זיין אויפצודריקען כדי מי-ינג, אגרויסען

 פו! שטאטען דרום די געגען שטאטען צפוץ־אטעריקאנישע די פון
 נעגרען. די פון כעפרייאונג די פאר אייגענפהימער שקלאפען די

 זיינע געשיקט ראטה לאנדאנער דער האט 1866 יאהר אין
 "אינטערנאציאנאל", בעוואוסטען פון קאנגרעס דעם איויף דעלעגאטען

 יאהר איינענעם דעם אין . געגרינדעט האט מארקם קארל וועלכען
 וואהל־ דייפאר אגיטאציע אברללטע ארגאניזירט ראטהען די האבען
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 טייל נרעסטער רער וועלכעד דאנק ע ו אמטאציע אזא .רעפארמען

• (*יאהר( טען-1867) וואהל־רעכט בעקימען האט ארבכיטער

 , וועהלער די פץ צאהל די פערדאפעלם האם 1867 יאהר פין רעפארם די •(
 וועלכע בירגער, אלע טויזענד. 900 פץ אנ׳ערך געוועזען אהער ביז אי» זועלכע
 מיר . וואחלרעבם בעקיטען האבק ,ווירסשאפם פאפיליען זעלבסטשםענדיגע א פיהלק
 איינגעפ-הרם געווארק איז 1872 יאחר אין אז , בעמערקק פארביינעהענדע וועלען

 אונאבחענ- די ארבייטער־וועהלעי- דעם פערזיכערם וועלכע , אבשטימ-נג נעהיימע די
 די ,ןפ לצאה ,ד אין 1884 יאהד אץ אין ם, איינפל פאבריקאנטם דעם פון גינקיים

 טעהרער ךנא ה< ד, , טיליאן צוויי אויף געווארען פצרנרעסעדט ניי אויפ׳ם וועהלער
 ו 884 פץ וואהל־רעפארסק די . יאהר טק~1&67 צום פערגלייך אי; פערדאפעלם ווי

.וואהל־רעכט אנ׳אלגעטיינע כמעט בעשאפט

 1*60 פון משך אין "ראטהען׳ די פון טהאט גרעסטער די
 געזעץ דעם נעגען קאמפף דער גערועזען איז יאהר ־טען 1867 ביז

 טען לוי אין, געזעץ דאם משרתים", און בעלי־־בתים די "וועגען
 אייניגע .זקן גרליסער א גאר גערועזען ,נאמען פון שלין דערנענט

 פון בירושה געבליעב^ן נאך זענען געזעץ דעם פון פעראררנועען
 און עפידעמיע דער נאך האט רעגירונג די ווען , 1343 יאהר

 נייטיג פאר געהאלטען ,ארליפגערופען האט זי וועלכע אונארדנונגען,
 פאראגראפען אנדערע די משרתים". "צולאזענע די איינצוצאמען

 וועגען עטע אב יז ל ע פון געזעצגעבונגס^עפאכע רער געהערען
 פערענדיגט איז געזעץ דיזען פון אליסארבגיטונג די לעהר־אינגל^ך. די

 פערבעסערטע אזא אין ,־הונדערט“יאה ־טען XVIII אין געווארען
 דעם פץ שטיקלעך פערפלילטע די האבען פארם פערפוצטע און

 אין בעקומען אלטערטהום האלב־לייבאייגענשאפטליבען בארבארישען

 געוועהר מעכטינען א פון קראפט די פאבריקאנטען די פון הענד די
 יעצטיגע די "אין ארבגיטער: דן פון פראטעסט יערער דערשטיקען צו

 אין ארבליטער־בעוועגונג דער פון היסטאריק א שרייבט — צניט
 אנ׳אקסיאמע געווארען שלין איז גלייכבעדעכטיגונג די אז — ענגלאנד
 פער־ צו שווער איז דערווייזען( ניט בעדארף מען וואם )אנ׳אמת
 געקענט פארלאמענט בורזשואז;;ר דער אפילו האט אז:.י ווי ,שטעהען

 אונגערעכטיגקייטען, געוואלדיגע אזעלכע רעכטפערטיג פאר ערקלערען
 דעם לליט משרתים". און בעלי־בתים די "ווענען געזעץ דאס ווי

 דעם געווען עובר האט וועלכער ,אונטערנעהמער דער איז נעזעץ
 פאר נאר פעראנטווארטליך געוועזען ארבי״יטעד, די מיט קאנטראקט

 ארבייטער, רעם געבראכט האט ער וועלכען שארען, דירעקטען דעם
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 קאנטראקט׳ דעם געווען עובר האט זנר ווען אבער, ארבליטער דער
 ,שאדען רעם אחוץ און .קרימינאל־פערברעכער א געהיישען האט

 פערמשפט נאך ער פלעגט ,בעצאהלען בעדארפט האט ער וועלכען
.ע טורט חדשים דריי אויף יוערען

 רעכט ראם געהאט ניט ארבליטער רער האט ,רעם אחוץ
 פריעדיעגם־־ פון פשק רעם אויף .געריכט אויפ׳ן עדות ארוישצורופען

 ראם אפילו און ,אפעליערען געקענט ניט שוין מען האט ריכטער
 ארבגיטער דעם בעפרייט נישט אויך נאך האט געפענגנים אין זיצען

 .קאנטראקט רעם געווען עובר האט ער וואם ,פערברעכען זיין פון
 ניט געפענגנים פון ארוים אין ער ווי דעם, נאך האט ער אויב

 נא־ געקענט איהם מען האט ,אבמאך דעם ערפיעלען געוואלט
 אייגע־ רער פאר געפענגנלם אין ארנינזעצען מאל א נאך און מאל א

 בענוצט ברליט זעהר זיך האבען קאפיטאלישטען די .עבירה נער
 פון שמך רעם אויף זענען 1863 יאהר אין אזוי געזעץי דעם מיט

 געווארען פערמשפט משרתים" און בעלי־בהים "וועגען געזעץ
 לאנדאן, אין ראטהען" "פראפעפיאנעלע די ארבילטער. 10,399

 ניוקעשטעל נאטענהאם, שעפילד, בריפטאל,
 ארגאניזירען צו מיטלען אלע אנגענומען האבען ג ר ו ב נ י ד ע און

 עם ,געזעץ דיזען פון אבשאפונג די פאר אגיטאציע אברליטע
 בראשורע א עקזעמפליארען טויזענר 15 אין געווארען אבגעדרוקט איז

 איז 1864 יאהר אין און געזעץ, דאם קריטיקירט האט וו,לכע
 אלע פון דעלענאטען די פון קאנפערענץ א פארגעקומען לאנדאן אין

 קאמפפם־ די בעהאנדלען צו צלעל רעם מיט ארבייטער־פעראיינען
 אויף ווירקען צו בעשטימט האט מען .געזעץ דעם געגען מיטלען

 אין אריינגעטרעטען מען איז צוועק דיזען צו .פארלאמענט רעם
 פארלאמענט פון מיטנליעדער ראדיקאלע איינצעלנע מיט פערבינדונג

 אפערזאמלונג צוזאמענגערופען ארבליטער די האבען דעם אויסער
 אייף ,פאלאטע פון געביידע אין פארלאמענט־מיטנליערער פון

 האבען ארבילטער־פעראיינען די פון פארשטעהער די וועלכער
.ארבלטער־קלאם דעם ן פ פאדערונגען די ארויפגעשטעלט

 ט ע ב א ק פארלאמענט פון מיטגליעד דער האט סוף בל שיוף
 די לויט געזעץ־פראעקט א אריינצוטראגען זיך אויף נענומען

 טהוער פארלאמענטארישע אייניגע און ארבילטער די פון פאדערונגען
.שטיצען צו איהם צוגעזאגט האבען
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 בעלי־ ורעגען" געזעץ פין אבשאפונג די פאר קאמפף דער

 ,יאהר ־טען 186 7 ביז נעצויגען זיף האט משרתים" און בתים
 ר? דערשלאגען צו זיף געלונגען ענדלוף איו ארבי״יטער די ווען

 דורכגעפיהרט איז 1867 יאהר אין .פאדערונגען וויכטיגסטע
 שווערסטע די פערניכטעט האט וועלכער ,געזעץ נייער א געווארען

. געזעץ דעם פון :ק פונק אונגערעכטיגסטע
 אג' נאף ארויסגערופען האט נצחיון פארלאמענטארישער רער

 ארבי_יטער־ עננלןשען גאנצען רעם פון בעטייליגונג ענערגישערע
.קאמפף פאליטישען אין קלאם

 פאליטיק אין אנטמל וויכטיגען א גענומען האבען אהער ביז
 פראווינציעלע די אין .פעראיינען לאנדאנער גרויסע די נאד

 די וועגען פערגעסען עט נאף האט מען וואו ,ארגאניזאציעם
 צו גלייבגילטיג פערהאלטען זיף מען האט ,מפלות טשארטיסטישע

 1867 יאהר אין נצחון רער רעכטען. פאליטישע פאר קאמפף דעם
 פראווינציעלע די פון גי_יםט דעם אויפגעהויבען בעדייטענד האט

 פון פראגראם פאליטישער דער אדום זיף האט יעצט ארבייטער.
 ארבגיטער־־ גאנצער דער פעראיינינט זיף באמת "יונטא" דער

 פראווינציעלע עטליכע מיט לאנדאן נור ניט און ענגלאנד פון קלאם
 אין איז שטימונג געהויבענע די אץ פעראייניגונג די ראטהען.

 1867 יאהר פין אנהמבענדיג .צונעפאסט ות נעווען מאמענט דיזען
 הארטנעקיגען א אין אריינצוטרעטען אויסגעקומען ארבי״יטער די <זיז
פארלאמענט. דעם מיט קאמפף לאנגען און

 "פעראייניגטע לאנראנער די פון איינפלום רער און וואוקם רער
 די ראטהעןי׳" פערשיעדענע פון ענטשטעהונג די ,געזעלשאפצען״

 דער אין ארבץטער־פעראיינען פראורינציעלע די פון אויפלעבונג
 משרתים", און ,,בעלי־בתים ווענען געזעץ נעגען קאמפף פון צייט

 די אט—,1867 יאהר אין ארבייטער די פון נצחין דער ענדליף
 ארויסגע־ האבען ארבליטער־בעוועגונג נייער דעו־ פון סמנים אלע

 אין קלאסען רייכע די צועשען אויפרעגונג שרעקליכע א רופען
 ארומגענומען האט ארבי״יטער־פעראיינען די פאר פחד דער ענגלאנר.

.ב־רזשואזיע גאנצע די
 זאל מען געפאדערט האבען פאבריקאנטען די נאר ניט

 נאר ארביוטער־פעראיינען די געגען געזעצגעבונג די פערשטארקען
וועגען איאמער אויפגעהויבען האט פרעסע בורזשואזע גאנצע די
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 אדבייטער־ דן פון "טעראר" רעם דערשטיקען צו נויטווענדןגקייט די

.פעראיינען
 די עררייכט האט בורזשואזיע דער פון אויפרעגונג די
 געוואלדטהאטען אייניגע ענדטעקט האט מען בעת ,מדרגה העכסטע

 — געוועזען איז דארט וואם .ד ל ן פ у ש אין ארבייטער די פון
 איו פאקט אטת׳ער איינציגער דער .ניט היום ער נאך מען ווייס
 ניט האט וועלכער ,אנ׳ארבייטער פון הויז א אין אז ,דאם נאר

 דיזע אט . באמבע א אויפגעריסען האט פעראיין צום געהערט
 בירזשואזע די פאר טריאומף אנ׳אמת׳ער געווען איז אויפרייסונג

 מיט זיך האט בורזשוא דער .ארבייטער־פעראגינען דן פון שונאים
 טער־ אין ארבמטער־פעראלנען אלע בעשולריגען צו בענוצט דעם

 אין געשיכטע נארישער דער וועגען אטענטאטען. ראריסבישע
 געפילדער, אזא אויפגעהויבען פרעסע בורזשואזע רן האט שעפןלד

 אין געשבאנען וואלט מלוכה פעראייניגטע גאנצע דן ווי גלי.יך
 אויף ארבי״יטען גענומען האט פאליציי ארטיגע גאנצע די .סכנה א

 פאליצגיאישע "פלייסיגע" אלע אויף קוקענדיג ניט נאר .כלים •אלע
 שעפילדער דער אין אז ארויסגעוויזען זיך האט ,אויספארשונגען

 ארבלטער, הייפעל אקליינער נאר פערמישט געוועזען איז אויפרניסונג
 די אין ראלע בעתיטענדע שום קיין געשפיעלט ניט האבען .וועלכע

.ארבןיטער־פעראיינען ארטיגע
 פאליצלי־ דן לויט אפילו וואס ,רעם אויף קוקענדיג ניט נאר

 שייכות שום קיין ארבמטער-׳פעראיינען די האבען בעריכטען אישע
 די פונדעסטוועגען האט ,צופאל שעפילדער דעט צו געהאט ניט

 רעגירונגם־קאמיסיע אפפעציעלע געפאדערט ענערגןש בורזשואזיע
 ארבי״יט:ר־ די פון טהעטעקייט "פערברעכערישע" די אויסצו-פארשען

 בורזשואזע און פאבריקאנטען די פון יאמער דער .פעראיינען
 בירזשואזער רער ביי געחארען אויפגענומען פריינרליך איז •צייטוננען

 טראהן- איהר אין קעניגין די האט 1867 יאהר אין און רעגירונג,
 ספעצי־ א בעשטימט האט מען אז ׳געוועזען מבשר פייערליך רעדע
 געשיכטע שעפילדער די אויכצופארשען קאמיסיע קעניגליכע עלע
.בכלל ארבעטער-פעראוינען דן וועגען פראגע די .און

 קריטןשע אזא ביי רעכטען זליערע פערטהגידןגען צו כדי
 צז^מעננעהמען געמוזט ארבעטער־פעראיינען די האבען ,׳לאגע
די פאר קאמפף דעם אין אנפיהרער אלם .קרעפטען זייערע :אלע
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 מיטגליעדער די אריפגעטראטען זענק פעראיינק די פון עקזיסטענץ

 זעד׳ר געווקק אין ארבניטער די פון לאנע די .״יונטא" דק פון
 רעמרונגם־ פון בלוין בעשטאנען אין קאמיסיע די ווניל ,שווערע א

 ארבניטער־ די צו פנינדליך אזוי געוועזען זענק וועלכע בעאמטע,
 קיין אויסהעיען געוואלט ניט לחלוטין האבק זני דאס פעראיינען,

,ארבייטער די פון טענות םגש
 *אפפעל ראבערט האט אגיטאציע אשטארקע נאך נאד

 קאמיפיע אין איינלאדען איהם זאל מק ,דערשלאגק זיך ט ר הא
 צו דניטליך און קלאר געלוננען אין אפפעלהארט׳ן .אנ׳עדות אלם

 האבק נקעלשאפטק" לאנדאנער "פעראייניגטע די אן בעווייזק,
 האבע! קאפסעס די און שטרייקק קיין ארויסנערופען ניט קיינמאל
 האט דעם חוץ א הילף. גענעמייטיגע אויף נאד הויפטזעכליך נערינט

 געוועזק ניט איז פעראיינק לאנדאנער די אין אז בעוויזק איויך ער
 גאנצע זייער פארקערט, .פערשוועהנגם־נעהניממםק פץ זכר קיין

 אויך האט ער פובליקןרט. געווארק איבעראל ז א׳ טהעטיגקניט
 מיטלען שום קיין אננעווענדעט ניט האבק פעראיינק די אז בעוויזק,

 האט מק וואס דעם, גענען ,מאשינק־בענוצונג דער געגק
 ארבייט פדייער דער געגען ,ארבניטער אויסלענדישע אויסנעשריעבק

 האט רעד אפפעלהארט׳ס פון ,טעהר נאך .לעהרען־איננלעך די פון
 אפילו האבק פעראיינק לאנדאנער די אז ארויסנעוויזק, זאגאר ןיך
 איבער־־ ,:יק־ארבניט ש די ווי ,צרה אזא נעגען געקעמפפט נ.יט

 או! בעגרינדעטע נוט אפפעלהארט׳ס נאך ,כלל א .ניט ארב שטונדען
 פעראייניגטע די אז געבליבען, ניט ספק ש־ם קיין איז ראיות זיכערע

 שום קיין נ:;האט ניט נאר ניט האבק לאנדאן, פון נעזעלשאפ.ען
 גיכער האבק ז:י ,פארקעחרט נאר, אכזיכטען רעוואליציאנעדע

 אץ מעמינקייט ציפיעל אץ בעשולדיגק זני אל ז מק פערדינט
 ניט דעסטוועגק פון זיך האבק פאבריקאנכען די .ניט פינק קורצזיב

 דער פאר בעווניזען זניערע .בעשולדינוננק זניערע פון אבגקאנט
 זיכער אזוי געחעזק ניט פארט אבער זענק קאמיפיע קענינליכער

.ארבניטער־פארשטעהער די פון בעווייזק די ווי ,ד איבערצניגע און
 אום בעווייז איין קנין נעבראכט ניט האבק פאבריקאנטען די

 אויסנע־ פשוט האבק זני .בעשולרינטננען זניערע בעשטעטיגען צו
 זני אנקלאנק; אונבעגרינדעטע אין הערצער ביטערע זייערע גאסען

 אייגענבימער" די פון רעכטק הייליגע די" אז ,בעקלאנט זיך האבק
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 געזוכט זיי האבען איבערהויפט פים. די אונטער געטראטען ווערען
 געוועהנליכע טיט נ«יר ,בעווייזען מיט מט אנ׳איינדרוק מאכען צו

 איז ארבניטער די ,ווארט איין מיט .ווערטער שעהנע בורזשואזע
 אלע פון ליעגען און פאלשקניט די בעווייזען צו קלאהר י אז געלונגען

 יד געגען געווארען ארויפגעשטעלט זענען וואם ,נגען בעשולריג
 האבעי צייטונגען בורזשואזע אייניגע אפילו אז יינען,*ארבייטער־פער

 ארבייטער־ דער וועגעץ ארטיקלען די אין טאן זגיער אראבגעלאזען
 דונערנחו אנשטאט האט צייט( )די "טיימס" צייטונג די בעוועגונג.
 , געשריעבען פעראיינען" די פון "טערראר עם ד געגען איטיקלען

 פריי פעראיינען די לאזען געררען וואלט מיטעל בעפטער רער אז
 םט€דאמא אז ,פערזיכערט האט צייטונג די .ענטוויקלען צו זיף

 און אלמן זיף פון אויסוועבען ראדיקאלתם גאנצער דער וועט
 מיט דורכדרעגען גאנצען אין זיף וועלען ארבייטער־פעראיינען די

פינקטליכקייט. און געלאסענהייט בורזשואזער רער פון פערנונפט דעם
 די געהאט ניט האט קאמיפיע קעניגליכע די פיינט ווי

 ניט בעדיניונגען אזעלכע ביי ,זי האט ,ארבייטער־פעראיינען
 .פאבריקאנטען די פון זניט דער אויף שטעלען זיף אפען געקענט

 יעזואי־ דער טיט בענוצען צו זיף בעסער פאר געהאלטען האט זי
 צוזאמעג־ י1אז געוועזען זענען בעריכטען איהרע .טאקטיק טישער

 ראם ,מנינען מעןגעקענט האט קוק ערשטען איויפ׳ן אז געשטעלט,
 האט אבער באמת .ארבמטער־׳פעראיינען די לטובת געניויגט איז זי
 צו מעגליכקייט יעדע ארבייטער ענגלישע די פון אבגענומען זן

 דער פו; פראיעקט דער .קאמפף אנ׳ארנאניזירטען פיהרען
 אלע געבען זאל מען פארגעלעגט האט קאמיפיע קעניגליכער

 ,פעראיינען יענע חוץ א ,פרניהייט פאלקאמע ארבניטער־פעראיינען
 דן זיין צו עובר טהעטיגקייט *זייעי דורף בדעה האבען וועלכע

 די בעשיטצען קענען זאל געזעץ דאם כדי .קאנטראקטען
 זיף פערפפליכטעט פעראיין דער איז גזלות, פון פעראיינם־קאפע

.רעגירונגם־בעאמטען א ביי מעלתן
 רעגיפטרירען צו זיף רעכט דאס האבעץ פעראיינען אלע
 די געגעץ קעמפפען וועלכע .די חוץ א ,פערשתיבען( )געזעצליף

 בעגרענצען צו שטרעבען וועלכע ,מאשינען נייע פון אריינפיהרונג
 ם ע ד געגען זענען וועלכע ארעד לעהרענאינגלעף די פין צאהל די

 ט. ני ב ר ן־א ע ד נ ו ט ־ש ר ע ב י א געגען און שטיק־לוין
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 סטאטו־ זגיערע לויט האבק וועלכע פעראיינען, די פערלירען ד^ם, חוץ א
 פעראיינען ע ר ע ד נ א שטיצען צו אויפגאבע ספעציעלע א טען
.עקזיסטירק צו רעבט זגיער ,ף פ מ א ק פון ט יי צ ר ע ד אין

 רער פין פארלאגע די אז אוים, קומט אופן *אז א־ויף
 געזעצ־ די צושטערק גאנצק אין זאל מען געוועזק איז קאמיסיע

 בעדינגונגק׳ די אויף ארבגיטער־פעראיינק. די פון עקזיסטענץ ל.יכע
 *שוסארבלטער קיין אלט1ו ,פארגעלענט האט קאמיסיע די רועלכע
 אננעהמען זגי ווייל רעגיבטרירק, זיף־ געוואלט ניט פעראיין

 פון א:יפגאבק וויכטיגסטע די פון אבזאגק זיף־ :הייסען וואלט
.רבגיטער־פעראיינק*?

 ארבייטער ענגלישע דן וואם ,ניט חידוש קיין שוין איז יעצט
 פארלאגע דער נעגען קעמפפען צו ענערנןש אנגעהויבען האבק

 ארבגיטער די האבק כל קודם . רעגירונגס־קאמיםיע דער פון
 אין פארלאמענט פון מיטגליעדער די אויף ווירקק צו בעשטימט

 מיד ווי . 1868 יאהר אין וואהלק אלגעמגינע די פון צייט חור
 אין בעקומען ארבגיטער מעהרהייט די האט ,געזאגט שויין האבק

 "יונטא" די האט 1868 יוני אין .וואהלרעכט 1867 יאהר
 פעראיינק, די פון ארבגיטער אלע צו צןרקוליאר א פאנאנד/ורגעשיקט

 שטימען זייערן! אבצוגעבען רעקאטענדירט האט זן וועלכק ^אין
 צו זאגק וועלכע קאנדידאטק, די פאר נאר וואהלק די בי_י
 ארבי״יטער־ די פון פראגראם די פארלאמענט אין פערטהץדיגע צו

 פארלא־ פון מיטנליעד דער האט יאהר ־־טק 186)! אין .פק־איינק
 / אי.ינען*ארבןיטק־־פק די פון פריינד א ,ן א ם י ר ר א ג -מענט

 אבשאפק זאל מק פארלאמיענט, אין אפארלאגע אריינגעטראגען
 האט ן א ם י ר ר א ג . ארב:יטער־פעראיינק די כקק גקעצק די

 די ווענען געזעצען ספעציעלע אלע אבשאפק זאל מען ־געפאדק־ט
 ער האט פארלאגע זיין פון יסוד אלם .קאנטראקטק ארבייטער

 די פון ן ע ט א ה ט ע נ גי ק אז , נעדאנק רעם ארויסגעשטעלט
 נט ע רעב ע ג ניט דארפען ן ע נ יי א ר ע פ ער ט גי ארב

 נע ע ג יי א יי אויב פערברעכערןשע, אלם ווערען
 ן יי א ן ע רו ,ן ע כ ע ר ב ר ע פ א ט ן נ ן ע ס גי ה ן ע ט א ה ט
 אין בעגעגענט האט פארלאגע גאריסאנ׳ם .גי ז ט ו ה ט ש נ ע מ

 5ארגא האט "יונטא" די . ווידערשטאנד שטארקק א פארלאמענט
וואהל, אלע 1פו • פארלאגע די פאר אגיטאציע שטארקע א ביזירט
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 פון מיטגליעדער די אויף געווןרקט שטארק מען האט קרייזען
 געוועזען איז לאנדאן אין זאל עקי^טערער רעם אין .פארלאמענט
 בעשטימט איז עם וואו ארבןיטער־דעמאנסטראציע, אגראנדיעזע

 זי רעגירונג די צווינגען צו ,מיטלען אלע אנצונעהמען געווארען
 די בעגרענצען וועלכע נעזעצען, פערהאסטע די אבשאפען ואל

פעראיינען. די פון טהעטןגק/יט
 נענעןדי ווידערשטאנד ווייטערדןגער דער אז ,איינזעהענדיג

 ארויכגענעבען רענירונג די האט אונמענלןך, איז ארבלטער
 פארלא־ פאלגענדער דער אין דורכצופיהרען צוזאג אפארמעלען

 היויפט די בעפרידיגען זאל וואס ,געזעץ א זיצונג מענטארישער
 געוואלט נאד האט רעגירונג די .ארבגיטער דן פון פאדערונגען

 דערווייל זאלען ארבגיטער דן פון פאדערונגען דן כדי צייט, געווינען
 דן געלוננען. ניט אבער איהר איז דאם .ווערען פארגעסען
 אבגעשוואכט ניט איז פעראיינען ארבייטער דן פון אניטאציע
 יאהר אין און נעוואקפען, מעהר אלץ איז זי פערקערט געווארען,

 אין אריינצוטראגען נעוועזען נעצוואוננען רענירונג די איז 1871
 וועלכען ל־ויט געזעץ>פראיעקט, רעם דורכפיהרען און פארלאמענט

 האט זיין, ניט זאל פראגראם זיין ברי״יט ווי פערבאנד, יערער
.עקזיסטירען צו פריי רעכט געזעצלןכע ראם בעקומען

קיין געגעבען ניט אלץ נאך האט נעזעץ נייע דאם
 / פעראיינען די פון אנערקענונג געזעצליכע די אויף גאראנטיעם

 דאם אז טאקע אמת . ארבץטער די געפאדערט האבען דאם וון
 ׳ אונטערררןקונגען פריהערדיגע אלע אבגעשאפט האט נעזעץ נייע
 זעהר אנדערע אר־ויפנעשטעלט ער האט ארט זןיער אויף נאר

 .פעראיינען די פון טהעטינקייט די פאר בעגרענצונגען וויכטיגע
 צוזאמען ,ענטהאלטען האט געזעץ נייע ראם .אזוי איז מעשה די

 יעדער פון אנערקענונג ^עזעצליכע וועגען פאראגראף דעם מיט
 פעראיינען די פערבאטען האט וועלכער ט פונק א איויך פעראיין,

 די אין פיי ,פטראשונקעס אדער נעוואלדטהאטען געברויכען צו
 דער . ארבמטער די צו סיי און פאבריקאנטען דן צו בעציהוננען

 יף1א .צווןןזי_יטינ און אונקלאהר זעהר נעוועזען איז פונקט לעצטער
 אוים־ אזעלכע אויך דארטען מיר טרעפען טרןט און שריט יעדען

 ,קאאליציע נענען געזעץ אלטען דעם אין ווי פונקט דריקען
 אנ׳אימה" "ווארפען "פטראשו-נקעם" "בעלאפטוגג" "דרןקונג" למשל:
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 פערשטעהט .געוועזען מט איז ווערטער דן יף1א פשט קנין וו. ז. א.
 פאבריקאנטען, דן טיט בשלום נאד לעבען ריכטער די אויב אז ,זיך
 פערשטעהען פונקטען אונדניטלןכע אזעלכע אונטער טען קען

. מעשים אונש־לדיגע פשוט׳ע
 זןעבען זענ^ן 1871 יאהר אייגע!נעם רעם אין באמת, און

 הא׳ זיי ווניל ,דערפאר געפענננים צו געווארען פערמשפט פרויען
 וועלכע אפאברןק, פון ארבי״יטער דן "געסטראשעט" כלומרשט ,בען

 צו אויפהערען בעשטןמט פעראיין פון בעשלום עם ד געגען האבען
 7 דאם האבען אזוי ווי ,אידאי אייך חידושט איהר .שטרניקען

 *גרויסש א פון ארבי״יטער מאסע א א איינשרעקען געקענט פרויען
 געשטאנען זענען פרויען די .פשוט נאר ראם איז באמת .פאבריק

 פער־ מיט בענלניט האבען און פאבריק רער פון טויערען די בני
 רעם אויפגעהאלטען ניט האבען וועלבע די, אויכרופען אכטונגס

 .״סטראשונקעס" אלע זניערע בעשטאנען זענען ם דע אין ק. שטתי
 פון אויסגעשרניען די אז ,געפונען ראך האט פרןעדענסרןכטער דער

 האט ער אז ,ארבניטער דן פאר געפעהרלןך איוי זענען פרויען די
 • געפענננים אין אומגליקליכע דן ארנינצוזעצען געשעמט ניט זיך

 אוים: איז געזעץ ראם ווי ,דערווייזען וועלכע פאקטען, אזעלבע
 ארבי< מאבק הונדערטער^ ג^פינען מןר קענען געווארען, נ^נוצט

 *אפראם פאר נעפעננניסען דן אין איינגעשלאםען מען האט טער
. זידעל־ווארט טען

 נעמאבט האט פאראגראף ב^ריהמטער דער ,ווארט איין מיט
 פאר געמאבט האט און געז^ץ פון ערלויבניסען אלע נארנישט צו

.שטרניק ע רענעלמזגפןג פיהרען צו אונמעגלןך

 נעקענט מט זיך האבען ארבניטער דן אז ,זיך פערשטעהט
.נעז:;ץ דעם טיט בעפריעדינען

 וואה־ דן אנגעהויבען זיך האבען עס ווען , 1874 איןיאהר
 די פון אגיטאציע די און אויפרעגונג דן האט ,פארלאמענט אין לען

 די .מדרגה העכסטע דן עררניכט געזעץ דעם געגען אדבייטער
 בירזשואזיע דן אויף פזנרלאזען געוואלט מט זיך האבען ארבניטער

 וואהל־קרניזען דן אין קאנדיואט^ן. אייגענע ארוןסנעשטעלט און
 ס׳איז און ,*ארב?יט$ קאנדידאטען נעווארען ארויסנעשטעלט זענען
.לאמענט“פא אין דורכצופיהרען זני פון צווני געלוננען טאקי

 דאס 1875 הר א י אין זיך האבען אופן אזא א־ויף
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 פארלא־ ן ע ש י ל ג נ ע ן י א ען ז י וו ע ב מאל רשטע5ן
 וואהל־ די אין . בערט( און )מאקראנאלר ר .ייטע ארב מענט
 דורנצופיהרען מענליכקניט קיין געווען ניט איז עם רואו קריחען
 שטיצען מט בעשטימט ארבי״יטער די האבען ,קאנדיראטען אייגענע

 און בערג גאנצע צוזאנען שטענדיג פלעגען וועלכע ליבעראלען, די
 פאר געשטימט מאל דעם האבען עי .עין מקיים ניט קמנמאל

 *שטן וועלען זיי אז ווארט, דאם עי ביי נעמענדיג קאנסערוואטארען,
.ארבעיטער־פראגראם די צען

 נרויסע צ געהאט פארטיי ליבעראלע דן האט ,דעם אראנק
 א געהאט אהער ביז האבען וועלכע ליבעראלען, די נידערלאנע.

 זיכער נעוועזען זענען רועלבע און פארלאמענט אין מעהרהייט גרויסע
 נר־ויםע אזא בעקימען פלוצלונג איצט האבען ,נצחון זייער אין

 אין מעהרהייט די בעקומען האבען קאנסערוואטארען די :מפלה
.פארלאמענט

 ארויסגעוויזען מאל ערשטען צום זיך האט 1874 יאהר אין
 בורז־ די .ארבויטער־קלאם דעם פון בעדייטונג ע ש ן ט ן ל א פ די

 ארבי״יטער־קלאם דער אז איבערצייגען, געמוזט זיך האט שואזיע
 פרייסישע די ווי — ,שטים־פיה" קיין ניט ״שפיעלצייג״ קיין ניט איז

 בעוואוסט־ א נאר—וועהלער פיויערשע די אן רופען גוטם־בעזיטצער
 פער־ שטיצע איהר מיט קען וועלכע ,קראפט פאליטישע עניגע

 . לעקציע די .פארטץ איז עם וועלכער פון נצחון דעם עכערען
 פער־ ניט אי! ליבעראלען די געגעבען האבען ארבגיטער די וועלכע
 זיף שרעקענדיג .קאנסערוואטארען די פאר אויך געגאנגען פאלען

 קאנסערווא־ די האבען ליבעראלען, די פון גורל זעלבען רעם פאר
 נאר ,ארבי״יטער די שטיצען צו ן ע ג א ז ו צ נאר ניט נעמוזט טארען

.צוגעזאגט האבען עי וואם זיין ם י י מק אויף
 עררןןכט ארבייטער די האב^ן יאהר ■טען 1875 אין

דערונגען. פא רע V ן זי אלע
 גאג־ אין אי! משרתים׳ און "בעלי־בתים וועגען געזעץ דאס

 גע־ בעשטעטינט איז ארט זיין אויף און געווארען, אבנעשאפט צען
 אזא אויף .ארבי״יטער״ און אונטערנעהמער״ וועגען גע^עץ א ווארען

 אין משרת"" "הערר" "בעל-הבית" ווארט פערהאסטע דאם איז אופן
 .געזעצגעבונג ענגלישער דער פון געווארען פערשוואונדען גאנצען

 זיין עובר פארן געפענגנים־שטראף די געווארען אבגעשאפט איז עם
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 *85שטי-ייו מען וואו , פאברןקען די נעבען קאנטראקט. דעם
 א־רפדריקען די .וואך א אנידערשטעלען געווארען ערלויבט איז

 יפט1ה דאם נעוועזען זענען וועלבע "בעלעסטיגען", אין '"צווןנגען"
 ארבי״יטער־ רעם דריקען צו רןכטער דן פון הענד דן אין כליחין
 געזעץ. פון געווארען יםנעווארפען1ר3 גאנצען אין זענען , קלאסם

 "נעוואלדטהאטען" אנדערע נאך און סטראשונקעם ,איינשרעקען )פאר
 ער־ איז עם געזעצען.( אלנעמגינע די לויט בעשטראפט מען האט

 - ע ג נ ו א ט ן נ ט ם ן י ה אן ט נ יי ה ן ו פ ז א געווארען, קלעהרט
 ער ב י 1 א ן י י א ר ע פ פון ט א ה ט שום ן ־.י ק ז י א עצלן־ ז

 א ט ה ע ג ע ב ם ה י א ן ע וו אונגעזעצלןך, ניט ז י א
 געזעצליך פאר געווארען אנערקענט איז איבערהויפט יחיד.

 ארבגיטער דן פון ארגאניזאציאנם־טהעטןגקייט קאלעקטיווע יעדע
 הערלןכסטער דער נערועזען אין דאם .פאלנען איהרע אלע טיט

 נצחון דיעזער אבער ,ארבייטער־קלאסס ענגלישען דעם פון גצחון
!לייכט ניט אנגעקוטען ,געז^גט שוין האבען מןר ווי ,אה

 פעראיינען די פון ארבי״יטער דן האבען יאהר צעהן גאנצע
 יעצ־ דן “זי ערקעמפפען צו אום שטרייט בלוטיגען א פיהרען געמווט

.ענגלאנד פון מלוכה--אררנונג דער אין עהרען־לאגע טיגע
 "פעראייניגטע לאנדאנער דן ווען צייט, אייגענער דער אין

 טשעם־־ מעכאנןקער, ,מאשין־בוי־ארבי״יטער דן פון געזעלשאפט"
 אנפיהרונג דער אונטער געסטארעט זיך האבען אנדערע און ליארעס

 ענטווןקלונג פרייע די פאר וועג דעם אבצוריינןגען "יונטא" דער פון
 ענגלאנד צפון און מיטעל אין האבען ,ארבץטער-פעראיינען די פון

 בערג־ דן פץ ארנאנהאציעם גרויסע דן קאמפף רעם אויפגעהויבען
 האבען ארגאניזאציעם דיזע שפינערייען. בוימוואל און ארבגיטער

 אויך נאר פרייהייט,—פאלע נאר ניט מלוכה דער פון נעפאדערט
 ערשטער דער .אינטערעסען ארבצטער די פון שוטץ אדירעקטען

 ארבי״יטם־ שעהדןגער9דער ג;וועזען פראגראטאיז עיער אין פוגקט
 אין געווארען אויסגעארבניט איז וועלכער ,פראיעקט דער ,טאג

 ארבייטם־טאג שעהדיגען 9 א געפאדערט נאר האט 1872 יאהר
 רעהולטאטען,* די אויף קוקענדיג נאר . קןנדער און פרויען פאר

 ארבי״יטם־טאנ שעהדןגען 10 פון געזעץ ראם געבראכט האט וועלכע
 פעיקירצונג דן אז זןכער, געוועזען ארבייפער די זענען (,1847)

 די יסרופען אד וועט , קןניער און פרויען פאר ארכי״יטם־טאג פון
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 ארבגי־ דערוואקסענע די פאר ארבליטם־טאג פון פערקירצונג
. אויך טעו־

 הארטנע® א בעגעגענט פראיעקט רער האט פארלאמענט אין
 דער פון מעהרהייט די .פאבריקאנטען דן פון ווידערשטאנד קיגען

 אר־ פון פערקירצונג יעדע געגען ארויסג^זאגט זיך האט פאלאטע

 אין ארבלטער די אבגעזאגט האט מיניסטעריום ראם .בליטם־טאג
 אויפגע־ ניט דעסטוועגען פון האט ארבייטער־אגיטאציע די ש.יצע.
 אריינגע־ אמאל נאך פראיעקט דער איז 1873 יאהר אין הערט.
 נעצוואוננעי סוף כל סוף איז רעגירונג די און ,נעווארען טראגען

 די אויפצופארשען קאמןפיע ספעציעלע א בעשטימען צו גערועזען
 וררקליכע די אז געווארען קלאר שוין איז אן אנהויב פון נאד פראגע.

 נאר ,פראגזג די לעזען צו ניט איז קאמיסיע דער פון אבזיכטען
 צייט די אנגעקומען איו דערווייל טישקעפטעל. אין ?י אוועקצולעגען

 האבען ארבעטער די .פארלאמענט אין וואהלען אלגעמיינע די פון
 שטיצע! צו צוגעזאגט האט מען אגיטאציע, אברגיטע ארנאניוירט

 דעם פערטהלידיגען ערנסט וועלען וועלכע קאנדידאטען, י?ןנ^
 • קינדער און פרויעץ פאר ארבליטם־טאג שעהדעעץ 9 א פון געזעץ

 ־גע רעגירונג די און פאיריקאנטען די האבען צושטאנד אזא ביי
 בעשטימט ניט ס׳איז אז טאקע, אמת הנחות. אויף געהן מוזט

 פאר ארבלטם־טאג שעהדינ^ן 9 א וועגען געז^ץ קיין געווארען
 , גזנזעץ א דורכצופיהרען געלונגען אבער איז דערפאר ,אלעמען
 5672 אויף קינדערארבמט פרויען־אוץ די פערקירצט וועלבער

• רואך א שעה
 שעה־ 9 א פאר קאמפף פארלאטענטארישען דעם מיט זאמען צ

 געשט־ אויך ארבלטער ענגלישע די האבען ארבייטם־טאג, דיגען
 ווירקונג דירעקטע א דורך ארבייטם־טאג דעם פערקירצען צו רעבט

 נרויסע א נעווארען געגרינדעט איז עם .פאבריקאנטען די אויף
 דערשלאנען ך!: צוועק ספעציעלען דעם מיט ארבי״יטער־געזעלשאפט

 געזעלשאפט, ריזע ארבייטם־טאג. שעה׳דיגען 9 א מיטלען אלע דורך
 ארומנענומען 1הא ליגע'׳ שעה׳דיגע 9די" גערופען זיך האט וועלכע

 אוגגע־ א אויך ווי ,רבליטער־פעראיינען א קללינע פיי נרוישע םי.י
 מיטגעפןהלט האבען וואם ארבליטער, אונארגאניזירטע מאפסע הויערע

 1871 יאהר אין .ארבייטם־טאג שעה׳דיגען 9 א פון פאדערונג די
 וועלכער אשצרייק, ערקלערט דערליגע מיטנללדערפון די האבען
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 • ארבייטער דיי פאי נצחק פאלקאמען דעם מיט געענדןנט זיך האט
 אין נעמ?ק זאלען מיד ווען ,וואונדערבארער נאך איז ערפאלג דער

 נאר ניט בעטגילןגט זיף־ האבק שטרייק דעם אין אז ,אנבעטראבט
 אונאר־ צאהל אונגעהויערער א אויך נאר פעראיינען, די פון ארבייטער
 געלד׳ שום קיק נעהא׳ט ניט האבען וועלכע ארבי״יטער, גאניזרטע

 ארגאגיזא־ שום קיין צו געוועזען געוואהנט ניט זענען און פארראט
 ארויםנעיופען האט שטרניק רער אז טאקע אמת .ציאנם־דיפציפלין

 ענג־ פון ארבגיטער־קלאסם גאנצען רעם אין מיטגעפיהל אדריפען
 זייטען. אלע פון געשאטען שיעור א אהן זיך האט געלד און ,לאנד

 האבען זי״י ,געדרעמעלט ניט יןד1א אבער האבען פאיריקאנטען דן
 ציעל רעם מיט און ארבגיטער, די גענען אפערבאנד געגרןנרעט

 פפעצןעלע א איינגעפיהרט בוי־פאבריקאנטען מאשין אלע האבען
 האט עם וועלכע ביי פאבריקאנטען, דן שטיצען צו איצאהלונג

 מאכט פעראיינינטע דן זיין מנצח פאלקאם שטרייק. א אויפנעבראכען
 נעלר־מיטלען אהן כמעט זיעג רעם דורכפיהרען ,קאפיטאל פון

 רעם פון סאלןדארןטעט פאלקאמער א ביי געקענט גאר מען האט
 אלע פון הן־׳ף דער מיט און ם ס א ל ר־ק ע ט י ן ב ר א ן ע צ נ א ג

 דן האבען בעווקען, האבען פאקטען דן ווי .ארבגיטער ענגלישע
 וועניגם־ אם סאלידאריטעט, אזא עררגיכט שוין ארבליטער ענגלישע

 שעה׳דן־ 9 א פאר קאמפף רער ווי 4 ענין וויכטיגען אזא אין טען
 אלנעמלנעם נענען ארויפגעטראטען זענען ז:י :ארב:.יטם־:אג נען

.מענש איין וון שונא
 פאברןקאנטען די האבעץ קאמפף, שווערען חרשים׳דיגען 5 א נאך

 מפכים ג;מוזט האבען און פערשפיעלט האבען זי״י אז זיין, מודה געמוזט
 ארבייטער די אם וו פאדערונגען, וייןאויףאלע

.ט ל ע ט ש ע נ ם י ו ר א ן ע ב א ה
 "פעראייניג־ די פין זיעג אמענטארישער פאר גלענצענדער דער

 קאמפה בעריהמטער דער א׳ויך אזוי אק״ראטהען" געזעלעשאפטען" טע
 די אויפגעהויבען האבען ארבליטם־טאג שעה׳דןגען 9 דעם פאר

 ווענען מדרגה, הויכער אזא אויף פעראיינען ארבי״יטער ענני^ישע
 גאר צוריה צי.יט קורצער א מיט נאך האבען ארבייטער דן רועלכער

 יאהרען ער-60 סיף אין נאף־ טראבטען. צו העזה די געהאט ניט
פעראיין א געהערט האט וואם , ארבויטער יעדען מען האט

 די ; מעגשעז געפעהרלןכען און פערדעכטיגען א פאר
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 אויף ווי קוקק איהם אויף פלעגען פריעדענסריכטער די און פאליצי•
.רעוואלוציאנער א ארער טעררער א

 ארבייטער־ די פון מיטגליעדער די זענק 1875 יאהר אין
 אין אריינגעדרונגען האבק פארלאמענט, אין אדיין פעראיינק

 גענומק האבק , שוהל־ראטהק די אין , טונגק1שטאדט־פערווא
 *פארלאמענט־קאמי די פון ארבייט די אין איטהמל אנ׳אקטיווען

 פער־ זיך האבק ארבמטער־פעראיינק די ווארט איין טיט ;סיעס
 אין פאליטישק אין ארט איינפלוטרייכען און אבכבוד׳ריגען שאפט

.ענגלאנר פון ל;־בק געזעלשאפטליכק
 זקק יאהרק ער-70 די אין ארבמטער די פון נצחונות דן
 האבק קאפיטאליסטק דערשראקענע די אז ,גר־וים אזוי געוועזען

 אין מלוכה א פאר ארבגיטער־ארגאניזאציעם דן פארגעשטעלט /יך
 טיט גלייך שטעהט ווע־׳כע ,רעגירונג אנ׳ארבמטער פאר מלוכה, א

.כער1 ה נאך אפשר און רעגירונג בורזשואזער עיער
 יאהר אין אונטערנעהמער" "פעראיין א פון מאניפעסש דער

 פאב־ איינצעלנע פון כח דק־ נאר נןט אז ערהלעהרט, האט 1872
 אפילו נאר ארבעטער־פעראיינען, די געגען שוואך צו איז ריקאנטען

 אויך וואלט קאפיטאליסטק אלע פון פערבאנד אלגעמגינער דער
 קראפט אונגעהויערער דער טיט קעמפפק צו שטאנד אים געווען גישט

.פראלעטאריאט ארגאניזירטען דעם פון
 בעגריף א האבק "וועגיג :ווייטער זאגט מאניפעסט דער

 נעוואל־ און מיטלען אינגעהויערע דיסציפלין, שטרענגער דער וועגק
 אגאנצק האבק זן.י .פעראיינק ארבגיטער דן פון איינפלום דיגעץ

 א געהאלט. גוטען א זעהר בעקומק וועלכע אנפיהתר, שטאאט
 פער־ די פון אווטאריטעט גריויסען דעם מיט״ען, גרויסע דן דאנק
 זןי האבק שטרעבונגק הומאניטארע זי״יערע טייל־ווייז און ,איינק

 . ונגס בילד אוניווערזיטעטם טיט מענשען סך א זןך צו צוגעצויגען
 דיענק וועלכע טאלאנטען, ליטערארישע אגאנצעארמעע האבק עי
 אדער שטרייק א פון צייט ער ד אין פעדער זי״יער טיט ארבייטער די

 בעשאפען האבק פעראיינען ארבגיטער די .אויפרעגונגק אנדערע
 צו־ פרייק א האבק זשורנאליסטען זיןערע .ליטעראטור אנ׳איינענע

 קאנדי־ פארלאמענט די אויף .צייטונגק לאנדאנער אלע צו טריט
 גרעסער נאך איז וועלכע ,ווירקונג גרויסע אזא עי האבק דאטען

אלגי! אינערק פון מןניסטערןום דאס .קראפט אמת׳ער זייער פאר

в
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 עיערע גדול בכבוד צו• נעמט אוגר זאגען ז״י וואם צ/ זיך הארכט
... מעלרונגען" און פאדערונגען
 פייערט וועלכער ,קאפיטאל דעם פון רהטנות־טאן דער

 אנ׳אמטאציאמך איירער בעסער, כך א האט נצחונות זיינע שטענדיג
 וועגען ארבייט^ר די אין בעוואוסטזיין דעם איויפגעוועקט , אויפרוף

 אר׳וים טרעט ער ווען ,פראלעטאריאט אין ליעגט וואם מאכט, די
 בע־ און אארגאניזירטע אלם נאר מאםסע, צואווארפענע א אלם ניט

.ארמעע וואוסטזעיגע
 פארלאמענטארישער דער אז ,וואונדער קיין ניט איז דעריבער

 איבער־־ קאסטען אייגענע זיינע אויף האט ר־קאמיטעט ע ט י י ב ר א
 און קאפיטאליםטען־פערבאנד׳" רעם פון מאניפעסט דעם געדרוקט

 צווישען עקזעמפליארען צאהל איןאנ׳אוננעהויערער פערשפתיט איהם
.פראלעטאריאט ענגלישען דעם

ЛП
. יויניאניזש אלטער אץ ;ר*ניי דער

 ארבייטער- עננלישע די האיען 1885 יאהר דעם ביז
 לייעראליזם. בורזשואזען פון פריגציפען די אין געגל־ויבט פעראיינען

 עיינשטימיג געלעהרטע ע אל האבען צוריק יאהר צעה מיט
 זענען גריוים־בריטאניען פון ארבי״יטער־פעראיינען ת אז פעחיכערט,

 מיר זעהען אבער איצט סאציאליזמוס. געגען שוץ שטארקסטער רער
 רעם טיט דורכגעדרונגען איז פעראיינען צאהל אגרויסע אז

 מוז "טייטס" צייטוגג קאנסערוואטיווע די און גייסט, סאציאליסטישען

 ארבגיטער־ היינטןגע די אויף אז זיין, טורה הארצ־וועהטאג טיט
 סאציאל־דעטאקראטישע די ראלע ערשטע די שפיעלט קאנגרעסען
פארטיי. ארבייטער

.איבערקעהרעניש אזא פארגעקומען איז אזוי ווי זעהען, לאמיר
 מאכט אינדוסטריעלע די האט יאהרען ־ער70 מיטען אין

 פאלען- צו אנגעהויבען מארק אלוועלטליכען דעם אויף ענגלאנד פון
 ניט ס׳איז וועלכע איויף ,אטעריקא און א־ויראפא פון מלוכות סך א

 קאפיטאליסטישער רער פון זאמען די געווארען פערעיהט לאנג

 ז?יער איבערגעארבגיט גאנצען אין ש־וין האבען אינדוסטריע,
 זענען אונט^רטהאנער געהארכזאטע פון און ארדנונג ווירטשאפטליכע
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 קאנקו־ געפעהרליכע גקוארק קאפיטאליזם ענגלישען דעם פאר די
 אינדוסטריע גרדים די האט יאהרק *־ק60 די אין נאך רענטק.

 נאך נאד קטוויקלק, גיך זעהר אנגעהויבען זיך דייטשלאנד אין
 מיט וואקסק אננעהויבק זי האט מלחמה דייטש־פראנצויזישק• דער

 דייטשק די האבק 1871 יאהר אין .גיכקייט אפיבערהאפטער
 זיי אז זיך, פערשטעהט און פראנקרייך, גקועזק מנצח פאלקאם

 פראנצויזק די כבור. דעם מיט בלויז בקוגקט ניט זיך האבק
 )אנ׳ערך פראנק מיליארד פינף דענער די אבצאהלק האבקנעטוזט

 צוניץ זעהר איז סומע קאלאסאלע די .רובל( מיליארד צוויי פון
 ווייז טייל ,זיך האבק וועלכע קאפיטאליסטק, רניטשע די נעקומען
 קאפיטאל. דזגם טיט בקוצט אונדירעקט, טיילווייז און דירעקט

 אקציאנערע די גקוארק אויסגעליהען זקק מליאנק הונרעדטער
 פערברייטק־ק צו כדי קאפיטאליסטק, איינצעלנע און גקעלשאפטק

 אייזקבאהנק; אויסצובויק *אדק אונטערנעהמונגק פריהערדינז? די
 אויסצובויק פק־ברויכט אליין רקירונג די האט מיליאנק הונדק־טק•

 איז דעם פון רקולטאט *דק וו. ז. א. אייזק־באהן־ליניק אייגקע
 בוי־מאטעריאלק ע*אנדק און אייזק אויף נאכפראנע די אז גקוקק,

 אנ׳עפאכע אנגעהויבען זיך האט עם פערנרעסערט. שטארק זיך האט
 גיכע מיט :דייטשלאנד אין אויפבליהונג אינדוסטריעלער *דק פון

 און האנדווערקזנריי דק• פון איבערגענאננק דייטשלאנד איז טריט
אינדוסטריע. *קאפיטאליסטישק דק■ צו לאנדווירטשאפט

 פארגק איז איבק״קעהרקיש אינדוסטריעלע טיעפ^ת א נאך
 (1864 יאהר )אין נקרק־בעפרייאונג די צפון־אטק־יקא אין ן*קומ

 רעם נעל^ג^ן זקק וועלכזו מניעות, לעצטע די בקייטינט האט
 פערשוואונדען איז עם .ווק דעם אויף קאפיטאל אמק־יקאנישק

 שקלאפק־ פלאנטאטאר, דעם פון פיגור פאטריארכאלע די נקוארק
 באנקיר, דורכגעריבקק- *דק פק־נומק האט ארט זיין אייגקטהימק•;

 דער ווקק איבערהויפט .אייזקכאהן־אונטקנעהמק• פאבריקאנט,
 פיעל מק דארף קאפיטאליזם אמק־יקאנישק דעם פון ענטוויקלונג

 יאהרען ־ער70 די אין שוין .ן*ק*יק בקואוסט איז זי רעדק: ניט
 ענגלאנר פאר קאנקורקט נעפעהרליכק• א געווארק אמעריקא איז
 נויטווק־ דן בעפריעדיגק וואם פראדוקטק, יענע אין נאר ניט

 וועלכע צווייגק, אזעלכע אין זאנאר נאר בעדערפנים, דיגסטע
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 אנ׳?ונטוויקןנלטער זש־זר טיט אלאנר אין נאר בליהען קענזנן
.מאשינען־בוי למשל, אינדוסטררו,

 האט קאפיטאליזם אויראפעאישען פון נאנג זיעגרייכ?ור דער
 ♦אויך פאטער־לאנר אונזער אריינגעכאפט יאהחון ז?וכציג?ור ח איין
 "גרויסע זאגענאנטזו די איבזורד״יפט און פויןוךים־בעפרייאונג די

 זיך אין ענטהאלטען צותיטען חום אלעקפאנדר פון חופארמען"
 ער. ז 3ו ש ורז ב א צו אררנונג פעאראלער פון איבזורגאנג אפאלקאמען

 אין דריטען און צווגיטען חום אלעקסאנדר פון צייט חור אין
 □׳האט וואו ,לאנד אונקולטורעלעם א פון ג^ווארען רוסלאנד

 , לאנד קולטורעלעם א , ווירטשאפט נאטור/ולע די ג?וה?ורשט
 פאד קאנקורענט ערנסטזור א , קאפיטאלןסטיש־אינדוסטריעלע א

. אמעריקא און מעריב־אויראפא
 ב?ושא־ קאפיטאליזם פון ענטורקלונג די האט אופן אזא יף א

 אינדוסט־ יונגע די פון קאנקוחונטען ני_י?ו סך א ענגלאיד פאר פק
 די חאטש נאר .אטןוחקא און אויראפא אין לענדער ריעלזו

 האט ג׳ווואחון, בעגחוצט איז מאנאפאל אינדוםטרי?גלע זונגלישזו
 גזובראכט לענדער אנדערע אין קאפיטאלהם פון ענטוויקלונג די

 זיך ביי פלאנצען אן נאר המבט וואם ,לאנד יעחום אז ,חודצו

 ענטוויקלונגס-מדרגה געוויסער א יף1א מוז ,יס־אינדוםטרי?ו1גר די
 ,שוץ־סיסטעם חנו־ צו פריי-האנד?ול-יםיםט?ום חור פון •אריבערמוהן

 די" פארטהיידינען אבצאהלונגען גרויסע אונגי;הויער דורך כדי

קאנקוחונץ. אויסלענדישער חור ן5נ?ונ? אינדוסטרמו" פאבזנרלאנדישע
 ־עד80 ח אין איז פאליטיק טאריף חור אין ענחורונג אזא

 אין מלוכות. אויראפעאישע אל?ו אין כמעט פארגעקומען יאהרען
 די אויף טאריף חום פערגרזוסערט עסטרייך האט 1878 יאהר

 חם אין .אויסלאנד פון ארייננעפיהרט ווערען וואם ,סחורות
 פון סיסטעם ח אנגענומען אויך חיטשלאנד האט יאהר אייג?ונ?ום

 איטא־ נאכחוטהאן האבען ביישפיעל זחור .שוץ־טאריפען הויכע
 נאנץ אין ,ווארט איין מיט .רוסכלאנד און פראנקרייך ,ליען

 ־ער80 אנהי״יב אין און יאהרען ־ער71> סוף אין האט אויראפא
 טאריפען דורך שוץ־סןסטעם )די פראטעקציאניזם חור ג?ווועלטיגט

.סחורות( אויסלענדישי׳ן די אויף
 אין טהמלווייז האט פראטעקציאניזם פון זוגטוויקלונג די

 געשטערט טהעלוויח ,ענגלאנד פאר וועג דעם פערמאכט נאנצי׳ון
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 וואלט ענגלאנד וועלכע אויף ,מערק יענע צו אפילו צוטריט זיין
 ארטןגע שוואכע די בייקומען געקענט נאך קאנקורענץ פרייהער ביי

.אינדוסטריע
 אין קאפיטאליזם פון ענטווןקלונג דן האט אופן אזא יף1א

 פאר געבראכט ווענען פערשןעדענע דורך לענדער קולטורעלע אלע
 דער פון ענטוויקלונג ניסע דן .רעזולטאטען טרויעריגע עננלאנר

 פערנליווערונגס־ א אויף פערבןטען זיך האט אינדוסטריע עננלישער
 געדריקטען" א פון אנ׳עפאנע זאגען עננלענדער די ווי אדער עפאכע

.צושטאנד״ אינדוסטריעלען
 האבען ענדערונגען דיזע י1אז ווי ,זעהען מיר וועלען איצט

 פערשטעהט .עננלאנד פון ארבייטער־קלאם דעם א־ויף געווןרקט
 רעם פון וועג רער איז יאהרען 70—50 דן אין אפילו אז זיך,

 בלומען. מיט בלוין אויסגעבעט געוועזען ניט ארבייטער־קלאם
 ניט זאל אויפלעבונג אינדוסטרןעלער דער פון קראפט די גרוים ווי
 פאר זיך עפענען וואם ,מערק די זיין ניט ס׳זאלען גרוים ווי ,זיין

 קאפיטאליסטןשער דער פון כאראקטער דער מוז ,קאפיטאל דעס
 צניט פון אז דערצו, בריינגען אונפערמיידליך גופא פראדוקציאן

 און פערקויפען, קען מען ווי סחורות, מעהר דא איז צייט צו
 דן ;גיך זעהר פראדוקטען די אויף פרייז דער פאלט דאמאלם
 אליםטען’קאפי_ די לאנערן, די אין פארלעגען ווערען סחורות

 פראלעטאריאט דער ,אנדערן דעם נאך איינער באנקראטירען
.סען־ארבי״יטם־לאזינקייט מא פון ליירעט

 אינדוסטריע דער אין צורודערוננען צייטווייליגע אזעלכע
 ער ד אין פארגעקומען אויך זענען קריזיסען" אינדוםטרןעלע" אדער

 געפאלען אבער ז:ן זענען דעמאלסט יאהרען; 75—50 פון עפאכע
 געלעהרנטע ניט אונארגאניזירטע די אויף נאר משא גאנצער זי״יער מיט

 פערהעלטניסמעסיג האבען ארבייטער ארגאניזירטע דן .ארבמטעי
 אינדו־ לאננדויערנדע דן ווניל קרחיסען, דן פון נעליטען וועניג

 דן מעגליכקניט די גענעבען האבען בליהונגם־־עפאבען סטריעלע
 שטיצען צו אויף סומען גרויסע אנצוזאמלען ארבניטער־פעראיינען

 קרןזיסען דן .קרןזיסען פון צייט דער אין מןטנליעדער זייערע
 ,צווןי ארעד יאחר א , געדויערט לאנג ניט אויך האבען אלנין

 בלן־ אינדוסטריעלער דער אננעהויבעץ ווייטער זןך האט דערנאך
 גאר געווארען איז ארבניטסלאזע דן פון צאהל דן ;הוננם־פערןאד
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 רוהיג ווייטער האבען פ^ראיינען די פון קאסעם דן ,אונבעדייטענד
. מלטלען ני_יע זאטלען נעקענט

 בילד ראם זייף האט אן לאהרען ־ער70 סוף דעם פון
 אונמעגלןך ווערט מערק דן פון פערברייטערונג גןכע דן .געענדערט

 בעזאב־ פון פערןאדען דן גאנצען אין פערשווןנדען דערןבער און
 איז פראדוקצןאן דל .אייפבליהונג אינדוסטרלעלער דערס־שטארקער

 קומען צייט צו צייט פון און ,פערגלןווערונגם־צושטאנד א אין אדיין
 זעהר פאלט טהעטלגקייט אלנדוסטרןעלע דל ווען פערןאדען, אן

 קרלזלסען שארפע דל אן דערמאנען וועלכע ,פערלאדען—,נלדריג
 קען אלצט רואם אונטערשייד, דעם מלט צייטען, אלטע דל פון
 אינדו־ דער פון זלך צו קומען נלט גןך אזרי ש־וין פראדוקצלאן דל

.צורודערונג סטרלעלער
 געפאהר א פאר רואם אלן פערשטעהען צו לייכט גאנץ אלז עם

 אלן ארבליטער־פעראיינען דן פון עקזלסטענץ דל זיך געפלנט עם
 אלנדופטריעלען "געדרלקטען שטענדלגען דעם פון עפאכע דער

 ענגללשע דן צאהלען דורכשנלטליך ,באמת און .צושטאנד"

 .8קא 50—25 אנ׳ערך פעראיינם־קאסעם זי״יערע אין ארבגיטער
 . רואך א רובל 8—5 פון שטיצע בעקומען ארבמטסלאזע :רואך א

 הונדערט א־ויף ארבגיטסלאזע 7—5 דא אין עם איולב אז יס,1א קומט
 שטיצען צו איויף אוועק פעראיין פון הכנפה ע צ נ א ג דל געהט

 צייט דער אין .ארבייט קיין נלט האבען וועלכע ,מלטגללעדער די

 די פון צאהל די האט יאהרען 80—78 פון קרלזים דעם פון
 כדי .פראצענט מעהר נאך אדער 10 בלז עררייכט ארבצטם־לאזע
 גרולסען א האבען פעראיין דער מוז קריזלס, אזא א־ויסצוהאלטען

 פריהערדלגע דל אלן אנגעזאמעלט האט ער יועלכען נעלר־פארראט,

 ,דאטאלסט מאכען נאר אבער מען קען פארראט אזא .לאהרען
 פער־ א אין אריב און ,לאנג זלך צלהען בליהונגם־פעריאדען די ווען

 אלז דאם וול אןאקרלזןס, נאך זלך ה־ויבט גלןווערונגם־עפאכע
 ארבמטער־פער& דל פין לאגע דן ווערט ^??ן,וו^ דאמאלס טאקע
 דל פאר אייעק געה?ז געלד־מיטלען אלע .הןלפסלאז כמעט אייגען

 סכנה דער אונטער שטענדלג זלך געפןנט פעראיין רער ארבייטסלאזע^

 קאמפפם־פאללטיר אנ׳ענערגןשער וועגען .פינאנץ־קריזןס א פון
 ערפאלג ד^ר ווי״יל ♦ טראבטען נןט אפילו מען קען שטרייקען !ורך
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 געפינעז רואם געלר־מיטלען, די פון אב כל קודם הענגט שטרייק פון
.ארבגיטער די פון רשות דעם אין זיך

 רייכסטע די אפילו וואס ניט, חידוש קיין שוין איז איצט
 פערזיכערעץ געקענט ניט אויך ־יאהרק80 די אין האבק פעראיינען

 וועלכע ארבניטער, די זאגאר ארעמקייט; פון מיטגליעדער ■זייערע
 אראבגעלאזק אויף זיך האבק ,פערדינט גוט זעהר מאל אלע האבק

 ארי״יננעפאלק זקק בעטלער, פראפעסיאנעלע פון מדרגה דער צו
 די אין .לומפק־פראלעטאריער זאגענאנטע די פון רייהען די אין

 געסלעך, אבשויליכע די ווינקעלעך, לאנדאנער פערפעסטעטע
 פאר מקלט אנ׳עיר אלם געדינט אן אייביג פון האבק רועלכע

 יעדער אריינפאלק געקענט איצט האט לומפק, טוהענדער
 אונגליקליכע, דיזע פון לעבק דאם אז קד, פערשטעהט .ארבמטער
 אבגע־־ זיך פון האט גקעלשאפט די וועלכע לומפק, הממלאזע
 די אין אפילו אינטערעם דעם זיך צו ערוועקט האט ,שטויסק

 ארבגיטער־אריםטאק־ ענגלישער דעו־ פון שיכטק פריוחלעגירטעסטע
 ערשיינט יאהרען ־ער80 די אין האבק להכעיס איף ור ראטיע.

 די . אביונים לאנדאנער די וועגען אויפפארשוננק רייהע גאנצע א
 לאנדאן" פערשאלטקעם דעם פון ער יאט ביטערער דק־" בראשיורע

 ארעמקייט,' פון בילד טרויעריגעם אזא פאנאנרערגקויקעלט האט
 פון קווארטאלען פערווארפענע די אין געהערשט האט וועלכע

 ער־ איז ארבגיטער טהמל גרעסטער דער אז הויפטשטאדט, דער
גרויל. פון נקוארק שטוינט

 אין בקויזען בום ז ל שאר ט האט צייט אייגענער דער אין
 פאראנק זענען אליין לאגדאן אין אז ווערק, אויספיהרליכען זיין

 דעס אין זיך געפינק וועלבע מענשק, 200,000 ווי מעהר
. ארעמקייט פון אבגרונד טיעפפטען

 קאפיטאליסטישק דעם פון זייט לינקען דעם אויפדעקק ראם
 אונטערגעגאסען נאך זיך, פק־שטעהט האט, "פאלקם־רייכטום"

 האט עם .מאסק־אונצופרידענהייט דער פון פייער דעם אויף אייל
 בורזשואזיע־ליבעראלע די פון פאלשקייט די ארויסגעוויזק העל זיך

 געהאט יאהרק ־ער70—60 די אין האבק וועלכע אנשויאונגק,
 אלגע־ די ווק .ארבייטער־פעראיינק די אויף איינפלום גרויסען א

 ,ערשיינונג גקועהנליבע א געווארק איז ארבניטם־לאזיגקייט ממנע
 פערלאזק צו געווארק געצוואוגגק זענק ארבייטער טויוענדער ■ווען
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 געווארען אי? ברויט, שטיקעל א אויםצוזוכען זיף־ כדי הליטאט, זליער
 סיי מאכטלאז אין ציות אזעלכע גק1גן אז אלעמען פאר קלאר
 סיר און אבמאך פון פרייהייט די סיי וואהל־רעכט, אלגעמיינע דאם

 ארבללטער די קומ^ן ניטווילענדע .ארבללטער־פעראיינען די אפילו
 נאך איז אליין גלייכהייט און פרייוזייט אז ,איבערצניגונג דער צו

 4 פראלעטאריאט פון לאגע די לאנג איויף פערבעסערען צו געניג ניט
 קאפיטאללזם פון הערשאפט דער ביי אז פיהלען, צו אן ה־ויבען זלי

 קריזיסען אינדוסטריעלע זיינע מיט פראדוקציאנם־אנארכיע, זיין מיט
 זיין ניט קיינמאל פראלעטאריאט דער קען שטילשטאנדען און

 וועלכע צו נצחונות, אזוינע האלטען לאנג זיך ס׳וועלען אז זיכער,
 קאמפף, שווערען לאנגיאהרלגען א דיירך דערשלאגען זיך האט ער
 קאטאסטראפע, אינדוסטריעלער פלעצליכער א פון קראפט סטיכינע די

 ,דאם יאהר איין אין פערניבטעט ,בעזניטיגען ניט קען מען וועלכע
 משך א אין מיה אנגעשטרענגטע דורך בעשאפען האט מען וואס

יאהרען. צעהגדליגער פון
 דער באדען אפרוכטבארען פאר געדינט האט שטימונג אזא

 סאציאליסטען, די נאר , באמת און .פראפאגאנדע סאציאליסטישער
 די עדקלערען קענען טעאריע, מארק׳ס א־ויף זיך בעגרינדען וואם

 צורורע־ אינדוסטריעלע שרעקליבע די פון ארזאכען די ארבילטער
 ארבי״יטער־קלאם דעם ארנין פעריאדיש ווארפען וועלכע רונגען,

.נויט גרויזאמען א אין ענגלאנד פון
 ערקלערט האבען מארקסיסטען ענגלישע אנדערע נאך און הלידמאן

 ספעציעל געוועז^י זענען וואם רעדען, בראשיורען, אין ארבללטך־ די
 און איבער-פראדוקציאן די אז ארבליטער־קלאטס, דעם צו געווענדעט

 פרא־ קאפיטאליסטישער דער פון עצם דעם פון שטאמען קריזיסען
 לויט ניט א׳ויסגעארבניט ווערען פראדוקטען די זמן כל אז ,דוקציאן

 פון א׳ויסזיכטען די לויט נאד בעדערפניסען, געזעלשאפטליכע די
איבערפלום דער מוז ריוח, פערזענליכען א־ויף קאפיטאליסטען די

סאציאליסטישז! די איז אזוי

פון !עאייע

 פאלקם־ ניט ארויכרופען נ־ויטווענדיג געבח־יכם־פרארוקטען די אין
 בוך סמיט׳ס אדאם ווי פונקט .פאלקס-ארעמקניט נאר רייבטהום,

 קאפיטאליסטישע׳ די אויף פירוש קלארער א געוועזען אמאל איז
 טעאריע סאציאליסטישע די איז אזוי געפלהלען, און געדאנקען

 ־ער80 יי Р0 ארבי״יטער ענגלישע מעהר־בעוואוסטזיניגע די פאר
אנ׳אויפגעקלעהרט׳ גלאט נלט געוועזען אוי־ יאהרען
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 און ווןםענשאפטלןך־בשגרןנרשטע א נאד ,מח פילאזאפןשען א
 זיך האבען וו^לכע גשדאנקשן, דן פון ערקלשהרונג דייטליכש

 קאמפף אין אתינגש׳גנב׳שט פארם אונקלאהרש און אדונקשלש אין
.ארבל.יטשר ישדשן פון

 פאציאליבטשן די פון אריינמישונג שום אהן אפילו באמת, און
 געקומשן לאנג שוין גרויםשר־אינדוסטריש דשר פון ארבליטשר די זשנשן

 דער₽ צו זי־ אונמענללך איז זלי פאר אז ,איבשרציינונג דשר צו
 אז אונטערנעהמשר, זשלבסטשטשנדןגשן א פון לאגש רער צו שלאגשן

 נאר גראששן שטליכש אנזאמלען אין ניט ליעגט ישועה זל.ישר
 גשזשלשאפטלןכש בש^שרש א פאר קאמפף ארגאניזירטשן דשם אין

.ארדנינג
 ,ראיות קלארש גשנוג גשגשבשן אויך האט אלמן לשבשן דאס

 נאך איז שיף־בוי דשם אין .רןנטןג זענען אנשויאונגשן די אט אז
 און אויפלשבונג ניכש א אנגשקומשן יאהר ־טען1879 שווערען דשם
 פשרנלייך אין פשרדאפשלט ארבייט די זיך האט 1883 יאהר אין
 אוייפ^ די זיך האט יאהר ־טשן1884 אין יאהר. ־טען1879 צום

 פשרמאכט זענש! ווערפשן סך א איגעשטשלט; פלוצלונג לעבונג

 צפון־מזרת אויף שטשדט גאנצש פון איינוואהנשר דן און גשוואישן
 משהד ,ברויט שט״קשל א אהן געבליבען זענען ,שנגלאנד פון זייט
 די אין אריינגשפאלשן זשנשן שיף־בוי־ארבייטשר די פון העלפט ווי

 פוץ יזענישר ט געוועזען איויך איז זלי צווישען ;ארמעע א־בייטםלאזש
 פשר־ גוט־ארגאניזירטש פון מיטגליעדשר ארבליטשר, גשלערנטש די

 ארעמקניט זמשר דאם ,פשרשטאנשן נוט גאנץ האבען ישנש איינשן«
 אין ניט זיך נויטהעט גשזשלשאפט די וואם ,ו־שרפון ניט שטאמט

 נויטיג איז קאפיטאל דשם פאר וואס רערפון, נאר ארבגיט, זמשר

 און ארבמטער צאהל ישם פשרדאפלשן צו 1883 יאהר אין גשוושן
. נאם אויפ׳ן זלי פון השלפט ארויסצואווארפשן - 1884 יאהר אין

 אין אזוי . פארשריט גרויסע גשמאכט האט סאציאליזם דשר
 בוימוואל־שפינשר־ רעם פון פארשטשהער דשר האט 1886 יאהר

 די וואם ,צרות אלש דן צייטונג זיין אין שילדערשנינג ,פשרבאנד
 ביי" :גששריבשן , זיך מןט ברענגט פשינליווערונג אינדוסטרישלע

 נאטירליך וואקסט ארבללטם־לאזיגקייט, מאסשן פשרשפרליטער אזא

 אויפצוהייבען האפנונג א שפשט פאראן נאך איז צן פראגש, די אוים
 זמן כל אז ,זיך דאכט מיר .קלאס ארבללטשר דשם פון לאגע די
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 IV? ארדנונג, געזעלשאפטלןכע היינטינע די עקזיסטירט עם
 .פערבעסערונג אלאנג־דויעחונחו א־ויף האפנונג שום קיין זיין

 סאציאליסטישע די מיט בעקאנט וועניג צו איך בין לגידער

 .איז נעהעריג ווי ,ערלערענט ניט זי״י האי איך ;טהעאריען
 אריי-יטער עננלישע די הינזיכט דעם אין זענען איבערה־ויפט

 חום פון ארבגיטער )די קאנטינענטאלע די פון אבגעשטאנען
 אז , ניט ספק קיין נאד ס׳איז נאד ,וועלט( טייל אויראפץאישען

 יעצטיג^ר ביי דאם קלאר, גאנץ פערשטעהען ארבי״יטער ענגלישע די
 פאלקם־ פעיל חום ניט זיי בעקומען אררנונג געזעלשאפטליכער

.ארבגיט" עיער דורך שאפען זיי וועלכען ,רייבטום
 ךורכגעדרונגען א־ויך ווערען קאנסערוואטיווע מעהר די אפילו

 סעקרעטאר דער שרייבט—חוכענען ,מ־ר .גייסט נייעם דעם ט*ט
 אונטערנעהמער די אז" — ,,קריםטאל־ארבי_יטער־פערבאנד״ חום פון

 צוועגען עי וואם ,דערמןט נעוואלד-טהאט גרעסטען חום בעגעהן
 ארבייטער די וועלכען פון ,ין1ארב:יטם־ל אזא צו ארבייטער די

 דערלאזען ניט מזוהר שוין ווילען מיר .ערנעהרען ניט זיך קענען
 ,בןסלווכווייז חוכטעץ". אונזעחו פיס די מיט טרעטזון זאל מען

 אין און ;ג־נג,’בעוו חווואלוציאנעחו ח קאפ דעם אויף הגיבט
 פראגען, גרעםט?ו די ארויסטרעטקון סצזננזו דער אויף וועלען גיבזון

 ,ביישפיעל צום .קלאסען פראדוציחונחו די נוגע זענען זועלכןו
 מיט ארבגיטענדיג, ניט נאד ,דודלער לארד זיך נוצט וואם פאר

 הכנפה רובל 1000 איהם גיבען וועלכע פעלדער, און נרובען די
 , ארבייטער זנינע ווען צייט, אייגענער דער אין ג, א ט אין

 בענוגענען זיך שמוץ.און אין פאטשקען זיך וואך אגאנצע דארפען
.לעבען" בעטלערשען א יטמ

 אהמגעכאפט האט שטימונג רעוואלוציאנערע די מעהר וואם
 די געוואקסען איז מעהר אלץ ,מאסזון פראלעטארישע גר־ויסע די

 פראגראם, בעגרענצטער מעסיגער, חור מיט אונצופרידענהייט
 .געפרעדיגט״ אלץ נא־ האבען ארבעטער־פעראיינען אייניגע זועלכע

 — מען טאם 1886 'יאהר אין אויס שרייט — נאך״, לאנג ווי״
 פאליטיר קלמנטוטהיגזזר דער' מיט בענוגענען אויך איהר "וועט

 י ער-/אוי גיי איך ? ארגאניזאציעם פראפעסיאנעלע אייערע פון
 דעם גרויסעינוצעי געבראכט פעראיינען די האבען פריהער אז צו,

 האיען זין ע פאר וראם ,ותלען גאטעם אום נאר ,קלאס ארבי״יטער
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 ף פ מ א ק פון פאליטיק די ,פאליטיק אמתע די ... ? איצט זרי
 די !פערגעסען גאנצען אין פנים א איהר האט ,ת ו נ 1 ח צ נ און

 מענשען זענען ארבמטער־פעראיינען די פון פארשטעה^ר היינטיגע
 האפנונגס־ א מיט אויףאלץ קוקען זיי אדער מוחות: הילצערנע מיט

 איז וואם טהעטיגקמט, אזא פיהרען ע.י אדער ׳אפאטיע לאזע
!...בורזשואזיע די פאר נאד נוצליך

 פארס״-שרייבט היינטיגער זמער אין ארבמטער־פעראייגען די"
 —דזשאן-בערנם ,ריכטונג נייער דעו־ פון פארשטעהער אנ׳אנדער

 צערפאלונגם־ זייער פון אורזאכען די אלמן זיך אין "ענטהאלטען
 אויפגא־ די זיך אויף זיי נעמען בורזשואזיע דער לטובת .פראצעם

 אלט־ און קראנקהניט פון פאל אין ארבי״יטער די פארזיכערען צו בען
 גע־ גאנצע די אדער מלוכה די נאר וועלכע ,אויפגאבען— קייט,

 מיט־ די זענען דעם צוליעב :דורכצופיהרען בכה זענען זעלשאפט
 צאהלונגען, צוגרויסע טיט בעלאסטעט פעראיינען די פון גליעדער

 אזא .עקזיסטענץ טרויריגע א פיהרען אלמן פעראיינען די און
 די פון קראפט די אב פיעל אזוי אויף שוואכט וואהלטהעטיגקייט

 גע־ די ווירערשטאנד אהן אריבער אפט טראגען זמ אז פעראיינען,
 צוזאמענ־ דער אז ,מורא אוים קאפיטאליסטען די פון וואלרטהאטען

 מענליכ־ די אבנעהמען ז:.י פון וועט אונטערנעהמער די טיט שטוים
 הילף. נעגענזייטיגע פיר קאסעם פון אויפגאבע די ערפיהלען צו קייט

 זמער פערלארען סוף כל סוף האבען ארבימטער־ארגאנהאציעם די
 פערוואנדעלט זמ האבען און קאמפפם־פעראיינען אלם כאראקטער

 אויפ־ איינציגע די זיך שטי;לען וועלכע ,איינריכטוננען אזעלכע אין
 דארפען וואם ,אבצאהלונגען יענע זיך אויף ארויפצושלעפען גאבע

.קלאססען״ מיטעלע און הויכע ד• אויף אויסנאהטליך ׳ליענען
 ׳ ארייג־ פראפאגאנדע סאציאליסטישע די האט זעהען מיר ווי
 די פון פעראיינען אסך אין יאהרען ־טער80 מיטען אין געדרונגען
 אלס געדינט צייט לאנגע א האבען וועלכע ,ארבמטער געלערנטע

 צייטעץ. אלטע די פון פאליטיק מעסיגע די פאר פעסטונג שטארקע א

 קעמפ־ הויפט די אנפיהרער, אמתע די זענען וו^גען דעסט פון נאר
 ענג־ פון שיכטען נידעריגע די געוועזען ריכטונג נייע די פאר פער

 נעלערנטע גארניט די פץ שןכטען די פראלעטאריאט, לישען
 אין ארוישנעטראטען מאל ערשטען צום זענען וועלכע ארבמטער,
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 ־טער80 סוף איי קאפןטאלןזם דעם מלט קאמפף אנ'ארגאנןזןרטןן

• !*,ייאהר
 פאכריק־אר־ די וועגען דערמאנען דא מיר דארפען כל קורם
 גאנצען אין מלר בעגעגענען יאהרען ־ער 80 דל כה .כניטערלנען

 יע האבען פעראיינען אזעלכע אויב .פרויען־פעראיינען קנון נלשט
 אז , אונבעדייטענד אזוי געורעזען וולרקונג עיער אלז , עקזןסטלרט

 יאהרען ־טער80 די אין רעדען. צו ניט אפילו לוינט זי״י וועגען
 צוגעצויגען מאל ערסטע ראם פרויען־־ארבייטער־בעוועגונג דן האט

 .פדאלעטאריאט עגגלישען רעם פון אולפמערקזאמקניט דל זיף צו
 האבען שוועכעל^פאירןקען לאנדאנעד דל פון ארבייטערןנען דל

 ה^כען די נאד ,לאגע אטתיערןגער אין געפונען לאנג שולן דך
 נאר קאמפף. צום ארגאנלדרען זיך געפרובט נלט גאר צייט אלאנגע

 סאצלאליסטקע טאלאנטפאלער רער אה יאהרען ער*80 די אין
 לעבעןי בעוואוסטזןנןגען א צו אויפצואוועקען זי״י געלונגען ט נ א ז ע כ

 וועלכער ,פעראיין א געבןלדעט האבען שוועבעל־ארבניטערןנען דל
 נלט האט קנינער אשטרייק. ערקלערט 1888 יאהר אין האט

 ן־־פעראיין ע י ו ר פ א איבערהויפט און שוואכער אזא אז געגלויכט,
 פאק־ דל .קאמפף אין פעפטקייט פיעל אדי ארויסווייזען קנגנק זאל
 קלא־ א כני און סאללדארלטעט בני אז ,בעווהען האב^ן אבער טען
 פון ערנער נלט פרולען דל קעמפפען אלנטערעסען־בעוואוסטזניך רען

.מאנסלניט
 אלגעמי״ינעם רעם אהפצואוועקען געלועען אלז פעראגין רעם

 זניטלגע דן .פראלעטארלאט ענגלןשען גאגצען פון הל מלטגעפ
 סוף כל סוף און ,קאססע ער :.י ז אויסגעהאלפען האבען גדבות

 אונטערצו־ זלך געצוואונגען געוועזען אונטערנעהמער דן זענען
 ד״יערע פון נצחון פאלקאמען דעם אנצוערקענען און געבען

.ארבמטערןנען
 גע־ נלט דל צוולשען ,ארגאנילזאצלעס סאצןללסטןשע דל פון

 פון ארבי״יטער דן דערמאנען נאר מלר וועלען ,ארבייטער לערנטע
 דל אולף אבשטעלען דך מלר וועלען דערנאך און גאז־פאכרןקען דל

• ״דאקער׳ל כעוואוסטע
 פון אגיטאצלע דער אדאנק יאהרען, ־ער80 דן מןטען אלן

 דיי׳ צוולשען דך האט אנדערע און ט ע ל ל ן ט ,ן ע מ ׳ם נ ר ע ב
אנגע" גאז־פאכריקען לאנדאנער דן פון ארבניטער געלערנטע ניט
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 גע־ דך האט עם .בעוועגונג סאציאליםבישע בעדמטענדע א ־הויבען
 משך א אין אין וועלכער גאז־ארבמטער, די פון פערבאנד א בילדעט

 טויזענדער גאנצע פון בעשטאנען שוין צייט שים ח■ איימנע פון
 גאז־ארבמטער די האבען יאחר ־טען 1889 מאי אין מיטגליעדער.

 קלענערען א פאר אונטערנעהמער די מיט קעמפפען איגעה־וובען
 שריטווייזע די און פארזיכטיגע די פערלאז.;נדיג ארבגיטם־טאג.

 יף1א בעשלאסען זיי האבען ,פעראיינען אלט; די פון פאליטיק
 שעה• 8 אויף 12 פון ארבייטם־טאג ד״יער פערקלענערען צו מאל א

 זיך אונטערנעהמער די האבען בעוואונדערונג אלנעמיינער דער צו
 לאנדאנער אלי; אויף און קאמפף אהן כמעט אונטערגעגעבען

 שעה׳דיגער 8 אג' געווארען איינגעפיהרט אין ־.פאבריקען א
.ארב״טם־טאג

 דא־" די פון בעווענונג דער צו איבערגעהן מיר וועלען יעצט
 ענט־־ דער אין ראלע גריויסע אזא געשפילט האבען וועלכע ,קער׳ן״

פאציאלחם. ענגלישען דעם פון וויקלונג
 , פריה גאנץ טאג יעדען ? דאקער א אזעלכעם ראם אין וואם

 האלב־ מחנה נאנצע א (*דאקען לאנדאנער די ביי זעהען מען קען
 רועלכע מענשען, די אט .מענשען הוננעריגע און נאקעטע
 אונטערנעהמער הנם ווען מאמענט, דעם אויף הכנעה מיט ווארטען

 ארבגיטם־־ קויפען און שלאף פון אויפשטעהן פארגעלוסטען זיך עט וו
 ,אוים קומט אופן אזא א־ויף דאקער׳ן. די זענען דאם אט הענד,

 טאג איין ארבדטען וועלכע טאג-ארבגיטעד, זענען דאקערען די אז
 אג׳אנדערעץ, אויף איבער די געהען מארגען האפען, איין אויף

 אר־ קיין מט גאגצען אין בעקומען די אז זיין, קען איבערמארנען
 אויף צעהנער די "למגען :זאגט מען ווי געצוואונגען, זענען און במט
 ניט איז דאקער דעם פון ארבמט די וואם אלמן דאם .פאליצע״ דער
 קען ער טרויעריג. גענוג לאנע זיין שוין מאכט שטענדיגע, קיין

 עסען, צו וואס האבען מארגען וועט ער אז ,זיכער זיין ניט קיינמאל
 אב־ גאנצער דעו־ פאנאנדער זיך וויקעלט טאקע איהם פאר און

כמעט ליידעט דעם חוץ א עלענד. האפנונגס׳־לאזען רעם פון גרונד

 איינריב־ פערשיעדענע זיך ס׳נעפינען וואו .האפענם די הייסען ״דאקען" *(
 דאש — ,דאקערס״ .שישען די פעריכסען צו און אויסלאדען , אנלאדע; צום .טונגען

. אגלאדער דאפענם די ביי טרענער ייגעןז
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 ר^ד ייו ,קאנקורענץ דער פון פיעל אזוי עט ארבי״יטער שום קי.ין
 ביי ארום זיף דרעהען וועלכע , מאן הונדערט עטליכע פון . דאקער

 פער־ און צעהנדליג עטליכע נאר ארבייט בעקומען דאק, דעם
 בעךינ= אלע אן שמחה מיט נעהמען גליקליכע די אז ,זיף שטעהט

* ־ןז עט זאלען זיי שוועד ווי ,ארבייטם־געבער דעם פון נונגען
 איז דאקען די ביי ארבייט דער אין צרה ערגסטע די נאד

 "פערמיטלער־ זאגענאנטע די געוועזען יאהרען ־ער80 די אין
 ניט געוועהנליף האבען ,דאקען די פון בעלי־בתים די .סיסטעם"
 אונדיסציפלינירטער דער דירעקטמיט דעסאבמאף שליסען געוואלט

 עסק האבען געוואלט בעסער האבען זיי מאסע; אונארגאניזירטער
 מען וון אדער ,פאדריאטשיקעם בעקאנטע עטלןכע מיט גאר

 נעוועזען זענען וועלבע ,"קאנטראקטארען" לאנדאן אין עי רופט
 אופן אזא אויף .ארבייט די ערפיעלען זאל מען פעראנטווארטליך

 דאקער, און אונטערנעהמער עם ד צורשען אריינגעריפען זיף האט
 גאנצע געקויפט האט קאנטראקטאר דער קאנטראקטאר, דעד

 ער האט דערנאך און דאקערען די פון ארבייטס־קראפט מאסען
 איבעדגעגעבען גאנצען אין פעראנטווארטליכקייט זיין א־ויף זיך פוץ זיי

 סןסטעם דיעזער ביי ווי אזוי .אויסנוצען צום קאפיטאליסט דעם
 לוין ז:יער אין ,דאפעלט ווערען עקספלואטירט דאקערן די פלעגען

 איבעד איז דעם חוץ א נידעריגער. א זעהר געווען זיך, פערשטעהט
 האבען יענע און נעוועז^ן ניט קאנטראל קי״ין קאנטראקטארען די

 שווינדלען פרעכסטע די מיט זיך בענוצען אונבעשטראפט געקענט
.ארבייטער די מיט אבמאכען זייערע אין

 דעם אויפגעוועקט שטארק האט פערמיטלער־סיםטעם" די"

 כאראק־ א זעהר געגעבען איהר האבען זי״י ,ארבליטער די פון כעם
.״נעגער־האנדעל״ :נאמען טעריסטישען

 גרויסע אונגעהוירע א לאנדאן אין פיהרט לעבען טרויעריג אזא
 אז ,נענלויבט ניט מען האט צייט לאנגע א .טאג־ארבליטער מאסע

 וואהנונגם־ בעשטימטען קיין ניט האבען וועלכע לומפען, די אט
 קענע^נעהמען זאלען פערדינסט, בעשטימטען קיין ניט ארט,

.קאמפף ארגאניזירטען אין אנ׳אנטהי״יל

 ענגלישע די זאך וד ףוי’א געקיקט האבען אזוי ניט נאר
 מען עינם, ב האבען יאהרען ־ער80 ם־וף אין סאציאליסטען.

 געווענדעט סאצןאליזם עננלישען פון אנפיהרער אנדערע נאף און
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 טאג ישדשן דאקשד׳ן. די אויף אויפמערקואמקייט שרנסטש עישר
 פלשגשן וושלכש ,מאסשן די צוויששן בשווייזשן זיף זיי פלשגשן

 האלטען דארטשן פלשגשן און ,דאקען די אויף פשררינגשן רף קומשן
 גיכשן אין און וושלט. ניישר רשד פון אידששן די וושגען רשרשן
 ארבי״יטשר־מאסשן, שחורה׳דיגש מרה די פין פשרזאמלונגשן די האבשן
 וושט גאולה די וואנשן פון ווארטשן פשרצועיפשלט פלשגשן וישלכש
 מיטינגשן. רשוואלוציאנערש פלאמשנדש אין פשרוואנדשלט זיף קומען,

 זשנען פראפאגאנדש סאציאליסטיששר דשר פון קשרנדלעף די
.באדשן גוטשן א אויף גשפאלשן

 דאקשר׳ן אבגשריסשנש די האבשן 1889 יאהר אין שוין
 פרא־ לאנדאנער פון פרייר און בשוואונדזגהנג גרויסשר דשר צו

 ,קאפיטאליסטען די פון שמערץ נרשסטען צום און לשטאריאט
 . פשרכאנד גוט־ארנאניזירטשן און שטארקשן א אין פשראייניגט זיף
 דך פון גשפאדערט פשרבאנד דשר האט יאהר אייגענשם רעם אין

 אריוים־ און ארבגיטם־ל־וין רשם הזגכשרען זאלשן עי אינטשרנשהמשר
 ,זיף פערשטשהט ."קאנטראקטארשן" די דאקשן די פון יאגשן

 אנגשהויבשן זיף ס׳האט —.שנטזאגט האבשן קאפיטאליסטשן די אז
 צי צוגשצייגשן האט דאקשרען די פון שטרייק דשר אשטרייק...

 4 וושלט ציוויליזירטשר גאנצשר דשר פון אויפמשרקזאמקייט די זיף
 אויפלשבשן דאם סיי ארויסגשרופשן האט בשוואונדשרונג אנ׳אלגשמיינע

 אונגשהוישרש די םי.י ,אתעיטשר־שיכט דערשלאגשנשם דיעזען פון
מאן. טויזשנד 180 ביז שררייכט האט וושלכש שטרייקשר, צאהל

 און שטיצש אשנשרגישש בשקימשן האבשן דאקשישן די
 ארבייטשר■ לאנדאנשר די .פראלשטארישר*חברים די פון הילף

 שטרייקשר די פאר צוזאמ^נצוקלייבען גשלונגשן איז ן יי ל א
.רובל 450.000
 רייטש־ פון שטיצע בעקומשן אויף האבשן דאקשר׳ן די נאד

 וועגשן ידיעה די ווי גלייף .אמשריקא און פראנקרייף ,לאגד

 ארבי״יטשר דארטיגש די האבשן אויסטראלושן, עררניכט האט שטרייק
 האט וישלכש שטרייקשר, ך פאר זאמשל־ליסט א ארויסגשלאזשן

 איו גשלד דאם ;רובל 300.000 גענשבשן טשג שטליכש אין
 לאג־ פון קאסשש דשר אין ט^לשנראפיש געווארשן אבנעשיקט

.פשראיין דאנשר
 אונשר־ האבשן דאקשן לאנדאנשר די פון אייגשנטדרמשר די
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 אצערשפליטעדטער מיט ניט פנים אל פנים בעגעגענט ווארטעטזיך

 פעראייגיגטעו דעם מיט נאד טאג־ארבייטער, אונגליקליכע פון מאסע
 געוועזען איז קאמפף אזא .וועלט גאנצער דער פון פראלעטאריאט

 ע.יש" אנערקענען געמוזט האבען זיי .קרעפטק עיערע איבער
 דער צו הוספה א בעקומען האיען ארבייטער די :ניעדעדלאגע

 ן5געוואר? אבגעשאפט איז "נע!גער־האנדעל" רער און שכירות
.אייביג אויף

 ד?נם געמאכט האט (1889) שמדייק דעם פון ערפאלג רער
 טאג־ ענגלישע אלע צווישען פאפולער זעהר פעראיין" "דאקער

 חור ,דאקען די איויף געארבייט האבק וועלפע ,ארבמטער
 אין כמעט ,שעה פון נאר ,טאג פון מט גקואקסען איז פערבאנד

 צאהל די .אבטיילוננק געעפענט זיך האבק לאנד אין האפען אלע

 מאן 60.000 ביז ק״רייכט יאהר איין אין האט מיטנלידער די פון
 מך איז ראקער לאנדאנער פערבאנד קליינעם דעם פון און

 די א־ויף ארבי״יטער די פון "פערבאנר גרויפער א אויסגקואקסק
אירלאנד". און עגגלאנד גאנץ פון האפען ווערפען, דאקק,

 דאקער׳ן די פון פעראיין ד?נר האט ־?נר־יאהרש90 די אין
 ענגליעען פון געשיכטע דער אין ראלע גרויסע א זעהר געשפיעלט
 ער האט ,אונטערנעהמער די איבער זיעג דעם נאך . סאציאליזם

 מעסיגער דער געגען קאמפף אונאיויפהערענדען א ערקלערט
 געהאל־ אלץ נאך זיך האבען עס וועלכעד ביי ריכטונג, ליבעראלער

.פעראיינען ארב:יטער אלטע די פון סך א טען
 ־ער80 די מיטען אין נאך אז נעזעהען, שוין האבען מיר

 ערפאלג אגרויסען נעהאט סאציאליזם דער שוין האט יאהרען
 פון .ענגלאנד פון ארבי״יטער־פעראיינען פערשיעדענע ציוישען

 מףועזען יאהר ־טען 1899 ביז םאציאליסטען די זענען דעסטוועגעץ,
.מינדערהייט קליינע א

 אז ,ארויסגעוויזען זיך האט יאהרען ־ער80 סוף אין נאך
 צווי״י אויף צוטי״ילט זיך האט ארבליטער־קלאסס ענגלישער דער

 זאגענאנטע די געשטאנען זענען זייט איין אויף לאגערן. נעגענזעצלןכע
יומסטען/ ,אלטע

 די פון הויפט־אויפגאבע די אז געהאלטען, האבק עי
 הילף' גענענזייטיגע ארגאניזירען צו איז ארבי״יטער־פערבאנדען

געשטאנען זענען ציעלען קאמפפ׳ם די וו. ז. א. פענסיאנער־קאססק
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 ארבי״יטער די דארפען מגינינג עיעד לויט פלאץ. צוחיטען רעם יף1א
 איבער־ שטיעבונג דן .פאליטיק מיט פאינעמען ציפיעל נישט זיך

 געזעלשאפט, רער פראדוקציאנס־מיטלען אין ווערקצזיג אלע צוגעבען
 זאגאר פאיטאזיע; נעפעהרליכע א פאר פארגעשטעלט זיי ז.יןד האט

 האט ארבןיטם־טאג ה׳ריגען5שן8 אג׳ פארלאמענט פון פאדעיונג די
. אפאזיציע שארפע א ארויסגערופען עי ביי

 זענע פראגראם געגענזעצליכער א ,אנ׳אנרערער גאר מיט
 סאציא־ די — יוניאניזם" ני.יעם״ פין אנפיהרער די ארויסגעטראטען

 קאמפפם־ נאד געשטעלט זיך האבען פעראיינען זייערע ;ליסטען
 *שטרייק ספעציעל געוועזען ז:,ננען קאםסעם *עיער אויפגאבען,

 גאנצער דעי־ אז ,געפרעדיגט האבען סאציאליסטען די .קאססעם
 איין אין פזךאיינינען עייך דארף קלאסם ארבי״יטער־ ענגלישער
 עיער פון איויפגאבע ערשטע די און פארט:י פאליטישע מעכטיגע

 געזעצליך א פון פאד.רונג די זיין דארף פאליטיק פראקטישער
. ארבייטס־טאו. שעה׳דיגע 8 בעשטימטען

 סאציא־ די פון שטים דעו־ צי וואם ,דערויף קוקענזץג ניט
 ארבליט^ר, מעהרער אלץ צוציהערען אנגי׳נהויבען זקד האבען ליטט^ן

 איינפלוסרייכער קיין געוו^זען ניט באמת יאהרען ־ער90 די אין איז
 פראג־ סאציאליסטןשע די אננעהמען גאנצען אין זאל וועלכער פי^ראיין,

 דעסאלטען פון אנפיהרער די ג^ג^ב^ן האט אומשטאנד דיזער ־ראם.
 קל;ין א אלם פאציאליסטען ןרי5ל?5יםצושט?1אר מעגליבקייט די יוניאגיזם
קראפט. פאקטישע שום קיין האבען ווזנלכע בונטאוושטשיקעס, הייפעלע

 אומג^ביטעי נאגצען אין האט דאקערן די פון פעראיין רער
 ארט אנ׳אנשטענדע:;ן פערנומען גלייך האט ער לאגע. פאקטישע די

 איהם מיט צוזאמען און .ארבמטער־ארגאניזאציעם די צווישען
 פרינציפען די פערשפרמטען צו בר.:יטער אנגעהויבען זיך האבען

?ניאניי־ם". "נייעם פון
 געהאט, פערבאנד דאקער דער האט איינפלום גרעסשען דעם

 1889 יאהר אין .ארבניטער אונגעלערנטע די א־ויף כל, -קידם
 פערבאנד א גענרינדעט ניו-קעסטעל פון טאג־ארבןיט^ר די האבען

 פער־ לאנראנער דער שטעדט. ארומיגע אלע א־ויסגעבאפט”דאט וועלכער
 ט־ויזענדער צעהנדליגע גאנצע האט׳בעקומען געז־ארבי״יטער פון באנד

 אויפגע־ ווי;רער האט עם .פראוועץ דער אין מיטנליעדער •נייע
 .אייזענבאהן־ארברטער״ פון פערבאנד ,אלגעממנער רער ■לעבט

7
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 יאחד ־טען !88 9 איין רעם פון משך אין איו דאקער׳ן, די אדאנק
 די אין אנטיילנעהטער די בון צאהל די געווארען פערגרעסערט

 נייץ אלי,? די מאן. 200,000 גאנצע אויף ארבי״יטער־פעראיינען
 סאציא־ די פון אנהענגער פייערדיגע געוועוען זענעץ עלעמענטען

 פון קאנגרעם דער .יוניאניזם" ני_יעם" פון פרינציפען ליסטישע
 ן2־ט19 דעם האט אייוענבאהן־ארבניטער" פון פערבאנד "אלגעמיינעם
 האלטי;ן דך דארף פעראיין "דער בעשלאסען: 1890 נאוועמבער

 רער טיט פערנעהמען ניט דך און ,קאטפפס־פאדציע ויין אויך
...אונגליקספאל־קאפעם״ און קראנקען־קאסעם בון איינריכטונג

 נאציאנאל־ פון גענעראל^סעקרעטאר רער שרי.יבט—"מיר"
 "שטעלען — ארבגיטער טאג און ארבי״יטער גאז די פון פערבאנד

 ענגלאנד" אין ארגאניזאציעם טעכטיגטטע די פון איינע פאר יעצט
 אצייטפון אין העלפען—הילפטיפארם אין נאר אנערקענען מיד

 קראנקע, פאר קאסעם די ניט ווערדע קירן האבען מיר פאר . שטרייק
 צו אין אויפגאבע איינציגע אונוער ,וו. ז. און ארבי״יטםלאזיגע

.דנטאג־ארבי״יט״ די פארניכטען און ארבגיטס־טאג דעם פארקירצען
 ניט דך האבען יוגיאניזם נייעם דעם פון נצחונות די

 צווישען .ארבגיט פראסטע פון געביעט דעם טיט בלוין בענרענצט
 דך בעמערקט ארבייטער נעל^רנטע ה פון פעראיינען אלטע די

. סאציאליזם צום לינקס אויף ווענדונג שטארקץ א אויך
 איו דענדן אין קאנגרעם דעם אויף 1889 יאהר אין נאך

 יף1א געוועזק ארבייטער־קלאם ?ננגלישען הגם פון מעהרהייט די
 אלטען פון אנפיהרער ה?ר .ריכטונג אלטער הנר פון זייט הור

 נצחון אפאלקאטען געהאט דא האט בראדערם יוניאנחם
 אויף יאהר, קומענדיגען אין שוין נאר סאציאלןסטען. די איבער

 שארפן? א ארויסגעוויז^ן זיך האט ל ו פ ער וו י ל אין קאגגרעם דעם
 אפילו ;ארבגיטער־קלאס דעם פון אנשויאונגען די אין ענרערונג

 מויערער, די פון פערבאנד דעו־ בראדערסט, פון פערבאנד דער
 ארבגיטם־ שעה׳ריגען 8 אג׳ פאר ארויסגעזאגט ענטשיעדען דך האט
 פעראייניגטער דער" פון אויספיהרוננס־קאמיטעט דער . טאג

 דער אין אויסגעוועהלט האט מאשןףבוי־ארבגיטער" געזעלשאפט
 ם ערג ב "ני-י־יוניאעסטען בעוואוםטע2 דעלעגאטען זיינע ן פ צאהל

 פיהרען צו פפליכט די ארויפגעלעגט זי.י אויף האט ער און ן ע ם אין
גען ויו• געזי׳־ץ א ר^פ *יצ$טוג$ אענערגישע קאנגרעס דעם א־ויף
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 זענען גייסט אייגענעם דעם אין .ארבצטם־טאג שעה׳דיגען 8 אג'
 טשעסליארעם ארגאניזאציע רער פין רעזאלוציעס די געוועזען

 אנטיילנ^המער מעהרהייט דן ווארט, איין טיט .טאג־ארבייטער און
 דער יף1א געשטאנען אה קאנגרעם ר ע ל ו פ ר ע וו י ל דעם אריף
.פאציאלןסטען די פין זייט

 "פון פאלגענדעם: געשריבען דעם וועמון האם ם ערג כ
 געזעלשאפט די און מלוכה די אז ,45 פאדערען בעשטימונגען 60

 עקספלואטאטארם. די געגען עקפפלואטירטע די פערטחידיגען זאלען
 שעה׳דיגען 8 אב' וועגען פראג^ די אויפשליסען זאל מען אויב

 פארשטעהער 20 אלע פון אז ארויפווייזען זיך וועט ,ארבייטם־טאג
 שטאנד־־פינקט חום אויף 19 שטעהן ,ארבייטער־פעראיינען די פון
 רער וועגען פראגע רער אין אפילו גאר ,פאציאליפטען די פץ

 פאציאלים- האבעןמיר, ארבייטם־טאג, נון פערקירצונג געזעצליכער
 די האבען מיד אז ,מעהרהייט בעדייטענדע אזא עררייכם ,טען

.נצחון״ אונזער פייערען צו רעכט פאלע
 פון מעהרהייט די האט קאנגרעסען שפעטערדיגע די אויף

 די אנגענומען ענדליך פראלעטאריאט ענגלישען ארגאנןזןרען
.פראגראם סאציאליסטישע

 איז קלאסען־קאמפף פראלעטארישען דעם פון ענרציעל אלם
 פראדוקציאנס־מיטלען אלע פון איבערגאנג דער געווארען אנערקענט

 ארויס־ איז ארבי״יטם־טאג ש-ה׳דיגער 8 דער געזעלשאפט; חור צו
.אויפגאכע פראקטישע נאהענפטע און וויכטיגסטע אלם ,געטראטען

111^
 ריכטונג אלגעמיינזג די צושטאנח היינטיגער דער

פון ^נטווינןלונג ווייטערךעע די און )טענךענצ;עם(
* ארבייטער־פעראיימגן ענגלישעא.די

 ג^זעהען, שוין מיר האבען קאפיטעל פריהערריגען דעם אין
 אויף שוין זיך געפינט ד נ א ל ג נ ע אין סאציאליזם דער אז
 ,טי״ינען ניט מען דארף דעסטוועגען פון נאר .באדען פעסטען א

 מעהרהייט די איז ארכייטער־פעראיין ענגלישען יעדען אין אז
 פאר שטעלען פעראיינען ענגלישע אלע אז און סאציאליסטען,

 געמי״ינזאמען איין מיט דורכגעדרונגען איז וועלכע מאסע, איינארטיגע א
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 יף1א היינט נאף ארבייטזוד־מאםע דל צופאלט ענגלאנד אין .גייסט
 און ארכליטער אונגעלערנטע איליף :גרופפען אבגעזונדערטע צוו?י

 קגין ניטא אפט איז גרופען בלידע די אט צווישען .געלע־נטע
 אין לאגע זללער אולף אזיוי אינטערעסען זייערע : סאלידארלטעט

.פערשלעדען זעהר אפטמאל זענען געזעלשאפט חור
 פראלע.אריאט ענגלישען פון צושפאלטונג אלנערללכע דל אט -

 ארבליטער־ די פון חאראקטער רעם אולף שטעמפעל זיין אולף לליגש
 און ארבללטער געלעהרנטע דל פץ פעריאנדען דל .ארגאניזאצלעס

 שארף ,אייגענארטיגע צרויי פאר שטעלען אונגעלעהרנטע דל פון
.בעקאנען באלר זיף וועלען מלר וועלכע מלט טיפען, אבנעגרענצטע

 פעראיינען ארכללטער אוננעלעהרנטע דל פון פארשטעהר אלם
 ארבליטער דל פון "פעראיין בעקאנטזון דעם נעהמען מלר וועלען

,אלרלאנד״ און עגנלאנד גאנץ פון אוןהאפענם ץ2ווערפ; דאקען, אולף
 הויפט־שטרעבונג די אה 1889 לאהד אלן נצחון חום נאף

 א־ויף אנגעווענדעש געוועסון פראפעסיע עיער אין דאקער׳ן דל פון
 פעראיין חום אנצוערקענען אונטערנעהמער דל נולטען צו ,חוס

 נאד ארבייטער, איינצעל& מלט נלט אבמאף דעם שללעםע; און
 פראקטל־ דאס ווי ,פעראיין פון סעקחגטאר" "גענעראל חום מלט

 דל וואו אינדוסטרלע, ענגללשער חור פון צווייגען אלע אין זלף קלרט
 אולפגאיע *דלעז פערווירקללכען . ארנאנלזלרט גוט זענען ארבייט?ור

 וועג אולפ׳ן אונמ?וגליף: כמעט געווען דאקער־ארכייט חור בי-י אלז
 אונמעגללף געווזון ס׳־.לז וועלכע מנלעות, אז^כע געשטאנען זענ?ון

 מעו וול אדער ,פעראיין גאנצען א מלט אנ׳אבמאד .יעזייטלנגען צו
 •וצ לייכט אלז — אכמאך" קאלעקטיווער א״ ענגלאד אלן עם רופט

 געצ־ איז אונטערנעהמער חור ווען ®אל׳ רעם אין נאר עררייכען
 אזעלכע .ארבייטער געלערנטע מלט צוטהאן האבען צו וואונגען

 פעראייניגעו ,או. סף, קיין דא נלט פערהעלטענלסמעסלג אריויטעראיז
 צווייגען דל אלן איז חורלכער .שוועד נלט איז פערכאנד איין אין זיי
 זעהר אונטערנעהמער דעם פאר אריעט קוואליפיצירטער דער פון

 די אנערקענען וועלען ניט און איינצו׳עקשב׳ען זיף ריזיקאליש
 "אר־ אהן בלייבען גאנצען אין קען ער .פערבאנד פץ פאדערונגעץ

 בדיל־דל גאנצען אין איהם פאר הליסט עם וואם ,׳,בייטער־הענד'

• רו^חן
 ארבייט די י יאקק יי איייף זאף די בעשטעהט אדי ניט
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 און ,אנלאדען דעם אין הויפטזעכליך בעשטעהט דאקען די אויף
 די אין סחורות אויסגזגלאדענע טראגען שיפען', די לארען אויס

.האפען־לאגערען

 מעי .קראפט פידשע נאר זיך פאדערט ארבגיט אזא צו
 צופעליג אין וועלכער פויער יערער .געוואוינהויט שום קיין דארף

 כמעט ארבייט די ערפיעלען קען ,דאקען די אויף ארייננעפאלע;
 אר־ וועלכע דאקער, פראפעסיאנעלער רער ווי ,ערפאלג אזא טיט
 בעלי־בתים די .יאהרען צענדליגע גאנצע האפען אויף שוין בי״יט

 פרייהע פארראט בעדייטענדען א שטענדיג האבען דאקען די פון
 צו• מען קען ארבעטער פשוטע לגידיגע, דען ,ארבייטם־קראפט

 עגגלישער גרויסער יערער אין גענוג איבער געפינען צייט יערער
.שטאדט

 ראקער׳י די בני ארבליטם־בעדינגינגען שווערע די דורך
 די געגען שטעלען ענערגיש געקענט אונטערנעהמער די זיך האבען

 אין נאך .ארויסגעשטעלט האט פעראיין רער וועלכע ,פאדערונגען
 הערען אנגעהויבען וואם נאר זיך האט עם ווען ,1888 יאהר

 קאמ₽ פריוואטע די האבען דאקער׳ץ די ישען צח אונצופרידענהייט א
 אין פעראיינינען צו זיך געהיילט דאק^ן לאנדאנער די פון פאניעם

 אי: פערבאנד דעם פון בראש און ,פערטהגידיגונגם־פערבאנד א
 אינדיען".: אונד לאנדאן פון קאמיטעט "אלגעמיינער דער געשטאנען

 אנ= ענערגישען אב׳ גענומען האט קאמיטעט אלגעטדנער דער אט
 פרייען פון "ליגע גענאנטער ;א דער פון גרינדונג רער אין טייל

 .־ארויסצו אויפגאבע הויפט איה־ געהאט האט וועלכע ,ארבי״יט״
 " ארבץטער־פעראיינען די פון "דעספאטיזם" דעם געגען טרעטען

 שריי־ אין יבען ל און אבמאך" "קאלעקטיווען דעם געגען קעמפפען
 בורזשואזיע רער פוץ גן־ערן פערלארענעם דעם רעקלאמעם ענדע

 אר־ ע נ ל ע צ נ י י א צווישען אבמאכען פרייע קאנקורענץ, פרי_יע די
 שום קי.ין געהאט ניט האט ליגע די . אונטערנ,המער און בגיטער

 געדוננעגע עיערע אץ א־נטערנעהמער די חוץ א ערפאלג:
 אבפאל דעם פון ארבגיטער צאל קלגינער א אריין ר גא אה אגענטען

 זעלכע א . פראלעטאייער— לומפען אומגליקליכע פראלעטאריאט, פין
 .גראשען א פאר נשטה עיער פערקייפען צו גרגיט שטענדיג זענען

 וועלכע ׳קאפיטאלען די בחנם געווארען פערלארען זענעץ סוף כל סוף
 אריין הימעל אין צולויבען געוועזעןאויף מנדב האט בורזשואזיע די
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 פון פערזאטלוננען שרייענדע די :ארבמט "פרייע" בעריהטטע די
 ארגאניזירטען דעם ביי אהיפגערופען ניט האט ליגע־העלרען די

 פעראכטונגס־ א בלוין נאד ,פחד שזם קיין פראלעטאריאט
.שטמכעל

 צודרעהען צוריק אונטערנעהמער די פון פראבע די אויב
 אין איז יאחר הונדערט נאנצע אויף נעשיכטע דער פון ראר חום

 איינצעלנע אין אייגגעגעבען דאך זיך האט ,געלונגען ניט אלגעמיין

 מאשען אייניגער עררמכען צו ארבמט פשוטער רער פון צווייגען
 יענע צו טאקע געהערט דאקען די אויף ארבמט די .אנ׳ערפאלג

.ארבמטס-־צווייגען
 וועגען דאקען־פי^ראיין פון פאדערונג די אויף תשובה א אלע

 פון קאמיטעט ,אלגעממנער דער האט ,אימא־ קאלעקטיווען א
 אויף "בלאנקען נענאנטע זא די אייננעפיהרט אינחען" און לאנדאן

 אזעלבע געהאט האבען וועלכע אדבמטער, די נאד ארבמט". פרייע
 ארבמטער, יערער און דאקעי, די צו צוגעלאזען טען האט בלאנקען,

 שוין אלמן דערטיט זיך האט ,בלאיק אזא גענימען האט זועי^כעי
 פון און אבטאך קאלעקטיווען דעם פון זיך זאנען אבצ פערפליכטעט

 ,ארבמטער יענע דאקען די אויף דערלאזען צו ניט פאדערונג חור
 אופן אזא אויף . פעראיין פון מיטנלידער קיין ניט זענען וואם

 אונטער־ די וועלכע ,סיסטעם דער צו צוריק אום זיך קעהרעןטיר
 אין פראקטיצירט ברייט ,שיין וומסען ר מ ווי ,האבען נעהטער
 בע־ דאטאלם איז וועלכע און יאהר־הנדערט צ־טען X אנפאנג
אדאק־טענט'. "צשטעלען נאמען דעם אונטער געוועזען וואופט

 פון שוועל דער אויף האט דאקומענט" א "צושטעלען דאם נאר
 דאקען־אינטער־ די אין געהאט ניט הונדערט יאהר צוואנצינפטען

 יאהר 75 ווי פעראיינען, די אויף ווירקוננ שלעכטע אזא נעהמונגען
 ,העלפט אויף געלוננען נאר דאם איז אונטעינעהטער די .צוריק

 דעם אין אריינגעפאלען אלמן זי״י זענען גראד נעוויפען א ביז און
 די פאר גענראבען ענערגיע פיעל אזוי טיט האבען זימ יועלכען גרוב,

.דאקער׳ן ארגאניזירטע
 זענען פעראיין דאקער׳ן חום פון טיטגליעדער די נאר ניט

 יעדער ;אונטערנעהטער די פון בעדינגונגען די אויף געגאננען ניט
 צו אבגעזאנט אויך זיך האט ארבייטזנר ארענטליכער וועניג פיעל

"צעטעל־ אויפדרוק דער .ארבייט״ פרייע פוז בלאנק א״ געהמען
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 שווארץ־" ווי פעראכטונגכ־־נאמען אזא נעווארען איז ■ארבגיטער"
 זין׳ גיוכטיג^ן און סאראלען אין עלענדכטע, דן גאר נאר (.*פוסןגער"
 יף1א ארבגיט נעהמען מ־וצה זענען לומפען, לעצטע די ארבגיטער,

 אלנע־ רן פערראטהען און אונטערנעהמער דן פון בעדןננונגען .דן

 בלאנקען ט מי אז ,יםגעווןזען1אר זיף האט סוף כל ף1ס זאך. מגעע
 דאקען־ דן פון אבפאהל ערגסט^ר רער נאר אהן ■קומט

 ארעגעלמעסיגע צו פעהיג ניט נאר זענען ווזנלכע , ארכייטער
ארבגיט. ענערנןשע -און

 ענגלישען א . שסדייק-ברעבער א עננלאנד אין מען רופט ואר׳ן־פוסינער ש *(
 נאטען דעם מים ווי , בעליידינק נים ערגער זאך שום קי־ן מיט מען קען -.ארבייטעי■

.,^שוואר׳ן־פוסיגער•

 ,אונפראדוקטןוו פיעל אזוי א־ייף געוועזען איז ארבגיט זייער
 דן .ריוח שום קיין געגעכען נןט קאפןטאלןסטען דן האט זן ■אז

 לעכער־ און טר׳ויערןגער א זעהר נעכליכעןאין זענען אונטערנעהמער
 כדי פעראיין דעם פערגןכטען אלט געו! האבען זיי לאגע. •ליכער

 נאד איהם זרי האכען כאמת און ריוח, דעם פערנרעסערען תיו•
 אכזאגען נעמוזט דערןכער זיך האכען »גי . .פערקלענערט

.פלאן זייער .פון
 אנגעהייכען וויעדער האכען דאקען־קאמפאניעס אלע כמעט
 ארכייטער רן פון מיטגליעדער דן ארכייט אויף ־צוצונעהמען
.פעראיינען

 ארוים־ געלונגען ניט אונטערנעהמער די איז א״פן אזא איויף
 רער נאר ,דאקען די פון ארכייטער ארגאניזןרטע דן ־צושטויסען

 פון פאדערונגען זיינע עררגיכט נןט א־ויך האט דאקען־פעראיין
 כילדען כלאנקען" מיט ארכגיטער דן" .אבמאך קאלעקטןווען א

 שטארק שטערען און ראקערן דן פון טגיל בעדגיטענדען א אלץ .נאך
 צו מעגליכקייט די און פעראיין פון טהעטןגקייט פרןעד;ןכע די

 צייט דער אין שווארץ־פוםןנע"י צאהל אנ׳אונבענרענצטע געפיגען
 זיין פון קראפט דן אב שטארק שוואכט ,שטרייק א .פון

.קאמפפס^פאליטןק
 קען דאקען דן אויף ארכגיט דער צו וואם ,אומשטאנד רער
 ניט שלעכט זעהר ווןרקט ארבגיטער, פראסטער יערער ■צוטרעטען

 אויך נאר ,פעראיין פון טהעטיגקגיט א־ויסערליכע דן א־ויף נאר
 טגיל כעסערען דעם צווישען אפילו .לאגע אינערלןכע זיין אויף
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 דא׳ אויך אה פזוראיין, אין ארגאניזירט זענען וועלכע ראקערן,
 אוןבעשטימ₽ שטענדיגע א האבען זאלען וועלכע ,ארבעטער יועניג

 ארבייטם־בעדינגונגען זעעחו וויפען גוט זאלען וועלכע טעארבי״יט,
 אנ׳ארגאני־ צו נעוואהנט זיין זאלען וועלכע ,הויפבזעכטלןך און

 גרעסטער חור .חברים וי טיט געמיינזאם טה::טעקי_יט זירטע
עלעמענטען. צופעליגע מענע, אנגעק פון בעשטעהט פעראיין פון טי״יל

 פראפעסיעס" "פרייע זאגענאנטע די פון שליט־מזל׳ניקזום די
 זיך האבען וועלבע ,זשירנאליסטען לעהרער, אדוואקאטען,—

 זענען וועלכע ,פאבריק־׳ארבעטער ,שטאנד ז?ןזור פון אבגעריסען
 אונניוהויערע די ארטעע, ארבי״יטם־לאזיגע די אין אריינגעפאלען

 געוואו־ען ארויסגעווארפען זענ?ון וועלכע ,דארף־ארבעטער מאססע
 לאגד־ דער אין שטילשטאנד דעם צוליעב אדיין שטאדט אין

 ,מאספע פערשיעחון־פארביגע גאנצע די אט — ווירטשאפט
 פון צווייגען פערשןעדענע פערפל״צען בר־ויט, נאך זיך יאגענדיג

 זיך, פערשטעהט דאקען. די פון אויך און ארבייט פשוטער חור
 זענען וועלכע ,שלימ־מזל'נןק?ום שטענדיג־וואנחגרנחו די סיי אז

 כיו ,לוטפעךפראלעטאריער די צו עהנליך פפיבאלאגיע זגיער נאך
 בעדערפניסעץ קלרנע ז?יערע טיט דארף־ארבלטער געוועזענע די

 און ןןנערעש פעד\ג מנהר ניט זענען — פערשטאנד שטא.לזגן און
 ארבייטער־פעראיינען. ח פון קאמפף שוו^רען חום פיד׳רען צו פעסט
 וו??נע אבער שטורמןשע צו פעהיג נאר אה וואנחור־פאלק דאס

 גלייב" טיט באלר זיך פזורבייט ווןולכזו ,אויפברויזונג^ן י?ורנד?ו1ד
 אה/ב׳ריג^ר טיט »אגאר אדער פערצווייפלונג און גילטיגקייט

.שטימונג
 זיי קענזון דארף^ארבגיטער מווו^זענזו די אנבעלאננט וואם

 קעמפפענחון פון יפגאבען1א אלג?ומ:ינ?ו די פערשטעהן שווער זעהר
 ניט געד!ן פיויזור פון לעבענם־אינטערעסען די .פראלעטאריאט

 הינטער זיך ס׳כהוט וואס חורפעל: אייגזונ^ם זיין פון ווייטער
.וועניג גאנץ איהם אינטערעפירט דארף ;יין פון ג־ענצזון די

 אן ווענדעט ער פוי חור וואס ,נאטירליך נץ גא איז חנריבזור
 זי-ין יף1א פאטיליע, זיין אויף נאר אויפמןורקזאמקייט נאנצע זיין

 אלע און ענינים געזזולשאפטליכזו אלע ;ווירטשאפט אייגענע

 אזוי איויף נאד איהם אינטער^פירען ;?רשיינונגען געזעלשאפטלןכע
 האבען צו ן ע ט ר א וו ר ע זע פון קען ער וויפיעל אויף פיעל,
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 כאמיליע זיין פאר אדער זיך פאר נוצען זןכערע יכען ג אין
 זעלבסט־ קיין ניטא לאנג שוין איז ענגלאנד אין אז טאקע, אמת

 אנ׳אטת׳ער דארט איז דארף-ארבכיטער רער ;פויערים שטענדיגע
 אבגעזונדערטען רעם צוליעב נאר .פראלעטאריער בעזיצטלאזער

 דארף־ רי נאך טראגען 7לעבען דארפישען אבנעשטאנענעם און
 קלכינעם אלטען רעם פון שטעמפעל רעם זיך אויף ארבייטער

. עדד־אייגענבהימער

 די אונז ניט דאקער־פעראיין רעם פון געשיכטע דן
 דער פון רעסטען די מיט בעקענען צו גענוי זיך טעגליכקייט

 *אנגע די בכי בעגרענצטהייט קלכינבירגערליבער אדער פויערשער
.שטאדט־ארבכיטער פאהרענע
 זיך האבען וואס נדבות. גרויסע דן ווען , 1889 יאהר אין
 זיכער האבען ,דאקער-פעראיין אין זיי-ען אלע פון געשאטען
 האבען וועלכע ,נעלד־סוטען נר־ויסע די און נצחין, דעם געמאכט

 גענעבען האבען ,פעראיין פון קאססע דער אין אננעזאטעלט זיך

 צאהל די איז ,שטיצע שטארקע יף1א האפען צו מענליכקכיט די
 אט נאד גיכקייט. אנ׳אונגעה־ויערער מיט געוואקסען מיטגי׳יעדער

 זיך האט פזךאיין דער קאמפף. שארפען פון צייט די מגרביי איז
 ר'*פ?נרמיטלי" רער פון אבשאפונג די און לוין ה^כערק א חך־שלאגען

 ;דאקערן אלע פאר נאר מיטגליעדער זיינע פאר נאר ניט םיסטעם׳'
 דינעץ זאל קאסע די אז ,בעשטימט ווערט צייט זעלבער רער אין

 קראנקהעט פון פאל אין שטיצע די :קאמפפם־צוועקעץ איויף נאר
 ארבכיטער אנגעקומענע די .אבגעשאפט ווערט וו. ז. א. אלטקייט

 גאנצזגן דעם פערלירען כם-באלאגהנ קליינבירגערליכער ז:יער מיט

 גץזעהן ניט פעראיין אין שוין האבען זכי .פעראיין צום אינטערעם
 און פאמיליעם, זייןגדזו פאר אדער זיך פאר נוץ דירעקטען קכין

 די אין אבשפארונג^ן זכי^רע אריין ם?ור1ב? זיי טראגען דעריבער
 האט יאהרןנן ־ער 90 די אין . הילף נעגענזייטינע פאר קאסעם

 שטארק אנגעהויבען דאקער־פעראיין פון מיטגליעדער צאהל די
 מיט־ 20.000 ווי טעהר ניט ער ענטהאלט יעצט און פאלען^

 אנ׳איבע־ נאר פיעלע זענען 20.000 די פון אפילו און גליעדער,
 צולי;יב הכיל פעראיין פון ארויס ניט טרעטען זכי ,לאסט י נערי

 אויף שטיצע קלכינע אחיסצוגעבען בעש:ימט האט ער חייל ם,ךע
פעראיין. פון מיטגליעדער פאר הקבורה הוצאות
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 ערפאלג מיט ערפילען ניט אלזא קען דאקער־פעראיין דער
 וועלכער צולןעב ניט אין קאמפפם־ארגאניזאציע אלם אויפגאבען ־׳»יונע
 פין גיפא כאראקטער דעם צוליעב נאר ,אורזאכע צופעלינער פ׳איז
 אין טהעטיגקייט, עין פיהרט ער וועלכען אין ארבגיטם־צווייג, דעט

 פון טהעטןגקייט דן זיך נ:;פינט בעדןננוננען אונגינסטןגע אזעלכע
 ך ן ל מ ה א נ ם י 1 א בעשטעהם וועלכע ,ארבי״יטער־פעראיין יערער

 די פאר שטענדיג שטעהען טאג־ארבייטער די .טאנ־ארבגיטער פון
 און שטרי-יקע; נרויטע פו; צייט דער אין ;פ־אגראם ■ראריקאלפטע

 ,אונטערנעהטער די טיט קאמפף שארפען יעדען אין איבערהויפט
 זעלבפטאפ־ זי״יער טיט מוסטער אלם פראלעטאריאט דעם די דןנען

 צייט פריעדליכער דער אין דצרפאר .בעגייפטערונג און פערונג
 איויף אב טרעטען אינטערעפען נעמענזאמע די אב; זיך עי קיהלען

 ארבי״יט ארגאנןזןרטע די און .נליכע פעח די פאר פלאן צועיטען :דעם
.פארשרןטע קלנינע מאכט

 קוואליפיצירטער דער פון ארנאניזאציע די אין היפך דער פונקט
 ארגאנן־ מופטערהאפט־געבויטע און גרויסארטיג די אט .׳ארבי״יט
 קאנסער־ אנ׳ענגער טיט דורכגעדרונגען רוב דאס זענען זאציעם

 וועלכע פאלייטיק, רעאקציאנערער פראסט אפטטאל און .וואטתוער
 נשמה נייע א אריינבלאענן יאהרהינדערט ־טעןх!х דעם ענדע זחל
 מיטעלאלטערליכער דער פון האפנונגען און אירעאלען אלטע די אין

 שיעף־בוי , מאכער קעסעל די פוץ פערבאנד דער״ .האנדווערקעריי
 די פון בילד כאראקטעריסטישעץ א פאר אינז שטעלט ארבייטער"

 קוקענדיג ניט י . ענגלאנד אין ארבעטער־פעראיינען אבנעשטאנענע
 שטעהט ריכטונג, פאצןאליסטישער דער פון ערפאלגען ע אל א־ויף
. אונבעריהרט גאנצען אין יוניאנחם אלטער דער דא גאך

 אחף צופאלען אינדפטריע שיף־בוי דער פון ארבי״יטער די
 די געהערען איינעם צו л .שיכטען שארף^אבגעזונדערטע צוויי

 שיף־בויער די—ארבי״יט קינסטלערישער מעהרער דער פון •ארבייטער
 דעם צו .שיפבויען דעם אין דירעקט זיך בעטגיליגען וועלכע

 די ארבי״יטער» פשוטע דן געהילפע, עיער געהערען אנדערען
 ,ארבגיטער נעלערנטע דן טיט צוטהין נאר האבען ערנעהמער1אונ

 הערשט רואם פיפטעם, דער לויט געהילפע. דך פון דינגען זועלבע
 אב הענגט ארבגיטס־לוין, שטיק פון סיסטעם דער ,ווערפען די -אויף
ו פרייז דעם פון זייט איין פון ארבליטער פשיט׳ן פון פעררןנטט דער
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 .פאדריאר גאנצער רער געווארען אנגענומען איז ס כען ...
י ז . ־ ■ ■•■י ד •י ״,«*^ירריי רער פין

 .ארבגיטסשטונרען צאהל רער פון — זייט טע. *וו"
 וואט זיף סטארען ארבמטער געלערנטע די אז ! .יךז פערשטעהט

 זגי וועלכע ,סומע רער ן פ ארבגיטער פשוט׳ע די אבגעבען וועניגער
.אונטערנעהמונג גאנצער ד-ר פין ומעןץ׳בע

 זענען, שיף־בוי־ארבמטער די אז אוים, קומט איפ׳ן אזא אייף
 אונטערנעהמער־ ,ארבגיטער פשוטע די צו בעציהונג דער אין

 מלחמה שארפע א איז דעם פון רעזולטאט רער .עקספלואטאטארען

 אייגענטליכע די — "בעלי־בתים דיערע און געהילפע די ׳צווישען
.שיף־בויער
 ;צו ניט געהילפע קיין מען נעהמט שיף־בוי־פעראיין דעם אין

 וועלבע ארבייטער, געלערנטע יענע נאר אריינטרעטען קענען דא
שיף־-בויער. רופען צו זיף רעכט דאס האבען

 אייגענע זייערע גרינדען צו געצוואונגען זענען געהילפע די
 ווי שיף־בזי־פעראיין, דעם צו זיך בעציהען וועלכע ,ארנאניזאציעם

 קאמפף דער איז עם שארף ווי .אונטערנעהמער פון פעראיין א צו
 דעם פון זעהען טען קען ארבייטער שיכטען במדע די אט צווישען

 פארגע־ סענדערלאנד אין איז 1892 יאהר אין פאקט. פאלגענדען
 >ייגענטהימער* די און געהילפע די צווישען צוזאמענשט־וים א קוטען

 די האבען שטרי״יקענדע, די פון ארט דעם אויף .ווערפען די פון
 לאגד־ מערב׳דיגע די פ־ן ארבמטער ארויסגערופען אייגענטהימער

 שוואתףפיםינע"" די ווען טאג, דעם אין .ווירטשאפט-ראיאנען
 ראלע די געשפילט שיף־בוי־ארבמטער די האבען ו אנגעקומען זענען

 די ביז וואגזאל פון וועג גאנצען דעם אויף ;פאליצי״י־בעאמטע פון
 נוואלן־ש די נעגען אנגעקימענע די געשיצט זי״י האבען זוערפען
 שטרייק גאנצען פון צייט דער אין .געהילפע די פון טהאטען

 ניט "שווארץ־פיסינע" דן געווען מקרב שיף־בוי־ארבייטער די האבען
 פלעגען ארבייט דער נאף .אלמן קאפיטאליסטען די ווי ו נוענינער

 ת1כח אלע טיט איבערהויפט האבען און ,בעלער טאכען זיי פאר זי״י
.געהילפע די זיין צו מנצח קאפיטאליסטען די געהאלפען

 זמערע פון געדרלפע די נאר ניט האסט שיף־בוי־פעראיין רער
 שטרע־ ארבמטער. ניט־געלערנטע אלע איבערה־ויפט נאר זוערפען,

 לאגע פריווילערירטע זי״יער איינצוהאלטען כחיות אלע טיט בענדיג

 שןף־בוי־ארבמטער די געברויכען ,ארבי״יטער־אריסטאקראטיע .אלם



— 108 —

 פשוטץ די פץ פעראיינען די אריינצולאזען ניט מיטלנען אלע

 דער פון ארבניטער פאר פעדעראציע "אלגעמנינע די אין ארבניטער
 פעראיינעץ די וואס ,דעם א־ויף קוקענדיג ניט ,שיף־בוי־ארבייט"

 געלד טיט געשטיצט מאל אסך האבען ארבייפער פשוטע די פץ
.שטרייק פון צייט דער אין שלף־בוי־ארבניטער די

 אבגעזונדערט^ און זעלבסטליעבע עגאהם, קורצדכטיגער דער
 געביעטען אלע אין זיך כעורייזען שיף־בוי־ארבניטער די פון הניט

 כאראקטער, שארפען אזא אין צייטענווייז און ,טהעטיגקניט שער פון
 שימעל־גערוך דעם מיט שמעקט פלענער זניערע פון אייניגע פון עז
 איבעראננים שטרעבען זני .צעכען מיטעלאלטערליכע די פון

 לעהר־ וועגען געזעצען מיטעלאלטערליכע די אויפצושטעלען
 די לערנען זיך אן מען הניבט וטען1סטא שערע לויט .אינגלעך

 אלעהר־ פין מדרגה די דערגרניכען נאר יאהר, 14 צו מלאכה
 לעהרע- יאהר צווני נאך נאר סטאטוט, שער נאך מען, קען אינגעל

 ער בלניבט אז־וי .לעהר־אינגעל א ווערט יאהר 16 פון יוגגעל א
 אקאנטראקט; דורך מייסטער זנין צו "צוגעשמידט" פינףייאהר גאנצע

 ,צייגנים א ארוים פעראיין דער איהם ניט ,טערמין דעם נאך נאר
 שיף־בוי- פאלבערעכטיגטער א אלם ארבניטען צו פעהיג איז ער אז

 געפיררט לאנג שוין האבען שיף־בוי־ארבליטער די .ארבניטער
 לעהר־אינגלעך- פון געברויך אונבעגרענצטען דעם געגען קאמפף א

 צו געלונגען באמת זני איז 1893 יאהר אין און ארבניט,
 7 יעדע אויף צווני מיט לעהר־אינגלעך צאהל די בעגרענצען

ארבייטער. פאלבערעכטיגטע
 שיף״ב־וי- און קעסעל־מאכער פון "פעראיין דעד איז דאס אט
 רער פון פארשטעהער כאראקטעריסטישער דעד — ארבניטער"

 שיבטען דיזע צווישי-ון אז זעהען, מיר .ארבניטער-אריסטאקראטיע
 אונפרוכט־ פאלקאם געווען פראפאגאנדע סאציאליסטישע די וואלט

 ניט גרינרליך וועט ענטוויקלונג טעכנישע די זמן כל .באר
 שיף־בוי־אינדוסטריע, רער אין ארבניטם־בעדינגונגען די אומענרערען

 ווערען פערניכטעט ניט וועט לעהר־טערמין לאנגער דער זמן כל
 מאכט וועלכע מאשיןארבניט, פץ אנווענדונג ברניטע די דורך

 די וועלען ,ארבניטער פשוטע מיט בענוטצען צו זיך מעגליך
 זניערע שעפענדיג צוריק, שלעפעץ הארטנעקיג י.ארבניטער1שיף־ב

 פראלעטאדישען רעם פין בעדינגונגען מאדערנע די אין ניט אירעאלען
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 צעכען־אררנונגע, אלט־פרענקלשע די אין נאר ,בעפרייאונגס־קאמפף
.מיטעל־אלטער פון

 ענגלישע די פון טיפען צומי מ״ט בעקאנט זיך האבען מיר
 עדע־ יי 1פו פ^רבעניען די טיט ערשטענס :ארבליטער־פעראיינען

 זין איןאמת׳ען ארבי״יטער פשוטע שיכט:;ן, פראלעטארישע ריגערע
 פער־ רי טיט צווייט?ןנם, און דאקער׳ן, די למשל ווי ווארט, פון

 ארים־ ארבליטער רער פון ארבליט קינסטליכע דימעהרער איינעןפון
 קעסעל־ די פון פעראיין דער" געהערט עם וועלכער צו טאקראטיע,

. ■ . שיף־בוי־ארבי״יטער" און מאכער
 פון ענטוויקלונג רענעלמעפיגע די אז ,ארוים זיך שטעלט עם

 בעגעגענט טיפען געגענזעצליכע דיזע פון ארבגיטןור־ארגאניזאציעם ז־י
 כאראקטער זי״יער נאך זענען וועלכע הינדערניסען, וועג איהר יף1א

 זעלבען רעם און איינעם צו ברגינגען וועלכע נאד געגענזעצליך, נאך
 קיין ניט פעראיינען די האבען פאלען במדע די אין :רעזולטאט

 קלאסם ארבמטער רעם פון אריסטאקראטען די .צוקונפט פעסטע
 אינטע־ זליערע לאגע, פריוויליגירטע מיער צוליעב אוים, שליסען
 ניט קענען זלי ;ארבייטער־אינטערעסען אלגעמיינע די פון .רעסען

 איג־ די טיט פאליראריש זענען אינטערעסען זליערע אז פערשטעהען,
 ווייטער, ארבמטער פשוטע די .פדאלעטאריאט גאנצען פון טערעסען

 איינצוארר־ פעסט ראדיקאליזם, גאנצען זי״יער ביי פעהיג ניט זענען
• פעראיין פון ארגאניזאציע אינערליכע די גען

 קוואליפיצי־ רער צווישען געגעגזאצען די אויסנלייכענדיג נאר
 געגענזעצליבע דיזע פעראייניגענדיג נאר ארבייט, פשוטער און רטער

 אזא בילדען זיך קען ,גאנצעם הארמאגישעם איין אין ארנאניזאציעס
 פון אינטערעסען אלנעמנינע די דינען זאל וועלכער פעראיין, טיפ

.פראלעטאריאט
 אין אריינפיהרען ענגלאנר אין קענען וועט פעראיין אזא נאר

 אמת׳ע דאם זיין קענען וועט פעראיין אזא נאר סאציאליזם^ דעם לעבען
 זיך אין וו;ט ער ;פרייהייטם־מלוכה צוקינפטעער דער פון קערנדעל

 ארגאניזא־ שטרעננער דער מיט צוטריט פרייהען דעם פעראייניגען
 סאציאל־פאלי־ ברליטער א טיט קאססע רייכע א ,ציאנם־ריםציפלין

 נידע־ די פון ראדיקאליזם דעם ווארט, איין טיט פראגראם, טישע
 וועגען פערשטאנד מכטערען רעם טיט שיכטען פראלעטאי־ישע ריגע

 פראקטיש אז זיך, פערשטעהט .■ לעבען פון אויפגאבען דירעקטע די
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 איג־ די אין נאר מעגיןך אין פעראיין אידעאלען אזא פערווירקלןכען
 שוין האט פראגרעם טעכנןשער רער וואו צוויינען, דוסטריעלע

אר פשוטע און געלעהרנטע די מדרגה איין יף1א אוועקגעשטעלט
 ראלע וויכטיגע נלייבע א שפילען שיכפען בי״ידע דיזע וואו , גיטער ב

 ניע זענען אינטערעסען איערע וואו און ,פראדוקציאן דער אין
 שיף־בוי־אר־ די ביי געזעהען ראם האבען מןר ווי ,גענענזעצליץ

 ערק וו און צוזאמען זיך ניטען נאר געהןלפע, עיערע און בייטער
.אינטערעסען געמיינזאמע
 ארבי״יטער־פעראיין טיפ פאלקאמען אזא פון אביישפיעל אלם

י־ארב?,יטער".1מאש:-ן־ב פון געזעלשאפט "פעראייניגטע די דיגען קק
 מאשןן־בוי־ארבגיטער די פ-ן פעראיין דעו־ אה צייט אלאנגע

 גע־ און ארבגיטער געלערענטע פון ארגאנןזאצןע טיפושע א געוועזען
 איבערהויפט *וון קורצזןכטןג־אבגעזונדערט שמאל, אזוי וועזען

 די זענען צוריק יאהר דרייסיג טיט נאך .פעראיינען ע אלט אלע
 ארבייטער־אריסטא־ העכסטע די געוועזען מאשין־בוי־־ערבייטער

 אין ספעציאליטעטען פערשיערענע פון ארב?.יטער די .קראטןע
 מיהלען־ ,איינשטעלער ,טאקארעם ווי ,מאשין־בוי־ארבגיט דער

 —צוגעשטאנען שפעטער זענען וועלכע די און ,שמיעדין ,ב־ויער
 פראפעסי־ זגיער לויט געוועזען, זענען פארב־גיפער און צן.יכעגער

 האבען עי ארבןיטער, טיוחבימדיגע העכטט דן פארבערגיטונג אנעלער
 טעב־ דער נאר פראלעטאוץאט. פון שיכט הענסטען דעם געבןלדעט

 מאשין־פאב- דן פערוואנרעלט לאנג ניט דא האט פראנרעם נישער
 שטענ־־ דער אין בעשטעהט וועלכע מלאכה, כשוטע א אין רןקאציאן

 האע ,זאכען איינפאכע דיזעלבע און איינע פון אויסארבייטונג דיגער
 אויף האט און ,מאשין־ארבגיט אויף האנד־ארבייט די פארביטען

 מען וון און קיגצלער פראפעפיאנעלען דעם פערוואנדעלט אופן אזא
 אויף אויפקוקער אפשוטען אין מענש", מאשין"—ענגלאגד אין זאגט
 האבען צייט איינןנע מעכאנןזם. אווטאמאטיש׳־ארבץטענדען דעם

 אלטע דן פון שטגינער דעם א־ויף ,מאשיףבוי^ארבי״יטער דן
 פון קאנקורענץ רער פון כעוואהרענען געוואלט זיך יונןאנןסטען,

 ,ארויפגעווןזען זיך האט נןכען אין נאר ארבי״יטער, נעלערנטע ניט
 האט־ ענטוויקל־נג טעכנישע ווייטערע דן :אומזןפט איז מיה זייער אז

 —״מאשין רן פון ארביןטם־געבןעט דעם פערברי״יטערט מעהר אלץ
 ארויסגעשטוי־ מעהר אלץ איז ארבי״יט קוואליפיצןרטע די ;מענשען״
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 קלאהר־ געווארען שדין איז יאהרען ־ער 90 דן אין .געווארען סען
 בעש־ י-ארבייטער1מאשין-ב רן פון אינטערעסען תירקליבע דן אז

 פון ארבגיטער פשוטע אויסשליסען זאל מען ,דעם אין ניט טעהען
 פאר קאמפף ארנאניזירטען ,פעראיינינטען רעם אין נאר פעראיין,

 שטענדיג איז וועלכע ,ארבגיטער־יוגענד דן .צוקונפט אבעסערע
 די פון וועכטער די איידער ריכטוננען, נייע אנצונעהמען פעהיגער

 פשוט$■ די פון זייט רער יף1א אריבער זענען טראריציעם, אלטע
 די־ אומענדערען גאנצען אין זאל מען געפאדערט און א־בגיטער
 האט 1892 יאהר אין .מאשין־בוי־פעראיין דעם פון סטאטוטען

 פון ארבליטער אלע פאר טיהרען זיינע געעפענט ברייט פעראיין דעד
 די■ פאר אויסנאהם קיין מאכענדיג ניט ,מאשין־אינדוסטריע דער

.מאשןן-מענשען״״
 ערלויבנים דיזער מיט זיך האט אהער ביז אז טאקע, אמת

 ׳ ארבניטער פראסטע די פון טייל קליינער א נאר בענוצען געקענט
 פערהעלטנים־ אזא צאהלען צו בכח געוועזען ניט זענען זיי דען

 קאפ. 85—50 )פון אבצאהלונג מיטגליעדער יםע1גר מעפיג
 פערשיעדענע פאר בעשטימען צו מען רעכענט יעצט נאר .וואך( א

 זגיער לויט ׳ אבצאהלונגען פערשיעדענע מאשין־בוי־ארבליטער

.פערדינסט
 מאשין־בוי־ארבגיטער׳ די פין געזעלשאפט פעראיינינטע די׳/

 וועגע! פראגע דער אין זאגאר צעכען־גייסט דעם פון ווייט איז
 היינט ביז נאך זיף־ האלט צעכען־נייסט דער וואו ,לעהר־איננלןןך

 די פון צאהל די צווייגען: אבגעשטאנענע טעכניש איינינע אין
 ארנין זאנאר זיי נעהמט מען ,בעגרענצט ניט איז לעהר־אינגלעך

 בענוצען ,שטים-רעכט שום קיין ניט האיען עי חאטש פעראיין. אין
 שטיצונגם־־פארמען עקזיסטןרענרע אלע מיט דעסטווענען פון זיף־ זני

 פאלבערעכ־ אלע מיט נלייך ,פערטהיידיגונג פראפעסיאנעלע און

.מןטגליעדער טינטע
 ארבייטען וועלכע ,ארבייטער פשוטע די ערייננעהמענריג

 דער האט מיטגלןעדער, זנינע וואו פאבריקען, איינענע די אין

 זיינע אין בענוגענט ניט נאך רערמיט זיך מאשין־בוי־פעראיין
 צו איז ציעלען וויכטןנסטע זיינע פון איינע שטרעבונגען. פעי־איינינונגם

 ארבייטער,וועלכע ענגלישע אלע פון פעראיינינונג אפאלקאמע עררייכען
צייטהאטער לעצטער דער אין מאשין־בוי־פראפעסיע. געהערעןדער
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 די אויב און ריכטונג, דיזער אין פראבען רייהע גאנצע א געמאכט
 מעהרסטען־ דאם אין ,געלונגען איבעראל ניט איהם זענען קראבען

 פערזענליכע צוליעב טיילרוייז ,אורזאבען צופעליגע צוליעב ט״יל
 נאהענסטער דער אין אז 7 ניט ספק שום קירן שוין ס׳אין .סבות

 דער פון אנפיהרונג דער אונטער אויסוואקסען רועט צוקונפט
 פערבאנד, נאציאנאלער אנ׳אלגעמגינער געזעלשאפט" "פעראייניגטער

 מאשין־בוי־ דער פון ארבייטער אלע ארומנעהמען וועט נואם
.אינדוסטריע

 פון קאמפף סאציאל־פאליטןשען אלגעממנעם דעם אין
 פערנעהמט צוקונפט בעכערע א פאר פראלעט^ריאט ענגלישען

 ,פעראייניגטע די.עלביגע ערטער העכסטע ידי פון איינעם
 דער פון גענעראל־סעקרעטאר דער מאשין־בויער" פון געזעלשאפט
 מיטגליעדער בעוואוסטע די פון איינער איז — ם נ ר ע ב—געזעלשאפט

 סאציא־ די וועלכע ארבגיטער־פארטיי׳/ "אונאבהענגיגער דער אין
 מענן, טאם יאהר. ־בען18!13 אין געגרינדעט האבען ליסטען

 עגגלישער רער אין טהו^ר בעריהמטע די ,ם נ ר ע ב ן א ש ן ד
 דע" ;מאשין־בוי־פעראיין דעם צו געהע״ען ארבגיטער־בעוועגונג

 ר ר יי ק פארטיי" ארבייטער "אונאבהענניגער דער פון פארשטעהער
. מאשין־ב־ויער א יך1א איז י ד אד יה

 יוני־ נייעם רעם פון א־ויפגאבע פראקטישע נאהענטסטע די
 זיך זאל מען ,דעם בעשטעהט"אין צייט יעצטיגער דער אין אניזם

 נעזעצליך בעשטיכען זאל ער ,פארלאמענט פין דערשלאגען
די .־־לוין מטם רב א נארטאלען א און ארבגיטם־טאג נארמאלען א

:זאגט ארבייטער ענגלישע דן פון פארמולע בעוואוסטע

רוהע, שעה 8 ארבייט, שעה 8

.לוין באג רובל( 4) שילעג 8 ,שלאפען שעה 8

 זענען וועלכע אכטעלען, פי^יר זאגענאנטע די זענען דאס
 אנבעלאנגט וואם .יוניאניזם נייעם פון קאטפפם־פאראל דער

 ארבמטער די האבען ,לוין טעגליכען שילינג 8 פון פאדע־ונג די
 ביי און פארלאמענט רעם פארגעשלאגען ניט קיינמאל נאך דאם

 קיין האבען געקענט ניט דאם וואלט בעדינגונגען יעצטיגע די
 אכטעל פי;־רטע דאס אז סך, א כיינען דעריבער ערפאלג. שום

געגען. גראם פון גלאט געוועזען מוסיף ארבייטער די האבען
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 נעזעל־ "פעראייגינטע די דעם אויף אבער ט קוק אזוי ניט
 אונמענליך איז עם אז אייגגעפינענדיג .מאשין־בייער" פון שאפט

 פערזיכערען זאל וואם געזעץ, נ׳אלגעממנעם א דערשלאגען צו זיך
 די האט , ענגלאנד פון ארבייטער אלע פאר ליין געניגענדען א

 פראפעפיע, זי_יער מיט בלויז בעגרענצען געמוזט זן־ געזעלשאפט
 בעשטימעז צו איבעראל געלוננען שוין די איז געביעט דעם אין און
 קיין טאר נארם דיזער פון וועניגער ;ארבייטפ^לוין פון נארם דן

 דער איז מאנטשעפטער אין .נעהמען ניט פעראיין פון מיטגלןעד

 ליווערפול אין ,61 גלאזגא אין חורש, א רובל 64 מינימום־לוין
 אויך איז לוין קלענפטער רער אז אוים, קומט אופן אזא אויף .68

 דאה אז זי־, פ׳פערשטעהט רובלאחודש.60 פאר העיער
 ראם איז ראך נאר ,טאג א שילןנג 8 קיין ניט ווייט נאך איז

 רופישען אונזע־ פון איבערהויפט לוין, שילעכטער קייץ ניט שוין
.שטאנדפונקט

 די אין ט נעה בויער" מאשין די פון געזעלשאפט פעראייניגטע ,,די
 8 אנ׳ פאר קאמפף אין פראלעטאריאט ענגלישען פון רלהען ערשטע

 98-1897 יאחר אין לאנג ניט ערשט .=טאנ ארב:.יטפ שעה׳דינען
 שטרייק חדשיפ׳דינען 7 א אויפגעחאלטען מאשןףבויער די האבען

 די פאר פאבריקען( די פערמאכען אונטערנעהמער )די לאקאוט א און
 האט אנגעהויבען . 8 אויף שעה 9 פון ארבליטם־טאג פון פערקירצונג

 ערשט זיך ער האט נעענדיגט .1897 מאי אין קאמפף דער זיך
 געקאפט זי האט פראלעטאריאט דעם יאהר. 1898 פעברואר אין

 געהאט היזק האבען קאפיטאליפטיען די רובל, מיליאן 55 אנ׳ערך
 אינ־ קאלאפאלע די אז ,אוים קומט אופן אזא אויף .מיליאן 50

 מיליאן ט ר ע ד נ ו ה ער ב י א געקאפט האט מלחמה דופטריעלע
 קלאפפען־כאראקטער דער ארויפנעטראטען דייטליך איז דא רובל.

 ער ד .אונטערנעהמער און ארבי״יטער די צווישען קאמיף דעם פון
 ארבגיטער ע נ יי ז מיט פאבריקאנט ם ע נ ל ע צ נ י י אנ׳א פון קאמפף

 ארט זיין ;ארט הינטערשטען דעם אויף אראב מעהר אלע געהט
 פ ס א ל ק ן ע ט ר י ז י נ א נ ר א דעם פון קאמפף דער פערנעהמט

 ר ע ט י ן ב ר א ן ע ט ר י ז י נ א ג ר א דעם מיט ן ע ט ם ן ל א ט _י פ א ק
.ם ם א ל ק

 צוזאמען י-א>-בליטער1מאשין-ב די »ן קאמפף לעצטער דער
א זעהר געהאט איבערהויפט האט ערשיינונגעץ אזעלבע נאך מיט

8
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 ארבגיטער־ב?!־ דער פון גאנג ווייט־וחון רעם אויף איינפלוס גרויסען
 אריץטהנר־פער־ שטארקסטער חנר נאר ענגלאנד. אין וו?נגונג

 אנפאל דעם צושטעהן וויערער בכה ג״גוועזען איז זונגלאנד אין איין
 איז איהם .רעכטי׳ון זי_ינ?ו אויף אונטערנעהמער־פערבאנד ד?ןם פון

 הויפט־פא־ פריהערדיגער זייני; פון אבזאגען זיך אויםנ?וקומען אב?ור
 הינזיכט דעם אין .ארבעטם־טאג ש־וה׳דיגק 8 ד,ם— די;רונג

 אויף ניט נאכג?ונ?וב?ון ניט אונטערנעהמ^ר־פערבאנד חור האט
. האר א

Т "

 ,קלאהר ארבגיטק־ דקק/־נרען חום וקורט חום אלעס נאך
 גזננוג ניט איז ן ן אלי דיארבעטער־פעראיינען פון טה:;טיגקייט די אז
 4 אריץטער די פין לאני; עקאנאמ;ש?ו די אפילו פאחגעסערען צו

 זמו ארבלטס־טאג שעה׳דיגער 8 אנ' אז ,קלאהר ווערט כל קודם
 שוין מק קק אל:ין דערפון בעשטימט. געזעצליך ווק־ק
 ן ע ש י צ י ל א פ פון ט יי ק ג י ד נ י; וו ט י ו נ י ד דריננק ארים

 א פון נויטוקונדיגקצט די ,קלאסס “אתיגיטק חום פאר קאמפף
.ארבץטער־פארטץ קגלבכטש-ענדיגק

 קגלישזו די אין אריינגעדדונגק טהוף שוין זענעץ אידעען דיעזע
 פ^ראיינען די פון צוזאמקפאהר חום אויף אזוי .ארבגיטער־פעראיינען

 אגשעץ וועגק פאדערונג די איז יאהר( 1899 םעפטזומכק• )אין
 א מיט גקוארק’ אנג־:נומק אתעיטם־טאג שעה׳דיגען 8 אג׳ פון

 דער (*שקמק. 171.000 געגק 587,000 מעהרהייט: גרויסער
 טויזענד 546 מיט אננענומזון אויך האט צוזאמקפ^הר אייגענער

 טראגט וועלכער בעשלוס, אוויבטיגען זעהר שטימיק 434 געגען
 ,קאמיטעט״ פארלאמענט׳ס ד^ם״ .כאראקטער פאליטישק חין א

 צו־ פעראיינס דעם פון אויספיהרונגס^ארגאן שטקדיגק ח?ם ,ד.-ה.
 אין אריינצוטרעטק אנ׳אייפטראג גזוג^בק מק האט זאמענפאהר,

 צוזא־ צין;ל חום מיט ארבגיטי׳ור־ארנאניזאצי^ס אל;ו פערבעדוננמיט
 פון פאוישטעהער אלע פון צוזאמקפאהר אנ׳אלגעמגינעם מענצורופען

 קאנסום־און ארכגיטקי־פ^ראיינע׳ן, ארגאייזאצי•^ באצןאליסטישע די
 מיטל:;ן אויסארבמטק זאלק *וועלב ,פראדוקטיוו־גענאפענשאפטי׳ון

 אין ארבי״יטער־פארשטאנד ברמטערק א זורחיכען צו ווענען און
ארירטק־־פעראיינק די אז ,ה:יםט דאס .פארלאמי׳ונט קומענדעם

 האכען עש מיטגליעדער וויגדעל , שפירען פיל אזוי האם דכלעגאט יערער »(
,אויהנעיועהלם איחס
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 ענג־׳אנד אין קרעפטען פראלעטארןשע אלע פערכןנדען צו אן הויבעץ
.קאמפף פאליטישען אויף ארגאנןזןרען צו עי צוועק רעם טיט

 די פון ערפאהרונג די האט ,ווייבער זייט אנדער דער פון
 פערעבערען צוזאטענפאהרען יעהרלןכע דן אז בערוןזען יאהרען לעצטע

 ניויטיג דעריכער עם אז קאמפף אין איינהייט די וועניג גאנץ
 מיד .פעראיינען אלע פון ארגאניזאציע אלגעטגינע שטענדיגע א

 ארגא־ אלגעמי״ינע אזא גדינדען צו פראבען ערשטע די אז ,ועיסען
 דאטאלסט יאהרען. ־ער 30 די אין פארגעקמען נאך איז ניזאציע

 אל־ די וואס ,אלייץ דעם צוליעב געלונגעי געקענט ניט ראם האט
 עד אונטער געהאט נישט נאך האבען ארגאניזאציעם •געטגינע

 .ארנאניזאציעס שטארקע איינצעלנע די אין פונדאטענט טען פעם א
 אוועקגעשטעלט פעסט פעראיינען איינצעלנע די שדין זענען יעצט

 ארגאניזאציע, פעראיינינטען יגער שטענו א אין שוין זןך נויטיגין זיי און
 אונטער־ די מןט קאמפף א פיהיען ערפאלג טיט קענען צו ■כדי

 יעצט .שטארקער טאג אלע ווערען וועלכע ,•נעהמער־פערבאנדען
 רעזולטאט אונפערמיודליכער א פעראיינןגונגם־ארנאניזאציע די -איז
 פער־ די .קאמפף ־יאהריגען50 א און וואוקם ־יאהריגען50 א פון

 אינדוסטדיעלע איינצעלנע די אין פערבאנרען די פון אייניגונג
 פערענדינט, ווענינער ארעד מעהר איז לאנד גאנצען פון צווייגען

 פערשיע־ פון פערבאנדען די פון פעראייניגונג ארטינע די אויך וון
 צעגטרען. נרויסע כעזונדערע אין צווייגען אינדופטריעלע .דענע
 ארנא:יזאציע, אפעראייניגטע בעשאפען צו נאד פערכלייבט .איצט

 אלע פון פערבאנדען פעראייניגטע אלע ארומנעהטען זאל וועלכע

פראדוקציאנם־צוויינען.
 נעלענט ין1ש מען האט ארגאניזאציע אזא פון פוגדאטענט דעם

 אין .יאהר 1899 יאגואר אין צוזאטענפאהר אכעזונרערען .איף
 ע־ עד פ אלגעמגינע די האט עקזןסטענץ עין פון יאהר ערשטען

 ־,אנ צונעצויגען ארכגיטער״פעראיינען די פון אציע יד
 האבען ורעלכע פעראיינם־טיטנליעדער, טויזענד 360 פון ערך

 פון אנ׳ערך פעדעראציע דער פון קאסע דער אין אריינגעטראגען
 פארלי״יפיג נעהטט פעדעראציע די אייגטריטכ־געלת רוכל 13.000

 ענגלישע ארנאניזירטע טיליאן 1*/ג רן פון אפיערט-חלק נאר ארוט
 אין אנפאנג יערער נאר סך, קיין ניט טאקע איז ראם ארכייטער.

 פעדעראציע, דער פון פערשטארקונג דער צו פןהרט אלעס .■שווער



 אלגעמוינער איין אין פעראיינען אלע פון צוזאמענשמעלצונג ד?ר צו
.ארגאניזאעיע
 פעדעראציע/ אלגעמ?ינער" דער פון צוזאמענפאהר דעם אויף

 האבען בירמיננהאם אין 1900 יאנואר אין פארגעקומען איז וועלבע
 ארכי״יטער, ט־ייזענד 380 אנ׳ערך פארגעשטעלט דעלעגאטען 50
 אנ׳ערך פערמאגט שזיין האט פעדעראציע רער פון קאסע די און

. רובל טזייזענד 800
 פערע־ רער פון אנהענגער וויכטיגסטע און טיבטיגסטע די

 ,פעראיינען די פון עלעמענטען .ריטענע פארטגעש די זענען ראציע
 אין האבען לעצטע די .מאשק-בויער אוץ גאז־ארבייטער די ווי

 בעמערקט, אל״ין זיך איויף 98 -1897 יאהר פון שטרייק רעם
 בעשווערט פעראיינען ארבי״יטער די פון אבנעזוגדערטקייט די אז

 נרעסטע די .אונטערנעהמ^ר־פערבאנדען די געגען קאמפף ד^ם
 אבגעזונ- די איז פעראייניגוע ר דע צו וועג דעם אויף שטערונג

 די פן אבג^זונדערטקייט די יוניאניזם", אלטען;/ דעם פון דערטקייט
 ב׳איז נאד .ארבייטער ירטע ארגאני די פון שיבטןון פריווילעגירטע

 ענטוויקלונג די .שטערונג צייטווייליגע א נאד איז דאס אז .קלאר
 מעהר אלץ שט־ויסט ענגלאנד אין אינדוסטריע־טעכניק דער פון

 ארבגי־ קעסטליכע מעהר די פון ארבי_יט פדןווילעגירטע די ארוים
 ,מאשין־ די פון ארבגיט פשוטער רער כיט זי פערבייט און טעד

 ענטוויקלוגג די פיהרט ווייטער, ,זייט אנד^רער דער פון מענשען״;
 פאלשטענדיגער דער צו אונפערטנידליך וועלט־אינדוסטריע ד^ר פון

 וועלט־ דעם יף1א לאגע פוץותל?וגירטע ענגלאגדם פן פערניכטונג
 5לאגין גינסטיגע די פערניכטעט יך1א ט וועד דעם צוליעב .מארק

 פרא־ ענגלישען אין ארבי״יטער־שיכט^ן ־געלעהרנטע*מעה די פון
 אלטער דער האט אומענרזןרונגען די אט דורך .ל^טאריאט
 פריהערדיגע זיין פץרלארען ,ג^זעהען שזיין האבען מיר ווי יוניאניזם,

 סאציא- די און יועאניזם נייער דער ווען צייט, רער אין קראפט
 פון תיהען די אין מעהר אלץ זיך פערברגיטערן אידעען ליסטישע

 האבען וועלכע ,,אורזאכען אייגענע די .ארבמטער־פעראיינען דן
 אויך תירקען זיכער וועלען ,יוגיאנחם אלטען דעם אבגעשוואכט

 ארבגיטער ענגלישע די זיין מציל גאנצען אין וועלען ן א ווייטער
 צעכען־אבגעזונדערט" און בורזשואזעפאראורטהלילען די פון בעוועגונג

.ארב:יטער-־אריםטאקראביע״״ רער פון קיים
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 ארבגיטער־פעראיינען די פון פ^דעראציע אויסג^וואקסענע די
 קאמפף פאליטישען זעלבסטשטענדיגען א צו שטרעבונג די און

 נייע די אט — ארגאנחאציעס סאציאליסטישע די טיט צוזאמען
 דעם קלאהר שוין בעצגינענען טרעד־יוניאניזם פון ערשנינונגען

 דער צו פיהרט וועג דעד ענטוויקלונג. ווייטערער דעד פון וועג
 עקאנא- דעם א־ויף פראלעטאריאט ענגלןשען דעם פון פעראייניגונג

 ב^וואוסט- א פיהרען צו ציעל רעם מיט באדען פאליטישען און םיש?ן
 רעם פון בעפרייאונג פאלע די פאר קאמפף ארגאנהירטען און דנןגען

 די פאר הערשאפ^ קאפיטאליסטישער דעד פון ארבצטער־קלאש
.ארדנונג סאציאליסטישער דעד פון פערווירקליכונג



.אי;האלטם-$עךציי;נים

3 זייטע...............גרוים־אינדוסטריע דע"* פין אנפאנג דער .1
II. ־טען 18 אין איבערקעהרעניש אינדוסטריעלע די 

9 ״ ........................................יאהר־הונדערט
щ. 12 0 ..........ארבגיטער־פעראיינען די פון ענטשטעהונג די
V.! 22 " יאהר־הונדערט ־טען 19 אין ארבצטער־פעראיינען די
4У 33 " .............................פעראיינען נאציאנאלע נרויטע די
VI♦ 55 ״ ........... ארבייט^ר געלערנטע די פון פעראיינען די

УП. 82 ......................... יוניאניזם אלטער און נייער דער и
ущ. ריכטונג אלגעמי״ינע די צושטאנד, היינטיגער דער 

 פון ענטוויקלונג ווייטערדינע די און )טענדענציעם(

н 99 .............. ארבגיטער־פעראיינען ענגלישע די


