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ים־איגתםטךמנ.1גר דער פון אנפאנג דער

 זעלבסט־ די אה יאהרהוגדערט טען^¥1ם פון אנפאנג אין
 און צושטערט האנדווערקעריי קלי״ינער דער פון שטענדיגקייט
 נרויסען פון וואוקם אזנגעהויערען רעם דורך געווארען פערניכטעט

.האנדעלם־קאפיטאל
 האנד־ קליינעם פון דכערהייט און זעלבסטשטענדיגקייט די
 האנדווערקער דער וואם ,דערפון געשטאמט האט לאגע ווערקערם

 ביסלעם־ .מארק פאר׳ן ניט און בעשטעלער פאר געארבייט האט
 האבען עם .ענדערען אנגעהויבען לאגע די אבער זיך האט ווייז
 נאר ניט האנדעלס־אויפטראגען ברי״יטע ענטוויקלען אננעהויבען זיך

 אויך נאר ,ענגלאנר פון אינדוסטרןע־צענטרען בעזונדערע צווישען
 א געבילרעט זיך האט עם . אויראפא גאנץ און ענגלאנד צווישען

 געארבייט שוין האבען וועלכע האנדווערקער, גרופפע בעדכיטענדע
 זיך האבען וואם מערק, ווייטע די פאר נאר בעשטעלער פאר ניט

 אז ,דך פערשטעהט .האנדעלם־ענטוויקלונג רער אדאנק געעפענט
 אוועקצו־ זעלבסטשטענדיג בכח ניט זענען האנדווערקער קלגיגע די

 פראנצוהישע אדער דייטשע והיטע די אין פראדוקטען זגיערע פיהרען
 מערק יםלענד.ישע1א ווייטע די און זיי צווישען .האנדעלם־שטעדט

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

סוחרים• פערמיטלער, קלאם א אריינגעדרונגען פערברויכער און ווערקער
 דער האט ענרערונג, דהע אט פארגעקומזןן ס׳איז וויבאלד
 זיין פון אטגל פערלירען געמוזט זיך פערשטעהט האנדווערקער,

 רעם צו אויפקויפער פון בעציהונגען די . זעלבסטשטענדיגקייט
 צום פלואטאטאר עקם אנ׳ פון ווי דיזעלבע, זענען אליין פראדוצענט

האנרווערקער דער שוקניט בעקומט אן הי.ינט פון :עקםפלואטירטען
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 פון טייל א נאר ,פראדוקטק זיינע פון וו?רטה ן ? צ נ א ג ד?ם
 זיין איז דאם .זיך פאר סוחר דק־ אראב נ?מט שמאנט די .איהם

. ח ו י ר ד׳אנדעלם
 טיטעל־אלטערליכער ד?ר פון אונט?דגאנג פאלקאמ?ר חור

 ,טאטענט רעם אין אנג?ה:ייב?ן זיך האט האנדווערק?ריי
 י• אויםג?וואקם?ן איז קלי.יךב?טריעב ד?ם נ?ב?ן ררען

 פרא־ ד?ר איז ?נגלאנד אין .אינדוסטרי? קאפיטאליסטיש? נרוים?
.אופן פאלנקרען רעם אויף פארגעקומק צעם

 זיך האט יאהרהונדערט ?ג-טען און אונד ט?ן^1¥ אין
 ?נגליש? די ; ענטוויקעלט שטארק אינדוסטריע“וואל ?נגליש? די

 אויראפ?־ די אויף קאנקורקט שום קגין ג?האט' ניט האט גקואנד
 חור איז ,נאכפראג? פ?רגר?ם?רט?ר חור אדאנק .מ?רק אישי;
 האט ?רדאייג?נטימ?ר דן אז ,הויך אזוי ג?שטויג?ן וואל פון פרח
 . תבואה זי_י?ץ אייר?ר ש?פסק האד?וו?ן צו ינט1ג?ל מזוהר אסף

 עי?ר פערקל?נ?רק אננ?הויבק טאק? האב?ן לארדק ?ננליש? די
 זיך .ש?פםק די פאר לאנק?ם זי״י פון מאמון און אק?ר־פ?לר

 זי־ לארדק וטה?רצע?3 ?נגליש? די האבק ריוח, נאך יאגקדיג
 זגיער? אראבגקאגט האבק זב .אבג?שט?לט ניט זאך קייץ פאר

 שוין האבק זיי וחולקו אויף ,?רד שטךקלעך די פון אר?נדאטארם
 צו־ כדי מיטלק אל? אננ?וו?נד?ט האבק די ׳נ?וואהנט לאנג אזוי

 ד?ר .?רדפ?רם?גק זחור פוי?רים שבמש? די ביי צונ?מק
 יןט?5ב?אר שטח גרוים?ר א אז גקוקק, איז ד?ם פון רקולטאט

 פוי?־ מיט ב?פ?לק?רט געדיכט ג?ווקק ז?נק וועלכע ,פ?לד?ר
 פ?רשוואונד?ן זקק םקש?ן די נקואר?ן. פ?רוויסט?ט זענק ,דים

 פרחוד־ די" ש?פםק. די פ?רנומק האבק ארט עי?ר און געווארק
 געווארען ז?נ?ן" צי.יט, יענ?ר פין איינ?ר שרייבט ש?פם?ן", ליב?

 , ב?פ?לקערוננ״ ?גגליש? די אויף פר?סק וו?לבע ,חיות ווילד?
 דארפיש? א־ויסנקאנט? די העג?קוםק א אי! זש? וואוהין
 נ?בליב?י נאר איז הר*א פאר אז ,זיך פ?רשט?הט ? ב?פ?לק?רונג

 ל?בק ונד, נע וו?רק (2 הונג?ר, פאר !(שטארבק : וו?גק דריי
 ביסעל די פק־קייפק (3 אד?ר גזלות, אין גנבות, נדבות, פון
 אויס־ ?רשט?ר ד?ר . ־ארבגיט?ר לוין אלם ,קאפיטאליסט דעם כח

 אנב?לאננט וואס . צוציה?נד אז-י ניט ,זיך פ?רשט?הט ,איז וועג
 פ?רפאלגונגען גרויזאט? די אבער האבק וועג, אנד?רק דעם
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 אבגענ־ומען גיך טויט־שטראפען טויזע:דער די ,רעגירונג ד^ר פון
 אופן דעם אויף זוכען צו פוטרים פערוואגעלט^ די פון חשק רעם

 זוכען וועג, איין געבליעבען נאד אין עי אז דאס, הליסט ברויט.
 ענגלישע אלע ,ווןרקליך און . לוין־א־רבליטער אלם , פערדינסט א

 הונגע^ טיט איבערגעפןהלט געווארען זענען צענטרען אינדזסטריעלע
 ארבייטסקראפש זייער פארנעללינט האבק וועלכע ,מענשען רינע
 גרויסע■ די אז ,זיך פערשטעהט .פרייז ניעדערןגסטען דעם פאר

 אזעלכע טיט בענוצט גלייך זיך האבען ,סוחרים די ,קאפןטאליסטען
 עם ד ביי סחורה אויפצוקויפען אנשטאט .אומשטענדען גינסטיגע
 גרינדען צו אגגעהויבען סך א האבען , האנדווערקער קלמנעם
 בילי^ שלעכטער דעי טיט זןך בענוצענדןג ווערקשטאטען, אייגענע

 ארמעע. ארבלןטסלאזער ארויסגעיאגטער, דער פון ארבליטסקראפט גער
 אויסגע־ ווערקשטאטען קלללנע די טיט צוזאמען איז אופן אזא אויף

 דן—קאפיטאליסטען דן פון אונטערנעהמונגען גרויסע וואקסען
אלץגעארבללטאהןמאשינען(. נאך האט )וואומען מאנופאקטור

 פארער־ שטארק האט קאפיטאל גרויסען פון קאנקורענץ די
 דער וואס ,רעם צוליעב .האנדווערק דער פון לאגע די גערט

 פון פראדוקטיוויטעט די און קליין אזוי געוועזען אי! ארבייטם־לוין
 גרע־ פיל געווען איז אונטערנעהמונגען גרויסע די אין ארבליט דער

 פרא־ עיערע פערקויפק געקענט קאפיטאליסטען די האבען סער,
 האנד^ די צווישען .האנדווערקער דן איידער ביליגער אסך דוקטען

 דן■ :קאטפף א אוים ברעכט קאפיטאלןסטען די און ווערקער
 אינדוסטריעלען רעם בעגרענצען זאל טען פאדערען האנדווערקער

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

 איז קראפט, געזעלשאפטליכע אוויכטלגע געוועזען דאטאלם נאך
 עליזא־ :קאמפף דעם אין זיין מנצח געלוננען איבעראל כמעט עי

 בעש־ רי״יהע אגאנצע אוגד ענגלאגר אין ו 562 פון געזעץ וועטע׳ס
 גרויסע גרינרעץ צו פערבאטען האבען לענדער אנדערע אין טימונגען

 האנדווערקם־ די דא אה עס וואו ערטער, דן אין אונטערנעהמונגען
 איז נצחון דער אז ,ארויסגעווהען זיך האט אבער באלד .צעכען

 קאפיטאליסטען די אז טאקע אמת .ווןרקליכעי קיין ניט געוועזען
 וואו ,שטעדט די אין מאנופאקטורען גרינרען געקענט נישט האבען

 ניט אבער זי״י האט קללנער נאר ,צעכען דן עקזיסטירט האבען עם
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 קלגינע דערפער, די אין אונטערנעהמונגעץ זמערע גרינדען געשטערט
 און .געווען ניט זענען צעך־האנדווערקער קיין וואו שטעדטלעך,

 געוועזען נאר אויך אה צענטרען אינדוסטריעלע גרויסע די אין אפילו
 פון שטח דעם אויף אונטערנעהטונגען גרויסע איינאררענען פערבאטען

 די האכען איחר נעבען אפילו און שטאדט הינטערן ; שטאיט
 טאנו־ נרינדעץ צו מעגליכקייט פאלקאמע די געהאט קאפיטאליפטען

 די אט אויסנענוצט טאקע האבען קאפיטאליסטען די .פאקטורען
. מןטלען אל;

 פון ען1מיטעל־פ־נק גרויסע געווארען^ זענען דערפלעך קלמנע
 די — קאנקורענטען עיערע .פראדוקציאן קאפןטאליםטישער דער

 געווארץן זענען צעכעץ־האנדווערקער־פראדוקציאן דער פון צענטרען
 ענגלאנד, אין לאנדאן ווי ,שטעדט אזעלכע ווייטער . ■פערוויסט

 וויכטיגע א זעהר געשפיעלט האבען וועלכע ,פראנקרייך אין פאריז
 אנאנצעי טיט ארומגעצוימט נעווארען נען|1 האנדעל, אין ראלי;
 געפינענדיג זיך , פארשטעדט די .פארשטעדט זאגענאנטע רלהע

 און ,צעך־סטאטוטען די פון פריי נעוועזען זענען שטאדט, הינטערן
 אינדופטריעלע גרויסע טיט איבערגעפילט ג^וועזען טאקע זענען ׳ויי

 ד;ני;ן פארשטערט די אט פון בעפעלקערונג די .איינריכטונגעץ
.לוין־ארבמטער פון בלויז כמעט בעשטאנען

 אינדום־ נרויסע די פערגרעסערט זיך האט עם וויפןעל יף1א
 די פון מאכט די אויטגעוואקסען אייך איז אזיויפיעל אויח ,טריע

 צו אנגעהויבען זיך האכען רעגירונגען די און ,קאפיטאליסטען
 האיען אונטערנעהטער נרויסע די וואם דערפון, וויסענדיג ניט ■טאכען

 די ווייטער, זייט אנדער דער פון צעך־סטאטוטען. די געווען עובר
 ווערען צו געטראכט אויך האיען ,אלמן ־מ-.יםטער“האנדווערקע

 מעג־ די געהילפע די פאר בענרענצט האבען און קאפןטאליסטען
 ־טען16 פון סוף אין אקענגלאנד אזו מייסטערם. ווערען צו לןכקייט

 געקענט זוהן א טייסטערם אפערמענליכען נאר האט יאהרהונדערט
 אויסגע־ ביסלעכומיז אה א־פן אזא אויף . מי.יםטער א אליין ווערען

 געהילפע: זמערע און מייסטערס די צווישען אבנרונד רער וואקסען
 —אונטערנעהטער גרויסע געווארען טעהר אלץ זענען טי.יםטערם ־די
 טדרגה דער צו אראב זענען לעהר־אינגלעך די און נעהילפע ־די
.ליק-אריגיטער פשוטע .פון

גאנצען אין ענדליך זענעץ האנרווערקער פרייע טגיל גרויסער א
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 גרופפען גר־ויסע .קאפיטאל פון קלעפ די אונטער ־אוטגעקוטען
 פון אבהענגיג געררעזען צייטען לאנגע פון שוין זענען זהאנדווערקער

 גרויס־ דער פין קאנקירענץ דער אדאנק און ,האנדעלס־קאפיטאל
 טייסטערם די ביי צוגענומען אבהענגיקייט דיזע האט .אינרוסטריע

 זענען האנדווערקער פרייע דן .זעלבסטשטענדיגקייט ■יעדע
.הוי;־אינדוםטריע"" דער פון ארבללטער געווארען

 קאפןטאליסטישע ארט מין אזא היסט "הויז־אינדוסטריע"
 אין זיך בלי ארבללט ארבללטער רער וועלכער ביי פראדוקציאן,

 מאט^־ רויהע נאר בעקומט ער ;געצייג אללגענע זיינע טיט שטוב
 דן צו איהם ביי נעהמט וועלכער אויפקויפער, דעם פון ריאלען

 "הויז־ארבליטער" פון לאגע אזא צו אט .פראדוקטען אויסגעארבללטע
 גרויסער א יאהרהונרערט ־טעןx^^^^ פק אנהויב אין נעקוטען אי!

 . מייסטערם ענגלישע זעלבסטשטענדינע געוועזענע די פון צאהל
 דער פון ארבללטער די וועגען זאגען דאם מען קען הויפטזעכליך

.(*אינדוסטריע“טעקסטןל

 אי. שפינם מע; וואו איודוסש־יע, יעדע ־דך דופם םעקםסיל-איגדוסשריע *(
בויט״אל• אדער פלאקש פו; צי יואל, פץ צי גלייך גאג׳ן פעדעש, איז נים העלנע וועבש

 ׳ גרויס־אינדוסטריע דער אין מאשינען פון אריינפיהרונג די
 דער פון פראדוקטיוויטעט די פערגרעסערט שטארק האט ׳זועלכע

 אינדוסטריעלען רעם פון זיעג רעם פערענדיגט האט ארבללט,
.האנדווערקעריי זעלבסטשטענדיגער דער איבער קאפיטאל

 געווען זענען וועלכע מאשינען, יענע פ־ן מליל גרעסטער דער
 געווארען ערפונדען זענען ,אינדוסטריע די פאר וויכטיג בעזאנדערם

 יאהרהינדערט דיזער איז דעריבער יאהרהונדערט. ־טעןxט^^ אין
 אינדוסטריעלער רעד פון איאהרהונדערט הויפטזעכליך געוועזען

.איבערקעהרעניש
 ס׳איז קראפט און גיכקייט א פאר וואם טיט בעווייזען צו כדי

 ־טען!'\\11 אין איבערקעהרעניש אינרוסטריעלע די פארגעקומען
 ליין־־ דער אין גאנג איהר אויספארשען טיר וועלען יאהרהונרערט,

ענגלאנד. אין אינדוסטריע
 ן א שפינער די האבען יאהרהונדערם טען̂*\1ח אנהריב אין

 געוועהנליך, ווי און, הלים דער אין זיך ביי געארבייט נאך וועבער
 זעלבסטשטענדיגע קיין .ערר שטיקעל א דעריבער געהאט אויך

 נאר זענען זלל געוועזען; ניט פארט אבער שוין זלל זענען ארבליטער
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 רופם טען ווי אינדוםטריע׳,אדער, היזע דער פץ ארבמטער געווען
."קוסטארעם" אונז ביי דאס

 ,אשפין־טאשין ערפונדען אואייט האט 1741 יאהר אין
.געווארען בדלות גיך נאר ,פאבריק א אייסנעבויט האט ער

 דך אין אריינגענוטען ארקרייט האט 1769 יאהר אין
 ג־ נ י ט א נ אין איינגעתבטעט האט ערפינדונג, ט׳ם י י א ו א הענד
 אונגעהויער יגיכען אין איז וועלכע ,אנ׳אונטערנעהמונג האם

.אויסגעוואקטען
 געוועוען שוין עננלאנד אין איז יאהר צוואנציג פון פערלויף אין

 זיך טען האט האנד־שפינעריי טיט ,בויטוואל־שפינערייען 143
,בענוצען צו אויפגעהערט אינגאנצען

 אין ביז האנד־ארבי״יט א געבליבען נאך איז וועבעריי די
 ווען ,1813 פון שוין נאד .יאהרהונדערט ^^טען אנהויב

 דעם אין אויסבעסערונגען וויכטינע געמאכם האט ם ק א ר א ה
 האט ערפונדען, האט קארטראט וואט וועבשטוהל, מעכאגישען

 דער ארט איהר אבגעטראטען טעהר אלץ האנדוועבעריי די
.טאשין־וועבעריי

 ס¥^טען1 העלפט צווייטער דער ביו אז ,דאם המסט
 בוימוואל־ שום קמן געוועז^ן ניט ענגלענד אין איז יאהרהונדערט
 ארבצטער מיליאנען גאנצע בוימוואל־וועבעתי־פאבריק. שפינעיייאון

הויז. צו זיך ביי וועבערני און שפינערני טןט פערנוטען דך האבען
 עט שוין מיד בעגעגנען יאהדהונדערט ־טעןx^x אגהויב אין

 נאנץ א מיד געפינען האנדוועבער און ,האנד־שפינעריי שום קגין
.צאהל קליינע

 וואס הויו־ארבייטער? מילליאנען די טיט געווארען זשע איז וואם
איבערקעהרעניש? דאזיגע די נעטאבט זי״י אויף האט איינדרוק א פאר

 האט הויז־ארבייטער פריהערדיגע די פון צאל קליינער א
 אנבעלאננט ס׳איז וואס . פאבריקען נייע די אין ארבגיט געפונען

 איז ארבגיט, אהן געבליבען איז וועלכע מאסם^ אונגעהויערער רער
 אק . ציפער קלארע אלמן רעגירונג ענגלישע די אונו ניט די וועגען

 גענעראל- אטט־אינדישער דע־ אט ה יאהרהונרערט ־טעןxוx אנהויב
 פון פעלדער די" :בעריכט א זלנעם אין געשריבען נובערנאטאר

 וועלכע וועבער", די פון במנער די טיט בעדעקט זענען אינדיען
 איינענער דער אין נאם. אויפ׳ן ארויסגעווארפען האבען פאיריקען די
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 אנ׳ערך ידיעות, אפיציעלע ליויט אלמן, ענגלענד אין זענען צמט
 האבען זע הונגער; פאר אויפגעגאנגען פשוט ארבמטער ^00.000

 וועב- נמגעבארענע די ארט זמער אבגעטראטען ווילענדיג ניט
 זעהען, שוין מ:;ן קען רעם פון .קארטרמט־הארראקם פון מאשינען

 אינדוסטרן־ די אנגעמאכט האט עם חורבן שרעקליכען א פאר וואם
 אין בלויז .יאהרהונדערט :ש¥\־טען אין איבערקעהרעניש עלע
 דן האט אלמן ענגלאנד אין נאר און למן־אינדוסטריע רעד

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

 פון פארגעקומען פ׳איז ווען זענען וואס מלחמות, בלוטיגסטע
 יאהר פון אנפאל ־טענם 1 דעם גאפאלעאן ביז הריגה מאמאעוו׳ם

 גרוים־אינדופטריע צו קלמנבעטריעב פון איבערגאנג דער .1812
 גרויזאמפטע די ווי קרבנות, מעהר אפך ארבי״יטער די געקאפט האט

 קאפיטאל־אנזאמלונג" "ערשטער דער פון העלרען די ווען ,מלהטות
 אינדופטריעלער רעד פון ריעזען און לארדען ענגלישע די—

 געוואלט וו^לטען יאהרהונדערט, ־טען X¥0 אין איבערקעהרעניש
 האבען וועלכע פויערים, און ארבמטער דן אט צוזאמענלמגען

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

 וואלטען טאמערלאנען, פון פיראמידען בעוואופטע דן וועלכען געגען
.קארליקעם קלמנטשינקע וון אויפגעזעהן

.11
;אהר־ ג-םען¥111 אין עהרעניש(איבערר די

.הונדערט
 געווארען ארויפנערופען זענען ארבי״יטער^פעראיינען ענגלישע די

 אין איבערקעהרעניש" ,אינדופטריעלער זאגענאנטער דער דורך
 איז ארבמטער־בעוועגונג מאדערגע די . יאהר־הונדערט ג-טען* 111

 קלמנער דער ווען ,עפאכע דער אין אויפגעוואקסען איבערהויפט
 גרוים־אינדופטריע דער פון ענטווןקלונג דער צוליעב האט פראדוצענט
 בעל־הבית זמן צו אויפגעהערט (ארבמטם־געצמג זיינע פערלארען

 האט און פראדוקטען אויסגעארבמטע זמנע און מאטעייאלען דן אויף
 וועלכער פראלעטאריער, אנ׳ארעמער ווערען געמוזט דעריבער

 אינדופטריעלע .קאפיטאליפט רעם ארבמטם־קראפט זמן פערקויפט
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 ווירמשאפטליכע יענע אן דעריבער . מיר רופען איבערקעהרעניש
 זעלב&ט־ קלנינעם דעם אבגעשאפט האט וועלכע ,איבערקעהרעניש

 האט און צניט גוטער אלטער רער פון האנרווערקע־ שטענריגען
 —קאפיטאליסטען קלאסם א :קלאסען געגענזעצליכע צוו״ בעשאפען

 איין פון ארבניטם־געצניג די פון אייגענטימער ,עקספלואטאעארם
. זניט אנדער רער פון—פראלעטאריער ארעמע קלאסם א און ,זניט

 איבערקעהרעניש דיזע איז שנעלסטען און שארפסטען אם
 מען הויבט דעריבער :יאהר־הונדערט י^טען זח אין פארגעקומען

 רעם אט פון איבערקעהרעניש אינדוסטריעלע די רעכענען צו אן
 איבערגאנג רער אז ,בעמערקען אבער דארף מען .יאהרהונרערט

 נייעסטער רער צו האנדווערקערני מיטעל־אלטערליכער דער פון
 אויראפאישע די פון טהייל גרעסטען אין זיך האט גרויס^אינדוסטריע

 יאהרי טען^¥111 רעם פאר פריהער סך א אנגעהויבען לענדער
 אין אנגעהויבען זיך דאם האט ,למשל ,ענגלאנד )אין הונדערט

 נישט נאך זיך זי האט נעענדיגט און יאהרהונדערט( צ־טען1\!
 פעררעט האט יאהרהונדערט ־טערXמ^¥ דער . אויך יעצם אפילו
 רעווא־ אינדוסטריעלער רער פון "יאהר־הונדערט א פון נאמען רעם

 פערניבטעט ן ע צ נ א ג אין האט ער ווניל , דערפאר ניט לוציע",
 איז ער ווניל דערפאר נאר ארדנונג, אינדוסטרןעלע אלטע ־די

 דער פון קאמפף אין ט ק נ ו פ ג־ נ ו ד נ ע וו רער געוועזען
 ן*־טx^^^¥ דעם ז י ב איגדוסטריע. גרויס רער מןט האנדווערקערני
 פון לעבען אין געהערשט האנדווערקעריי די האט יאהרהונרערט

 איהר דך האט אבער ם ה י א ך א נ ,שטעדט אויראפייאישע אלע
.אייביג אויף געענדיגט און געענדיגט ראלע

 האנדווערקע־ מיטעל־אלטערליכע די געוועזען אזו״נם איז ואס
 אבטרע־ געווארען, פערשוואונדען זי אי! סבות וועלכע דורך רני,

 רער פון אינדוסטריע קאפיטאליסבישער רער ארט איהר טענחג
? צניט נייער

 צוטנילט איז האנדווערקער מיטעל־אלטערליכע קלאסם רער
. לעהר-אינגלעך און געהילפע טייסטער׳ס, :שיכטען דרני אויף געוועזען

 אנ׳אר־ אי געווען צניט זעלבער רער אין איז טייסטער רער
 ווערק־ רי ,מאטעריאלען רויע די אנ׳אונטערנעהמער. אי .בניטער,
 פוץ אייגענטום דאם געוועזען זענען ארבניטם־געצניג די שטאט,

 פרארוקט דער געחערט איהם צו אויך האט ממילא און ער1מניס
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 נהיים, א!וי ניט געווען איז אייגענטום ראם נאר .ארבמט הער פון
 לוין־ פון עקספלואטציע דער פון לעבען קענען זאל ם־יסטער דער אז

 היינע מןט צוזאמען ארבמטען ט נעמה אייך דערביי האט ער ;ארבמט
 זמענתג מייסטער, דער אז המסט, דאס מיטהעלפער. עטלעג

 עיט אלמן האט ,עקספלואטאציע אויסערליכער יערער פון פרמי
 .ווארט פון זין אמח׳ען אין עקספלואטאטאר קיין ווערען געקענט

 פראלעטאריער .קיין ניט און קאפיטאליסט קיין ניט זייענדיג ניט
 איהם פון קלאסען. במדע פון קערנדעל ראם זיך אין ער ענטהאלט

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

.קערנרעל
 פאר ניט ארבמט האנדווערקער מיטעל־אלטערליכער דער

 קרניז בעשטימטען א פאר נאר ,מארק אונבעקאנטען ווייטען א
 אומשטאנד ריזער . פערזענליך אלמן קען ער וועלכע ,בעשטעלער

 וועלכע ,ענדערונגען די נאך נאכפארשען .וויכטיג זעהר איז
 ביז ווארטען חדשים גאנצע מארק, וומטען דעם אויף פאר קוטען

 איז סתורה זיינע אויף נאכפראגע די פערגרעסערען זיך וועט עם
 דעם ניט האט ער רען בכה, ניט האנדווערקער קלמנער דער

 הא^ד־ דער ווען אז ,אוים קומט .דערצו געלהפארראט ׳נויטינען
 ער וואלט ,מארק דעם פיר ארבמטען יעדארפעץ וואלט ווערקער

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

 סך א לאגע זמן איז ,פראדוקטען זיינע אויף נאבפראגע שטענדינע א
זיכערער. און פעסטש־

 ממסטער, א געווארען איז ער איירער ,האנדווערקער יערער
 און "לעהר־אינגעל׳ א פון מדרגה די דורכגעהן געמזט ער האט

 די נעהאט האט וומטער לעהר־אינגעל יערער .״געהילף׳ א פון
 לעהר־ גאצע די געענדינט האט ער ווי דעם נאך מעגליכקייט,

 צייט געוויסע א אבארבמטענהג ,און ,געהילף א ווערען צו ,צמט
 דאם אט גע־ געהילף יערער האט ממסטערם פערשיעדענע ביי

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

 ;קלאסען אבגעזונדערטע א!ן זעלבפטשטענדיגע קיין געבילדעט יט1
 ער ד צו אנ׳איבערגאגגם־שטופע אין געפונען נאר זיך האבען די
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 רענירונגם־געזעצען די און צעך־סטאטוטען די מייסטער.—מדרגה
 און געהןלף יעדער אז ,דעם וועגען בעזארגט ד־הר זיך האבק
 פון מדרגה די עררויכק קענק באמת זאל לעהר־אינגעל יערער

מייסטער. זעלבסטשטענדיגק א
 פיעל אזוי אנגעזאמעלט צופעליג וואלט אמייסטער ווען

 אקאפיטאליסט, ווערען צו מעגלןכקייט דן גיט וועלבע געלד,
 דן לויט דק, פארקומק, געקענט ניט אומוואנדלונג אזא וואלט

 געטארט ניט מייסטער איין האט געזעצק, מיטעל־אלטערליכע
 .לעהר־אינגלעך עטליכע און געהילפע דריי צוויי, ווי מעהר האבק

 ־טען 1562 יאהר פון עליזאבעטא פון גקעץ דעם לויט ענגלאנד )אין
 לעהר־אינגלעך דריי יערע אייף האבק געמוזט מי_יםטער יערער האט
 לעהר־אינגלעך אונד געהילפע פון אינטערעסען דן .געהילף( איין
 ,איבערגאנגס־צושטאנד רעם אין געווקק נאך זענען די זמן כל

 .גקעצען מיטעל־אלטער דן דורך געווארען פערטהמדיגט אויך זענען
 / טיש זי.ין פוץ געהילף רעם שפייזק געמוזט האט מייסטער דער
 האט ענגלאנד )אין . בעגרענצט געווארק איז ארבמטס־טאג דער
 וון לענגער, דין' געטארט ניט זומער־צניט ארבץטם־טאג דער
 זונ־ ביז זונאויפגאנג דער פון מעהרער נןט ווינטער שעה, 12

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

 פארערען צו רעכט דאם נעהאט יעדערער האט סטאטוטק
 בעדארפט האבק פרידענס־ריכטער די און לוין, א״גערעכטק׳

לוין. "גערעכטען׳ דיזען פון נארם די בעשטימען

ט.
♦ פעראיילען אךבייטער די פון ענטשטעהונג די

 אוים וואקסט קלאםק־אינטערעמק די פון געגענזאץ דער
 אין נאך . מאשין־אינרוסטריע די אן זיך הויבט עם איידער נאך

 פאר־ שוין אויך איז האנדווערקער־פראדוקציאן דער פון פעריאר
 האנרווערקער פון צוטיילונג די ,גקעהן האבק מיר ווי ,געקומען

 געהאט ניט שוין האבען וועלכע ,ארבגיטער און בעל־בתים אויף
 .אונטערנעהמער זעלבםטשטענדיגע ווערען צו האפנונג שום קיין
 מעגליך געווארק איז מייסטער א ווערען צו ווי ,צייט דער פון
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 זיו־ הויבען ,מייסטערם די פרן קרובים און קעדער די פאר נאר
 , מי_יםטערם די פון הענד די אין קאפיטאלען גרויסע אנצוזאמלען ־אן
 בעל־ דעם צווישען אבגרונד דעם פערגרעסערט וויעדער ראם און

.געהץלף דעם ארבייטער דעם און מייסטער רעם—הבית
 דעם צווישען וואנד די אוים וואקסט עם ווען עפאכע, דער אין

 די אוים אריך וואקסט לויךארבי״יטער, און מייסטער זעלבסטשטענדיגען
 און האבען שגי_ירער-פאך אין אזוי ארבץטער־בעוועגונג .ארגאניזירטע

 ארבץ־ די נאר מייסטערעם ווערען געקענט יאהרהינדערט ־טען\¥1ב
 צושניידער; גרופפע קליינע גאנץ א צו געהערט האבען וועלכע טער,

 אפילו געקענט נישט האט ארב?יטער־מאסםע איבעריגע גאנצע די
 פראדו־ זעלבסטשטענדץגע פון מדרגה די ערתיכען אמאל האפען

 טיןפטער די צורשען אבגרונד דער גערועזען איז טיעף גאר צענטען.
 האבען וועלכע ,ווערקשטאטען .שניידעריי די און געהילפע און

 ריזער צו .לאנדאן פון בעפעלקערונג פערמעגליכע די פאר געארבטט
 טאקע און .קאפץטאל היבשען א האבען געמוזט טען האט ארבי״יט

 זיך שניידער״מייסטערם לאנדאנער די האבען ■טען 1720 יאהר אין
 געהילפעהאבען 7000 פון אנ׳ערך אז פארלאמענט, אין בעקלאגט

 פערגרעסע־ צו ציעל דעם מיט פעראיין אונגעזעצליכען א בענרינדעט
 ,ארבי״יטם־טאג דעם פערקלענערען צו און ארבניטם־לוין דעם רען

 ; מייסטערס די פון בקשה די בעפרידיגט האט פארלאמענט דער
 האט מען און ארבגיטס-לוין נארם העכסטע די בעשטימט האט מען

 אויך זענען עם .נארם די אריבערצושטייגען פערבאטען געזעצליך
 די נאי• ׳ ארב:.יטער־ארגאניזאציעם אלעילי״י געווארען פערבאטען

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

 דער אז ,פארלאמענטס־קאמיססיע דער ערקלערט מניסטיער איין
 הונדערט פון משך א אין כסדר שיוין עקזיסטירט שניידער־פערבאנד

. ■יאהר
 *אר דיארבמטער פון שטארקייט די וועגען אביישפיעל נאך

 מיר האבען יאהרהונדערט צ־טען¥1ס פק אנפאנג אין ■גאניזאציעס
 מערב־ אין וואל־מאנופאקטורען פוץ ארבלטער־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 "( ־ארבגיט. מאשין עקזיסטירט האט אינדו&טריע דער פון
 דער אוץ האנדווערקער קלגינע פון|זעלבםטשטענדיע איז אלענפאלם

 איד אופן אזא אויף :געבליבען ניט זכר קי_ין שוין פראדוקציאן יואל
 אנ׳ארבגיטער־פער־ פאר באדען רער גקועזען גרייט אויך דא שוין
 גאג־ אין געדרי^ז^ן זענען אונטערנעהטער די וואס דעם, צוליעב איין
 שוין ד,אבק ערשטע די רואם און ,אריץטער די פון אבנעטלילט צק

 דער האט , אוים ווייזט עם ווי . קאפיטאל היבשק א פערמעגט
 זעהר געארבי״יט געוואנד־אינדוסטרןע דער פון פערבאנד ארבגיטער
 1717 יאהר פון בעריכטק פארלאטענטארןשע דן אין .ענערניש
 םאמערפעטשיר פון וועבער דן געגען טענות אסך מיד געפןנק

 פון קלוב א אין פעראיינןגט זן" האבק וועלכע ,דקואנשיר און
 דעם פערשטיקען צו האפענדיג ^בינטאוושטשיקעם". טויזענד עטליכע
 דער האט אויטאריטעט קענינליכען פון קראפט דער טיט פעראיין

 ארויטצולאזען קעניג רעם געצוואונגען 1718 יאהר אין פארלאטענט
 די גענען צארן טיט פול איז וועלכע פראקלאטאציע, שארפע א

 פערברעבע־ טרעטק וועלכע פעראיינען, און קלובען "אונגעזעצלןכע
 און פערשווערער אבאנדע וון רעגירונג, גקעץאון געגען ארוים ריש

 אז. און האנדווערקעריי" דער אין קאטאנדעווק צו רעכט ראם זיף נעטען
 ־טען1725 און 1723 פון בעריכטען פארלאטענטארישע די אין וו.

 נקואנד־ארבי״יטער־ דן נעגק טענות ווייטער מיר נעפןנען יאהר
 פון משך אין עקזיסטןרט כסדר האבען פעראיינען דיזע .פעראיינען

 פערשוואונדק נאד זענק זי״י .יאהרהונדערט ־טקxת^ו. גאנצק
 טאנסלייט די ווק ,יאהדהונדערט ^^טק אנהויב אין גקוארען

 דורך וועב־ווערקשטאטק די פון נעווארק א־ויסגעשטויסק זענען
. פרויק די

 אין נקואנד^ארבעטער און שנעדער די פון פעראיינק די
 די אז ,בעשיינפערליך בעווייזק יאהר־הונדערט ־טק\7ס1 אנהויב

 טען איידער נאך אוים־וואקסק געקענט האט ארבמטער־בקועגוננ

 האבען וועלכע ארבייספר, נרופפע איין גק שפ פלפגם מאפעריאל רוי> די *[
 ד, איבערנעבע• טען פלעגם מאפעריאל או־סנזשפ־נפע די .חויז צ* זיך ביי געארביים

 . הייש דער אין זיך ביי ארבייפען , ער שפע ד• ווי ,אויך פלענען וועלכע , ,ועבער
 ועו סשנמפע זי פלעגם טען ווא• , פאבריק אוים'! אבש־קען טע; פלעגט נעוואנד די

 זי פלענפן ויעלכע , האנדארבייפע* איבערנעבק וויעדער נאכהעי■ או; ■קרעפפלק(
. נעשפאלם לעצשנן איחר געבע; צ איהר און פערענדינען
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 און געדואנד־אינדוםטריע דער אין .מאשינען איינגעפיהרט האט
 ארבליטער מאססע א זענען שניידער־פאך רעם אין איבערהויפט

 ארבייטער די אויב און ,האנד־ארבללט מיט פעינומען נעוו^זען
 ליעגט , שטארקעארגאניזאציע א אויפארבליטען נעקענט האבעןדאך

 אונטער־ די פון אייגענטלמער די וואס דעם, אין דערפון סבה די
 דעם פון געווארען אבגעטיללט גאנצען אין אויך זענען נעהמינגען

 שום קיין געהאט נישט האט ארבגיטער דער או! ,ארבללטער קלאסם
 אונטער־ זעלבפטשטענדיגען א פון מדרגה די עררללכען צו מעגליכקייט

 ארבייטער־בע־־ די אז געורעזען, אזוי באמת איז דאם אז נעהטער.
 קלאפסען־ ענטשגעהלונגפק דער מיט פערבונדען פעפט איז וועגונג

 אינדוסטריע־ די אין אז ,דעם פון שוין מיר זעהען ,ווידערשפרוכען
 דער עקזיפטירט גאנצען אין נאך האט עם וועלכע אין צווייגען,

 אויס־ ניט זענ^ן ,האנדווערקער־כאראקצער אלטערליכער מלטעל
.ארבללטער־פעראיינען שום קיין געוועקפען
 געפונען למשל זיך האבען לאגע געדריקטער אה:;כםט אין

 פונדעפטוועגעץ־ און ,שוסטער און שפילקע־מאכער ענגלישע די
 קאמפף ארגאניזורטען אג׳ פון פראבע שום קי״ין נישט מיד בעמערקען

 פשוט: גאר איז דערפון סבה די לעבענס־בש־ינגונגק. פארבעםער$
 זעלבסטשטענדיג^ כעבלי^בק זענען ער שופט און שפולקע־מאכער די

 ארבלטער־בעוועגונג די אויב ,אזוי אויב .האנדווערקער קלגינע
 מא־ מיט בענוצען צו זיך אן הויבט מען איידער נאך אוים וואקפט
 וועלבע מאשין, די אז זיין ניט ספק קיין גאר שוין קען שינען,
 פאבריק דער אין שטוב ז:ין פון איבערגעהן ארבייטער דעם צווינגט

 קלאססען־ דעם פערשארפט מעהר נא־ האט ,קאפי_אליםט פון
 פאר טרייב־קראפט מעכטעע א אלם נעדלנט דערלבעד האט און האם

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

 פון צליט דער אין ארבללטער-ארנאניזאצי^ס שום קיין עקזיסטירט
 אריינפיהרינג דער מיט צוזאמען ,1'94 איזאקיאהר האנד־ארבללט,

 געוואנד־ארבללטער־פער־ א נעווארען נענרינדעט אויך ,מאשינען פון
 בויט־ דער אין פאברירףכיסטעם דער פון ענטיויקלונג די .באנד

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

 ,אייגענשאפטען רליהע אגאנצע האט מאשין־אינדוסטריע די
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 אר־ פונקציאנירענדע רעגעלמעטיג לעבען אין ארוים רופען זועלכע
 זיך נעמען ארבייטער אם־ וואט אלנין, ראם בניטער־ארגאניזאציעם.

 די בעדניטענד פערלייכטערט ,פאבוץק־געביידע איין אין צוזאטען
 האנד^ דער ביי , אויטערדעם ארבניטער־פעראיינ^ן. פון נרינדונג

 הויז־אינדוטטריע פון סיסטעם דער בני איבערהויפט און ניט ארב
 ער : זעלבסטשטענתגקייט פון שאטען א נאך ארבניטער דער האט
 נא־ אמאל ארבניטט־געצניג, אייגענע איז ניט וואטערע גאך האט

 איינענ- שטיקעל דאם .אויך ערד שטיקעל א אפשר און הייועל א
 פער־ אים לאגע בעסערע א אין ניט איהם שטעלט ,אטה , טהום
 שטיצט אבער דערפא־ ;פראלעטאריער ווירקליכען דעם טיט נלייך
 טיט זי־ וועט ער אז האפגונג, די איהם אין אייגענטהום דיזעם
 זעלבסטשטעג־ א פון לאגע דער צו דערשלאגען כהות אייגענע זנינע
 פאבריק־ דער פון פראלעטאריער אטת׳ער ער ד . פראדוצענט דיגען

 שלין האט ער ;לאגע אנדעי־ער אגאנץ אין זיך געפינט אינדוסטריע
 קלאהר, זעהט ער קאפיטאליסט. א יוערעץ צו האפנונג די פערלארען

• פראלעטאריער־רניהען די פון א־ויטרניסען ניט זיך קען ער אז
 געשיכטע ער ד אין טאשינ^ן די פץ ראלע די איז דערמיט

 בעדניטענפטע די . געענדיגט ניט נאך דערארבניטער־בעוועגוג; פון
 אר־ די אויף געהאט האט מאשין־אינדוסטריע די וואט ,ווירקונג
 דער דאנק א וואט , •רעם אין אויטגעדריקט זיך האט ,בניטער

 פעראייניגען זיך זאלען עט געווארע• “טעגלי איז פאבתק־סיסטעם
 גאנצער דער פון אפילו אדער לאנד, גאנצען א פון ארבניטער ע ל א

 סאציאלער און געטנינזאטערפאליטישער א באדעןפון דעם וועלטאויף
 עפאטע דער אין וואט דערםיט, זי־ ערקלערט ראם . פראגראם

 איינ־ מט געוועזען ארבעטער־קלאסם דער איז האנד־ארבניט פון
 האבען וועלכע ,נעהילפע נעלעהרטע די טיט צוזאמען :ארטיג

 ארבני־ צאהל אונגעההערע א נעוועזען איז ליין, הויכק א בעקומען
 די . מלאכה שום קיין געקענט ניט כטעט האבען וועלכע ,טער

 ־ זענען ארבניטער־קלאסס פין שיכטען ביידע די פון אינטערעסען
 געגעב־ זאגאר נאר ,גלי_יכע קיין ניט נאר ניט געוועזען דעריבער
 ליין, קלנינעם א בעקוטען האבען וועלכע ,ארבניטער די .זעצליכע

 פריתילעגירטע די פון מדרגה די עררניבען צו געשטרעבט האבען
 צוזאמעג־ צייט זעלביגער דער אין האבען לעצטע די און

קאנקורענץ דער פון פערהיטען צו .י־ כחית זניערע אלע נענומען
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 דיעזע אז ,דך פערשטעהט ארבייטער. געלעהרנטע ניט די פון
פעראייניג^ן• געקענט ניט אופן בשום דך האבק גרופפעם פיינדליכע

 אראב גיך פאלט ארבגיט, מאשין די אוים וואקפט עם ווק
 נעטט מאש-ן די .ארבליטער גוט־געלעהרנטע די פון בעדייטונג די

 דעם מאכט און אפעראציעם שווערסטע די ערפיעלק צו דך אויף
 מאבק נור דארף וועלכער ,צוגאב איין פיר בלויז ארבייטער
 שפיעלט מאשין דער ביי ארבגיטער דער .בעוועגונגק איינפאכע

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

 וועניגער אפך פאדערט ארבייט מין אזא אז זיך, פערשטעהט
 איז וועלכע , האנדווערקער פון ארבייט די ווי ,פארבעתיטונג

 פון אנ׳ארבייטער למשל .סוף ביז׳ן אנהויב פון זעלבסטשטענדיג
 האנר־ א פון ארבמט די קענען נישט נאד דארף שפינעריי־פאבריק א

 שפינעריי־ארבי״יט גאנצע די פאר קומט פאבריק דער אויף שפינער;
 נאר דארף ארב:יטער רער .אלמן ארבגיט וועלכער ,שטול א דורך

.פארעם א אבנעריסק ניט וואו ערגעץ זיך האט עם צו קוקען
 ארומגע־ האבען מאשינען די מעהר וואם אז דאם, הייסט

 מעהר אלץ ,אנדערער דער נאך אינרוסטריע־צווייג איין נומען
 ארבייטער, פשוטער א ארבייטער געלעהרגטען פון ארט דעם פערנעמט
 דיזע אט .פארבערמטונג קליינע א האבען נאר דארף .וועלכער

 ענבוויק־ די אויף בעדייטענד ווירקט ארבמטער די פון אויפגלייבוג
 בעווא־פטזיין דאס— )פריינדשאפט ט ע ט י ר א ד י ל א ם דער פין לונג

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

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

 אין איבערקערעניש דאדגע די ארוים דך ווייזט דייטליך
 אין .יאהרהונדערט ־טעןX^X פון פוף אין ערשט ענגלאנד

¥^^^xפאלקא־ קיין עקזיסטירט ניט נאך האט יאהרהונדערט ־טען 
 די פון אינטערעפען די .פראדוקציאן דער אין איינארטינקייט מע

 אין נעוועזען ניט נאך זענען פאכען פערשיעדענע פון ארבמטער
 פיעל אין נאך מען האט עפאכע דיזער אין . געמלינזאם גאנצען

 ארבייטער־פפעציאליפטען, האבק בעדארפט אינדוסטריע־צווייגען
 פראסטע די אז ,פיעל אזוי פערדינט האבק וועלכע קינסטלער,

2.
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 דערגרמכען צו■ טראכט^ן געק$נט נישט אפילו האבען ארבגיטער
.מדרגה אזא צו פ׳איז רועץ

 יםגעוואקסען1א זענען פעראיינען די אז טיינק, ניט דארף מק
 טיט נאד פעררטען זיך האבען וואם ארבגיטער, צווישען נאד

 .לאגע געדריקטע זי״יער פון ארעזולטאט אלם ארבייט, איינפ^כע
 פינקט גארגעקומען ראם איז האנדווערקערייען שטעדטישע די אין

 ארגאני־ א געוועזען ארבי״יטער־פער$יינען די זקק רא :פערקעהרט
 געפונען זיך האבען וועלכע ,ארבמטער־שיכטען יענע פון זאציע

 ויער דינען אונז קען ביישפיעל אלם בעדינגונגען. בעסטע די אין
 שוין האבק מיד וועלכען וועגען ,לאנדאן אין שנייד^ר־פערבאנד

 די פון פעראיין א גערועזען באמת איז פערבאנד דער .גערעדט
 ארבי״יטער־ דעראיבתגער פון איה ארבייטער־אריםטאקראטיע,וועלבע

 .יטאלןםטען2קא די פון ווי ,ווייטער נאך אפשר געשטאנען מאסע
 ליויט ,זענען פעראיינען אזעלכע פין ארבגיסער אז ,זיך פערשטעהט

 נעהנטער אסך געשטאנען ,אויפגאבען זי״יערע לויט און לאגע זייער
 פראלעטאתער. איבריגערמאפע רעד צו ווי קאפיטאליפטען די צו
 און איבי״יטער־אריסטאקראטען אזעלכע צווישען סבסיכים די

 פאמיליען־מיפפערשטענד־ געוועזען באמת זענען בתים בעלי עי^רע
 בעשטאנען איז פראגראם זגיער קלאסק־קאמפף. קיין ניט און ניסען

 זייער פון מדרגה דק" אויף פק״בלייבק צו שטרעבונג דער אין
 פון קאנקורקץ די בקייטיגק צו און צושטאנד פריווילעגירטען

 שטרקג זאל מען געפאדערט האבען זגי .ארבגיטער פשוטערע
 לויט ,לעהר־אינגלעך דן וועגען עץ נעז עליזאוועטעס דורכפיהרען

 איידלה ,ר ה א י 7 לערנק געטוזט האט לעהר־אינגעל א וועלכען
 אטת׳ער דער פון אנהויב דעם .געהילף א געווארען איז ער

 ארגאניזאציעם די אין זוכק ניט מען דארף ארב:יטער־בעוועגונג,
 וועלכע ,פעראיינען די אין נאד ,הצנדווערקער־געהילפע די פון

 ארבגיטער רעם פון שיכטען נידריגערע די אין אויסגעוואקסען זענען
 ארבייטער מאסען אוגגעהויערע ארוטגענוטען האבען וועלכע און ׳קלאס

 געווקען שוין איז פעראיין מין אזא .נרויס־מאנופאקטור רעד פון
 פריהער האבען מיר וועלכען ,געוואנד־ארבץטער־פעריאנד דער

 ארבי״יטער די זיך האבען צושבאנד געדריקטען זי״יער לגיט . דערטאנט
 יאהרהונדערט ־טעןX:ם^¥ ף1ס אין מאנופאקטורען עגגלישע די פון

דער ווי ערגערע, קיין משט נאי" אויב לאגע, אזא אין געפונען
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 אין מיר געפיגען דעריבער־ טאק$ און פראלעטאריאט, הנינטיגער
 מאדערנעם דעם פון פראגראם דער פון קערן דעם פראנראם זגיער

.ארבייטער-קלאס
 עם אז געפאדערט, האט ייטער־פערבאנד3גע,יואנד־אר רער

 און ארבייטס^וין געביגענדער א ווערען בעשטימט געזעצליף זאל
 פאדע־ זיין בעגרינדעט ער האט דערביי .ארבגיטם־טאג קורצער א

 האבען מיר - .עליזאוועטע פון געזעץ אייגענעם רעם טיט רינג
 די סיי האבען יאהרהונדערט -טעןX^^^¥ אין אז ,געזעהען שוין

 אמת׳ען אין ,פראלעטעריאט דער םי_י און ארבגיטער פריווילעגירטע
 מיטעל־ פון געזעצען די צו געווענדעט זיף ,ווארט פ ר; פון זין

 נאר האבען ערשטע די וואס ,דעם אנשטאט נאד .אלטער
 די האבען ,גרופפעךאינטערעסען עננע ז:.יערע פערהיטען געוואלט
 .טאסע בר/יטערער א פון אינטערעסען די פאר געקעמפפט אנדערע

 פון חורבות די צווישען שוין זיף בעמערקט פראגראטען זי״יערע אין
 ווערען שפעטער .לעבען נייעם פון פונקען איויף מןטעל־אלטער

,ארבןיטער ענגלישע אלע פון פאדערונגען די פאדערונגען זגיערע
 בעצויגען זיף האט י1אז וזן ,געבען קוק א מיר וועלען איצט

 ־טען^¥111 אין ארבליטער־ארגאניזאציעס דן צו רעגירונג די
 יערער אז דערפאר, געשטאנען רעגירונג די איז יאהרהונדערט

 וועלכער ,ארבעטס־לויין דעם אויף ט כ רע ם א ד האט ארבמטער
 פיהלט דא .פראדוקציאן דיזער אין איינגעפיהרט לאנג שוין אה
 דער ווען יאהרהונדערט, ־טען^1 פון גייסט דער נאף זיף

 טיט זיף בענוצען צו פערבאטען געזעצליף האט פארלאמענט
 גרויסע צו א ארויסגעשטויסען האבען וועלכע ,מאשינען אייגיגע

 וועב־שטולען, די פון צאהל די בענרענצט האט ער ;ארבמטער צאהל
 דער .האבען צו רעכט ראם האט אונטערנעהמער יעדער וואס

 "צו איז ציעל זיין אז ,ערקלערט אפיציעל האט פארלאמענט
" לעבענס־מיטלען" גענעענדע ארבץטער יעדען פערזיכערען

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

 דן יף1א בעקלאנט זיף האבען זיי רועלכער אין אפעטיציע,
 האט רענןרונג די בעלי־בתים די פון שווינדלעריי און גרויזאמקייט
 ער מלוכה־ראטה" געהלמען "דעם פון קאמיטעט דעם בעפעהלען

 בעפרןדיגט, מען האט ארבץטער די .נויט זלער אויספארשען זאל
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 צוקונפם דער אין אז ,אנגעזאגט זיי מען האט דערביי אבער
 זעלבסט־ דערשלאגען זיך עם וואס ■ פרובען ניט גאר זיי זאלען

 זאלען גי ז נאר ,חברות אוגגעזעצליכע פון הילף דער מיט שטענריג
 קעניג מאיעסטעט־דעם זיין בקשות זייערע צושטעלען מאל אלע
 שטענדיג זגי וועט מען און ,ארדנונג געזעצליכער *דעו לויט

.יושר לויט העלפען
 יאהרהונדערט ם¥£־טען1 פון יאהרען פופציגער די ביז

 אין רעגירונג קעניגליכען דער פון בעציהונגען די טראגע;
 ל פון פעטיציעס צאהל אונגעהויערער דער צו פארלאמענט

 וועבער די ,למשל אווי . כאראקטער דעמזעלבען אלץ ארבגיטער
 העלפט ערשטער דער פון פערלויף אין האבען גלאסטערשור פון
 אין פארלאמענט פון הילף בעקומען יאהרהונדערט צ'טען ¥111 פין

 יאהר אין ענדליך און ,אונטערנעהמער די מיט קאמפף זגיער
 פאלאטע אינטערסטער דער פון דערשלאגען זיך זיי האבען 1756

 פון וועבער די וועגען "געזעץ זאגענאנטער )דער אגעזעץ
 האבען פריעדענסריכטער די וועלכען לויט ,וועבער־אינדוסטריע"(

 דיזע אט .לוין שטיק פון נרוים די בעשטימען בעדארפט
 אזוי אונטערנעהמער די ווי ערפיעלען נעמוזט האבען בעשטימונג

.ארבגיטער די אויך
 עננלישע די ווי מיד, בעמערקען גיכען אין נאד נאר

 אינדובטריעלע איהר גאנצען אין איבער אמאל מיט בייט רעגירונג
 נאך יאחר נצעד גא קיין פאריבער ניט נאך איז עס . פאליטיק

 וועבער" די וועגען געזעץ דאס/׳ ארייננעפיהרט האט מען ווי דעם,
 פעטיציעס האנעל א מיט בעשאטען ווערט פארלאמענט דער און
 ענטשיעדען האבען פאבריקאנטען די .קאנטר^פעטיציעס און

 לוין נרויסען אזא צאהלען צו בכה ניט זענען זיי אז ,ערקלערט
 האבען ווייטער ארבגיטער די .בעשטימען פריעדענסריכטער די ווי

 זייערע בעשיצען דייטליכער זאל געזעץ דאם אז געפאדערט,
 מעלות די אויף אנגעוויזען האבען פאבריקאנטען די .אינטערעסען

 די קאנקורענץ"; אונבעגרענצטע און "פרגיעם־אבמאך דעם פון
 בעשטימען זאל רעגירונג די אז נעפאדערט האבען וועבער
.נארמען געוויסע

 ארן געשטאנען זענען ארבמטער די פון זייט דער אויף
די ה. ד. אדעל, קליינער דער און לארדען די פארלאמענט
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 פיינד- אוים פשוט בוחשואזיע, אינרוסטריעלער דער פץ געגנער
. איחר צו פט שא

 דאם" :פאברןקאנטען דן געוועזען מנצח האבען סוף כל ף1ם
 דיזען פון .כעווארען אבגעשאפט איז וועבער" דן ווענען געזעץ

 דעם פון אב מעהר אלץ פארלאמענט רעד כרעט אן מאמענט
 ווענדעט און , פערטהי״ידןגוננם־שטאנר־פונקט מיטעל־אלטערליכען

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

 איז וועבער" די וועגען געזעץ "ראם וועגען קאמפף דער
.נייער א צו פאלןטןק דעראל^ער פון דעררוענדונגס־פונקט געוועזען

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

 די צווישען האט עם וואס חורבן, רעם אויף בעקלאגט דך
."דזשעננן" שפעעריי־מאשין די אננעמאכט
 מייסטערם די צווישעץ פכפוך דעם אין 1 777 יאהר אין

 דער האט ,היט־ווערקשטאטען דן פון ארבייטער די און
 וועלכע ,פעטיציעס צאהל גרויסע די בעטראכט ניט פארלאמענט

 נאך אונד ליווערפולער ,טשעסטערער ,בריסטאלער ,לאנראנער די
 אין האט אין ,אריינגעטראגען האבען הןט־ארבניטער אנדערע
 .אונטערנעהמער די פון מי״ינונג די מיט גערועזען מסכים גאנצען

 באלד אז ניט, חידוש קי_ין ין1ש אה אומשטענדען אזעלכע ביי
 פון רייכטהום דאס" בוך אדאם־סמיטה׳ם ערשיינט האט עם ווי

 תיכף כמעט פילאזאפיע פאליטישע זי_ין איז (1776) פעלקער״
 "נאטירליכער זאגענאנטער דער פון תורה אפיציעלע די געווארען
 בעש־ לעהרע טס סמי אראם פון גרונד־געדאנק דער .פרייהייט״

 אין זאל עם נויטיג, איז פאלק דעם פון לטובת אז דעם, אין טעהט
 אונ־ און פרייהייט פאלקאמע הערשען לעבען אינדוסטריעלען

 .ן ע ש נ ע מ ע נ ל ע צ נ יי א צווישען קאגקורענץ בעגרענצטע
 די אי נעפעהרליך כלייך זענען שטאיד־פונקט סמיטה׳ם לויט

 מין יערער אי אינדוסטריע, די בעשיצען וועלכע געזעצען,
פער א איז ראם צי חלוק שום אהץ פערבאנד, אינדוסטריעלער

 דעם פון ערשיינונג די ארבייטערי פון צן פאבריקאנטען, פון באנד י
 יום אנ׳אמח׳ר געוועזען איז פעלקער" פון רייכטהום דאם" ורערק

.קאפןטאליסטען און שטאטם־מענער ענגלישע דן פאר טוב
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 הערשענד? די זיף האבק יאהרהונדערט צ־טק¥111 ףםו 1יא
 פאלער דער פון טעאריע די אז ,איפערצייגט גאנצען אין קלאסק

 עקספלואטאצי? פון פרגיהייט די ה. ד. "פרייזזייט", אינדופטריעלער
 אן איצט פון עשיריות. פון קוראל אנ׳אונא־ויפשעפפליכער פ^רזץ איז

 אריינמישען יעדעם פערווארפען אויףשטענדיג ענטשיעדקאון ווערט
 .אונטערנעהמער און ארבייטער די צווישען בעציהונגען די אין זיך
 פארלאמענט דעם געבעטק וועבער די האבק 1808 יאהר אין
 דעם אט פון דרןטעל א חאטש פערזיכערק די זאל מק

 יאהר צעהן מןט בעקימק האבק זיי וועלכען ,ארבייטס־לוין
 צו גקעצליך אבגעזאגט זיך האט פאילאמענט דער נאר צוריק.

פון בעשטימונג דער אין .ין1ארי:יטפ־ל דיזעץ בעשטימק
 איז ער וואס דעם חוץ ,נקעץ אזא״ :מיר לקק פארלאמענט

 ,ווירקזאם ניט נקועץ גלאט וואלט ,אידעע דער אין נארעש
 און .פראקטיק דער אין דורכפיהרק ניט איהם קק מען ווייל
 געבראכט דאס וואלט זיין, יע מקליכקייט אזא אפילו אלן עם זוק
 אידעע דן שיוין עררייכט דא .רקולטאטען״ אונגינסטיגע נאר

 הערשט זי ,טדרנה העכשטע די פרייהייט ,אינדופטריעלער וועגען
 הרליגען" דעם" צוליעב פארלאמענט. פון מהות אלע איבער

 ,פארלאמענש דער האט פרייהייט״ אינדופטריעלער פון״ פרינציפ
 מיט ,קאפיטאליפטען די פון אינטערעסק די פערטרעטעגדיג

 פץ לגידען נרויזאמע די זייף אויגען די פערמאכט הארצען נרינגק א
הוננער"(. פץ געשטארבען זענען וועלכע וועבער, די

1¥♦
.יאהרה^יערט טען•x^x אין ארבייטעריפעראיינען לי

 איז יאהרהונדערט ־טעןX|X פוץ פיערטעל ערפטע דאס
 ארבלטער־ מין יערער פערפאלנט מען וועלכער אין ,עפאכע א

 וועלכער ,ארב״טער־פעראיין ענגלישער יעדער .ארגאניזאציע
זי_ין אין האט , צייט טרויערינער דער אין נעגרינדעט זיף האט

 שוי. חאבען מיר ווי — ווען ציים, יענער אין גראד פארגעקומען איז דאם *(
 א-יס- בוכשטעבליך זיינען וועבער עגגלישע 900,000 אנ׳ערך — דערצעהלם אויבע;

.תיננער פון בעגאנגען



 פון יאהרען ערשטע די וועגען ערצעהלונג ראמאיטישע א ארחיוו
 ,שטארק אז־וי געוועזען זענען פערפאלגונגען די .עקזיפטענץ ■זיין
 געמוזט מען האט פעראייפען די פון טהעטעקויט גאנצע די עז

 פלעגען ארבגיטער׳׳פערזאמלונגען די . בסודי־סודות האלטען
 פעלדער פערווארפענע אויף נאכט^־נעץ ביי פארקומען געוועהנליך

 דן .גריבער וועלדער, די אין שטאדט דער היגטער אדער
 זייטןגע אין ערד דער אין פערגראבען געווי^זעץ זענען ראקומענטען

 ז*ט האט פערראט, פון פערדכערען צו דך כדי .ערטער
 בלייבען וועט ער אז ,שבועה א מיטנליעד יערער פון פאדערט

 פאר־ טינים אלע אויף קוקענדיג ניט נאר .פערבאנד רעם טריי
 און גוט־אויסנעארבדטער דער אויף קוקענדיג ניט ,דכטיגקעטען

 מיטנליעדער די אפט פלעגען ,ארגאניזאציע פערבארגענער העכסט
 פאליצני, דער פון הענד די אין אריינפאלען פערעיינען די פון

 ריזע .געפענגגים אין יאהרען־לאנג אבהאלטען זיי פלעגט וועלכע
 אנגעהויבעץ דך האט ארבייטער עננלישע די פאר צייט טרויערינע

 דער נעווארען ארויסגעגעבען איו עם ווען ,1799 'יאהר פון

 האט מען .(*קאא^יציע״? געגען געזעץ ״אלגעמלינער זאגענאנטער
 צייטוויילינע אדער ארגאניזאציע מין ר ע ד ע י פערבאטען זי[

 אינדוסטריעלע נאטירליכע" ,די בעריהרט וועלכע פערבינדונג,
 דן אטת׳ן דעם לויט אז אוים, קומט אופן אזא אולף פרייהייט.

 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 אויך נאר

 שון פע־בינדונג אצייסוויילינע אדער פערכאנד א איז דאם קאאליציע, *(
, > שטרייק א )למשל ציעל אלגעמיינעש א עררייכען צו מענשע■ אסך

 דאם איז בעדיננונג דיעזער ביי אפילו אז ,זיך פערשטעהט
 געזעץ דאם :יושר׳דיג זעהר ניט נעוועזען קאאליציע״ געגען ,געזעץ
 ווי ארבגיטער, די פאר שווערער פיעל איז פעראיינען די נענען

 ,געזעץ דאם בעטראכט האט מען ווען .פאבריקאנטען די פאר
 אונגערעב־ דער אויף אנגעוויזען שוין ע פ פ ע ש ז ד לארד האט

 "האט נעואגט ער האט בעזונרער אונטערנעהמער "יערער .טיגקייט
 ארבץטען עם סיי ,ארבליטער זיינע אלע אבזאגען אמאל מיט רעכט

 מפכים ניט נאר זענען זיי אויב ;1000 סיי הונדערט, איהם ביי
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 ערי זאגט צאהלען, וויל ער וועלכען ,ארבמטס־לוין רעם אט מיט
 וועלען ארבמטער 1000 ארעד 100 די אבער אויב אב. עי

 איינשטימיג ניט זייענדיג ארבי״יט, דער פון אבזאגען זיך אלמן
 פאר, לעגט אונטערנעהמער דער וועלכען ,ארבמטם־לוין רעם מיט

 אונגע־ א שדין המסט טהאט זייער ,פערברעכער שדין עי זענען
 דער וואס רעם חוץ א .שטרייק" א אדער קאאליציע זעצליכע

 ארבמטער, די ווי פערבאנד רעם אזוינויטיג ניט דארף פאבריקאנט
 ראך איז פאבריקאנטען :געזעץ ראם זיין עובר לייכט אמך ער קען
 ניט ,צוזאמענרעדען געהמם זיך קענען זי״י און סך קיין דא ניט

.רעגירונג דער פון הענד די אין אריינצופאלען תיקירענדינ
 אהן זאל מען ווען אפילו אז אוים, קמט אופן אזא א־יף

 ער וואלט 1800—1799 פון געזעץ דאם רורכפיהרען פניאה׳ס
 באמת נאר .פריווןלעגיעם סך א פאבתקאנטען די גענעבען אויך
 ניט שוין פניאה׳ם: אהן ניט דורכגעפיהרט געזעץ דאס מען האט

 צו שטרייק" שטענדיגען אבער שטילעץ דעם" ווענעץ רעדענריג
 אין אונטערנעהמער די האבען ,ארבמטם־לוין רעם פערקלענעק

 פאלקאם־אפענע נעגרינדעט יאהרהונדערט טען אנהויב
 .פערפאלנען צו זיי געטראכט ניט גאר האט קיינער און פעראיינען,

 שעפילדער פון ,,פעראיין דער נעוועזען למשל איז פערבאנד אזא
 עקזיסטירט עפענטליך האט וועלכער ,פאבריקאנטען" אונד סוהרים

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

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

 בעוויזען, קלאר שוין האט קאאליציעס", געגען געזעץ אלנעמגינע
 פון הענד די אין דן כלי א נאר נעוועזען איז פארלאמענט דער אז
 בעוועגונג, ארבי״יטער דער מיט קאמפף אין פאבריקאנטען די

.אויסצואוואקסען אנגעהויבען דאמאלסט האט וועלכע
 צתישען ארבמטער־בעוועטנג דער פין ערפאלגען לכע דן

 אין יאקשיר פון געוואנד־ארבגיטער און בוימחאל־שפינער די
 ואם ארויסגערופען האט וועלכע סבה, די געווען זענעץ לאנקאשיר

 אאוננעהויער^ טיט איז געזעץ דאס יאהר. ־טען 179 9 פון געזעץ
 .פאלאטעם במרע אין אננענומען און בעטראכט נעווארען שנעלקייט

 ארייננעטראנען האט מען ווי דעם, נאך אתם וואכען דריי אין שוין
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 אין פארלאמענט( אין אפארלאנע ןלל-הגיםט3) בילל דעם אט
 .קעניג פון אונטערגע׳חתט׳ט נעוועזען שוין ער איז ,פארלאמענט

 די צןעל־שטערען איינצןנען דעם געהאט האט כעשווינדקייט דיזע
 נטעם דעם. געגען פראטעסטען נרויסע ארגאניזירען צו• ארבמטער

 די פון ארבמטער דן נאר האבען יאמת און .געזעץ־פראיעקט
 גענען מיןגוגנען זליערע צוצושטעלען צייט געהאט קארטון־פאיריקען

 זי״יערע פערטהדדיגען זאל וועלכער ,שתדלן א דינגען און פראיעקט
 ,בעמערקט האבען ארבייטער די .פארלאמענט אין אינטערעסען

 חברות" אונגעזעצליכע ךי" פערווערען ודיל וואס געזעץ, ראם אז
 וואם ארבייטער, יעדער אז קלאר, ניט אז־וי פארמולירט איז

 איז ,ארבייטם־בעדינגוננען זיינע וועגען חברים זיינע מיט רעדט
 זניענדיג חושד ארעסטירען, ניט איחס וועט מען אז זיכער ניט
 רער חברה". א״אונגעזעצליכע אין אנ׳אנטייל נעהמט ער אז

 שום קיין געהאט ניט האט קארטון־ארבייטער די פון פראטעפט
 ,פארם דער אין געזעץ א געווארען אין בילל דער און ,ערפאלג

 דארף רעזולטאט אזא .געווארען צוגעשטעלט איז ער וועלכער אין
 געשרייען האבען וועלכע ,די פאר .וואונדערען ניט גאר אונז
 געווען פיעלדטטיגקייט און דונקעלהייט דהע איז נעזעץ, דאם

 דעם גענעבען האט נקלארהייט א די אט .הארצען צום זעהר
 אוג־ די מןט קאמפף זיין אין געוועהר אמעכטינע פאבריקאנט
 דער האט דונקעלהטט רער דאנק א .ארבייטער צופריעדענע
 אריטטער, יעדען געפענגנים אין אריינווארפען געקענט פאבריקאנט

 טאקע דערצו אט .האבען מורא געקענט האט ער וועלכען פאר
 געזעץ דעם בי! נאך .קאפיטאליסטען די געשטרעבט האבען

.פאקטען עהנליכע טיט אויך זיך מיר בעגעגנען 1799 פון
 דרוקע־ די פון אייגענטימער דן האבען 1798 יאהר אין אזוי

 בונט. א מאכען ז:י אז ,ארבי״יטער זי״יערע אויף בעקלאגט זיף תיען
 נעגרינדעם האבען ארבייטער די אז ,געווהען אויספארשוננהאט די

 קען מען וועלכע חברה, א הילף, געגענזטטיגע פון חברה אפשוטע
 נישט פארט האט דאם נאר .ארבייטער־פעראיין רופען ניט אפילו

 ׳ חברים" פון געזעלשאפט זיף רופען זיי" .ארבייטער דן געהאלפען
 אונטערנעהמער די פון אדוואקאט דער געריכט אין גע׳דרשנ׳ט האט

 פערדעבטיגע איינןנע אריינגעדרוננען האבען רייהען זויערע אין נאר"
 פעראיין אונשולריגען דעם פערוואנדעלט האבען וועלכע ,פערזאנען
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 אויף קוקענריג ניט .פערשוועדער" פון פעהאטלונג אכשויליכע א אין
 ,ארבמטער די לטובת געוועזען וענען פאקטען אלע וואס ,דעם
 אויף פערזאנען' "פערדעכטיגע אלע פערמשפט געריכט דאם האט

 געפייערם כסדר פאבריקאנטען די האבען אזוי .געפענגנים יאחר 2
 האבעןערשט וועלכע פרידענס־ריכטער, אווגענע די .נצחון זמעד

 ארבייטס־ "גער^כטען" דעם בע^טןמען צו געסטארעט זיך לאנג ניט
 געוועהגלכען יעדען אנצוערקענען געוועזען גר:יט יעצט זענען לרין,

.פעדשווערונג מין א פאר ,חברים צירקעל
 קאאליציע געגען ג^זעצען ת" :שרייבט פלאם ם י ם נ ע ר פ

 נויט־ דורכאוים פאר געהאלט^ץ קלאםםען פערמעגליכע אלע האבען
 צווישע• צושטערונגם־שטרעבונגעץ די דערשטיקען צו כדי ווענדיג,

 זאל מען אויב אז ,גערעכעגט האבען בורשזועץ די .ארבלטער" די
 צוואנגען, אייזערנע דיזע אין ארבי״יטער־קלאסס דעם איינדריקען ניט

 די רעוואלוציע דער פץ חורבות די אונטער בעגראבען ער דועט
 איבער־ וועט אין לאנד״ווירטשאפט די ,מסחר דעם ,אינדוסטריע

 מאדערנער גאנצער דער פון איבערלאזען ניט ופלןט שריד קיין הויפט
 דיעזען פאר אבער .אויגען די פערבלענדעט שרעק רער . קולטור

 פראלעטאריער די האבען בורזשיאזיע דער כון שרעק נארישען
 אייגענער דער .פלי״יש אץ בלוט זייער מיט צאהלען געדארפט
 דיעזער אין האט ער "ט ארב דער" אז ,ווייטער שרייבט פלאם
 שטיקעל א זיך דערשלאגען צו ניט מעגליכקייט שום קיין עפאכע
 פערטהי״ידיגונג די אויסהערען ווען זעלטען פלעגען ריכטער די יושר׳.

 האבען נעהערט, יא שוין האבען זי״י אז און ארבגיטער, די פץ
 ,מיגע אזא מיט און אונגעדולד פיעל אזוי מיט ^געטאהן דאם

 גרעפטע די געוועזען וואלט פ^רטהיידיגונג ארבמטער׳ס דעם ווי נלייך
 האט ארבגיטער דער . פערזענליך ריכטער רעם פאר בעלי״ידיגונג

.פניאה׳ס אהן אנ'אורטה?יל אויף האפען נעקענט ניט מאל קיין
 פאקטען אלע די" פלאם ענדינט געקענט" וואלט מען "אויב

 ארבלטע־ די וועלכע ,בעלגידינונגען אץ נגערעכטיגקויטען א פון
 שילרערען נערןכטען, די אין דאמאלסט אריבערגעטראגען האבען

 ,דעם נאך יאהר אייניגע ,איצט אפילו וואלט ,בילד איין אין
 נאר אויסגעטראבט, ניט איז אלץ דאס צוגלויבען,אז געווען שוועד

.נעשעהן" .ווירקליך
 נעגען עץ געז דעס פון געליטען האבען אלעטען פאר מעהר



 געוואנד־אינדוס־ בוים־וואל־און די פון ארבייטער די קאאליציע"
 בעווע־ דער פון ערפאלג דער אז ,געזאגט שוין האבען מיר . טריע

 פאבריקאג־ די געצוואוגגען האט ארבייטער דיעזע אט צורשען ג-נג
 ;יאהר ־טען1799 פון געזעץ דאס דורכצופיהרען איילען צו לך טען
 די געווען זיינען ארבניטער דיזע אט אז ,זיך פערשטהעט און,

 דאם אנגעווענדעט האבען קאפיטאליסטען די וועלכע געגען ,ערשטע
 ארבייטער־ נעגען געגעבען די האט געזעין נייע דאם וואס געוועהר,

.שלעג ערשטע די בעקומען האבען זיי ;קלאס
 געזעץ ד^ם פון ווירקונג די פערגלניכען' רענסאן און ט י א וו

 הענגט וועלכער מיהלשטיין" גרויסעץ א" מיט יאהר טען-1799 פון
 דער וואם טריט יערער ביי .ארבייטער די פון האלז דעם אויף

 אנווענדען, וויל ער וואם מיטעל יעדען ביי טהאן, וויל ארבניטער
 חום בני בלייבען נאי אדער ארבניטס־לוין זיין העכערען צו כדי

. געגענגעזעצליך טהוט ער אז איהם, מען ערקלערט פריהערדיגען,
 לאנג^דלערנדע די געענדיגט זיך האט ׳1816 יאהר אין

 מיטוויר־ דער מיט איז נאפאעלאן .מלהטות נאפאלעאנס פון עפאכע
 "הניליגע־ אינזעל דעם אויף געווארען פערשיקט מלוכות אלע פון קונג

 מלחמה א פריעדען. אנגעהויבען זיך האט אויראפא אין אונד עלענא",
 אויפהערוגג פלוצלונגע די אויך נאר פאלקס-אונגליק א שטענדיג איז
 א ארויס אויך געוועהנליך רופט מלחמה, אלאגג־דויערנדער פון

 פאר קומט דאס .פאלקם־ווידטשאפט דער און צורודערוגג שטארקע
 פערגרעסערט מלחמה פון צייט דער אין .סבות פאלנענרע די דורך

 זענען וועלכע ,פראדוקטען תיהע גאנצע א אויף נאכפראגע די יךז
 ווערע אדער ,נוצליך נישט גאר אדער צי_יט פריעדלןכע א אין

 ׳ אינדוסטתע־צוויינען די . מאם קלענערער א אסך אין פערברויכט
 דאמאלסט ווערען ,פראדוקטען די אט אוים ארבניטען וועלכע

 ,אויף פלוצלונג הערט מלחמה די אז .ענטוויקעלט אוננאטירליך
 ממ\לא און סחירות געוויסע אויף נאכפרעגע די פלוצלונג פאלט
 אין רואינירונג אפאלקאמע אדער אשטילשטאנד ארוים דאם רופט

.אונטערנעהטונגען אינדוסטריעלע דאזיגע .די
 ־טען1816 אין ענגלאנד אין פארגעקומען אין קריזים מין אזא

 פון פרניזען די ,אבגעשטעלט זיך האט אינדוסטריע די .יאהר
 אונטערנעהמער צאהל גרויסער א געפאלען; איז סחורות רייהע גאנצע א

 אלגעמנינע די .ארבייטער דיערע אבצוזאגען אנגעהויבען האבען
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 קאפיטאליסטעך די נעצוואונגעץ האט פעררינסטען די פון פערקלענערונג
 שטעד־ דער פון אונטערנעהמער די .מיטלען ^גערגישע אנצונעמען

 אננעהויבען איבעראל האבען אינדוסטריע דארפישער און טישער
 איז עם היפיעל אויף פערקלענערען, צו כדי ,פעראיינען גרינדען

 ליידענדיג ארבייטער. זגיערע פון ארבגיטם־לוין עם ד מעגליך, נאר
 אונגעהוי^רערארבגיטסלאזיגער דער פון קאנקורענץ גרויסער רער דורך

 די פון קראפט ארגאנחירטער דער דורך געדריקט ארמעע,
 ארבייטער ענגלישע די זענען נד, לא גאנצען פון קאפיטאליסטען

 און אינטערעסען זמערע פערטהיידיגען צו בכרו געוועזען ניט
 דאם ווי .פערערגערט איבעראל זיך האט לאגע מאטריעלע זייער
 די האט ,קרחים פלעצליכען יעדען ביי פאר אפט שזיין קומט

 כאראקטער. רעוואלוציאנערען א אנגענומען פאלקס-אונצופרןעדענהייט
 אויפגעוואקסען זענען אונצופריעדענהייט דיעזער פון באדען דעם אויף

 1819 יאהר אין און שוועמלעך, ווי ,ארגאנחאציעס געה?.ימע די
 דעם צווישען אויפרעגונג שטארקע א ארויפגערופען זיי האבען

 געוועזען איז בורזשואזיע די נאד .ענגלאנד אין ארבייטער־קלאם
 זי האט אויסנאהמם־געזעצען רייהע גאנצע א מיט .וואך אויפ׳ן

 פארלאמענט. דער .שרש אין באלד פאלקם־אויפרענונג די דערשטיקט
 האבען וועלכע געזעצ^/ זעקם" זאנענאנטע די ארויסגעגעבען האט

 געזעצען די לויט פים. און הענד די ארבייטער דעם געבונדען
 פרייען אונטער׳ן פערזאמלונג מין יעדער געווארען פערבאטען איז

 *הויז מאבען צו רעכט דאם בעקומען האט פאליצגי די ,הימעל
 די פון אויסנאבען די (.*געריכט פון ערלויבנים וי אהן זו-כונגען

 דעם דורך בעשווערט שרעקליך געוועזען זענען ארבי״יטער-צי״יטוננען
 פערשטארקט נאך• זענען ^נדליך ;שטעמפעל־שטייער אונגעהויערען

 ארטיקעל געדרוקטען יעדען פאר געריכטם־שטראפען די געווארען
.אינהאלט רעוואלוציאנערען א מיט

 ,(113.1)658 00ןגןז18 3.01)' אינבעריהרליכקיים״ פערזענל'כע ווענען .געזעץ דער *(
 די אין הויזזוכינגען ווילקירליך מאכען צו פאליציי ענגלישער דער פערוועהרם
 אדעת הויהיבונג א ווערען געמאכם קען ענגלאנד אין . בירנער פין וואהנונגען

. נעריכש פין פערארדנונג דער לוים גאר ארעסם

 די זענען פערפאלגונגען שרעקליכע די פון עפאכע דער אין
 קיין ניט איז דאם געפאלען. נאנצען אין ארבץטער-פעראיינען

 די אצושטערונגס״ווירקונג פאר וואס פערשטעהט יעדער חידוש.
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 ארבגיטער־פעראיינען. דן א־ויף האבען מה טאססען־ארבייטס־לאזןגקייט
 שטאדט דן פערלאזען פעראיין פון טיטגליעדער רייהע גאנצע א ווען
 שטיקעל א זוכענדןג ,צווגיטען צום ארט איין פון זיך שלעפען און

 אזא אין אט צושטערט. ארגאניזאציע די ממלא ווערט ,פערדינסט
 גרעסטער דער יאהרען ־טע20 די אין געפונען זיך האבען לאגע
 ארבגיטס־ דער דורך פערצווייפעלטע .איבןיטער־פעראיינען טייל

 רעם פון יאך אונטערן פאלענדע ,ארעטקייט און לאזןגקייט
 ארבגיטער די זענען געזעצען( זעקם )די ,דעספאטחם פאלןצייאישען

 סיסטע־־ אונד אנ׳ארגאניזירטען פיהרען צו שטאנד אים געווען ניט
 ארבגיטער דן נאך האבען יאהרען ־טע20 די אין .קאמפף מאטישען

 קומט דיפעראיינןגונג מאסע: אצערשטרויטע נעבןלרעט
 ט ר ע וו און ק יי ר ט ש א פארנאראיןד^רצייטפון

. ך י ז ט ג י ד נ ע ר ע ז ע י ד י וו ך יי גל ט ר ע ט ש ו ..צ
 נאך יאהרהונדערט ־טעןX1x אנהויב אין האט ענגלאנד אין

 האנד־ די אינדוסטריע־צוויינען־וואו תיהע גאנצע א עקזןסטןרט
 נאך האט ארבי״יטער־ספעציאליסטען געלעהרטע גוט פון ארבייט

 ספעציאליסטען אזעלכע פון לאגע די .ראלע גרויסע א געשפןעלט
 שלעכטע. קיין ניט געוועזען אויך צייטען ערגסטע די אין אפילו איז
 אונז בעווייזט פערבאנדק, זגי^רע גי^וועז^ן זענען עם שטארק ווי

 זיךגעפונען האט וועלכער קארטון־ארבגיטער, די פון פערבאנד דער
 טען“x^x פון יאהרען ־טע20 דן אין צושטאנר גלענצענדען א אין

 די כמעט ווען ,צייט דער אין פונקט ה. ד. ,יאהרהונרערט
 פערניכטעט זענען ארבייטער־ארגאגיזאציעם די פון מעהרהייט
 פעדןגנונגעץ. אויסערליכע אינגןנסטיגע די מיט קאטפף אין גערוארען

 אזוי געווען אי; קארטון־ארבייטער־פערבאנד דעם פון בעדייטונג די
 פון געזעץ רעם אויף קוקענדיג ניט ,אונטערנעהמער די אז ,גרוים

 און ,טהאן געקענט גארנןשט די מיט האבען יאהר, ־טען1799
 שטענדיג כמעט די האבען ארבייטער די מיט סיכסוך יעדען אין

.אבטרעטען געמוזט
 זיין אוים נןסט ווערטער נעפיכדיגע א פאר יואם אין אט

 ,אבראשיורע אין פאבריקאנט אמאנטשעסטערער הארץ ביטער
 (.1815) קארטין־ארפןיטער די גענען גערןכטעט געוועזען אין וועלבע

 ,נאכגעבען אייך אנדערען דעם נאך איינער געטוזט האבען מןר״
 געגען קעמפפען ענערגיש געדארפט מיר האבען באמת חאטש
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 האט נצחון, דעם מיט פערבלענדט זניענדיג .פאדערוננען אייערע
 אנדער?/ נאך פאדערונגען פדיה^ררןגע די צו צוגעשטעלט איהר

 בעשטןמט איהר .אינערטרעגלןך פשוט ווערט לאגע אונזער און
 אין אדיין ניט נעמט איהר און ארבי״יטער אונז^רז? פוץ צאהל די

 דער יף1א שטעלען מיד וועלכע ארבגיטער, י?נע רייהען אייערע
 שטעלט איהר .פערטריבען האט איהר וואס דן, אנשטאט ארבייט

 אזוי חנרגעהט חוצפה ר*איי און ,מאשינען דן אלמן אב אפט
 .וואלצ?ן דן אויגק די אין אונז פאר ברעכט איהר אז ,ווייט
 איהר און נג בעלייכט ביי נאכט ביי ארבייטען ניט ווילט איהר

 אוועק יאגט איהר אויך. לזנהר־אינגלעך דן רערצו נאך צווינגט
 איהר אין ,נישט אייך געפעלען עי ווען אויפזעהער, אונזץ?ר/נ
 ניט אונז זןגנק וואם מענשען, אזעלכע נעמען צו אונז צווןנגט

 בעל־בהים אייער^ אבצוגעבעץ אנשטאט חנם, אחוץ אנגענעהם.
 מיט אונז מיט בעגעהן זיך איהד ערליבט כבוד, און עהרע

 און שריט יעדען אויף א־ויף אונז ווארפט איהר פעראכטונג;
בעלוידיגונגק׳. פערזענלןכע טריט

 חנם פון שטרענגהייטען אלע אז ,אויב קומט אופן אזא איויף
 קראפט די אבגעשוואכט וואט וחנןג האט קאאליצןע ג^גען געזעץ

 קרהיס אינדוסטריעלער דער ערבגיטער־פעראיינען. ג^לעהרטע דן פון
 דא ווןרקונג. אגרעסערע גצהאט זי_י אויף האט 1816' יאהר אין

 די אז ,דערפיהלט אויך ארןטטאקראטי^ ארבי״יטער די אפילו האט
 אזוי ניט נאד ,געווארען ניד^דיגזנר ל*אביםי איז לעבענס-מדרגה

 אנ'־ :ניט הדוש קיין איז דאם .ארבמטער ^,פשוט דן וון שטארק
 אנ׳אנדער דורך נאר ווערזנן פ^רביט^ז קען טפעצןאלןפט א ארבייט^ר

 קיין עקזןסטןרט ניט כמעט זגי פאר האט דעריבער ספעצןאלןטט,
 גליקליכער דער אדאנק ארמעע. ארבעטטלאזינער דער פון קאנקורענץ

 אויסג^האלטען נאר ניט ארבמטער געלערנטע די האבען , לאנע
 אין מעגליכקייט די געהאט אויך זאנאר נאר ,פערבאנדען זי״יערע

 גי%־" ג?נן5ג קאמפף טיטטעמאטישען א אנהויבען יאהרען טע20 די
 איז קאמפף דן^זען אין אנפןהרער אלם .קאאלןציע" ווענען זעץ

 גע, איז איהם ;סוחר( )אקלוגער פלאם פראנסים אדויםגעטראטען
 פאר, פון מיטנליר דעם—בונדעס־חבר טרייען א נעפינזגן צו לוננען

 זיך ארוס ווייטער זייט עין פון האט וועלכער ,לאמענט־העמא
 האבען וואס ראדיקאלען, פארלאמענטארישע קרייז א נרופפירט
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 ארבייטער־ די געגק געזעץ פון אבשאפונג דער מיט מיטנעפיהלט
.פעראיינק

 צו געוועזען נאך זענק קרעפטען די אז , זיך פערשטעהט
 האט פראי?נקט פלאס׳ם און קאמפף אנ׳אנגעפאנגענ^ם פאר וועניג

 אין 1824 יאהר אין . רמאות א מיט נאד איינגעבען געקענט זיף
 אנ׳־ רו^גען גאר גקעץ־פראיעקש א צו צוצוטשעפען געלונגען העמא׳ן

 ^דאם אבשאפק זאל פאדערטמק וועלכער פאראגראף, א אנדערענין
 ארויסגערופעץ האט געזעץ־פראיעקט דער .קאאליציע" געגען גקעץ

 וועלכע דעפוטאטק, די און ,פארלאמענט אין ובוהים לעבהאפטע
 ניט כמעט האבק דעבאטק, די אין פערקאכט געוועזען זענען

 קיין געוועזק ניט אפילו אין רעם וועגען .צונאב דעם בעמערקט
 קאפיטאליס־ די האבק דעריבער און צייטונגק, די אין ידיעה שום
 פאר־ אייגענע שערע געהאט ניט דאמאלם נאף האבק וואס טק

 שטעהן ז:י אז ,געוואוסט נישט גאר , (* פארלאמענט אין שטעהער
 פראעקט האמע׳ם איז 1824 יאהר דעם אין געפאהר. אזא אין

 ארבגיטער־ די געגק בעגרענצוגגק אלע און ,געזעץ א נעווארק
.געווארען אבגעשאפט זענק פעראיינק

 שיער געפייערט האבק ארבגיטער, די חברים זיינע און פלאם
 דער . פריה צו אביסעל גקוקק איז שמחה זייער נאר .נצחון

 אנ־ ערשט בעצם נאר געענדעט, ניט נור מט זיך האט קאמפף
 ארוים־ האט פעראיינס־פרייהגיט די ווענען בשורה די .געהויבק
 אר־ דעם צווישען בעגייסטערונג און שטימונג נעהי״יבקע א גקזפק

 נייע אויסנקואקפק איז איבעראל .ענגלאנד אין בי״יטער־קלאסם
 גקואנד־ארבייטער, וועבער, בוימוואלשפעער, .ארבלטער־פעראיינק '

 ארבגיטער־ אנדערע נאך און שיף־ווערפק די פון ארבי״יטער די
 דער אין פעראיינק זגיערע פערלארק האבק וועלכע ,קאטענאריען

 פער־ ניי אויף׳ס דף האבק יאהרק, 1824-1799 צייט שווערער
 ארגאני־ דיערע האבק חדשים, 3-2 פון משך א אין און איינינט,
 א אויסגעבראכק האבק עם .קראפט גרויסע א עררגיכט זאציעם
שיף- די פון שטרייק רער רועלכע צווישק שטרייקק, ר;יהע גאנצע

 םםארלאדענ עגלישען אין זעגען יאהרהוגדערט ^ג־טען אגחויב אין ♦(
 געלונגען קאשיטאליסטע; די איז 18?2 יאחר אין גאר . לאררע; נאר כמעט נעזעסע;

 די געעפעגם זיי פיר האט וועלכער רעפארטען', ווענען "בידל דעש דורכציפיה־ען
. פא־לאמענט • פ .טירע
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 למדענשאפטליך בעזאנדערם געפיהרט ז.יך האט פוי-ארפייטער
ענערגיש. און

 ארבניטעד־פע־ דער פון אויפלעבונג די אז זיך, פערשטעהט
 די .אונטערנעהמעד די געווארען געפעלען ניט זעהר איז וועלנג

 אשרעקליכען אויפג^ה־ויבען האבען ענגלאנד גאנץ פון קאפיטאליסטעץ
 פעטי־ הונדערטע בעקומען האט פארלאמענט דער און ,בערודער

 ׳איינהאםעווען'" תיכף זאל מען געפארערט האבען וועלכע ציעס,
 דירענירונג אתירקונג; געהאט ליארסהאט דיעזער .ארפניטער די

 די איינפיחרען וויעדער זאל מען ,רעדען אנגעהויפען ווייטער האט
 פאפרי־ די נאבגעפענדיג און יאהר, 1824-1799 פון געזעצען
 בערארפט האט וועלכע אקאמיסע, ב^שטימט מען האט קאנטען

 אג־ “זי רעגירונג די האט דא נאר .פראגע די לעזען גיכסטעץ אם
 פון ווידערשטאנד ארגאניזירטען און שטארקען א אויף געשטויסען

 אין זענען וועלכע פעראיינען, ארפניטער די .פאלקם־מאססען די
 אויסגעוואקסען געזעצען אונבעשטימטע די פון צייט קורצער דיעזער

 אנערגישע פיהרען צו אנגעהיפען האבען געווארען, שטארק אין
 האיען א־ן פאפריקאנטען די פון פראיעקט דעם געגען אגיטאציע

.ענגלאנד אין ארבי״יטער־קלאסם גאנצען דעם אויפגעהויבען לייכט
 : קלעם אין' ווי געבליבען רעגירונג די איז אופן אזא אויף

 געפאדערט, פאבריקאנטען צורואינידטע די האבען זייט איין פון
 דער פון ,ארבניטער־פעראיינען די פערווערען אונבעדינגט זאל מען

 אום־ אויך ארבי״יטער איויפגערגעטע די האביען ווייטער זניט אנדער
 לאווירענדיג .פעראיינען די פאר פרייהייט געפארערט בעדיננט
 רעגירונג■ עננלישע די האט צדדים, פיינדליכע ביידע די צווישען

 הנחות. געג^נזניטיגע פון וועג רעם מיטעל־וועל דעם אויסגעקליבען
 וויע־ און פאבריקאנטען דן נאכנעגיעיען מען האט 1825 יאהר אין

 געוואלד־טהאט, מין יעדער .קלויען פאליטישע פערפאטען דער
 איינצעלנזג צו בעציהונג איןדער ארגאניזאציע דער פון דריקונג און

 נאכגע־ . נעגענגעזעצלי- פאר געווארען אנערקענט איז פערזאנען
 ורעלכע ,פעראיינען ערלויפט מען האט , ארפניטער די פענדינ

 אזא א'יף .ארפרטם־לוין דעם אויפצוה־ויפען ציעל דעם זיך שטעלען
 טען ערש צום אדפניטער־פעראיינען ענגלישע די זענען א״פן

 האלפען דעם פון נאד . נעווארעןלענאל ־טעןיאהר1825 אין מאל
לעוועזען נאך איז פעראיינס־פרניהייט פאלקאמע צו בין אנערקענען
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 בע־ נאך מען האט זעהען, שפעטער וועלען מיר ווי . ווניט דעהר
 ענגלישען רעם געלונגען איז עם איידער ,יאהר פופציג גאנצע דארפט

 אין ארגאניזאציאנם־פרייהייט די פערווירקליכען צו פראלעטאריעט
. ט ר א וו ן ו פ :ין פולען

•ז
.פעראיינען נאציאנאלע גרויסע די

 ,,אלגעמי״ינע ראם געהערשט ס׳האט ווען עפאכע, דער אין
 געטראגען ארבמטער־פעראיינען די האבען קאאליציע" געגען געזעץ

 פעראיין־מיטגלידער אלם אריינעמענדיג ,כאראקטער אנ׳ארטיגען
 אינדוסטריעלען איין פון ארעד ,שטאדט איין פון ארבלטער די

 שוין זיך בעמערקט דאמאלסט אפילו אז ,טאקע אמת .נענענד
 פעראיינינען צו פעראייניגונג, ברייטערע א צו אשטרעבונג אפטמאל

 דיעזע נאד .שטעדט ענגלישע פערשיעדנע פון פראלעטאריאט דעם
 רעגוליער־ און שטארקע קיין צו נעבראכט ניט פארט האבען שטרעבונגען

 אוים־ נאר זיך האט שטרעבונג די .ארגאגיזאציעם פונקציאנירענדע
 ספע־ איז עם וועלכען צוליעב ארנאניזאציעס צייטווייליגע אין געדריקט
 זענען שטרייקען גרויסע עטליכע ביי למשל, אזוי, .ציעל ציעלען

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

 פוי געריכטם־פראצעס א ביי געטהאן א־ויך מען האט אייגענע דאס
 אדער שטרייק דער אז , נאכדעם .פעראיין ארטיגען וועלכען־עם־איז

 אבגעריסען צוריק פלעגען ענדיגען, ז.יך פלעגט געריכטס־פראצעם
 ניט נאך מען קען דא אז ,דאס הליסט .בעציהונגען די ווערען
 ארביי־ דעם צווישען סאלןדאריטעט בעוואוסטזיניגע א וועגען רעדען

 קערענדלעך שוואכע נאר זעהען מיר .ענגלאנד פון טער־קלאס
. בעוואוסטזיין קלאססען דעם פון

 פון געזעץ דאם געווארען אבגעשאפט איז עם ווי דעם נאך
 די .נעענדערט אביסעל בילד דאס זיך האט יאהר, טען-1799

 ארב:י־ נאנצען רעם צווישען סאלידאריטעט אלנעמגינע אידעעוועגען
 ;נעווארען פערשפרי.יט מעהר מאל אלע איז ענגלאנד אין טער־קלאסם

 וועניגער אדער טעהר איינצואווארצלען אנגעהויבען שוין זיך האבען עם
ארכגיטער דעם פון אויפגאבען סאציאלע די וועגען בעגריעפען קלארע

8.
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 פון טעארעטלקער דל בעוויזען שוין זלף האבען עם קלאסם;
 איז בראש וועלבען פון ,פאצלאללזם "אוטאפלסטישען' זאגענאנטען

.ן ע וו א ט ר ע ב א ר מאן בעריהמשער דער געשטאנען
 אוטא= טעאריע ׳ס נ ע וו ט־א ער ב א ר אנגערופען האבען מלר
 האט ן ע ת א ? אעינס ראם איז וואם .סאציאללזם פלסטלשער
 דארף פראדוקצלאן קאפלטאליסטלשע מאדערנע די אז געלערנט,
 וואו ,פראדוקצץאן געזעלשאפטללכער דער ארט איהר אבטרעטען

 דער נאד יחידים צו ניט געהערען וועלען ארבייטם־געצייג די
.געזעלשאפט גאנצער

 ששעהט צלעלען זיינע אלן אז אולם, קומש אופן אזא אויף
 באציאליסטען, מאדערנע די וראם שטאנדפוגקט, דעם אולף ן ע וו א

 איז וראם פאר אבער . פאציאליסטלשע א טעאריע עין איז דעריבער
 די בעשטעהט וואס אין ? אוטאפיםטישער א סאציאליזם דלעזער

 פאציאליפטלשע די :פארגעשטעלט אזר זלף האט ן ע וו א ? אוטאפיע
 איינרלכטונג; געזעלשאפטליכע יושר׳דלגע בעסטע די איז ארדנונג

 צופרלדען אסבעסטען געזעלשאפטווערען סאציאליסטישער דער אין
 אהן אלעמען פון בעדערפניסען און אינטערעסען די געששעלט

 צי ער ר דע ע ל דאך דארף דערלבער און ,אונטערשיעד שום
 לאח/ א צי ,אנ׳ארענדאטאר צל ,אנ׳ארבגיטער צל אפאבריקאנט,

 *סאצלא צום שטרעבען געזעלשאפט/ צוקלנפטיגער דער מיטפלהלען
 בעזאנדערס פאר וואם פערשטעהען, נאר וועט ער אויב ליזם,
 דער מיט פערגלניך אין האט סאציאליזם דער מעלות נוטע

ארדנונג. בורזשואזער הצליגער
 טאקע זי־ האט ער און גערעכענט, ן ע וו א האט אזול
 ער שיכטען, געזעלשאפטליכע אלע צו לעהרע זיין מיט געוועגדעט

 חברות קאנסום( און )פדאדוקטלוו קאאפעראטיווע נעגרינדעט האט
 די איבערצוציוגען געזוכט האט ער ארבי״יטער, די צווישען

 פראפאגאנדירט האט ער נאכטהאן. איהם זאלען עי קאפיטאללסטען
 אויפגעארבי״יטע צושיקט אפילו האט ער מלניסטאריגן, די אידעע זיין

 זיף זענען זיי בעת ,מאנארכען אויראפגיאישע אלע צו פראעקטען
 דיפלאמאטישער אינטערנאצןאנאלער דער אולף צונויפגעפארען

 ם נ ע וו א אז אויפווייזען, קען בליק ערשטען דעם אויף קאנפערענץ.
 אה פאציאלחס דער באמת און איבערצניגענדע זעהר זענען פברות

 זיין צו שטרעבט מענש ר ע ד ע י ,מענשען ע ל א פאר ק ן ל ג ,א
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 שטרעכען דארף מענש יערער אז ,אוים קומט ממלא ,גליק
 פשוטער און נאטירליכער זיין קען וואם —.סאציאליזם צום
? שלום אזא פון

 אוטאפיסטען אנדערע פך א פון אריך )ווי ן ע וו א פון טעות דער
 טאלסטאי( ניקאלאיעוויטש לעוו שרניבער נרויסער אעזער למשל, ווי,

 מענשען אלע האבען טיינונג זייער ליויט וואם ,רעם אין בעשטעהט
 <צן נוט וועגען בעגריעף אגלייכען און יסוד מאראלען איין

 נעזעלשאפט היינטיגע דן אזוי. נישט אבער עם איו באמת שלעכט.
 אינטערעסען נלייכע מיט מענשעץ איינארטיגע פון ניט בעשטעהט

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

 פאר שלעכט איז גוט, איז קלאסם איין פאר וואס ראם, אז אוים,
 פער־ פון מענשען צווישען .פערקעהרט און קלאסם אנדערען רעם

 מאראלןשע פאלשטענדינע ק״ן ניטנארניטא קלאפסעןאיז שיעדענע■
 פערשטעהן ניט אפילו זיך זיי קענען מעהרסטענטהי״ילם איינהייט,

 :משל א מיט ערקלערען ראם וועלען מןר .צווייטען רעם איינער
 פראלעטאריער, רער טענה׳ט ,ארבמטם־טאג שעה׳דיגער 8 רער
 כדי . ט יי ק ג י ט כ ע ר ע ג נאטירליכער דער פון פאדערונג א איז
 ארבגיטער־ פון לאגע שפל׳דינער דער פון ארויסצושלאגען דך

 זין אמת׳ען אין ן ע ש נ ע מ ווערעץ קענען זאלען מיר כדי ,בהמות
 בערערפניסען, נייסטיגע אונזערע ענטוויקלען מיר מוזען ,ווארט פון

 ברייטען א נעהמען און ארבייט גייסטיגע מיט זיך פערנעהמען
 אונזער פון לעבען געזעלשאפטליכען און פאליטישען אין אנטהי״יל
 ווען עררייכען, דאטאלסט נאר מען קען אלץ דאם נאר פאלק.

 ,צייט פרייע פיעל אזוי הפוזות לכל טאג אין האבען וועלען מיר
 אראבנעהטענדןג .ארבי״יט פמישער דער אוועק גיבען מיר וויפיעל

 און ,שעה 16 דאך בלייבט ,שלאפען שעה 8 לעת מעת פון
 שעה׳דינען 8 אנ׳ ביי אז דאם, הגיסט ; 8 פונקט איז 16 פון העלפט א

 בעפרידיגען צו טאג ר ע ב ל א ה א אונז בלייבט ארבגיטם־טאג
 אין ניט אויך נאך דאם און בעדערפניסען, העכערע אונזערע
 צייט אראברעכענען נאך ראך מען דארף דערפון ווייל גאנצען,

 מיט וו. ז. א. היים א פאבריק פון צונעהען אויף ,מיטאג אויף
 פראלעטאריער, ווייטערדער זאגט ארבייטס־טא^ שעה׳דיגען 8דעם

 נאר אח ראם :פאדערונגען אלע אונזערע ניט גאך זיך ענדינען
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 שוין וועט סעי אויב פאדערונג: איינפאכפטע די ערשטע, דן
 נישט אייך נאך דאם וועט ,ארבמטם־טאג אזא איינפיהרען אפילו

 נאד קען דאם .יושר געזעלשאפטלןכער גאנצער רער זיין
 דער פון ט יי ק ג י ט כ ע ר ע ג נ ו א ווילרפטע די פערניכטען

 ! ? מאג ארבייטם שעה׳דינען 8 אנ' .אררנונג עקזיפטירענדער
 מיין פארקלענערען דאך המסט דאס .קאפיטאליפט דער פילדערט

 גרעסטע די ג^וועזען וואלט דאם העלפט. אויף כמעט ריוח
 ע כ ן ל ר ו ט א נ די איז ריוח דער ! ט יי ק ג ן ט כ ע ר ע ג נ ו א

 האט דעם אין זיך ארמנמישען .קאפיטאל מיין פון אנוואקפונג
 אדבמטם־ די אלמן. רענירונג די אפילו ניט, רעכט קיין קמנער

 לויט בעשטימט זיין דארפען פאבריק ן יי מ אויף בעדינגונגען
 שטאמט ראם .ארבייטער ממנע אין מיר צווישען אבמאך פרייען א

 וועט רעגןרוגג די אויב .אלמן פרינציפ אייגענטהימם־ המלןנען פון
 ארבמטם־ שעה׳דיגען 8 אג׳ בעשטימען מאפפע ווילדער דער צוליעב

 אונגערעכטיגקמט, נרעפטע די זיין דאם וועט טאג,
 פ׳איז ווען איז וועלכע , ט געוואלדטהא גרעפטער דער

 ,פריוואט־אייג^נטומם־רעכט דאס נעשיכטע. דער אין פארגעקומען
 ׳ צוזאמענלעבען נארמאלען יעדען פון פונדאמענט שטארקסטער דער
 דער פוי אז ,דאס הי״יסט .ווערען צוטרגיסעלט גרונד ביז׳ן וועט

 ם צ במדע זיך ווענדען פראלעטאריער דער פמ קאפיטאליפט,
 פאר וראם ,דאם נאר .גערעבטיגקייט צו רופען ,אידעאל מאראלען

 דן צוומטען דעם פאר איז ,גערעכטינקמט גרעפטע די איז איינעם
 ,מטם ,יושר וועגען בעגריפען די .אונגערעכטיגקמט גרעפטע

 די ך י ז אין אב ר א נ ן ע ל ג י פ ש וו. אז. א. גליק
 פון אןנטערעסען די וון אזוי און קלאפען־אינטערעפען,

 פערשטעהם נענענזעצליך, זענען פראלעטאריער פון און קאפיטאלןפט
 עם .גענענזעצליך אויך זענען אידעאלען מאראלע זייערע אז ,זיך
 געממנזאמע שום קיין ,איבעראיינשטימונג קיין אז ,קלאר איז

 ניט קלאסען במדע די צווןשען קען ארבמט געזעלשאפטליכע
קאמפף. דער נאר מעגליך איז דא—עקזיפטירען

 געהאלטען האט ער .פערשטאנען נןט ן ע וו א האט דאם אט
 טהא און ארדנונג' "נאטירליכע א פאר אררנונג סאציאליסטישע די

 פערשטעהן מוז מענש דענקענדער לאגיש י^רער אז געטיינט
 קאפיטאלייז^ דער איז מיינונג ךם ע וו א לויט מעסיגקייט. צוועק איהר
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 נאר ,אונטערדרןקונג און דלות פאלקפמאסען די ברענגט וועלכער
 פון פראדוקט א נאד איז ער ;מענשען פון "טעות" פשוטער א

 פאנאנדער־ נאר דארף מען . נארעשקניט און אונוויסענהייט זייער
 אין ארדנונג צוקינפטעע די בעווייזען ,פינסטערניש די טרייבען

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

 ליכטיגע די דעחעהן פלוצלונג האט וואם ,בלינדער א ווי און
 טהאן ווארף א ענטוזיאזם און בעגייפטערונג מיט זיף■ זי וועט שיין,

 פערשטעהט .״( וועלט" מאראלער ״נייער רער פון ארמען די אין
 סאציאליזם צום איבערגאנג דער איז ן ׳ע נ ע וו א לויט אז ,יך ז

 פלעצליכע א נאר ,ענטוויקלונג שריטווייזע לאנגזאמע קיין ניט
 פינסטערניש די בעלייכטען בלןץ א ווי וועט וועלכע איבערקעהרעניש,

 דער אין אריינקומען דארף פאציאליזם דער .לעבען היינטיגען פון
 ,קומען באמת זאל ער כדי און אונבעמערקט און פלוצלונג וועלט
 אוננוצליכע די ניט דארף מען קאמפף, שום קיין ניט מען דארף

 אין ביישפןעלען" און מופר פריערליכע נאר רארף מען מלחמות,
 "ביישפיעלען־בעשטעהט און "מוסר" ווערטער צווני די אין .לעבען

 ביי גענרינדעט האט ער פראגראם. פראקטישע גאנצע ם ן׳ ע אוו
 פראדוקטיוו־נענאפענ־ א ניו־לאנארק אין פאבריק רער אין זיך

 צוקינפטיגער דער פון אביישפיעל בעווייזען צו כדי שאפט,
 זיינע פון ארגאניזאציעם געגרינדעט אגיטירט, האט ער ארדנונג.

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

 פרעמד געוועזען זענען קאמפפס־אויפגאבען אלע יגער. ד רע פ
 ער האט קאמפף ארטען אלע פון נאד ,ארנאניזאציעם אווען׳ם

 ל!יט קאמפף. פאליטישען דעם מיט פימפאטיזירט ווענינפטענם אם
 נידערטרעכטיגע פון ממשלה א נאי פאליטיק די איז מי״ינונג ייןז

 די געראטהען דעריבער האט אינטרעען...ער פערזענליכע
.פאליטיק אין אריינצומישען ניט זין■ ארבגיטער
 זיך האט ן ע וו א אז געוויזען, אונז האט פראקטיק די

ע ש ר ט י ל א פ פץ עראבערונג די נאד .געווען טועה שטארק

 פון ווערק חויפש דאם זיך רופט וועלט״-אזוי טאראלע נייע ,די *(
. אווק ראבערט
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 די פעלקער און לענדער אלע פון ארבי״יטער די גיט ן ע ט כ ע ר
 !׳*,מאסרענעל יענע פערטהי״ידיגען צו און דורכצופןהרען מ^גליכקייט

 סאציאליסטישער א צו פארבערגיטונגם־שטופען די זענען וועלכע
 ר ע ש י ט י ל א פ דער פון הלף דער טיט נאד און ,ארדנונג

 די איבערבויען גאנצען אין ארבמטער־קלאם רער קען ,ט כ א ט
.ארדנונג געזעלשאפטליכע היינטיגע

 אזוי געו־עזען איז סוריע אוםאפיסם פראגצויזישער בעוואוסטער דער *(
 יעדעי פלענם ער אז , לעהיע זיין פון קראפם אוגבעזינפארער דער אין זיכער

 קאפי- געוויםעגהאפסען א אויף ווארסען ארן שטוב אין זיצען 1 ביז 12 פין מאג
 ערששע די פערווירקליכע; צו כדי טיליאן א זיין מנדב זאל וועלכער ,טאליסם

.געקומען נישט איז קיינער אז , זיך פערשפעהט . קאלאניע .טאציאליסטישע

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

 פון רעזולטאט קירן געווען ניט זענען חלומות דיזע נאר .חלומות
 ן ע וו א ט מי צוזאטען אז אלמן, פאקט דער שוין .אונוויסענהייט

 זיך טען־סעןאן( ,)פוריע מענשען געניאלע רייהע גאנצע א האבען
 סאציאלער דער ווענען אנזיכטען דיזעלבע געהאלטען אויך

 אוטאפיסטישע די פון סבה די אז ,שוין בעוויהט (* רעוואלוציע
 געזעלשאפטליכע די אין טיעפער, זוכק מען דארף קורצזיכטיגקייט

.גופא לעבען דאמאלסדיגען פון בעדינגונגען
 דער האט אוטאפיסטען סאציאלע די פון עפאכע דער אין

 רענירונגם־ דער וואך". "גילדערנע זיין איבערגעלעבט קאפיטאליזם
 די טיט צוזאמען געפאלען איז פראדוקציאן דער איבער שוץ

 בוהשיא טריאומפירענדער דער פון פעאדאליזם, פון חורבות לעצטע
 פון פרינציפ "המליגען דעם חץלט דעד ערקלערט שטאלץ האט

 מעבאניזם ווןרטשאפליכען פון פרוזשינעס אלע קאנקורענץ". פרייע
 דער פון הענד די אין געוועזען זענען געזעלשאפט דער פון

 לעבען, פראקטישען פון סיי געביטען אלע אין און .בורזשואזיע
 די נעהערשט אונבעגרענצט האט געדאנקען טעארעטישען פון סיי

 געשפיעלט האט בורזשואזיע די נאר און בורזשואזיע די .בורזשואזיע
 אין .קלאס קאמאנדירענדען"״ דעם פון ראלע ארגאניזיאטארישע די

 אונבעוואוסטזיניגע ,אפ^רשטיקטע געהערשט האט פראלעטאריאט
 יאך, דריקענדען דעם נעגען צארן ברענענדער זמן אויפרעגונג.

 פארם די אין אויסגענאסען זיך האט ,געלעגען איהם אויף איז וואם
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 מאשינ^ן׳ די געבראכען האט ער צושטערונג; און פערמכטונג פון
 ניט זי־ פ_ר האט ער נאר ,פאברירףגעבמרעס די געמאכט חרוב

 האט עפאכע דיעזער אין .ציעל קלארען ,בעשטימטען קיין געהאט
 זמטען נעגאטיווע די געוואוסט נאר ארבמטער־קלאם דער

 פון יא־ עם ד אוגטער געקרעבצעט האט ער לאגע, זמן פון
 . ארבגיטםלא,ינקייט פון אומגעקיטען מאס^נווייז עקפפלואטאציע,

 ניט ער האט ,ארומגערינגעלט איהם האט וועלכער ,לעבען אין
 צו מעגליכקמט שום קיין ,שטראל ליכטיגען שום קירן געזעהען
 זיין פיר ארבי״יט פאזיטיווע א פיהרען צו ,שטיץ־פונקט א געפינען

 גרויפע די עקזיסטירט ניט דאמאלפט נאך האבען עם .בעפרייאונג
 אלע איצט פי^ראיינינען וועלכע פעראיינען, פראפעסיאנעלע

 אוועג דור־ ביכלעכווייז למגען און ענגלאנד פון ארבמטער
 אזעלכע פאלקם־ווירטשאפט. דער מיט פערוואלטונג דער צו

 פראלעטאריאט רעם ביסלעכוומז פערוואנדלען וועלכע ,ארגאמזאציעם
 פראדוקציאנס־ געזעלשאפטליכען לעבעריגען פשוטען א פון
 אזעלכע , ר ע ר ה י פ נ א בעוואוסטזינעען א אין ל א י ר ע ט א מ

 מעגליך נישט צייטען ם ׳ ע'נ וו א אין נאך זענען ארגאנהאציעם
 נאך פראלעטאריאט פון מאסען די זעיען דאמאלסט .געוועזען
 מאשינען. לעבעריגע פון ארבגיטם־פיה/ פון לאגע איןדער געוועזען

 נאך איז אינטערעסען, זיינע פאר קאמפף בעוואוסטדניגען א צו
 זעלבסטשטענדינער זיין .געוועזען פעהיג ניט פראלעטאריאט דער

 אוים־ אננעהויבען וואס נאר דאמאלסט האט קאמפף פאליטישער
 די אט אז ,געגלויבט ניט קי״ינער נאר האט עם .צושפראצען

 ,בעפרייאונג איהר פאר קעמפפען אלמן וועט מאסע דערשלאגענע
 אומענ־ גרינדלזך וועט וועלכע ,טרניב־קראפט א זמן וועט זי אז

 אוטאפיםטען סאציאלע די .ארדנונג געזעלשאפטליכע די דערען
 בעפרייען צו פלאן א אויםצוטראכטען :עצה איין געבליבען נאר איז

 מיט .קאמפף זעלבפטשטענדיגען זיין אהן פראלעטאריאט דעם
 נאר זלך ערקלערען פלענער פראקטישע אלע זמערע ווארט, איין
.פראלעטאריאט פון לאגע דאמאלפטריגער דער ■טיט

 נאר ,טהעטיגקייט פראקטישע פון פראנען די אין נאר ניט
 צוקינפטיגער דער וועגען בעגריעף זמן אין ,אירעאל זיין אין אפילו

 אויפגעדריקטען קלאר א אוטאפיום סאציאלער דער טראגט בעזעלשאפט
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 קאפיב^־' אונצייטיגער דאמאלפטדיגער דער פון שטעמפעל
.ארדנונג ליסטישער
 פראדוקציאן ד; איז יאהרהונדערט ־טעןX^X אנהויב אין
 אוג־ זעלבפטשטענדימן קליינע אין צואווארפען געוועזען איבעראל

 פון צוזאפענהאנג אינערליכער געפנינזאפער דער :טערנעהטונגען
 זעהר ארויסגעוויזען זיך האט ווירטשאפט קאפןטאליפטישער דער
 גרוים־-אינדוםטריע די האט ענגלאנד אין אפילו און ,קלאר ניט
.הויפט־ראלע די געשפיעלט ניט אויך נא־

 האט אוטאפיבטען סאציאלע די פאר אז ,זיך פערשטעהט
 גאנצע א אלם ניט פארגעשטעלט ארדנונג סאציאלע די זיך

 פאלקם־ נאנצער דער פון ארגאנןזאציע צוזאמענגעשפאלצענע
 קליינע תיהע גאנצע א פון פארם דער אין נאר ,ווירטשאפט

 יד פיט פר? זיך טרישי^ן וועלכע ,פראדוקטיוו־גענאסענשאפטען
 ;היפעל פון אראם ניט איבערהויפט פאלען אידעאלען .פראדוקטען

 ווי .לעבען ארומיגען פון אינהאלט זייער שטענדיג נעהפען ז:י
 זייער פאר גענומען אוטאפיספ^ן סאציאלע די האבען זעהען פיר

 דער ווץלבער אין ארגאניזאציע, געזעלשאפטליכע די אידעאל
 נאר האבען זיי ;פערקערפערט זיך האט קאפיטאליזם דאטאלסטריגש־

 קאפי־ נדיגע1זעלבםטשטי אנשטאט :ארגאניזאטארק די אומגי^ביטען
 ארב״םער־־ זעלבסטשטענדינע אוועקגעשט^לט זי״י האב^ן טאליסטען

.הבריות די פון מיטגליערער די פ)נראיינ?ן,
 ז^הר נעוו^ען שטאנדפונקט אזא איז צ?ט?ן אווען׳ם אין
 ל^יענם־ די צו ציגעפאסט נעווען פאלקאם אה ער ווניל נאטירליך,

 ארגאניזאציע ד• ווען איצט, אבער איז אנדערם גאנץ .בעדינגונגען
 דן עררכיכט שוין האט פראדוקציאן געזעלשאפטליכער דער פון

 נאך פיר געפינען דעסטוועגען פון .ענטוויקלונגם־מדרגה העכסטע
 קאפיטאליכטישע יונגע די אין איבערהייפט ארבייטער היינט אפילו

 ערשט זיך הניבט עם וואו ,רופלאנד אינזער לפשל ווי ,לענדער
 דעם פאר זי־ שטעלען וועלכע בעוועגונג, סאציאליפטישע די אן

 גענאסעב־ בעזונדערע פון פערבאנד אפרייען אלם סאציאלהם,
 ערשט האט וועלכער אנ׳ארבגיטער, פאר .פאבריקען שאפטליכע
 ,לאגע געזעלשאפטלןכער זכין וועגען טראכטען צו אנגעהויבען

 אייב? די פראגע ארבייטער־ דער פון לעזונג אזא פאר זיך שטעלט
הויפט. דאס :אזוי זיך טראבט ער .פשוט׳פטע די־ און פאבסטע
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 פון עקספלואטאציע דן איז ,אויסראטען מוז מען וועלכע ,שלעכטם
 דעם בעזי.יטינען נאר מען דארף דעריבער און ארעייטער דן

 וועלכע ארבגיטער, די פאבריק די איבערגעבען פאבריקאנט,
 קען וואס !זיין נוט אלץ שוין ס׳וועט און ,איהר אויף ארבייטען

 אין באמת .נאר זיך דוכט אזוי נאר ? בעסער און איינפאכער זיין
 קיין דורך מען קען ,ערשטענם .אירטהומען צוויי פאראן דא

 קאפיטאליזם. רעם פערנןכטען ניט גענאסענשאפטען איינצעלנע
 שטארקער שטענדןג זיין אלגעמען אין וועלען קאפןטאלןסטען די

 ארבי״יטער די ווען .ארבייטער־גענאסענשאפטען קליינע די פאר
 עטליכע אפשר וואלט עצות, אווען׳ם צו צוגעהערט זיך וואלטען

 ,פראדוקטןוו־גענאסענשאפטען ווערען צו געלונגען ארגאנןזאציעם
 ארבעטער־ איינצעלנע ע ל א אז ,אונמעגלןך גאר פ׳איז אבער

 .פאבריקען פון איינענטהימער ווערען זאלען גענאםענשאפטען
 געלונגען, אפילו שוין וראלט פלאן רער ווען וויעדער צווייטענם

 לאנד, פון קאפיטאליסטען אלע פון ארט רעם א־ויף אפילו ווען
 ארבייטער־גענאסענ^ זעלבסטשטענדןגע אויסנעוואקסען וואלטען

 פאלקאמע די הץסען ניט אריך נאך ראם וואלט שאפטען,
 ,טאקע אמת אידעאל. סאציאליסטישען רעם פון פערווירקליכונג

 פון עקםפלואטאציע די געווארעץ פערניכטעט שוין וואלט דא אז
 צניט זעלבער דער אין וואלטען ארבי״יטער די ארבייטער; פרעמדע

 ,קאפיטאליזם פון יסוד אנדערער דער נאד ;בעלי־בתים זיין אויך
 סחורה־פרא־ איינצעלנע פוץ קאנקורענץ די ווארען־טויש, דער

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

 ארב״טער־גענאסענשאפטען, די סתירות, געווארען פראדוקטען
 אנהויבען מוזען וואלטען פראדוקטען, עיערע מיט האנדלענדיג

 טי״יל א וואלט קאנקורענץ רער אין .קאנקורירען זיך צווישען
.פאלען אנדערער דער ,זיעגען גענאסענשאפטען

 פאנטא־ ם ׳ ן ע וו א אפילו אויב אז אוים, קומט אופן אזא אויף
 קורצע א פון משך א אין וואלט ,געווארען מקוים וואלטען זיעם
 די און ,נעווארען הרוב אפאצןאציעס צאהל נרויסע א צייט

 אויף ער פריה וון פונקט צופאלען סוף כל סוף וואלט געזעלשאפט
 קאפיטא־ הייפעלע קלמנע א אונד פראלעטאריער מאסע גרויסע א

 פראדוקצןאנם^ רן דארפען ארדנונג סאציאליסטישער רער ביי לןסטען.
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 נענאסעג־ ע נ על צ נ יי א פון ניט אייגענטהום דאס זיין מיטלען
 --י נאר ווייל ,געזעלשאפט נאנצער דער פון נאד שאפטען,

 פראדוקציאן די ארגאניזירען קענען מען וועט בעדיננוננען אזעלכע
 ■ד תעל?! דאמאלם נאר .מענשען אלע פון בעדערפניסען די ט לוי

 עי וועט מען ווי באלי און ,סחורה עין אויפהערען פראדוקטען
 מיטנליעדער אלע צווישען ווערען צוטי״ילט עי וועלען אויסארבי״יטען

 זעהט רעם פון .בעדערפנים יעדענם לויט געזעלשאפט דער פון
 קיין בפח ניט זענען אררנונג אזא פערווירקליבען אז שוין, מען

.־גרופפען ארבגיטער איינצעלנע
 אנהעננער אווען׳ס האבען אבער פראקטיק דער אין

 פון ארגאניזאציע די אויף אויפמערקזאמקייט זייער אנווענדען געטוזט
 עיערע אז ,בעוויזען באלו־ זי_י האט ווירקליבקלט די . פראלעטאריאט

.פראלעטאריאט צווישען נאד אנ׳ערפאלג האבען קענען אירעען
 פאפולער מעהרסטענם אם געוועזען זענען אירעען ם ׳ ן ע וו א
 יאהרען דרייסיגער אנהויב אין ארבי״יטער ענגלישע די ־צווישען

 גענרינדעט זיך האט עפאכע דיעזער אין יאהרהונדערט. פאריגען פון
 דורכפיהרען געפרובט האבען וועלכע פעראיינען, רגיהע אגאנצע

 דעם האבען פעראיינען אלע די .פראגראם ם ׳ ן ע וו א לעבען אין
 מיט ניט זיך בענוגענען זגי דאס סימן אויסערליכען געממנזאמען

 אדער שטאדט איין פון ארבטטער די פעראייניגען ז:.י וואם דעם,
 ארומצונעמען שטרעבען עי נאד ,ראיאן אינדוסטריעלען איין פון
 דן .ענגלאנד פון ארבי״יטער־קלאם נאנצען דעס מעגליך ווייט ווי

 אאלנעמיינע פון אירעע די פערווירקליכען צו פראבע ערשטע
 געטאכט איז פראלעטאריאט גאנצען פון פעראייניגונג נאציאנאלע

 די בוימוואל־אינדוסטריע. פון ארבי״יטער די דורך געווארען
 פארינען פון אנהויב אין נאך האבען בוימוואל־שפינער גלאזגא׳ער

 פעסטע איינשטעלען נעפרובפ מאל איין ניט יאהרהונדערט
 ארבי״יטעד־ שאטלאנדער און לאנקאש־רער די צווישען בעציהונגען
 געגען געזעצען די נעהערשט האבען עס בעת נאר פעראיינען;
 הינעכט דעם אין ערר:יכען צו געלונגען ניט עי איז קאאליציע

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

 ,פעראיינינונג אנ׳אלגעמי״ינע וועגען פראנע דער מיט פערנעמען
איי מאנטשעסטער אין שטרייק האלביאהריגער ד^ר געוועזען ^יז
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 מאנט־ די בעוויזען קלאר האט שטקייק דער .יאהר ־םען1812
 זגיערע מיט פעראיינען ארטלגע די ארבגיט^ר, שעסטער

 רער טיט קעמפפען צו שטאנד אים ניט זענען כהות איינצעלנע
.פאברןקאנטען די פון קאאליציע
 אלע פארגעלייגט האבען ארבייטער מאנטשעםט?נר די

 שיקען אירלאנד און שאטלאנד ,עגגלאנד פון שפעעריי־פעראיינען
 פעראייני־ דן וועגען פראגע די בעהאנדלען צו דזןלעגאטען זייערע

 זיך האבען דעלעגאטען די פ;יבאנד. אלגעמי״ינעם איין אין גונג
 פון רעזולטאט דער און ־טען 1829 דעצעמבער אין פערזאמעלט

 האט וועלכע ארגאנהאציע, די געוועזען אי! בעראטונג עיער
 אין שפינער די פון פעראיין אלג^ממנער גרויסער "דער געהגיסען

 אחט־ יערארפט האט פעראיין דער .מלוכה" פעראייניגטער דער
 מלוכה פעראיינןגטער דער פון מאנסלייט שפינער אלע נעמען

 מען האט פרויען )די אירלאנד און שאטלאנד ,ענגלאגד ה. ד.
 דן .פעראייגען( בעזונדערע אין פערביג־ען דך רעקאמענדןרט

 נאציאנאלע דריי פון הענד די אין געלעג^ן אי! אבערפערוואלטונג
 כדי ;אירלענרער און עאטלאנדער ,ענגלישער :קאמיטעטען

 דאס גערדארען בעשטימט אה טהעטיגקייט ז:.יער פעראיינינ^ן צו
 דעל;נאט;ן. זלי^ר; פון צהאמענפאהר א פארקומק זאל יאהר יערען
 איז ארדנונג מין אזא אז ,ארויםגעווה;ן זיך האט אבער באלד

 קאטיטעטען זעלבסטשטענדיג; דריי אנשטאט און בעקוועם, ניט
 מאנטשעס- אין צענטראל־קאמיטעט איין געווארען בעשטימט אה

 גרעסטע די פון ערשטער דער געגרינדעט זיך האט אזיוי .טער
 האט ;קזיסטירט . ענגלאגד אין ארבגיטער־פערבאנדען נאציאנאלע

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

 עי האבען 1833 יאהר אין מפלה. דהער נאך זיך צו נעקומען
 אונטער פערבאנד נאציאנאלען אנ׳אלגעמגינעם געגרינדעט ווייטער

 פון .אויפלעבונג" נאציאנאלע פון געזעלשאפט די״ :נאמען דעם
 געוועזען אה פערבאנד פון ציעל רער אז מען, זעהט אליק נאמען

 ׳ם ן ע וו א לויט געזעלשאפט רער פון איבערבויאונג פאלקאמע די
 האט אויפגאבע ע ט ק ע ר ן ד ץ ו א ע ט ם נ ע ה ע נ די אלם .פלאן
 ארבייטם־ שעה׳דיגען 8אנ׳ ערקעמפפען געשטעלט פערבאנד דער
 דער געווארען אנגענומען אה ,עררייכען צו דאס כדי .טאג
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 עם יוען טאג דעם ה. ד. מערץ ־טען1 דעם ג בעשלוס פאלגענדער
 דעם בעגרענצט וועלכער ,געזעץ דאם ווערען אננענזמען וועט

 ארבגיטער ערוואקסענע *אל דארפען שעה, 8 טיט ארבייטם־טאג
 ארבגימם־ שעה'דינען8אנ׳ בעשטימען זאל געזעץ דאם אז פאדערען,

 ארבגיטער, אלץ פאר ארבגיטם־טאג גרעסטען רעם אלם טאג,
 זיין זאל יעצט, בעקומען זגי וועלכען ,ארבייטס־לוין דער אין

 ארבגיטס־סאג. שעה׳דיגען 8אנ׳ ביי קלענםטער דער אלם בעשטימט
 דורך עררגיכען צו געהאפט פעראיין רער האט פאדערונג די

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

 נגיגען צו אונמעגליך איז עם אז , ארויסגעוויזען זיך האט טאג,
 ניט גאנצען אין איז שטרייק דער .שטרייק צום ארבגיטער אלץ

 די צווישען מחלוקות אנגעהויבען זיך האבען עם .געלונגען
 פע-איין דער איז גיכען אין און פעראיין פון מיטגליעדער

.צופאלען
 די פון פעראיין "אלגעמגינער רער האט 1832 יאהר אין

 ענגלישען צווישען שם אגרויסען זץהר געהאט בוי־ארבגיטער"
 טוי־ צץהנדלינע ארומגץנומץן האט פץראיין דער פראלץטאריאט.

 אנ׳אויפגץהאל־ אויסגץארבגיט האט ץד און ארבי״יטער, זץנדץר
 די זיך האבען ארט יץדץן אין . סןםםץם*ארגאניזאציאנס טענץ

 זייץרץ לויט פץראיינץן קלגינץ אין ארגאניזירט בוי־ארבי״יטץר
 האבץן ארגאניזאציעם ארטינץ קלגינץ אזץלכץ .פראפץסיץם

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

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

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

 אלע איבער פערוואלטעט האט וועלכע , לאשזע ״גרויסער"
 איז צענטראל־לאזשע דער פון שפיצע דער אין .פעראיינען
 סעקרעטאר א און גראסמגיסטער וויצע , גראסטגיסטער א :געשטאנען

 פעראיין- די פון און בעאמטע די פון נעמען די .פעראיין פוץ
 ארבגיטער די האבען גראסמגיפטער( )לאזשע, אבטהגילונגען

 ,געזעלשאפט אנטיקאטוילישע פריידענקענדע די ביי גענומען
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 געהייט־ א זיך אויף ארויפצואווארפען געהאט ליעי האט וועלכע
 נאר ניט אין .לאזשע פריימויערער די ביי שלייער, ניספאלעץ

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

 ^^־טען אנהויב אין געוועזען זענען וועלכע נעזעלשאפטען,
 מעהר אלע אויראפא. באבץ איבער פערשפרייט זעהר יאהרהונדערט

 דורכגעפיהרט זענען פעראיין פון ענינים וויכטיגע וועניג ארעד
 די .צערעמאניעס געהגימניספאלע פערשיעדענם מיט געווארען

 ספעציעלע אין פערזאמלונגען די א־ויף קומען פלעגען מיטגליעדער
 פאראלען, רעהע גאגצע א געהאט האבען עי .בגדים פאנטאסטישע
 פון מיטגליעדער די וועלכע דורך צעכען, געהיימע פערשיעדעגע

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

 זיין אונבעדינגט וועלען זע אי ,שבועה פעערליכע א אבציגעבען
 דיזער .פערבאנד פון געהעמעסען די היטען און געהארכזאם

 מיטעל־אלטער, אן אונז דעמאנט וועלכער ,שלייער געהעמניספאלער
 פערבאנד ער ד חאטש איבריג. גאנצען אין געוועזען בעצם איז

 געשט־ ,ארגאניזאציעם אווען׳ישע איבריגע אלע ווי פונקט האט
 ער האט ,איבערקערעניש געזעלשאפטליכע פאלקאמע א צו ט רעב
 שום קי_ין מאכען געוואלט ניט און געמאכט ניט דעסטוועגען פון

 טיט ציעלען זיינע פיר געקעמפפט האט ער .פערשווערונגען
 פערבאנד דער האט דעסטוועגען פון .מיטלען לעגאלע אפענע

 און שרעק רא׳ריגען1אמ בורזשואזיע דער אויף ארויפגעווארפען
 בורזשואזיע די צערעמאניעם. געהגימניספאלע זיינע צוליעב טאקע

 און הילע א אן זיך טהואט מענש א אויב אז ,געמנינט האט
 מיט געצירט זענען וועלכע טישען, שווארצע ביי נאכט ביי זיצט

 שווארצע ליעגען אויך נשמה זיין אין מוז בענער, און שארבענם
 זיך האט בורזשואזיע *דעו פון פחד דער .מחשבות גרויליכע און

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

 געקלונגען האט עם וועלכען אין לשון, אזא אויף אונטערנעהטער
 .שוגה צום פעראכטונג און מאכט עיער פון בעוואוסטזיין דער
 מיר" :שפראך יגער דאז דער פון מוסטער א ברענגען וועלען מיר

 ווענדענדיג פעראיין, דער שרייבט — שולדיג פאר אייך אנערקענען
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 ב^ציהט איהר וואם ,דעם אין — אונטערנעהטער די צו דך
 אין סטאטוטען, אונזערע צו אבטונג פאסענדער טיט ניט אייך
 בעשטראפען". צו דערפאר שטרענג אייך גערעכט פאר האלטען מיר
 זיך זאנט שטרויק דעם וועגען פראקלאמאציע אנ׳אנדערע אין

 געטוזט האט וועלכער ,י^דען אבצאהלען דארפט איהר" ווייטער:
 שילינג 4 צו טאג יערען פאר ,עקשנות אייער צוליעב שטר״קען

 אויפנערענט. שטארק קאפיטאליסטען די האט טאן אזא רובל(". 2)
 אונטער־ די פון בעראטונג די פארנעקוטען איז 1833 יאהר אין

 ניט געווארען בעשטימט איז עם וואו ,בוי־ארבייט פון נעהמער
 אנ־ נאר ארבי״יטער, די פון פאדערונגען די ערפילען צו ניט נאר

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

 פארמעלע קיין נעיען ניט וועב יענער זטן כל ארבייטער, שום .ןק
.(*פערבאנד פין ארוים ט־עט ער אז ,חתימה

 עננלישע די כיי כאדע אין זעהר נעיוארען דעי״נאך איז פאדערינג מין אזא *(
. דאקוסענשי א .צ־שפעלען נאסען דעש אונסער בעוואוסם איז זי .אתםנרגעתםער

 צום ביז קעמפפען בעשטיטט אריך האבען ארבי״יטער די
 אבעראטונג אויף פערזאמעלט זיך האבען דעלענאטען 270 סוף.
 .אונטערנעהמעד די נענען קאטפפם־טיטלען די בעהאנדלען צו כדי
 געהויבענע א זעהר געוועען איז ארבי״יטער די ביי שטיט־נג די
 ז:יער אין זיכער נעיועזען נאר ניט זענען עי .פרעהליכע א און

 שטעהם וועלט די אז ,אויםנעווהען אפילו זיך האט די נצחון,
 .ארדנונג סאציאליסטישער דער פון שוועל דעם אויף כמעט איצט

 איחר פעראיינס־צייטונג דער אין נעשריעיען האט עם וואם אט
 איז דאם אט — פעראיין איינגעאררענטער נוט א״ :רעדאקטאר

 פון ארעמקייט די פערטרייבען צי כדי דארף, מען וואם אלץ
 בעריהטטען דעם אויפפרובען איצט וועלען טיר . נעזעלשאפט אונזער

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

 שטעהן זי וועט גיכען אין ;ם רייבטה בעשאפט וואם זאך, איינצינע
 קאפיטא־ די וועלען גיכען אין געלד, אכזריות׳דיגע די פון העבער
 זאלט איהר אז ,בקשה א מץט אונו צו ווענדען מוזען דך ליבטען

 יעדען פערלירען וועט וועלכער פערמענען, זמער פון בעפרניען ז:י
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 דך אר־ויסגעווהען קלאר זיך האט ווערטער די איי אט .ווערטה"
 דך פון רעדען דך .פעראיין פון ארבייטער אלע פון שטימונג

 בעגייסטערונג מיט פול געוו^זען זענען בעראטונגם־מךטגלךעדער
 אויך האט אליין ן ע וו א ט ר ע ב א ר .האפענונגען גלענצענדע און

 בירטיג־ אין אין פארלאגע זיין לויט און פערזאמלונגען די בעזוכט
 עם*ז פיר א״הויז פון גרינדונג אפייערליכע פארגעקומען האם

 יף1א אנ׳ארט אלם דךענען געזאלט האט הויז ראם .בוי-פעראיין"
 אג׳־ אדיך און פעראיין פין צענטראל־קאמיטעט רעם פאר זיצונגען

 "צוקינפטי־ דער פון בירגער די פאר ערציהונגם־אייגרךכטונג
.וועלט" גער

 זענען "בוי־ארבץטער־פעראיין" רעם פון האפנונגען שעהנע די
 .אויטגעוואקםען זענען עי גיך ווי , געווארען צושטרויט גיך אזוי
 מאנטשעסטער אין און ליווערפול אין ארבעיטער-שטרייק רער
 האט שטיטונג פרעהליכע די טפלה. אפאלקאמע געליטען האט

 שוין זענען מיטלען די .טרויערךגע א אויף פערכיטען גיך זיך
 ן א; מחלוקות אנגעה־ויבען זיך האיען עם .אויסגעשעפט כעוועזען

 פון נעילען פערשיעדענע צווישען בעשולדיגונגען געגענזייטיגע
 גאגצען אין גיכען אין איז ארגאניזאציע גאנצע די .פערכאגד
.צופאלען

 וועלכער פערבאנד", "גרויסען איין אויף אנווייזען נאך וועלען מיר
 אלגעמי.ינעם;/ דעם פון מפלה דער נאך יאהר א אויסגעוואקסען איז

 געווען איז 1834 יאהר אין י-ארב:יטער״.1ב״ די פון פעראיין
 רעם צוצוגרייטען כדי .אנהענגער אווען׳ם פו; אצוזאמענפאהר

 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

 אונטער אנ׳ארגאניזאציע געווארען געגרינדעט אה עם .פלאן עם ד
 .ארבייטער־פעראיין״ נאציאנאלער גרויסער דער״ נאמען דעם
 געוועהנליכע די חוץ א אה פעראיין דעם פון פראגראם רעם אין

 די אריינגעגאנגען אויץ קאטפף אלטעגליכען חום פץ אויפגאבען
 פאר־ האט מען .געזעלשאפט דך איבערבויען העלפען :אויפגאכע

 .פאבחקען גענאסענשאפטליכע אויסבויען און ערד דךנגען געלגיגט
 דעם וועגען יריעה דך פערשפרייט נאר זךך האט עם ווי באלד
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 *נני אלץ געטהאן שאט א געגענדק אלע פין זיף־ האבק ,פעראיין
 האט גרינדונג דער נאך וואכען עטלןכע .מיטגלןעדער נייע אץ

 אייער .מענשק מיליאן האלב א געציילט שוין פעראיין דער
 האבק וואט ,אגיטאטארען ארומנערייזט האבק ענגלאנד גאנץ

 .טיטנליעדער נניע צוגעצויגען און פעראיין פין אידעען די פערשפרניט
 די איבערגעשראקען האט פעראיין דעם פון וואוקם גיכער דער

 אין קאמיסיע א בעשטימט האט פארלאמענט דער .בורזשואזיע
 עקאנאמיפט פורזשואזער דער אריינגעגאנגק איז עם תעלכער

 פראגע די אוישצופארשען ,יורישטק עטליכע נאך און ר א י נ ע ם
 עקספערטען די פון בעריכט רעד .ארבייטער־פעראיינען די וועגען

 לויט .פארבען שווארצע בלויז אין צוזאמענגעשטעלט גקוקק איז
 אבנרונד פון ברעג דעם איויף ענגלאנר שטעהט מגינונג עיער

 אייי ;ארבניטער־פעראיינק די פון "דעספאטחם" דעם צוליעב
 אלטען רעם מיט ארבניטער־מאסע די איינהאמעווען מט וועט מען

 ענגלאנר אז דץזיכער, ניט מען קען יאהר, ־טען1799 פץ געזעץ
.אונטערגעהן ניט זועט

 אנצונעהמען ערלויבט ניט עך האט רענירונג די נאד
 דאס אומקעהרען אז נעפיהלט, האט זי :מיטלען שטרענגע אזעלכע

 שכנה אנ׳ערנםטע בעשאפען הטסט יאהר ■טען 1799 פון געזעץ
 ארויפגערופע• זיכער וואלט דאש דען ,בורזשואזיע עננלישע די פאר

 דעם חוץ א ארבייטער. די צווישען בעווענונג רעוואלוציאנערע א
 .קאאליציע געגען נעזעץ דאש אומצקעהרען איגריג גאנצען אין איז
 דערמאהנט, ש־וין האיען מיד ווי ,1825 יאהר פון נעזעץ אין
 אין סטראשונקעם נערואלרטהאט, יערער פערבאטען געוועזען איז

 עץ געז דאס אבגעשאפט געוועזען נישט נאך איז דעם חוץ א דריק.
.פערשווערער ן געגע

 נעזעץ דיזען אוישגענוצט מען האט אופן ווילדפטען אויפ׳ן
 ר ע ר ע ט ם ע ש ט ר א ד ער ד פון מיטגליעדער די געגען פראצעם אין

 פערבאנד". נאציאנאלען גרוישען "דעם פון אבטיילונג דארפישער
 ר ע ט ם ע ש ט ר א ד אין טאלפודל רארף פון פויערים עטליכע

 זגי האט מען און פערשווערונג א אין געווארען בעשולריגט זענען.
 עי ווניל דערפאר, הניל יאהר 7 אויף ארוישצושיקען פער׳משפט

און פערבאנד נאציאנאלען "גרוישען אין ארייגגעטרעטען זענען
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 האט מען בעת צערעמאניע אפייערליבע דארף און ־איינגעארדענט
.פערבאנד פון אבטגילונג דן געעפענט

 ארגא־ איז פראצעס, דארטשעסטערער געגען פראטעפט אלם
 עם וועלכער אין דעמאנסטראציע, גראנדיעזע א געווארען נתירט
 די .מענשען 30,000 ווי וועניגער ניט בעטגיליגט זיך האבעץ

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

 ענגלאנר אין ארבגיטער־קלאס דעם צווישען אויפגעוועקט האט
 ניט רגיהע גאנצע א עקזיפטענץ זיין פון חדשים ערשטע די אין

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

 גיך י1אז איז פערבאנד" נאציאנאלער "נרויסער רער און ניזאציע
 געוועזען זענען וועלכע אלע, ווי פונקט סצענע פון אראב

איהם. .פאר
 די פון ארגאניזאציעס נאציאנאלע גרויפע די ראם, הי_יםט

 גורל זגיער . מפלה פאלקאמע א געהאט האבען יאהרען ־דרייסיגער
 .דערזעלביגער כמעט ,געזעהען שוין האבען מיר ווי געוועזען, איז
 אונגעהויער א ,שטימונג געהויבענע געוואלדיגע א אנהויב אין

 בר:.יטער דער פון פראקלאמירונג פכיערליבע ,וואוקם ער שנעל
 מיםפערשטענד־ קלגינע נאכהער פראגראם, סאציאל^אוטאפיסטישער

 און מחלוקות גרויפע אין פאנאנדער זיך וואקסען וועלכע :ניסען,
 ערנסטער עו־שטער רער ביי מפלה פאלקאמע און גיכע א ענדליך
 אט פון פערווירקליכונג די פאר קאמפף דעם אנצוהויבען פראבע

.צילען הויכע ■די
 אויפבע־ עזדאפלעבעןעלגיןהאטאריינגעטראגען ק,ה?ז ימי
 פערווירק־ צו פראבע יערער טהעאריעביי אווען׳ם אין סערונגען

 תלמידים זנינע פאר אדער ן ע וו א פאר פראקטיק. דער ז.יאין ליכען
 אגיטאטארם, פון פעראיינען געוועזען נאר פעראיינען די זעגען

 איבערצייגונג דורך מענשען אויף ווירקען געדארפט האבען וועלכע
 גרויפער דער דאך האט רערויף קוקענדיג ניט .ביישפיעלען און

 ארומינע די פון איינפלום דעם אונטער פערבאנר, נאציאגאלער
 פון באדען דעם אויף געשטעלט זיך ניטווילענדיג בעדיננונגען,

. פאליטישען־קאמפף יקלאסען־און
געהאט. ניט אויך דעסהינזןכט אין ז:י האבען ערפאלג קיין

4
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 פון פראלעטאריאט ענגלישער דער .חידוש קיק ניט איז עם אץ
 פיעל צו על בים א פערמענט האט יאהרען דרייסינםטע די

 וועניגיבעוואוסטזיניגקייט צו אבער גלויבען פייערריגען יוגענרליכען,
.אויפגאבען זיונע באר

 צו פראבעם די זיף ענריגען יאהרען ער-30 מיטען אין
,פעראיינען נאציאנאלע נרינדען

 ענגלישע די פון לאגע די זיף האט עפאבע דיזעי אין אין
 נעווען ניט זיינען די אז פערגרעסעי־ט, פיעל אזוי אייף ארבייטער

 אזא אין אפילו ,ארנאניזאציע אשטענדינע פיהרען צו בבח
 די אין פערבאנדען נאציאנאלע די ווי פארטע, אויבערפלעכליבער

 די האט יאהרען דרייסיגער סוף אין .יאהרען ־ער40 און "ער 30
 מאסען: פיאלעטארישע אונגעהייערע ארומגענומען ארבגיטסלאדגקייט

 געליטען האבען ארבגיטער געלערנטע פשוטה־ניט די נאר ניט
 ארבי״יטער געלערנטע די אפילו נאר ארעמקניט, שרעקליבע

 און־ ,אגע ל פרתתלעגירטע ז״יער פערלארען בעדדטענד האבען
 צולןעב .אראבגעזעצט נידריג דך האט לעבענס־צושטאנד זייער
 די יאהרען ״ער42 —1837 פון עפאכע דער אין איז סבות דהע

 דעט אויף אבגעטראטען ארבגיטער־פעדאיינען די פון ענטוויקלונג
 ארבניטער־פעראיינען די . קאמפף פאליטישען פון פלאן לעצטעץ

. (* טשארטיזם כוואליעס,פץ די אונטער געווארען פערשוואונדען זענען

 פ־אלעםאריאש עננלישען פץ בעוועגונג פאליטישע א געיועזען איז פשארטיזם *(
 דערשלאנען צי זיך ציעל דעש געששעלם דך תאט וועלכע , יאהרע• ער-40 די אץ
 נעהייטע וואהלרעכם, אלנעפיינע :פאדערוננעי פאלגעגדע די פאילאמענש פין

 פץ פערניכטינג די ,דעפרטאטען די געהאלם ,ויאהל-ראיאגען נלייכע ,אכשש־טתג
 זענען פאדערונגען אלע די אש— דעפישאשען די פאר פערםענענם־צענז רעש

 שהאמם עם וועלכער פין ,כארטיא", זאנענאנטער דע' אין געשטעלש צוזאמען געייען
 קיקענדיב נים "םשארטער"׳. בארטיע א הייסש עננליש )אויף משארטיזם ווארש דאם
 די האבק ,בעגייסשערונג רעוואלדציאנערע או; עגערניע איננעהויערע די אייף

 איד פאדערונגען זייערע פץ טייל א אי; נעהאש ניט עייפאלג קיין ששארטיסשק
־םע;X1X פץ העלפש אנדע־ער דער אין גע־יארק פערווירקליכט ערשט

.•אהרהונדערם

 לעבענם־ די זיך האבען יאהרען ־ער40 אנהויב אין
 בעמערקען מיר אץ פערבעסערט ארבלטער די פון בעדינגונגען

 ארבץטער־ די פון טהעטיגקדט דער אין אאויפלעבונג ווייטער שיין
,פעראיינען
 דער עקדסטירען אנגעהויבען ןק*צה האט 1843 יאהר אין
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 אריסכעוואקסען אח יאהר אנדערען אין טעפער. די פין פעראיין
 פין פעראיין דער דרוק״ארבי״יטער'/ פין פעראיין נאציאנאלער .,דער

 פון ארנאנחאציעם אלע פון .אנדער^ נאף אין לערער־ארבייטער
 תירקונג גרעסטע די האט יאמרען פערצעער העלפט ערשטער דער
 די פו; "פעראיין דעו־ נעהאט פראלעטאריאט ענגלישען רעם אעף

 אין וואס אירלאנד", און גרוים־בריטאניען אין בערג־ארבגיט^ר
וועקספילד. אין 1841 יאהר אין נעווארען געגרינדעט
 פער־ צו אויפנאבע די געשטעלט זיך האט פעראיין דער
 רעם פון בערג־ארבגיטער אלע מעגליך, ווייט ווי אייענען,

 מיטלען קיין נעקארגט ניט האט ער און קעניגרייך, פעראייניגטען
 גאנצע א .ריכטונג תעזער אין אגיטאציע ברגיטע א פיהרען צי

 אייף געוועזען זעגען מאן( 53) פפעציאליסטען־אגיטאטארען רי.יהע
 אדער אניטאטארען רייזענדע די .פעראיין דעם ביי געהאלט

 האבען ארבי״יטער ענגלןשע די ווי "ארגאנחאטארען־מיפיאנערען",
 ליינג דער אין ענגלאנד גאנץ דורכגערייזט האבען אננערופען, זיי
 קלגינע איין אפילו געבליבען עט איז עם .ברייט דער אין און

 פראפאגאנדע דיער אריינגעדרוננען ניט אין עם וואו שאכטע,
 אויסערנעוועהנליכע אזעלכע .פעראייניגונג אנ׳אלגעמי״ינע וועגען

 פולען א געהאט האבען בערג־ארבעטער די פון אנשטרענגוננען
 שוין מיטגליעדער די פון צאהל די איז 1844 יאהר אין .ערפאלג
 ארגאנחאציע די בעשרניבען ניט דא וועלען .מןר 100,000 געוועזען

 ,בעמערקען נאר וועלען מיר ;בערג־אריצטער־פעראיין רעם פון
 האט ער און ,מיטלען בעדייטענדע געהאט האט פעראיין דער אז
 רעם אין נצחין רעם מאכען צו זיכער אום געקארנט ניט ז:.י

 זיי האבען אנפיהרער אלם אזוי .אונטערנעהמער די מים קאט־ף
 אץ געלעהרסטע די פון איינעם ראבערטם, אראבנערופען
 דיזען .ענגלאנד דאטאלסדיגער דער אין יוריסטען טאלאנטפאלע

 מןניסטער־ א כמעט בעשטימט פעראיין דער האט הויפטאנפיהרער
 פון ארבי״יט וולכטינסטע ת .רובלאיאהר( 10,000) געהאלט

 אין ער וואס ,דעם אין בעשטאנען אין בערג־אריצטער־פעראיין
 פארלאמענטארישען אין ארב:יטער די פון אנפיהרער דער נעווען

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

 פארלאמענט אין ארייננעטראגען האבען קאפיטאליפטען די
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 די פון רעכטען די פערברגיטעיעז זאל מען אז אפארלאגע,
 געגען אונטערנעהמער די פין פראצעהען די אין פרןעדענסריכטער

 פיןעדענם־רןבטער דער האט פראיעקט רעם לויט .ארבדטער די
 ארבניטער פין ארעסטעץ מאסען צומאכען רעכט האבעןדאם געזאלט

 .קאפיטאליסט פין אנקלאגע אנ׳איינפאכער א פון גרונד רעם אויף
 ראם האכען געדארפט פריעדענם־ריכטער דער האט רעם אויסער
 כעשטראפען צו נויטיג, פאר געפינען ראש האט ער ווען רעכט,
 ארילטער דעי יב1א" געפענגנים חדשים צורי יף1א ארבןיטער יעדען

 פילל רער ערש?ינט נאר האט עם אז .פפליכט" זיין שלעכט ערפילט
 אויפמערקזאם איהם אייף ם ט ר ע ב א ר האט ,)געזעץ־פראיעקט(

 גאנצע די יף1א אנגעוויזען האט ער און פעראיין, רעם נעמאכט
 מען אייב ,ארכי״יטער די פון זעלבסטשטענדיגקייט די פאר געפאהר

 האט פעראיין רער און .נעזעץ־פראיעקט רעם בעשטעטיגען וועט
 אגיטאטארען טאלאנטפאלע זי.ינע .מיטלען אנגענומען באלר טאקע

 ארבעטער־קלאס גאנצען רעם אויפצוהויבען איינגעגעבען זיך האט
 איין אנצוקומען אננעהוייען האבען פארלאמענט אין ענגלאנד. אין

 אננעגעבען מען האט הבל סך .אנדערן רעם נאך פראטעסט
 סיף ארפי״יטער. מיליאן 2 פין אונטערגעשרייען פעטיציעם 200

 זי״יער אויף ארייערצופיהרען געלונגען ארבעטער די איז סוף כל
 געזעץ־פראיעקט רער אין לארדען, ט:ל א און ראריקאלען אלע זי.יט

 גלעג־ דיעזער . מפלה פאלקאמע א געהאט פארלאטענט אין האט
 ד' פין טהאט וויכטיגסטע דיר געוועזען איז נצחין צעגדער

 אין פעראיין רעם אויפגעהוייען האט נצחין דער .בערג־ארבי״יטער
.ארכץטער ענגלישע אלע פון אויגען די

 בערג־ארבלטער די פון פעראיין רער האט דעסטוועגען פון
 ,קלאפ געוואלריגען א בעקומען 1844 יאהר אייגענעם רעם אין

 מפלה די אטויט־קלאפ. געוועזען אויך איהם פאר איז וועלכער
 פין שטר״ק ניטגעלונגענעם א פון רעזולטאם רער נעוועזען איז

 אין האט שטרייק רער נלאזנא. אין בערג־ארבי-יטער 70.000
 פון .פעראיין רעש פון מיטלען און קרעפטען דן צוגענומען נאנצען

 אין אץ סצענע פון אראב ביסלעכווייז ער איז אן 1845 יאהר
.עקזישטייען צו אויפגעהערט אינגאנצען ער האט 1848 יאהד

 העלפט אגדערער רער אין אריי״יטער־פעראיינען די פון
 אסאציאציע "נאציאנאלע די וויכטיגשטער רער איז יאהרען ־ער40



 דן טנג",*ארבגיטם־פערטהי.יד די פאר פאכען פעראייניגטע פוץ
 פראבע ע ט צ ע ל אלם אינטערעסאנט זעהר איז אציע אכאצ

 נאציאנאלע גחיסע די פון מוסטער דעם נאך פעראיין א נרינדען צו
יאהרען. ער^30 רן אין געהערשט האבען וועלכע פעראיינען,
 רער פארגעקומען לאנדאן אין איז 1845 יאהר אין

 רעלעגאטען. 110 בעשטאנעןפון איז וועלכער ארבייטער־קאנגו־עס,
 און שפינער לאנקאשירעי די פון פארשטעהער געוועזען זענען דא

 א־ויך אזוי געוואנר־ארבניטער שטרומפף־און ארקאשירער וועבער,
 ישעפילד ,מאנטשעסטער פון ארבמטער־פאכען פערשיעדענע פון

וו. ז. א. 1בריסטא־ נארוויטש,
 ארטיגע אלע פעראייניגען צו בעשטימט האבען דעלעגאטען די

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

 "נאציאנאלע געזאגט שוין האבען מיר ווי געהפען, זיך האט
 זי_ין פארמולןרט האט ,ארבייטם־פערטהגידיגונג״ פאר אסאציאציע

 דך שרייבט—ארגאניזאציע "אונזער :ווערטער פאלגענדע אין ציעל
 פאקטען: גרויסע צועי אייף זיך בעגרינדעט—סטאטוטען זייבע אין

 ניט קוינמאל בעקומען ארבי״יטער־קלאסען די אז , ערשטענם
 ,ארבי״יטס־טאג גערעכטען א פאר ארבייטם־לוין גערעכטען דעם

 די קענען ליין דאזיגען דעם דך דערשלאנ;ן אז צווייטענם, און
 דעראלגעטי״ינער פון הילף דער דורך נאר ארבלטער

 שטרעבט דעם צוליעב גונג". י נ איי ער פ לער אנא צי נא
 גאנצען רעם ,מעגליך ווייט ווי ,ארומצונעהמען ארגאניזאציע די

 פערטהגי־ אלסציעל זיך אוןשטעלט ענגלאנר, פון ארבי״יטער־קלאם
 ד.י פאדערען און פאכען פעראייניגטע די פון אינטערעסען די דיגען
 קענען וועלכע ,ערציהונגם־מיטלען און סאציאלע פאליטישע, אלע

 זאגט דעם חוץ א .אריצטער־קלאסם" פון לאגע די פערבעסערען
 צו ארבמטער די שטיצע בר״טע פאר ארוים ארגאניזאציע די זיך

 בעאר־ די פראעקטירט זי פאבריקען; גענאסענשאפטליכע גרינדען
 פלענער איהרע אין געממנרען, דורך ערד דער פון בגיטונג

 פונקטען ווןכטיגע אלע דורכצופיהרען יפט איבערה זי שטרעבט
פראגראם. ן'ם ע וו א פון

 דאם ניט פארט אבער איז אסאציאציע נאציאנאלע די
 אין יאהרען. ־ער30 די אין פעראיינען אווען׳ם וואס אייגענע,
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 אנ׳אי" אלם בעטראכטען שוין זי מען קען גראד בעדייטענדען א
 ני_יער דער צו אוטאפיזם אלטען דעם פון בערגאנגם־פארם
 אווען׳ם מיט צוזאמען .יאהרען ־ער50 די פון פעראיינם־פארם

 געזעלשאפט דער פון םטאטוטען די אין שוין מיד נעפינען אידעען
 פון גי-יסט דעם כאראקטערהירען וועלכע ,ווערטער פאלגענדע

 דעם טיט דורכגעררונגען טיף איז פעראיין דער" צייט: ׳נייער דסר
 בעציהינגען נוטע ווערען איינגעשטעלט מוזען עם אז ,נעדאנקען

 פעראיין רער רען ,ארבץטער און אוגטערנעהמער די צווישען
 אזיוי א־ויף זענען גרופען ביירע פון אינטערעסען די אז , מי״ינט
 *זא צד איין דאס מעגליך, נישט איז עם אז גיליייכע, פיעל

 דעריבער .לנידען״ ניט זאל צר אנדערער רער און שאדען האבען
 נוטען קיין ניט זעהר פאר שטרייק רעם פעראיין רער האלט

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

וו. ז. א ־געריכטען בוררים ,אבמאכען
 ,ני.יםט 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 ,שטרייקעץ קיין פון נעהאלטען ניט האט אסאציאציע די וואם
 צענטראל־קאמ״טעט דער האט אונטערנעהמער די מיט סכסוך א בי_י
 קאפי־ די האיען ,פערמיטלער אלץ אהיסטרעטען געסבארעט זיך

 ,פעראיין דעם צו בעצויגען פי-ינדליך זיך דאך טאליסטען
 אויף געקוקט ז:י האבען פע־אגינען, איףארטיגע "איינהיליגענדיג

 רעוואלו־ א אויף ווי ,פעראייניגונג נאציאנאלער פון פראבע יעדע
 אינדוסטריע פון פרינציפ הגיליגען דעם אויף אטענטאט ציאנערען
 פון פערמיטלונגס־פאלןטיק די האט צוש.א.ד אזא ביי .פרייהייט

 איו .ערפאלג שום קגין נעהאט ניט צענטראל־קאמיטעט דעם
 שטרניקען אויסגעבראכען אפט זענען אבטה״לונגען פראווינציעלע די

 מנהיגים. לאנדאנער די פון אזהרות שטרענגע די אויף קוקענדיג ניט
 נידערלאגע רער מיט געענדיגט זיך האט שטרייקען מעהרהייט די

 פראווינציעלע די האבען נידערלאגען, דיזע אין .ארבןיטער ידי פאר
 רעם פון אונטהעטיגקייט די דורכאוים בעשולדיגט אבטה:ילונגען

 זיף זענעץ וועלכע מחלוקות, אינערליבע די ..צענטראל־קאמיטעט
 אין 1850 יאהר אין האבען פאנאנרערגעוואקסען, מעהר .אלץ
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 דערמאנט אופן אזא אויף .ארגאניזאציעם די צובראכען באנצען
 5נררים? די פון גורל אן אסאציאציע דער פון גורל דער ארגז

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

 מיט געווען איז ראם ווי געווארען, פערשוואונדען גאנצען אין ניט
 רער פון צענטראל־קאמיטעט רער אז .פעראיינעץ אוועעסטישע ידי

 דערגרלכ?ן צו אונמעגליך איז 'עם ראם דערזעהן, האט אסאציאציע
 אויף כהות זלנע אלע אבגעגעבען ער האט אייניגונג, אפעסטע

 .ארבלטם־טאג פון פערקירצונג די פאר אגיטאציע ברליטע ידי
 ערפאלג. פאלקאמען א געהאט ארבליט זיין האט הינזיבט רעם אין

 פערקירצונג די פאר "קאמיטעט זאגענאנטען רעם מים צוזאמען
 די דורך געוואדען געגרינדעט איז וועלכער ,ארבלטם־טאג״ פון

 געלוננען צענטראל־קאמלטעט רעם איז ,שפינער לאנקאשירער
 ארבי״יטסטאג שעה׳דיגען 10 א וועגען געזעץ דאס דורכצופיהרען

 פערדינסט אונטשטערבליכער זיין בעשטעהט חנם אין אץ (1847)
.ענגלאנד אין ארבמטעחקלאם גאנצען רעם פאר

 פעראיין פין פראגראס סאציאלער דע" אנבעלאנגט וואס
 "געזעלשאפטליכע א וועגען ת הלומ זיינע אז זיך, פערשטעהט איז

 טאקע, אמת ווערען. מקוים געקענט ניט האיען פראדוקציאן"
 מיטלען די אויף גרינדען צו געלונגע; איז 1847 יאהר אין אז

 עם וועלכער אין ,אונטערנעהמונג געזעלשאפמליכע א פעראיין פון
 קללנער דער פון נאר שוהמאבער, 123 בעטלללגט זיך ־האבען

 געוועזען נאך איז פלאנען אונגעהויערע די ביז ווירקליכקייט
.ווייט העהר

0

•¥!

ארבייטער געלער^טע די פון פעראיינק די
י־ניאניזם"( ,אלטער זאנענאנטער )רער

 די האט יאהרען ״ער50 אנהויב אין און ־ער40 סוף אין
 איהרע .מדרנה בליהענרסטע איהר עררייכט אינדוסטריע ׳ענגלןשע

 . וועלט־מארק רעם אויף געהערשט אונבעגרענצט האבען פראדוקטען
 ענגלישען רעם פאר בעשאפען האבען וועלכע ,סבות אלע די .פון
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 דערמאהנען נאר מיר וועלען לאגע, פריווילענירטע אזא קאפיטאל
וויכטיגפטע. די

 אנגעהויבען מען האט יאהרהונדערט צ־טען1£ 'מיטען אין
 אין יך1א אזוי אמעריקא ,אויראפא אין לענדער קולטורעלע די אין

 ממשלה דער אונטער מטעהט וואט אינריע, טניל )רער אינדאטטאן
 אויסצעוצ^ן איבערהויפט און ,אייזענבאהנען ברען צו ענגלאנ־( פון

 אויף פני פערקעהרס־מיטלען די פערבעסערען :צ אום וועגען אלע
 ציווי־ די אין גאנצע.געגענדען זמן כל ים, אויפין סיי יבשה דער

 האט ,פערקעהרם־מיטלען קיין געהאט ניט האבען לענדער להירטע
 פתורות שווערע און ביליגע מיט האנדעל אינטערנאציאנאלער דער

 גרויטע בני און ים פון ברעגען די ביי קאנצעגטרירען זק־ געמוזט
 פלעגט ענגלאנד .שיפען געגאנגען פ׳זענען וועלכע אויף ,טייכען

 נאר . וועלט נאנצער רער איבער סחירות איהרע פאנאנדערשיקען
 ער־ אריב דאס האט שלעכטע געווען דארטען זענען וועגען די זמן כל

 קנין א ,טניער אזוי נעקאפט ארנין לאגד אין ים ברעג פון פיהרען
 פערברניטערען געקענט נישט האבען אויטבעסערונגען טעבנישע שום

 האבען אייזענבאהנען די נאר ווי סחורה. ענגלישע די פאר מערק די
 אויראפא, גאנץ ריכטונגען אלע אין דורכצושננידען אנגעהויבען

 געווארען אריבערפיהרען דאס איז אינדיע, און צפון־אמעריקא
 סהאבען סחורות, מינים שווערטטע דן פאר אפילו ביליג זעהר

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

ברעג. פון ווייט נעווע! איז יואס יבשה
 מארק רעם פערברניטען נעהאלפען אריך האט וועניג ניט

 )צפון קאליפארניע אין נאלר־גרובען רניכע די פון ענטדעקונג די
 זענען , רניכטום נאך זיף יאגענדיג אויסטראליען אין און אמעריקא(

 .אויפטראליען און קאליפארניע קיין אריבערגעפאהרען מאטען גאנצע
 זעהר געווארען לענדער די אט זענען איבעררואנדערונג דער דורך

 פין בעפעלקערונג די געוואקטען איז גיכטטען אס בעפעלקערט.
 לאנך געהערשט דאמאלסט נאך ס׳האט וואו אמעריקא, צפון

 און מאטעריאלען רויהע ארויכנעפ-הרט האט זי ;ווירטשאפט
 עננלאנד, .פראדוקטען אינדופטרןעלע פערשיערענע אריינגעפיהרט

 געווארען ממלא איז ,לאנד אינדופטריעלע ענטוויקעלסטע דאם אלם
. אמעריקא פאר פראדוקטען אויסגעארבניטע דן פון פארריאטשיק רער
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 האנדזגלם־ אינטערנאציאנאלער דער אין '?נדערונקן די
 די^רצו, מיטקווןרקט אריך האט יאהרקיער-50 די אין פאליטיק

 פננרשפרמט זיך האט עננלאנד פון ממשלה אינדוסטריעלע דן דאס
 צוג-ט^ן פון הכלפט קר1ערש הנר אין וקלט. גאנצער ר*די איבער

 ארויפק־ קוועזען לענדער קולטוקא אלע אין אין יאהרהונוקרט
 צאל־־ גרויסער אונקהוקר א סחורות אויסלענדישע די אויף לעגט

 טהי״יל מ^הרסטער דעה האט יאהרען ״ער50 דן אין .טאריף
 דעם ט לוי טאריפען *עקר איבערקארבגיט מלונות אויראפעאישע

 *ענגלישי פןעלע אויף אבצאהלונקן די .פריי־האנדעל פון פרינציפ
 סקאנדינאווישע רוסלאנד, אין נעווארען פארקלענערט אה כהורות
 דאס אבקשאפט האט שפאניען .דייטשלאנד ,האללאנד ,מלונות
 אויסלענדישע אריינצופיהוקן פערבאט^ן 'האט וועלנער קקץ,
 טאריף דעם פערקלענערט כך א אויף האט נקרייך .כר ;סחורות

 נגלןשע*י די .פראדוקטען טאלעק*מ און *שטאלעני ,איהערק אויף
 הוינע דן פון קווארען בעפרייט איצט קנען וקלכע סחורות,

 אריינקדרונגען אייקנבאהנע; נייע די דורך האבען ,אבצאהלונגען
 און אמעריקא ,יראפא א פון ווינקעלעך פערווארפענספק די אין

.אזקן טי״יל־ווייז
 געהערשט אונבעגוקנצט ן*יהאב ן*קאפיטאליסט ענגלןשע די

 מורא ב^דארפט ניט האביון או! ,מארק אלוקלטלינ^ן וקם אויף
 ענגלאנד איז עפאכע דיעקר אין ודייל ,ממשלה עיער פאר האבען
 קא׳ אנקנטווןקעלטער מיט לאנד איינצןק דאס קוקקן באמת

 פריהער איז וקלכע ,פראנקרייך .פראדוקציאן פיטאליכטישקר
 ניט האט פראדוקציאן, אינדוסטרקלער זקר פון בראש קשטאנען

 פון יםארב:יטננ1א דער אין ענגלאנד מיט קאנקורירען קקענט
 ב^דערפניסען, נויטוקנדיגסטע דן בקפרקו־יגען וקלנק ,פראהקטען

 ראלע גרעסט^ די שפקלען וקלנע פראדוקטען, אקלכע ה. ד.
 זענען לוקסוס־זאכען די בלויז .ס־ווירטשאפט פאל דער אין

 דער פון מאנאפאלק די ,היינט בה גאך כיילווייו און קבליטען
כראדוקציאן. פראנצוהיש^ר

 קווי^זק ניט נאך יאהרען קר50 די אין אה אנקריקא צפון
 ^ס ווי ,וואונד^ר אינדוסטרקלע פון לאנד לעקנדאר-ןשע ראם

 העלפט ר*ערשטי דער אין . יראפוקר א רעם פאר קצט זיך שטעלט
 מןרהאב^ן געוקקן,ווי אמ^ריקא אה יאררהונדערט פון^ג-טען
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 פערנומען איבערהויפט זיך האט וועלכע ,מלוכה א ,נעזאגט שוין
 אינדופטריעלע די פאר מארק א ה. ד. ,לאנדווירטשאפט טיט

 ״ער50 די אין זי האט ,דייטשלאנד אנבעלאנגט וואם .לענדער
 פון רעשט לעצטען דעם אראבגעווארפען זיף פון קוים יאהרען

 נרויפע די פלאנצען אננעהויבען ערשט האט זי און פעאדאליזם
.אינדוסטריע קאפיטאליפטישע

 דעם אונטער געשמאק געשלאפען דאך איז רופלאנד מילא
 אין געלעגען ניט איהר פ׳איז ;לייבאייגענשאפט דער פון יאך
.ענגלאנד מיט קאנק־רירען צו קאפ

 אין פערכאפט לייכט ענגלאנד האט צושטאנד אזא ביי
 ,קארטון איד,רע . וועלט־מפחר פון מאנאפאליע די הענד איהרע

 אויף קאנקורענטען שוס קיין נעהאט ניט האבעץ געוואנד לייווענד,
 .פ־;רפי.;ן און כינא ביז אמעריקא פץ ,מארק אלוועלטליכען דעם

 יונגער דער אין געהערשט אונבעגרענצט האבען מאשינען איהרע
 וועלכע ,רופןשער דער אין טגיל־רוייז און אינדופטריע דייטשער

 ווארטענגלאנד איין מיט אויפצושפראצען. אנגעהויבען ערשט האט
 קאפיטאליפט־עקספלו־ אלוועלטליכער גרויפער מין א געווארען -איז

 די נעבוקט אונטערטעניג זיך האט פיס זיינע צו און אטאטאר,
.וועלט גאנצע

 וועלבע , אינדוסטריע דער פון וואוקס אוגגעוועהנליכער דער
 ,קאפיטא־יפטען די פון רוחים די פעי־גרעסערט קאלאסאל •האט
 דעם פון לאגע די פערבעסערט יך1א צייט זעלבער דער אין האט

 האט ארמעע ארבץטסלאויגע די ;ענגלאנד אין ארבי״יטער-קלאם
 לערך ,.אויפגעוואקסען איז ארבי״יטס־לוין דער פערקלענערט, זיך
 אז טאקע, אמת .פראצענט 15 אויף כמעט ,יאהרען ־ער40 די
 פער־ ת וואס ,דעם אריף קוקענדיג ניט , ארבמטער פשוטע די

 דיערע געהאט בדוחק האבעץ פערגרעפערט, זיך האבען דינפטען
 בעקומען האיען ארבייטער געלעינטע רי נאד .לעבענם־מיטלען

 אין איז לוין דיער ,לעבען צו נישטקשה׳דיג מעגליכקייט די
 עס אחודש; רובל 60 — 50 וזי געוועזען קלענער ניט אלגעממן

 וראם ,אדבמטער־אריפטאקראטען אזעלבע אפילו געוועזען איז
. חודש א רובל י 40—200 פערריענט האבען

 אויפגעוואקסען ענגלאנד אין איז יאהרען ־ער50 די אין
 שטארקע תיהע גאנצע א ארבלטער געלערנטע די לצווישען
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 פון געזעלשאפט "פעראייניגטע די וועלכע פון ,ארגאניזאציעס
 אייזעףשמעלצערייען" און טשוגון־גיםערייען ,מאשין־בוי־ארבלטער

 דעם פון געשיכטע דעד אין ראלע וויכטיגסטע די געשפיעלט האט
 עגגלאגד אין הגיסען "פעראיינןגטע" .ענגלאנד אין אדבגיטער־קלאס

 פון ארבלטער פון בעשטעהען וועלכע ,פעראיינען אזעלכע
 ארגא־ די .שטעדט סך א פון אפטמאל ,מלאכות גלייבארטיגע

 ארבץטער פאלגענדע: איז פעראיינען דן פון ניזאציאנם־פארם
 וו.( ז. א. שמןדען בוי־ארבדטער, )למשל פאך, איז עם וועלכען פון

 ארגא' אנ׳ארטיגע בןלדען ,שטאדט איין אין זןך געפןנען וועלכע
 וואם צענטראל־פערוואלטונג, איהר אויס קלויבט וועלכע ניזאציע,

 ארגא־ די .דעלעגאטען עטליכע און סעקרעטאר א פון בעשטעהט
 פאך( איין פון )נאר שטעדט ע ג י ד ׳ ת ו נ כ ש עטליכע פון ניזאצי^ם
 ,ראיאן־קאמיטעט גענאנטען זא אין מיטגליעדער אוים קלייבען
 פוץ צושצאנד אלגעמןינעם דעם אויף אויפקוקען דארף וועלכער

 ארגא־ ארטיגע ע ל א פון כראש ראיאן. דעם אין אינדוסטריע רער
 דעד ם שטעה פעראיין, אין פערבונדען זענען וועלכע גיזאציעס,

 ראליע גרעסכע די וועלכען אין אויספיהרונגס־ראטה/ "צענטראלער
 אויספיהרונגם־ דעד פערבאנד. פון געגעראל־סעקרעטאר דעד שפילט
 דעד טיט אן פיהרט וועלכע אינסטאנץ, העכסטע די איז ראטה

 די געזללשאפט". "פעראייניגטער גאנצער דעד פון טהעטיגקלט
 ארבעיכער, געלערנטע די פון לאגע זיכערע פערהעלטנןסמעסיג

 / געזעלשאפטען פעראיינןגטע דן כעשטאנען זענען עם וועלכע פון
פראגראם. פאהיכטיגער און מעסיגער אזא פון אורזאכע די געווען איז

 ראדי• רעם ניט שוין מיר געפינען יאהרען ־ער50 די אין
 ם ׳ ן ע וו א דירכגענומען געוועזען זענען עם וועלכען ט מי ,קאליזם

 שוין שטרעבען יעצט .צייטען פריהערריגע די פון ארגאניזאציעס
 געזעל־ די איכערצוכויען גאנצען אין ארבץטעריפעראיינען די ניט

 די פן לאגע די פערכעסערען צו נאד דך סטארען עי שאפט,
 קאפיטאליסטישע דן ביי מעגליך אין ראם וויפיעל אויף ארבמטער

 די בעטראכט נישט גאר האבען עי , מעהר נאך .בעדינגונגען
 קלאסען, פיינדליכע צוויי אלם קאפןטאליסטען די און ארבמטער

 פערהעהרט .מלחמה שטענדןגע א זי.יץ נאד קען עם וועלכע צורשען
 איינצופיהרען אנגעווענדעט געוועזען נאר זענען כהות אלע עיערע

 עדן גן די וועלכער וועגען ,אינטערעסען״ דן אין הארמאניע א
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 ר'נ: נעז האי^ן •( עקאנאמיע" "ווא-לגארער רעד פון פ!.יגעלעף
.ליעדער זישע אזעלכע

 ערבי״יטט־פער־ פאר אסאציאציע "נאציאנאלע די ווי ,פעקט
 געזעלשאפטען" "פעראיינעטע די זיף האבען , ( טהלידיטנג"
 אוג־ די צווישען בעציהיגנען גומע איינצופיהרען געסכארעט

 ארוישנעזאנט זיף האבען און ערבגיטער, די און ט,רנעהטער
.שטרייקען נענען

 ארוישנערופען שטרייקען צו פעדאכטונג די איז ,באמת
 ווי .עקאנאטישטען בורזשואזע די דורף פיעל אזוי ניט גערוארען

 .יאד־ע• פריהערדעע די פון ערפאהרונג ביט:?רער דער דורף
 פון מפלה די ערקלערט האבען געזעלשאפט.;ן פעראיימגטע די
 חסרונות אינערליכע זי״יערע טיט ניט ארגאמזאציעם ס ׳ ן ע וו א

 געפעהרליבע די אויש ,מיידט .פאליטיק קאמפף׳ם ז:יער טיט נאד
 צענטראל־ דער נעשריעבען האט שטרייר^ן" די פון פראקטיק
 אויש מי.ידמ איהר ווי ,פוגקט מויערער: די פון קאמיטעט
 צוליעב געדענקט, צוריושען... איי־ וויל וועלכע חיה, אווילה?

 אין בעדייטינג גאנצע זנין פערלארען האט איין פער אונזער וואס
 איז אייף אויב ברידער, אייך, פערשווערען מיד !1852 יאהר
 טיטלען אלע טיט זאלט איחר עקזיסטענץ, אייער טייער נאר

 דעם פון אבט״לנג איין .שטרייקען" אונזינינע די נעגען קעמפפען
 זאלען ארבמטער **( *עננליש די אז ,געפאדערט זאגאר האט פעראיין

 א-עלכע .״שטרניק״ ווארט דאם אפילו געברויכען ניט מעהר שוין
 זעצער, איינבינדער, די ביי געהערשט א-יף האבען טמנוננען

 טעהר אלע בטעט בי.י איבערהויפט און טאשין־בוי־ארבי״יטער
 יאהרען. ־ער50 די פון ארגאניזאציעם בערייטענדע וועניג אדער

 קען ווי^כער ,שטרייק פלוצלונגען א פון בעווארענען צו זיף כדי
 ארבגיטער־ צופעליגער א פון איינפלוס רעם אונטער ישברעכען א

 ביי אבגענוטען נעזעלשאפטען" פעראייניגטע די" האבען אויפרענונג,
 ערקלערען צו רעכט דאם )אבטיילוננען( סעקציעס ארטיגע די

 די צו געווארען איבערגעגעבען אי: רעכט דיזעס אשטרייק;

 יאבען וועלכנ < עקאגאם־סטען די אן ם ק ר א ם רופס דאולנארע *(
 נעכען נעי־עכם כ־י וויסענשאפם, די פע־פעלשט אין איבערנעדרעחש נעוואיסשזיניג

• אזיע בורזש רעד
. קאפ-טעל פ־יהע־דינען דעם זעה **(
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 פערזאמאנג די האט למשל אזוי ראטהען. אייספיהרענדע צענבראלע
 1846 יאהר אין אייזען־שמעלצער די פון דעלעגאטעץ די פון

 וו^גען פראגע דער פון לעזונג די איבערלאזען :בעשטימט
 וועלכע ,מיטגליעדער אונזערע פון פערזאמלונג רער שטרייק א

 אונטער מאמענט, פון איינפלום דעם אונטער רוב דאם זיך געפינען
 פון אויפריף, אניטאטארשען אהיטצינען פון איינדרוק דעם

 ...געפעהרליך. פאר מיר האלטען דאם — דיספוט אברענענדען
 דיעז^ר אט פון ריכטינקייט דער אין איבערצייגט ט פעם זייענדלג

 אבגענו־ אשטרייק בעש^מען צו רעבט דאם מיר האבען ,מגינונג
 דעם איבערגעגעבען און ,אבטגילונגען ארטינע די פון מעץ

 מיט זיך בעציהענדיג !פעראיין" פון ראטה אויספיהרענדעם
 אין פעראיינען די האבען ,שטרייקען די צו אונצוטרוי גרויסען א
 קאמפפם־ נייע אויםצוארב?.יטען" געסטארעט זיך יאהרען ־ער50 די

 יף1א ארבי״יטען וועלבע ,ארבי״יטעי די פון פערבאנד דער .מיטלען
 ארבגיטם־ פון גרוים "די :געשריעבען האט )הארט־נלאז( פלינטגלאז

 אנבאט. און נאכפראגע דער פון אב גאנצען אין הענגט לוין
 אויף אנבאט רער איז מארק אויפ׳ן אויב אז ,ווי״יסען ע אל מיר

 בעשטימטען רעם לויט ,מוז ,נאכפראג^ די ווי גרעסער סחירה
 קיין שוין איז דאס און מקח, אין פאלען סחורה די נאטור־געזעץ,

 אנ׳אנדער אדער ארבגיט איז סחורה די צי ניט, אונטערש״ד
 ,שטאנד־פונקט אזא פון ארויסגעהענדיג .האנדעלם־געגענשטאנד״

 די געהאלטען יאהרען ־ער50 די אין ארבי״יטער די האבען
 דעם פאר ארבי״יטער די צווישען קאנקורענץ דער פון פערניכטונג

 כדי לאגע. ז:יער פערבעסערען קען יועלכער מימעל, איינציגען
 בעגרענצען זאל מעץ געפאדערט עי האבען ציל דיזעץ עררגיבען צו
 (ארב:יטער געלערנטע ניט און לעהר־אינגלעך פון ארבייט די

 נרינדען צו געשטרעבט און איבערשטונדען־ארבייט די פערניכטען
 די ארויסצושיקען מיטלען געבען זאל וועלכע ,קאסע בעזונדער א

 דער פון פראיעקט רער לענדער. אנרערע אין ארבגיטס־לאזע
 זעהר געווען איז "עמינראציאנם־פאגד" נאטען דעם אונטער קאסע,

 ,(*יאהרען ־ער 50 די אין פעראיינען די ישען צו! פאפולער

 האבען ארבייטער, די צווישען קאנקורענץ די פערניכשען צו ששרעבענדיג *(
 די אבלייקענען געדארפם נים גאר בעצם יאה־ען ־ער50 די אץ פעראיינקן די

 ערגערער קיין נים אויך הינזיכם דעם אין איז שש־ייק דער .שטרייקען שין בעדיישונג
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 די אין ערשט פערווארפען גאנצען אין געוואדען איז פראיעקט רער
 אריעטם־ יענע אז ארויסגעווןזען, זי־ האט עם יאהרען,ווען ־ער60

 צעהנדליגע אויסנעגעבען האט פאנד רער וועלכע אויף לאזע,
 אין טראפען א געווען זענען , ארויסצושיקען יף א רובל טויזענדער

 מעהרער אלץ .רעזערוו־ארטעע ארבמטם־לאזער רער פון ים
 פקאריצטם־ פערקירצונג די פאר קאמפף רער בעקומט בעדייטונג
 געלעהרענטע ניט די פון קאנקורענץ די בעזייטיגונג די פאר טאג,און

 אוויכטיגען זעהר פערנעמט פונקט לעצטער רער .ארבמטער
 ־ער50 די אין פעראיינען אלע פון פראגראמען די אין פלאץ

 קאמיטעטען ספעציעלע אויסגעקליבען האבען זעצער דן .יאהרען
 געגע! קאמפפ׳ם־טיטלען נוטע אויסזוכען זאלען זיי ציעל רעם טיט
 לעהר־אינגלע", און ארבןיטער ניט־דערוואקסענע די פון ארבייט רער

 נעענדינט זיך ס׳האט איידער בעלי־בית פון אוועק זענען וועלכע
 האבען מאשין־יוי־ארבייטער דן .טערמין בעשטןמטער דער

 ארויסגעהענדיג פאליטיק פראפעסיאנעלע גאנצע דיער געפיהרט
 אדוואקאטען, און דאקטוירים ווי פונקט, אז מי״ינונג, דער פץ

 קרייז זייער פון אויסצושליעסען רעכט דאס האבען זיי אויך אזוי
 גאנצען דעם דורכגעגאנגען ניט זענען וועלצע ארבגיטער, אזעלכע

 הינזיכטען איינינע אין אז אויס, קוטט אופן אזא אויף לעהרע־קורס.
 שריט א געוועזען יאהרען ־ער50 די אין פעראיינען דן זענען
 .ארגאניזאציעם אווענישע אלטע די טיט פערנלייך אין צוריק

 זיך האט יאהרען ־ער30 די פון פעראיינען" "נאציאנאלע די אין
 —,די-יטליך ניט און קלאהר ניט טאקע אמת — בעוייזען שוין

 .פראלעטאריאט ענגלישען גאנצען פון קלאסען־סאלידאריטעט די
יאהרען ־ער 50 די פץ נעזעלשאפטען״ ״פעראיינינטע די אין

 3כאבענדי ,באבת און פאנדי, ,עם־נראציאנם בעריחכסער דער ווי , מיפעל
 .קראפש ארבי־שם פץ אנבאם רעש גאנצען אין ארביישע־ די פערניכסע: ,ששרייק א

 צילאזק; נים אין שסרייק רעש אויסציהאלשע; בכח זענען שסרייקענדע די אייב
 ארבייפם־ זייע־י פון קויפער רער אז ,זיך פמרששעהש ,זיים רער פון ארבייסער

 אויש קיסם איפן אזא אויף .בעדיגניננען אלע אייף אייגרוילינען מוז קי־אפם
 שיר שוזען קאנקורענץ פזן נקם ששאנד־פ דגש אויף שטרענג פערבלייבענדיג אז

 , דעש אין נים לינם שטרייקען עיטע פשרשפ פון סבה די אז ,אנערקענען פארט
 זשנען ארבייפער די ווייל נאד ,נוטעו־ קיין נים איז שיפעל קאמפפים דיעזער וואש
 שטריים רעש ארגאניזירען ריבם־נ קענען זאלען זיי ארגאניזירט, שפארק ניט נאך
.סוף ביז׳ן אויסחאלטען איהש או;
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 1זי ;קלאסען־פאלידאריטעט פון שפור קמן אפילו ניטא איז
 האגד קעמפפען צו ניט איז אויפגאבע זייער אז ,אפען ערקלעדען

 צן. נאר פראלעטארןאט, ענגלישען גאנצען רעם טיט האנד אץ
 דן פון׳חשיזן רעם אויף לאגע פרןווןלעגירטע דיער דערהאלטען

 געלערנטע ניט דן פון — פואלעטאריער וועניגער־נלןקלןכע
.ארבניטער
 פעראיינען דן אין מיר געפינען זניט אנדער דער פון

 פארווערטם שריט א בעדייטען וועלכע ,אייגענשאפטען אזעלכע
 .יאהרען ־ער 30 די פון ארגאניזאציעס דן מיט פערגלניך אים

 פון שטרעפונג דער וועגען דערמאנען דא טען דארף ערשטענם
 דעם פון גע לא דן ן ע נ ר ע ל ר ע צו גרינדליך פעראיינען די

 פערנעהמען צו זןך דעם אנשטאט .ענגלאנד אין ארבץטער־קלאס
 ,קלאסען" פראדוקטיווע ניט "די פון קריטיק שטענדןגער דער טיט

 פון פאלןטיק־פראגען פראגראם־און די איננארןרען צו אנשטאט
 האיען ,אוועניסטען די טהאן פלעגען דאם וון ,ארבייטער־קלאם

 אוים־ דער טיט אבגעגעבען פיעל זעהר פעראיינען נייע די זיך
 .פארמען פערשןעדענע זיינע אין ארבליטערם־מיט פון פארשונג

 מען פלעגט פראגע, וויכטןגע וועניגער אדער מעהר יעדער וועגען
 בעדארפט האט וועלכער ,קאמיטעט בעזונדערען א א׳ויסקלניבען

 דעם הרך .בערןכט א צושטעלען און ענין דעם אויספארשען גענוי
 ,איבערצניגונג דער צו געקומ^ן מעהר אלץ ארבניטער די זענען

 ן צ פארברניטונג אנ׳אלגע^ין־טהעארעטישע האבען דארף מען אז
 האט איינבינדער־פעראיין דער ,טהעטיגקניט פראקטישער דער
 אלעזע־זאל. און ביבליאטעק רייכע א געגרינדעט 1851 יאהר אין

 1845 יאהר אין האבען שטלין־ארב?יטער דן פץ פעראיין דער
 פון צוועק "צום האבען מיטגליערער זיינע אז ערקלערט, שטאלץ

 געגרינדעט ענטוויקלונג" גניסטליכע און פיזישע , מאראלןשע
 טיט צייט זעלבער דער אין זיך פערנעמט וועלכע אגעזעלשאפט,

 פאר וואם פראגע, דער פון אויספארשונג וויסענשאפטלןכער דער
 דעם פון לאגע די אויף האט מאשינען־אויםבעסערונג די אנ׳איינפלום

 גאנצע א אויסגעוואקסען איז 1850 יאהר אין .ארבגיטעהקלאסס
 וויסענשאפט־ ערנסטע די ארויס שטעלען וועלכע ,צייטונגען רניהע
 צוועק־ דעם פאר בעדינגונג נויטווענדןגע א אלם פארינחיטונג, ליכע

פון צייטונג רן למשל אזוי .קלעסם ארבניטער פון קאמפף מעסיגען



64 —

 אויף ניט ווילט איהר "אויב :שרייבט ארבמטער" גלאז־פלינט" ״די
 ותלם איהר אויב ,לאגע פריהערדינער דער אין בלייבען שטענדיג

 קודם עצה אג מןר ניבען אונטערדריקונג, גרעפערע נאף לנידען ניט
 פאלנט מאכט. אח וויפענשאפ^ ווייל ורסענשאפט, ערווערבען צו כל

 טרינקט ,בילדונג אייערע פערברגיטערט ,ראטה דריננענדען א־נזער
 זי — אנגענעהטער אח זי :וויסענשאפט די בראנפען אנשטאט

פערגענינען". אגרעפערען .פערשאפט
 וויסענשאפט־ צ־ און זעלבסט־בילדונג דער צו שטרעבונג דיז$

 ארבי״יםם־ אן לעבענם־איינצעלהייטען די פון אויספארשונגען ליבע
 די מצען גרויסע געבראפט• האט ארבי״יטער די פון בעדינגונגען
 ירמטע די אדאנק נאד .יאהרען ־ער50 די פון פעראיינען
 אויסצו<ד־ געלונגען אח ארבי״יטער, די פון קענטניסען פראקטישע

 *"פעראיי די ווי ארגאניזאציע, שטארקע און הערלןכע אזא בגיטען
 "פעראיינינטע די האבען רעם, דאנק א נאד געזעלשאפטען". נינטע

 פון פיעלע און צושטאנד בליהענדען אזא עררייכט געזעלשאפטען"
. היינט נאך בליהען זע

 עגדש־ונג בערייטענרע א מען בעמש־קט ־יאהרען60 די אין
 פעראיי־ די .ארימטער־פעראיינען די פון טהעטעקייט דער אין

 געבראכט אונפערמיידליך האט ארבעטער געלערנטע די פון נינונג
 פאר קעמפפען אנגעהויכען האיען פעראיינען די אז דערצו,
 .פראלעטאריאט פון קלאפען־אינטערעפען געממנזאמע אייניגע
 אן אוי־ זיך הויכט קאטפף, עקאגאטןשטן דעם מיט ־צוזאטען

 פאליטישע די פון פערבתיט^רונג די פאר קאטפף פאליטישער א
 דער אויפגעלעבט ביסעל א האט עם פראלעטאריאט; פון רעכטע
 אין חאטש בעוועגונג, טשארטיסטישער אלטער דש־ פון גיופט

.פארם טעביגערער און נעלאסענערע^ א
 ^^־טען טיטען אין האט דערטאהנט, שיין האבען מיר ווי

 פראלעטארישע ענגלישע די פון ראלע אנפ־הרענדע ן ו יאהרהונרערט
 פעראיינען: לאנדאנער גרויפע דריי די געהערט ארגאניזאציעם

 ,מאשין־בוי־ארבמטער״ די פון געזעלשאפט פעראייניגטע די״
 "פער־ די און טשעכליארעס" פון געזעלשאפט "פעראייניגטע די

 או׳יף קוקענדיג ניט .אייזען־שמעלצער״ פון געזעלשאפט אייניגטע
 ניט פעראיינען די זענען פטאטוטען זי-יערע לזיט וואם דעם,

קיץ נעהאט ניט האבען און צווייט^ן פון איינ^ר אבהענגיג נעוועזען
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 גאנצעם, איין געוועזען עי זענען ,איינרןכטונג געמ.'ינזאמע ־שום
 אלגעמיינזו דן פאר געקעמפפט האנד ביי האגד האבען עי

 געשטיצט און פערווירקליכט איז איינהייט דן .אויפגאבען פאליטןשע
 די# פק גענעראל־סעקרעטארען די וואם דעם, דורך גערוארען

 דך צווןשען געוועזען זענען געזעלשאפטען" פעראיינןגטע לאנדאנער:
 געביל־ האבען און בעציהונג^ן פריינדלןכע און נאהענטע זעהר ■אין

 צוזאמען כדי פריינד, פון קרי_יז פעסטען און אנ׳ענגען עעט
 דער .ארבייטער־יפראגראם דן דורכצופיהרען און אויסצוארבגיטען

 אין "יונטן", נאמען דעם אונטער בעוואוסט אין וועלכער קריין,
 נאר זו^לען מיר וועלכע פון ,מענשען 6—5 פון .בעשטאנעץ

 וויליאם געוועזען זענען דאם גרעסטע. די אלם 2 ד^רמאהנען,
 פעראייניגטער דער פון סעקרעטאר גענעראל דער ׳אללאן,

 דער אפפעלהארם, ראבערט און מאשין־ארבייטער, געזעלשאפט
 .טשעכליארעם געזעלשאפט פצוראייניגטער דער פון סעקרעטאר

 מאל ערשטען צום זענען דא אז בעמערקען, צו ווערט איז עם
 ניט ארבייטער-בשועגונג דער פון שפיצע חור אין ג^שטאנען

 געזעלשאפטלןכע בוהשואזע די פון קינדער—אינט^לזוגענטען קיין
 נאר אנרערע, און אקאנאר אווען, פלאם, למשל ווי שץכטען,
 חדר גאנצען חום דורכגעגאנגען זעוען וועלכע גופא, ארבליטער

.פאבריק־ארבייט שוועחור ער ד פון
 זיך האבען חברים עיערע און אפפעלהארם אללאן,

 דורך קאמפפם־פאליטיק דער צו■ אונצוטרוי מיטאגרייסען בעצויגען
 פריהערריגע די געהאלטען דך ס׳האבען וועלכער אן שטרייקען,
 די אין געז^רען האבען עי אז דך, פערשטעהט נאר, .פעראיינען

 פיעלזייטןגע א פאר קראפט גרעסטע די ארבמטער־פעראיינען
 פער־ אויך האבען עי . ארבייטער־לאגע דער פון אויסבעסערונג

 נויטיג איז אלערפאלג האבען זאל קאמפף דער כדי אז שטאנען,
 פער־ די מיט פראלעטאריאט פון עכטיגונג נלייכבע! פאלקאמע די

 פאליטישע, סיי גלייכע געפאדערט האט דן״יונטא" .קלאסען מעגליכע
 •אנדערע אלע מיט ארבגיטער־קלאם פון רעכטען בירגערליכע םי_י

 מי״ינונג ר עי?. לויט . געזעלשאפט ענגלישער דער פון שיכטען
 פאלקאמע די ,פריועלעגיעם פאליטישע פון פערניכטונג דן דארף

 ארבי״יטער, די פון טהעטיגקייט געזעלינאפטלןכער חור אין פרייהייט
 פון צושטאנד גייסטיגען עם ד פון ערהעבונג רער מיט צוזאמען

5.
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י טק־גנערעכטי עקאנ&מישער פון הערשאפט דער צו פיהרען פאלק,
 די האבען פארשטעהער ע דיז פון אנפיהרונג דער אונטער

 גאנצען אין זיף ענכלאנד פון פעראיינען פראוועציעלע און לאנדאנער
 דך פאר ,וואהל־רעכט אלגעמגינע פאר קאמפף דעם איבערנעגעבען

 1או בתים בעלי־ "וועגען נעזעץ בארבארישען רעם פון פערניכטונג
 בילדוגגם־איינריכ־ אלגעטגינע פון ארנאניזירונג די פאר משרתים"

 די פון פחיהייט פאלקאמע די פאר און מלוכה די דורן־ טוננען
.ארבי״יטער־פעראיינען

 ־ער60 די אין פעראיינען ארבליטער די פון קאמפף דער
 פאלקאטע פאר ,פאדערונג איין פאר איבערהויפט זיף פיחרט יאהרען

 לעצטעי דעם פון בירגער אלע פח גלייכבערעכטיגונג פאליטישע
 און פאליטישע די . לארד עננלישען גרעסטען דעם ביז טרענער

 קאמפפ׳ס-לאזונג דער געווארען אה גלייכבערעכטיגונג בירגערלןכע
 גאנצעם דעם פוץ נאר פעראיינען, לאנדאנער גרויפע די פון נאר ניט

 . פראלעטאריאט עננלישען פון טגיל בעוואוסטזיניגען און ארנאניזירטען
 איבער צוווארפענע ,פעראיינען זעלבפטשטענדיגע בעזונדערע, נאר

 שום א אהן ענגלאנד פון שטעדטלאף און שטעדט פערשיעדענע
 אנ׳אל־ דורכפיהרען געקענט ניט האבען ,זיף צורשען פ^רבעדונג

 דהען צו .ארבייטער-קלאם גאנצען חנם פון פראגראם נעמי״ינע
 ,צענטראל־איינריכטונגען ווערען גענרינדעט געמוזט האבען צוועק

 די פון טהעטיגקצט די אנפיהרען און פעראייניגען זאלען ויעלכע
 האבעץ איינריכטונגען לכע*אז .ארגאניזאציעם אבגעזנדערטע

 ,א ג ז א ל ג ,ן א ד נ א ל אין איויסצואוואקסען אננעהויבען באמת
 אינדוסטריעלע אנדערע נאף און ג ר ו ב נ י ד ע ,ל ו פ ר ע וו י ל

 האט איינריכטוננען דיוע פון יעדע .ענגלאנד אין צענטרען
 איינע זיף אונטערשצדען זגי .ראטה״ ״פראפעפיאנצלער נערגיסען

 :געפונק זיף האבען זיי וואו ,ארט ד^ם לויט נאר אנדערע די פון
 וואס וו. ז. א. ליווערפולער ראטה, פראפעפיאנעלער לאנדאנער

 אנהויב אין די פלעגען פארם; ענטשט^הונגם זייער אנבעלאנגט
 דורכצופיהרען כדי פעראייניגונג, צייטווייליגע א אלם אויסוואקסען

 דער ,למשל אדי, .פאדערונגען ספעציעלע איז עם חעלכע
 ׳ "שטרייק־קאמ״טעט" פון אויסגעוואקשען איז ראטה לאנדאנער

 ארב״יםער־ פערשיעדענע רורף געווארען גענרינדעט איז וועלכער
 בויי־ארבגיטער די פון שטרייק גרויפען רעם שטיצען צו פעראיינען,
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 געענדיגט זיך האט עם ווי דעם "נאך . 1860—1859 יאהר אין
 זיין אין ראטה רער שרייכט — קאמפף" גרויסארטלגער רער

 נויטיג איז עם אז געווארע^ אנערקענט קלאהר ,איז — בערןכט
 כדי ,פאכען אלע פון קאטיטעט אנ׳אלגעמץנעם ארגאניזירען צו

 קענען זיך פעראיינען פערשיעדענע זאלען ,נ־ויט א פון פאל אין
 די אט .אגדערע" די איינע טהאט און ראטה מיט שטיצען

 דורך פערמיטלער, אלם געדינט האיען *ראטה׳ען "פראפעפיאנעלע
 פלעגע! .יונטא לאנדאנער רער פון אירעען פאליטישע די וועלכע

 גאנצען דעם פעראייעגט האבען וועלכע אוץ פערשפרמטען זיך
 פאליטישער געמיינזאמער א פאהן־פון דעם אונטער ארבלןטער^קלאם

 אויסנעקומען ראטהען די איז יאהרען ־ער60 אנהויב אין פראגראם
 רער פון אנפאלען די ורדערשטאנד א געכען צו הויפטזעכליך

 פון זעלכסטשטענדיגקייט די אויף פאבריקאנטען און רעגירונג
ארכץטער. די

 ארוים־ ראטה לאנדאנער ער ד איז 1860 יאהר אין אזוי
 רער טיט געוואלט האט וועלבע רעגירונג, רער געגען געטראטען

 געכליכען זענען וואם ,קאזארמען די ענדיגען סאלדאטען פון הילף
 בוי־ארכי״יטער. די פון שטרייק דעם צוליעב פארטיג, ניט שטעהען

 טיט טהעטעקייט זייער בעגרענצט ניט האכען ראטהען די נאר
 האבען אי .מאמענט איצטיגען דעם פון אויפנאבען תין־פראקטישע

 בעוואוסטזנין פאליטישען דעם פערברייטען צו געסטארעט אויך אך
 פאליטישע די טיט מאכען בעקאגט אי ,ארכייטער ענגלישע די פון

 שטעהען מעגליך, ווייט ווי און, לענדער אנדערע אין ארדנונגען
 איוייאפליאישע פוןאלע ארבייטער די טיט פערבינרינג דןרעקטער אין

 ראטה לאנדאנער רער האט 1862 יאהר אין למשל אזוי .לענדער
 כעפרי-יאונג רער לכבוד טאניפעסטאציע גראנדיעזע א נעגרינדעט

 צוזאמען־גערופען האט ער .גאריבאלד׳ן דורך איטאליען פ־ן
 מלחטה דער מיטנעפיהל זיין אויםצודריקען כדי מי-ינג, אגרויסען

 פון שטאטען דרום די גענען שטאטען צפון־אטעריקאנישע די פון
 נעגרען. די פון בעפרייאונג די פאר אייגענכהימער שקלאפען די

 זיינע געשיקט ראטה לאנדאנער דער האט 1866 יאהר אין
 "אינטערנאציאנאל", כעוואוסטען פון קאנגרעם דעס אויף דעלעגאטען

 יאהר אייגענעם דעם אין .געגרינדעט האט מארקם קארל וועלכען
 וואהל־ דייפאר אגיטאציע אברגיטע ארגאניזירט ראטהען די האבען
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 טי-יל גרעסטער רער וועלכער דאנק ע ,אמטאציע אזא .רעפארסען
.(*יאהר( טען-1867) וואהל־רעכט בעקימען האט ער ט ארבע

 , וועהלער די ם־ן צאהל די שערדאפעלם האם 1867 יאהר פון רתפארם די •(
 וועלכע בירמנר, אלע טויזענד. 900 פין אנ׳ערך געוועזען אהער ביז א־ז זועלכע
 פיר . וואהלרעבם בקקיטען האבק ,ווירטשאפם פאפיליק זעלבסםשטענדיגע א פיהלק
 אייננעפ-תרם געווארק איז 1872 יאחר אין אז , בעמערקק פארביינעחענדיג וועלען

 אונאבחעג- די ארבייטער־וועהלער דעם פערזיכערם וועלכע ,אבשםימ־ננ נעהייסע די
 די פץ צאהל די איז 1884 יאהד אין אין ם, אייגפל פאבריקאנסם רעם פון גינקיים

 סעהרער נאך ה. ד. , טיליאן צוויי אויף געווארק פ>רנרעםערם ניי אויפ׳ם וועחלער
 ו 884 פץ רעפארסק“וואהל די . יאהר םען“1867 צום פערגלייך אין פערדאפעלם ווי

.וואחל-רעכט אנ׳אלגעפיינע כמעט בעשאפט

 1יי60 פון משך אין "דאטהען׳ די פון טהאט גרעסטער די
 געזעץ דעם נעגען קאמפף דעד געוועזען איז יאהר ־טען 1867 ביז

 מען ווי איז, געזעץ דאם משרתים". און בעלי־בתים די "וועגען
 אייניגע .זקן גרויסער א גאר געררעזען ,נאמען פון שוין דערבענט

 פון בירושה געבלןעבעץ נאך זענען געזעץ דעם פון פעראררנונגען
 און עפידעמיע דער נאך האט רעגירונג די ווען , 1343 יאהר

 נייטיג פאר געהאלטען ,ארויסגערופען האט זי וועלכע אונארדנונגען,
 פאראגראפען אנדערע די משרתים". "צולאזענע די איינצוצאמען

 וועגען טע ע אב ז ן ל ע פון געזעצגעבונגס׳-עפאכע דעד געהערען
 פערענדינט איז געזעץ דיזען פון יםארבי_יטונג1א די לעהי־אינגלעך. די

 פערבעסערטע אזא אין .יאה״־הונדערט ־טעןx^^^¥ אין נעווארען
 דעם פון שטיקלעך פערפוילטע דן האבען פארם פערפוצטע און

 אין בעקוטען אלטערטהום האלב־לייבאייגענשאפטליבען בארבארישען
 געוועהר מעכטיגען א פון קראפט די פאבריקאנטען די פון הענד די
 יעצטיגע דן "אין ארב״טער: די פון פראטעסט יערער דערשטיקען צו

 אין ארבגיטער־בעוועגונג דער פון היסטאריק א שרייבט — ציוט
 אנ׳אקסיאמע געווארען שדין אה גלייכבערעבטיגונג די אז — ענגלאנד
 פער־ צו שוועד איז דערווייזען( ניט בעדארף מען וואם )אנ׳אמת

 געקענט פארלאמענט בורזשואז/ר דעד אפילו האט אזיי ווי שטעהען,
 אונגערעכטןנקייטעך געוואלדיגע אזעלכע רעכטפערטיג פאר ערקלערען

 דעם יט1ל משרתים". און בעלי־בתים די "וועגען געזעץ דאס ווי
 דעם געווען עובד האט וועלכער ,אונטערנעהמער דער איז געזעץ

 פאר נאר פעראנטווארטליך געוועזען ארבגיטער, די מיט קאנטראקט
 ארבגיטער, רעם געבראכט האט ער וועלכען שארען, דןרעקטען דעם
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 קאנטראקט׳ דעם נעווען סבר האט ער ווען אבער, ארבליטער דער
 ,שאדען רעם אחוץ און .קרימינאל־פערברעכער א געהייסען האט

 פערמשפט נאך ער פלעגט ,בעצאהלען בעדארפט האט ער וועלכען
.ע טורט חדשים דריי אויף יוערען

 רעכט ראם געהאט ניט טרבייטער דער האט ,רעם אחוץ
 פריעדענם^ פון פסק רעם אויף .געריכט אדיפ׳ן עדות ארויסצורופען

 ראם אפילו און ,אפעליערען געקענט ניט שוין מען האט ריכטער
 ארב״טער דעם בעפרייט נישט אויך נאך האט געפענגניס אין זיצען

 .קאנטראקט רעם געווען עובר האט ער וואם ,פערברעכען זיין פון
 ניט נעפענננים פון ארוים איז ער ווי רעם, נאך האט ער אויב

 נאך געקענט איהם מען האט ,אבטאך דעם ערפיעלען געוואלט
 אייגע־ דער פאר געפענגנלם אין ארנינזעצען מאל א נאך און מאל א

 בענוצט ברליט זעהר זיך האבען קאפיטאליסטען די .עבירה נער
 פון סמך רעם אויף זענען 1863 יאהר אין אזוי געזעץ. דעם מיט

 געווארען פערמשפט משרתים" און בעלי־בתים "וועגען געזעץ
 לאנדאן, אין ראטהען" "פראפעסיאנעלע די ארבי.יטער. 10,399

 ניוקעסטעל נאטענהאם, שעפילד, ,בריסטאל
 ארגאניזירען צו מיטלען אלע אננעגומען האבען ג ר ו ב נ י ד ע און

 עם געזעץ, דמען פון אבשאפונג די פאר אניטאציע אברגיטע
 בראשורע א עקזעמפליארען טויזענד 15 אין געווארען אבגעדרוקט איז

 איז 1864־ יאהר אין און געזעץ, דאם קריטיקירט האט וו-לכע
 אלע פון דעלעגאטען די פון קאנפערענץ א פארגעקומען לאנדאן אין

 קאמפפם־ די בעהאנדלען צו ציעל דעם מיט ארבייטער־פעראיינען
 אויף ווירקען צו בעשטימט האט מען .געזעץ דעם געגען מיטלען

 אין ארייננעטרעטען מען איז צוועק דיזען צו .פארלאמענט רעם
 פארלאמענט פון מיטנליעדער ראדיקאלע איינצעלנע מיט פערבינרונג

 אפערזאמלונג צוזאטענגערופען ארבליטער די האבען דעם אויסער
 אייף ,פאלאטע פון געביידע אין פאדלאמענט־מיטנליערער פון

 האבען ארבילטער־פעראיינען די פון פארשטעהער די וועלכער
.ארבללטער־קלאם פןדעם פאדערונגען די ארויסגעשטעלט

 אבעט ק פארלאמענט פון מיטנליעד דער האט סוף בל סוף
 די לויט געזעץ-פראעקט א אדיינצוטראנען זיך אויף גענומען

 טהוער פארלאמענטארישע אייניגע און ארבייטער די פון פאדערונגען
.שטיצען צו איהם צונעזאגט האבעץ
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 בעלי־ "וועגען געןעץ פין אבשאפונג די פאר קאמפף דער
 ,יאהר ־טען 186 7 בח געצויגען זיך האט משרתים" און בתים

 רי דערשלאגען צו זיך געלונגען ענדלןך איז ארבי״יטער די ווען
 דורכגעפיהרט איז 186 7 יאהר אין .פאדערוננען וויכטיגסט^

 שווערסטע די פערניכטעט האט וועלכער ,נעזעץ נייער א געווארען
♦ געזעץ דעם פון פונק״ען אונגערעכטינסטע

 אג' נאך ארויסגערופען האט נצחון פארלאמענטארישער רער
 ארבגיטער־ עננלןשען נאנצען דעם פון בעטמליגונג ענערגישערע

.קאמפף פאליטישען אין קלאם
 פאלימיק אין אנטגיל וויכטיגק א גענומען האבען אהער בה

 פראווןנציעלע די אין .פעראיינען לאנדאנער גרויסע דן נאד
 די ורעגען פערגעסען עט נאך האט טען וואו ,ארגאניזאציעס

 צו גלייבנילטיג פערהאלטען זיך מען האט מפלות, טשארטןסטןשע
 1867 יאהר אין נצחק דער רעכטען. פאלןטןשע פאר קאמפף דעם
 פראווינציעל^ די פון נ?יםט דעם אויפגעהויבען בעדייטענד האט

 פון פראגראם פאליטןשער רער אדום זיך האט יעצט ארבגיטער.
 ארבי״יטער־ גאנצער רער פעראיינןגט דך באמת "יונטא" ד?ןר

 פראווינציעלע עטליכע מיט לאנדאן נור ניט און ענגלאנד פון קלאם
 אק איז שטימונג געהויבענע די און פעראייניגונג די ראטהען.

 1867 יאהר פין אנהי״יבענדיג .צוגעפאסט ווי געווען מאמענט דיזען
 הארטנעקיגען א אין אריינצוטרעטען אויסגעקומען ארבגיטער די איז
פארלאמענט. עם ד טיט קאמפף לאנגען און

 "פעראיינינטע לאנראנער די פון איינפלום דער און וואוקם דער
 די ,ראטהען׳ פערשיעדענע פון ענטשטעהונג די ,נעזעלשאפטען״

 דער אין ארבץטער־פעראיינען פראווינציעלע די פון אויפלעבונג
 משרתים", און "בעלי־בתים וועגען געזעץ געגען קאמפף פון צייט

 די אט—,1867 יאהר אין ארבייטער די פין נצחין דער ענדליך
 ארויסגע־־ האבען ארבמטער־בעוועטנג נייער דער פון סמנים אלע

 אין קלאסען רייכע די צועשען אויפרעגונג שרעקליכע א רופען
 ארומגענומען האט ארבייטער־פעראיינען די פאר פחר דער ^־ננלאנר.

.בירזשואזיע גאנצע דן
 זאל מעץ געפארערט האבען פאבריקאנטען די נאר ניט

 נאר ,ארבליטער־פעראיינען דן געגען געזעצגעבונג די פערשטארקען
וועגען איאמער אויפגעהויבען האט פרעסע בורזשואזע גענצע דן
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 אדבייטער־ די פון "טעראר" דעם דערשטיקען צו נויטווענדןגקייט די

.פעראיינען
 דן ערתיכט האט בוחשואזיע דער פון אויפרעגינג די
 ג^וואלדטהאטען אייניגע ענדטעקט האט מען בעת ,מדרגה העכסטע

 — געוועזען איז דארט רואם .ד ל י פ ע ש אין ארבטטער דן פון
 איז פאקט אמת׳ער איינצןגער דער .ניט היום עד נאף מען נעים
 ניט האט וועלכער ,אנ׳ארבייטער פון הויז א אין אז ,דאם גאר

 דהע אט . אבאמבע אויפגעריסען האט פעראיין צום געהערט
 בירזשואזע די פאר טריאומף אנ׳אמת׳ער געווען אה אויפרייסונג

 מיט זיף האט בורזשוא דער .ארבליטער־־פעראי״ינען די פון שונאים
 טער־ אין ארבלטער־פעראטנען אלע בעשולריגען צו בענוצט דעם

 אין געשיכטע נארישער דער וועגען .אטענטאטען ראריסטישע
 ,געפילרער אזא אויפגעהויבען פרעסע בורזשואזע דן האט שעפילד

 אין געשבאנען וואלט מלוכה פעראייניגטע גאנצע דן וון גלי.יף
 א־ויף ארבי״יטע; גענומען האט פאליציי ארטיגע גאנצע די .סכנה א

 פאליצמאישע "פלייסןגע" אלע אויף קוקענדיג נןט נאר .כלים אלע
 שעפילדער דער אין אז ארויסגעוויזען זיף האט ,אויספארשונגען

 ארבמטער, הייפעל אקליינער נאר פערמישט געוועזען איז אויפרייסונג
 די אין ראלע בעדניטענדע שום קיין געשפיעלט ניט האבען דועלכע
.ארבליטער־פעראיינען .ארטיגע

 פאליציי־ די לויט אפילו וואם ,רעם אויף קוקענדיג נןט נאר
 שייכות שום קיין ארבמטער־׳פעראיינען די האבען בעריכטען אישע

 די פונדעסטוועגען האט ,צופאל שעפןלדער דעם צו געהאט ניט
 רעגןרונגם־קאמןסיע אספעציעלע געפאדערט ענערגיש בורזשואזיע

 ר־?ייטי3אר די פין טהעטיגקייט "פערברעכערישע" די אויסצופארשק
 בורזשואזע און פאבריקאנטען די פון יאמער דער .פעראיינען
 ביחשואזער דער ביי געחארען אויפגענומען פריינרליף איז צייטונגען

 טראהן- איהר אין קעניגין די האט 1867 יאהר אין און רעגירונג,
 ספעצי־ א בעשטימט האט מען אז געוועזען, מבשר פייערלןף רערע
 געשיכטע שעפילרער די אויסצופארשען קאמןסיע קעניגליכע עלע
.בכלל ארבעטער׳פעראמנען די וועגען פראגע די -און

 קריטןשע אזא ביי רעכטען דיערע פערטהגידיגען צו כדי
 מעננעהמען>1צ געמוזט ארבלטער-פעראיינען די האבען ,לאגע
דן פאר קאמפף דעם אין אנפיהרער אלם .קרעפטען זייערע ׳.אלע
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 מיטגליעדער די אריפגעטראטען זענק פעראיינק די פון עקזיפטענץ
 זעהר געוועזען איז ארבניטער די פון לאנע דן ."יונטא" דעד פון
 רעגןרונגס־ פון בלוי! בעשטאנען איז קאמיפיע דן וונול ,שווערע א

 ארבניטער־ די צו פנונדלןך אזוי געוועזען זענק וועלכע בעאמטע,
 קנון אויסהעיק נעוואלט ניט לחלוטין האבק זני דאם פעראיינק,

,ארבניטער דן פון טענות שים
 פעל׳ פ א ראבערט האט אניטאציע שטארקע א נאך נאד

 קאמיביק אין איינלאדען איהם זאל מק דערשלאנק, זיך ט האר
 צר דייטליך און קלאר געלונגק איז אפפעלהארט׳ן .אנ׳עדות אלם

 האבק געזעלשאפטק" לאנדאנער "פעראייניגטע די אז בעוונוזק,
 האב•^ קאספעס די און שטרייקען קנין ארויפגערופק ניט קנונמאל
 האט דעה חוץ א הילף. נעגענזייטןגע אויף נאד הויפטזעכלןך געדןנט

 געווקק ניט איז פעראיינק לאכדאנער די אין אז בעורזק אויך ער
 גאנצע עיער פארקערט, .פערשרוערונגס־נעהעמנןפק פץ זכר קנון

 אוין האט ער ,פובלןקירט געווארק איבעראל איז טהעטיגקנוט
 מיטלק שום קנון אנגעווענדעט ניט האבק פעראיינק די אז בעווןזק,

 האט מק וואס דעם, גענק ,מאשינק־בענוצונג רער ג;:גק
 ארבניט פרניער דעד נענק ,ארבייטער אויפלענדןשע אויפגעשרןעבען

 האט רעד אפפעלהארט׳ם פון ,טעהר נאך .לעהרען־איננלעך די פון
 אפילו האבק פעראיינען לןנדאנער דן אז ארויסגעווןזק, זאגאר זיך
 איבק־ ,ש.־יק־ארבניט די ווי צרה, אזא געגען געקעמפפט ניט

 און בעגרינדעטע נוט אפפעלהארט׳ס נאך ,כלל א .ארבנוט שטונדען
 פעראייניגטע די אז געבלןבען, ניט פפק ש־ם קנון איז ת ראי! כערע*ז

 שום קנון האט ג;; נןט נאד ניט האבק ,לאנדאן פון געזעלשאפ:ק
 ניכער האבק ז:י ,פארקעדרט נאר, אבזןכטק רעוואלוציאנערע

 אץ מעפינקנוט צ־פיעל אין בעשולדינק זי_י זאל מק פעררינט
 ניט דעסטוועגק פץ זיך האבק פאבריקאנטק די .ניט פינק קורצזיב

 דער פאר בעווניזען זניערע בקטלדיגענק. זניערע פץ אבגקאגט
 זיבער אזוי גקועזק ניט פארט איער ?ענק קאמיפיע קעניגליכער

.ארבגיטער־פארשטעהער דן פון בעווייזק די וון ,ד איבערצייגע און
 אום בעווניז איין קנון געבראכט ניט האבק פאבריקאנטען די

 אויפגע־ פשוט האבק זני .בעשולרינטנגען זנוערע בעשטעטינק צו
 ז;י אנקלאגק; אונבעגרינדעטע אין הערצער בןטערע זניערע גאסען
 איינקבימער" די פון רעכטק ה:ילןגע דן" אז בעקלאנט, זיך האבק
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 געזוכט עי האבק איבערהויפט פיס. די אונטער געטראטען ווערען
 גקועהנלןכע מיט נ־-יר ,בקוייזק מיט נןט אנ׳איינדרוק מאבק צו

 איז ארבייטער די ,ווארט איין מיט .ווערטער שעהנע בורזשואזע
 אלע פון לןענק און פאלשקייט די בקוייזק צו קלאהר י אז געלונגען

 יד גקק גקוארק ארויסגעשטעלט זענק וואם בעשולדןגנגק,
 האפעי צייטונגען בורזשואזע אייניגע אפילו אז שיינעץ, ארבייטער־פער

 ארבייטער־־ דק• רועג^ץ ארטיקלק די אין טאן זגיער אראבגעלאזען
 דונקנדע אנשטאט האט צייט( )די "טי״ימס" צייטונג די בקועגונג.
 געשריעבק, פעראיינען" די פון "טערראר רעם געגען איטיקלק

 פריי פעראיינען די לאזק גקוק וואלט מיטעל בעסטער רער אז
 דאמא^סט אז ,פערזןכערט האט צייטונג די .ענטוויקלק צו זיף

 אץ אלמן זיך פון אויסוועבק ראדיקאלתם גאנצער דער וועט
 מיט דורכדרינג^ן גאנצק אין זק וועלען ארבייטער־פעראיינק די

פינקטליכקייט, און געלאסענהייט בורזשואזער דק• פון פערנונפט רעם
 די געהאט ניט האט קאמיסיע קעניגליכע דן פיינט ווי

 ניט בעדןננונגק אזעלכע ביי ,זי האט ,ארבייטער־פעראיינק
 . פאבריקאנטען דן פון זייט דק• אויף שטעלען זיף אפען געקענט

 יעזואי־ דער מיט בענוצען צו זיף בעסק־ פאר געהאלטק האט זי
 צוזאמעג־־ אזוי גקוקען זקק בעריכטען איהרע .טאקטיק טישער

 דאם ,מיינען מקגעקקט האט קוק ערשטק אויפ׳ן אז געשטעלט,
 האט אבער באמת .ארבגיטער־׳פעראיינק די לטובת גקויגט איז זי
 צו טקליכקייט יעדע ארבייטער ענגלישע די פון אבגענומק זן

 דער פו; פראיעקט דער .קאמפף אנ׳ארנאניזירטען פיהרק
 אלע געבק זאל מען פארגעלענט האט קאמיפיע קקינליכער

 ,פעראיינק יענע חוץ א ,פרייהייט פאלקאמע ארבייטער־פעראיינען
 דן זיין צו עובר טהעטינקייט עיק דורף ברעה האבען וועלכע

 די בעשיטצק קענק זאל גקעץ דאם כדי .קאנטראקטען
 זיף פערפפליבטעט פעראיין דער איז ,גזלות פון פעראיינם־קאסע

.רעגירונגם־בעאטטען א ביי מעלתן
 רעגיסטרירק צו זיף רעכט אם ד האבען פעראיינען אלע
 די געגען קעמפפען וועלכע ,די חוץ א ,פערשתיבק( )געזעצליף

 בעגרקצק צו שטרעבק וועלכע ,מאשינען נייע פון אריינפיהרונג
 ם ע ד נענע; זענען וועלכע אדער לעהרענאינגלעף די פין צאהל די

 ט. :.י ב ר א ן ע ד נ ו ט ש ־ ר ע ב י א גענען און שטיק־לוין
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 סמאטד זגיערע לויט האבען וועלכע פעראיינען, די פערלירען דעם, חוץ א
 ן ע נ יי א ר ע פ ע ר ע ד נ א שטיצען צו אויפגאבע ספעציעלע א טען
 ,עקזיפטירען צו רעבט עיער ,ף פ מ א ק פון ט יי צ ר ע ד אין

 דער פין פארלאגע די אז אוים, קומט איפן אז!ז אויף
 געזעצ־ די צושטערען גאנצען אין זאל מען געוועזען איז קאמיסיע

 בעדינגונגען׳ די אויף ארבניטער־פעראיינען. די פון עקזיסטענץ ליכע
 שוסארבמטער־ קיין מאלט ,פארגעלעגט האט קאמיסיע די וועלכע
 אננעהמען עי ווניל רעגיכטרירען, זיך געוואלט ניט פעראיין

 פון איפגאבען וויכטיגסטע די פון אבזאגען זיף :הניסען וואלט
.ארבניטער־פעראיינען

 ארבייטער ענגלישע די וואם ,ניט חידוש קנון שוין איז יעצט
 פארלאגע דער געגען קעמפפען צו ענערניש אנגעהויבען האבען

 ארבניטער די האבען כל קודם . רענירונגם־קאמיסיע דער פון
 אין פארלאמענט פון מיטגליעדער די אויף וררקען צו בעשטימט

 מיד ווי .1868 יאחר אין וואהלען אלגעמצנע די פון צייט דער
 אין בעקומען ארבניטער מעהרהנוט די האט ,געזאגט שוין האבען

 יונטא"" די האט 1868 יוני אין .וואהלרעכט 1867 יאהר
 פעראיינען, די פון אריייטער אלע צו אצןרקוליאר פאנאנדערגעשיקט

 שטימען עיערע אכצוגעבען רעקאמענדירט האט זן וועלכען אין
 צו זאגען וועלכע קאנדידאטען, די פאר נאר מאהלען די בנו
 ארבניטער־ די פון פראגראם די פארלאמענט אין פערטהנודיגע צו

 פארלא־ פון מיטנליעד דער האט יאהר "טען 186)! אין .פעראיינען
 / ארבנוטער־פעראנונען די פון פרנונד א ,ן א ם י ר ר א ג -טענט

 אבשאפען זאל מען פארלאמענט, אין אפארלאגע אריינגעטראגען
 האט ן א ם י ר ר א ג .ארבי״יטער־פעראיינען די נעגען געזעצען די

 די ווענען געזעצען ספעציעלע אלע אישאפען זאל מען ־נעפאדערט
 ער האט פארלאגע זנון פון יסוד אלם .קאנטראקטען ארבגיטער

 די פון אטען ה ט מנע ק ז א ,געדאנק דעם ארויסגעשטעלט
 גערעכענט ניט ן ע פ ר ע ד ן ע נ יי א ר ע פ ר ע ט מ ב ר א
 ע נ גע יי א ן ד אויב פערברעכערןשע, אלם ן ע ר ע זו
 • יי א ן ע וו ,ן ע כ ע ר ב ר ע פ א ניט ן ע ם מ ה ן ע ט א ה ט
 אין נטעגעגעב האט פארלאגע גארישאנ׳ם .נו ז ט ו ה ט ש נ ע מ

 ארגא־ האט "יונטא" די . ווירערשטאנד שטארקען א פארלאמענט
 וואהל־ אלע פון .פארלאגע די פאר אגיטאציע שטארקע א גיזירט



 פון מיטגליעדער די אויף געווירקט שטארק מען האט קרייזען
 געוועזען איז לאנדאן אין זאל עקיעטערער דעם אין פארלאמענט.
 בעשטימט איז עם וואו ארבץטער־דעמאנסטראציע, אנראנדיעזע

 זן רענירונג די צווןנגען צו ,מיטלען אלע אנצונעהמען געווארען
 דן בענרענצען וועלכע געזעצען, פערהאסטע די אבשאפען זאל

.פעראיינען די פון טהעטןנק־יט
 נעגעןדי ווידערשטאנד ווייטערדינער דעד אז ,איינזעהענדןג

 ארויכנענעבען רעגירונג די האט אונמעגליך, איז ארבןןטער
 פארלא־ פאלגענדער דעד אין רורכצופיהרען צוזאג אפארמעלען

 הויפט די בעפריריגען זאל וואם ,געזעץ א זיצונג מענטארןשער
 געוואלט נאד האט רעגירונג די ארבצטער. דן פון פאדערונגען

 דערווניל זאלען ארבןיטער די פון פאדערונגען די כדי ,צייט נעווינען
 די געלוננען. ניט אבער איהר איז ראם ווערען. פארגעסען
 אבגעשוואכט ניט איז פעראיינען ארבייטעד דן פון אגיטאציע
 יאהר אין און נעוואקסען, מעהר אלץ איז זי פערקערט ,גערוארען

 אין אריינצוטראגען נעוועזען געצוואוגגען רעגירונג די איז 1871
 וועלכען לויט געזעץ-־פראיעקט, דעם דורכפיהרען און פארלאמענט

 האט זיין, ניט זאל פראנראם זיין ברייט וון פערבאנד, יערער
.עקזיסטירען צו פריי רעכט געזעצלןכע דאם בעקומען

קיין געגעבען ניט אלץ נאך האט נעזעץ נייע דאס
 ,פעראיינען די פון אנערקענונג געזעצליכע די איויף גאראנטיעס

 ראם אז טאקע אמק . ארב״טער די געפארערט האבען דאם ווי
 ,אונטעררריקונגען פריהערדיגע אלע אבגעשאפט האט געזעץ נייע
 זעהר אנדערע ארויסגעשטעלט ער האט ארט זי״יער א־ויף נאר

 .פעראיינען די פון טהעטינקייט די פאר בעגרענצונגען וויכטיגע
 צוזאטען ,ענטהאלטען האט געזעץ נייע דאס .אזוי איז מעשה די

 יערער פון אנערקענונג ^עזעצליכע וועגען פאראגראף דעם מיט
 פעראיינען די פערבאטען האט וועלכער אפונקט אויך פעראיין,

 די אין סיי ,סטראשונקעם אדער געוואלדטהאטען געברויכען צו
 דער . ארבעטער די צו סיי און פאבריקאנטען דן צו בעציהונגען

 אויף .צווןהניטיג און אונקלאהר זעהר נעוועזען איז פונקט לעצטער
 אוים־ אזעלכע יך1א דארטען מיר טרעפען טרןט און שריט יעדען

 ,קאאליציע געגען געזעץ אלטען דעם אין ווי פונקט דריקען
 אנ׳אימה" "ווארפען "סטראשונקעם" "בעלאשטוגג" "דריקונג" למשל:
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 פערשטעהט .געוועזען ניט איז ווערטער דן אויף פשט קנין וו. ז. א•
 פאבריקאנטען, דן מיט בשלום נאר לעבען רןכטער דן אויב אז ,זןך
 פערשטעהען פונקטען אונדייטלןכע אזעלכע אונטער טען קען

. מעשים אונש־לדיגע פשוט׳ע
 זיעבען זענען 1871 יאהר אייגענעם דעם אין באמת, און

 *הא זני ווייל ,דערפאר געפענגנןם צו געווארען פערמשפט פרויען
 וועלכע אפאברןק, נ.יטערפרן3אר דן "געסטראשעט" בלומרשט ,בען

 צו אויפהערען בעשטימט פעראיין פון בעשלום עם ד געגען האבען
 7 דאם האבען אזוי ווי ,אידאי אייך חירושט איהר .שטרניקען

 נרויסער א פון ארבייטער מאסע א א איינשרעקען געקענט פרויען
 געשטאנען זענען פרויען די פשוט. גאר דאם איז באמת .פאבריק

 פער; טיט בעגללט האבען און פאבריק דער פון טויערען די ביי
 דעם אויסגעהאלטען ניט האבען וועלכע די, אויפרופען אבטוננס
 .״סטראשונקעם״ אלע זנוערע בעשטאנען זענען דעם אין .שטרייק

 פון אויסגעשרמען די אז ,געפונען ראך האט פרןעדעגסרןכטער דער
 האט ער אז ,ארבי״יטער דן פאר געפעהרליך אזוי זענען פרויען די
 * געפענגנים אין אומגליקלןבע דן אריינצוזעצען געשעמט ניט זיך

 ־ איים איז געזעץ ראם ווי ,דערווייזען וועלכע ,פאקטען אזעלבע
 ארבגי־ מאסען הונדערטער^ געפינען מןר קענען געווארען, ג,נוצט

 אפראם; פאר נעפענגניסען דן אין איונגעשלאסען מען האט טער
.זידעל־ווארט טען

 נעמאבט האט פאראגראף בעריהמטער דער ווארט, איין מיט
 פאר געמאבט האט און געזעץ פון ערלויבנןסען אלע גארנישט צו

.שטרייק $ רעגעלמעפיג פיהרען צו אונמענליך
 נעקענט נןט זיך האבען אדבי״יטער דן אז , זיך פערשטעהט

.געזעץ דעם מיט בעפריעדיגען
 וואה־ דן אנגעהויבען זיך האבען עם ווען ,1874 איןיאהר

 די פון אגיטאצןע דן און אויפרענונג דן האט ,פארלאמענט אין לען
 די .מדרגה העכסטע די עררגיבט געזעץ דעם געגען ארבייטער
 בורזשואזיע דן אויף פערלאזען געוואלט נןט זןך האבען ארבי״יטער

 וואהל־קרייזען די אין .קאנדיראטען אייגענע ארויפגעשטעלט און
 ס׳איז און ,ארבליטער קאנדידאטען נעווארען ארויסגעשטעלט זענען
.פארלאמענט אין דורכצופיהרען זני פון צווני געלונגען טאקי

 ם א ד 1875 ר ה א י אין ך י ז ן ע ב א ה אופן אזא אויף
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 פארלא־ ן ע ש י ל ג נ ע ן י א ז י וו ע ב מאל ערשטע
 וואהל־ די אין . בערט( און )מאקדאנאלד ר ע ט ן ן ב ר א ט נ ע מ

 דורכצופיהרען מעגלןכקי.יט קיין געווען ניט איז עם וואו קרייזען
 שטיצען ניט בעשטןמט ארבייטער די האבען ,קאנדיראטען אייגענע

 און בערג גאנצע צוזאנען שטענדיג פלענען וועלכע ,ליבעראלען די
 פאר געשטןמט מאל דעם האבען זגי .זיין מקמם ניט קדנמאל

 שטן- וועלען זגי אז ווארט, דאם זיי ביי נעמענדיג קאנסערוואטארען,
.ארבייטער־פראנראם די צען

 נרויסע א נעהאט פארטץ לןבעראלע דן האט ,דעם אדאנק
 א געהאט אהער ביז האבען וועלכע לןבעראלען, די נירערלאגע.

 זיכער נעוועזען זענען וועלבע און פארלאמענט אין מעהרהייט גרויסע
 נרויסע אזא בעקומען פלוצלונג איצט האבען ,נצחון זייער אין

 אין מעהרהעט 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 פא די

 ארבי״יטער־קלאם דער אז איבערצייגען, געמוזט זיך האט שואזיע
 פרייפישע די ווי — ״שטים־פיה״ קיין ניט "שפיעלצייג" קיין ניט איז

 בעוואוסט־ א נאד—וועהלער פויערשע דן אן רופען גוטם־בעזןטצער
 פער־ שטיצע איהר מיט קען וועלכע ,קראפט פאליטישע זןניגע

 . לעקציע די .פארטץ איז עם וועלכער פון נצחון רעם זיכערען
 פער־ ניט איז ליבעראלען די געגעבען האבען ארבטטער דן וועלכע
 זיך שרעקענדיג .קאנסערוואטארען דן פאר אייך געגאנגען פאלען

 קאנסערווא־ די האבען ליבעראלען, די פון גורל זעלבען דעם פאר
 נאר ,ארבייטער די שטיצען צו ן אגע ז ו צ נאר ניט נעמוזט טארען

.צוגעזאגט האבען די וואם זיין ם י ן מק אויך
 ערריןכט ארבייטער די האבען יאהר טען-1875 אין

.ען ג נ ו ער ד פא ןערע י ז אלע
 גאנ־ אין אי! משרתים׳ און "בעלי־בתןם וועגען געזעץ ראם

 גע־ בעשטעטינט אןז ארט זיין אויף און געווארען, אבנעשאפט צען
 אזא אויף .ארבי״יטער״ און ״אונטערנעהמער וועגען גע^עץ א ווארען

 אין משרת"" "הערר" בעל-הבית"" ווארט פערהאבטע ראם איז אופן
 .געזעצגעבונג עגגלישער דער פון געווארען פערשוואונדען גאנצען

 זיין עובר פארן געפענגניס־שטראף די נעווארען אבנעשאפט איז עם



— 78

 שטרויקט, מק וואו , פאברןקען די נעבען קאנטראקט. דעם
 אויסדריקען די .וואך א אנןדערשטעלק געווארק קלויבט איז

 הויפט ראם געווקען זענען וועלכע בעלעםטןנען׳/(/ און /צווןנגען"
 ארבכיטער־ דעם דריקען צו ריכטער די פון הענד די אין כלי'זין
 געזעץ. פון געווארען צרויסנעווארפען גאנצען אין זקק ,קלאסם

 "נעוואלדטהאמען" אנדערע נאך און סטראשונקעם ,איינשרעקק )פאר
 ער־ איז עם געזעצק.( אלנעמיינע די יט1יל בעשטראפט מען האט

ע ג נ ו א ט ן נ ט ם י י ה אן ט נ יי ה ן ו פ ז א געווארק, 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 ־ י ל צ ע ז

 א ט ה ע ג ע ב ם ה י א ן ע וו אונגעזעצליך, ניט ז י א
 געזעצליך פאר נעווארק אנערקענט איז איבערהויפט יחיד.

 ארבגיטער די פון ארגאניזאציאנס־טהעטיגקייט קאלעקטןווע יעדע
 הערליכסטער דעד גערוקק איז ראם .פאלגען איהרע אלע מיט

 נצחון דיעזער אבער ,ארבייטער־קלאסם ענגלישען רעם פון נצחון
!לייכט ניט אנגעקומען ,געז^גט שוין האבק מיד ווי ,אה

 פעראיינען די פון ארבייטער די האבק יאהר צעהן גאנצע
 יעצ־ דן זיך ערקעמפפען צו אום שטררט בלוטיגק א פיהרען געמוזט

ענגלאנד. פון מלוכה--אררנונג דעד אין עהרען־לאגע טיגע
 "פעראייניגטע לאנדאנער די ווען צייט, איינענער דעד אין

 טשעם־ מעכאניקער, ,מאשין־בוי־אדבגיטער די פון געזעלשאפט"
 אנפיהרונג דעד אונטער געסטארעט זיך האבען אנדערע און ליארעם

 ענטורקלוננ פרייע דן פאר וועג רעם אבצורי״ינןגען יונטא"" רער פון
 ענגלאגד צפון און מיטעל אין האבק ,ארבלטער^פעראיינען די פון

 בערג" די פין ארגאניזאציעם גרויסע דן קאמפף רעם אויפגעהויבען
 האבק ארגאניזאציעם דיזע .שפינערייק בוימוואל און ארבגיטער

 אויך נאד פרייהייט,—פאלע נאד נןט מלוכה דער פון געפאדערט
 ערשטער דעד .אינטערעסען ארבי.יטער די פון שוטץ אדןרעקטען

 ארבניטם־ שעהדןגער9רער ג;ורעזק פראגראםאיז זגיער אין פונקט
 אין נעווארען אויסגעארבמט אה וועלכער פראיעקט, דער .טאג

 ארבייטם־טאג שעהדיגען 9 א געפאדערט נאר האט 1872 יאהר
 ,רערוולטאטק*די אויף קוקענדיג נאד . קינרער און פרויען פאר

 ארבלטם־טאג שעהדןגען 10 פון גקעץ ראם געבראכט האט וועלכע
 פערקירצונג דן אז זןכער, געוועזען ארבייט^ר די זענק (,1847)

 די אריסרופען וועט , קןנדער און פרויען פאר ארב״טם־טאג פון
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 ארבגי־־ דערוואקסענע די פאר ארבייטם־טאג פון פערקירצונג
. אויך טער

 הארטנע־ א בעגעגענט פראיעקט דער האט פארלאמענט אין
 דער פון מעהרהייט די .פאבריקאנטען די פון ווידערשטאנד קיגען

 אר־ פון פערקירצונג יעדע געגען ארויסגעזאגט זיך האט פאלאטע
 אין ארבמטער די אבגעזאגט האט מיניסטעריום ראם .בליטס־טאג

 אויפגע־ ניט דעסטוועגען פון האט ארבייטער־אגןטאציע די ש\צע.
 אריינגע־ אמאל נאך פראיעקט דער איז 1873 יאהר אין הערט.
 נעצוואונגע♦ סוף כל סוף איז רעגירונג די און ,געוואדען טראגען
 די אויסצופארשען קאמיכיע ספעציעלע א בעשטימען צו געוועזען
 והדקליכע די אז געווארען קלאר שוין איז אן אנהויב פון נאד פראגע.

 נאד ,פראגע די לעזען צו ניט איז קאמיסיע דער פון אבזיכטען
 צייט די אנגעקומען איו דערווייל טישקעסטעל. אין ;י אוועקצולעגען

 האבען ארבעטער די .פארלאמענט אין וואהלען אלגעמיינע די פון
 שטיצען צו צוגעזאגט האט מען אגיטאציע, אבתיטע ארגאניזירט

 דעם פערטהלידיגען ערנסט וועלען וועלכע קאנדידאטען, יענע
 • קינרער און פרויעץ פאר ארבייטם־טאג שעהדיגען 9 א פון נעזעץ

 ־גע רעגירונג די און פאיריקאנטען די האכען צושטאנד אזא ביי
 בעשטימט ניט ס׳איז אז טאקע, אמת הנחות. אויף געהן מוזט

 פאר ארבלטס־טאג שעהדינען 9 א וועגען געזעץ קיין געווארען
 , עץ נעז א דורכצופיהרען געלינגען אבער איז דערפאר ,אלעמען
 5672 איייף קינדערארבלט פרויען־אין די פערקירצט וועלכער

.וואך א שעה
 שעה־ 9 א פאר קאמפף פארלאטענטארישען דעם מיט זאמען צ

 געשט־ אויך ארבלטער ענגלישע די האבען ארבגיטם־טאג, דיגען
 ווירקונג דירעקטע א דורך ארבייטם־טאג דעם פערקירצען צו רעבט
 גרויסע א נעווארען גענרינדעט איז עם .פאבריקאנטען דן אויף

 דערשלאגען זץ: צוועק ספעציעלען דעם מיט ארבי״יטער־נעזעלשאפט
 נעזעלשאפט, ריזע ארבייטם־טאנ. שעה׳דיגען 9 א מיטלען אלע דורך

 ארומנענומען 1הא ליגע" שעה׳דיגע 9 די׳/ נערופען זיך האט וועלכע
 אונגע.׳ א אייך ווי ,רבץטער־פעראיינען א קללינע פיי נרוישע םי.י

 מיטגעפיהלט האבען וואם ארבליטער, אונארגאניזירטע מאססע הויערע
 1871 יאהר אין .ארב:.יטם־טאג שעה׳דיגען 9 א פון פאדערונג די

 וועלכער אשצרייק, ערקלערט ליגע רער מיטגלדערפון די האבען
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 • ארבעטער דן פאי נצחק פאלקאמען דעם מיט ג^ענדיגט זיך האט
 אק נעמען זאלען ררמ ווען ׳ וואונדערבארער נאך איז ערפאלג דער

 נאר ניט בעטי״ילןגט זיך האבק שטרייק דעם אין אז , אנבעטראכט
 אונאר־ צאהל אונגעהויערער א אויך נאר פעראיינען, די פק ארבייטער
 געלד־ שום קיק געהאט ניט האבען וועלכע ארבי״יטער, גאניזרטע
 ארנאגיזא־ שום קיק צו געוועזען געוואהנט ניט זענען און פארראט

 ארויטגע־־ופען האט שטרייק ער ד אז טאקע אמת .ציאנס־דיסציפלין
 ענג־ פון ארבגיטער־קלאטט גאנצען רעם אין מיטגעפןהל אהי״יסען

 זייטען. אלע פון געשאטען שיעור א אהן זין■ האט געלד און ,לאנד
 האבען זגי ,געדרעמעלט ניט אויך אבער האבען פאירןקאנטען די

 ציעל רעם מיט און ארבי״יטער, די גץגען אפערבאנד געגרןנדעט
 טפעציעלע א איינגעפןהרט בוי־פאבריקאנטען מאשין אלע האבען

 האט עט וועלכע ביי פאברןקאנטען, די שטןצען צו איצאהלונג
 מאכט פעראייניגטע דן זיין מנצח פאלקאם שטרייק. א אויטגעבראכען

 געלר־מןטלען אהן כמעט זיעג דעם דורכפיהרען ,קאפיטאל פק
 ם ע ד פון סאלןדאריטעט פאלקאמער א ביי געקענט נאר מען האט

 אלע פון הי־ף דער ט מי און ם ט א ל ר־ק ע ט י ן ב ר א ן ע צ נ א ג
 די האבען בעווקען, האבען פאקטען די ווי ,ארבלטער ענגלישע
 וועניגס־ אם ,סאלידארןטעט אזא עררגיכט שוין ארבויטער ענגלישע

 שעה׳די־ 9 א פאר קאמפף דער ווי 7 ענין וויכטיגען אזא אין טען
 אלנעמץנעם נעגען ארויטנעטראטען זענען ז:י :ארב:ןטט־.אג נען

.מענש איין וון שונא
 פאברןקאנטען די האבען קאמפף, שווערען חרשיט׳דיגען 5 א נאך

 מבכים ג;מוזט האבען אוץ פערשפיעלט האבען זגי אז זיין, מודה געמוזט
 מער יי רב א י ד ם א וו ן, ונגע ער ד פא ע אל ף אוי זיין
.ט ל ע ט ש ע נ ס י יו ר א ן ע ב א ה

 "פעראייניג־ די פק זיעג אמענטארןשער פאר נלענצענדער דער
 קאמפה בעריהמטער דער אויך אזוי אק״ראטהען" געזעלעשאפטען" טע

 דן אויפגעהויבעץ האבען .ארבליטט־טאג שעה׳רןגען 9 דעם פאר
 וועגען מדרגה, הויכער אזא אויף פעראיינען ארבץטער עננלןשע
 גאר צוריק צי.יט קורצער א מיט נאך האבען ארבייטער דן וועלכער

 יאהרען ער-60 טוף אין נאך .טראכטען צו העזה דן געהאט ניט
 ,פעראיין א צו געהערט האט וואט , ארבגיטער יעדען מען האט

 די ;מענשען געפעהרליכען און פערדעכטיגען א פאר געהאלטען
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 יף1א ווי קוקק איהם אויף פלעגק פריעדענסריכטער די און פאליצי׳
.רעוואלוציאנער א אדער מערדער א

 ארבי״יטער־ די פון מיטגליעוץר די זענק 1875 יאחר אין
 אין אריינגעדרונגק האבק פארלאמענט, אין אדיין פעראיינען

 גענומק האבק , שוהל־ראטהק די אין , שטאדט־פערוואלטונגק
 *פארלאמענט־קאמי די פון ארבייט די אין איטה:יל אנ׳אקטיווק

 פער? זיך האבק ארבמטער־פעראיינק די ווארט איין טיט ;סיעס
 אין פאליטישק אין ארט איינפלוסרייכען און אבכבור׳דיגען שאפט

.ענגלאנר פון לעבק געזעלשאפטליכק
 זקק יאהרק ער-70 די אין ארבץטער די פון נצחונות דן
 האבק קאפיטאליסטק דערשראקענע די אז ,גרוים אז־וי געוועזק

 אין מלוכה א פאר ארבי,יטער־ארנאניזאצןעם די פארגעשטעלט עך
 מןט כלייך שטעהט ווע־כע ,רעערונג אנ׳ארבייטער פאר מלוכה, א

.:כער ה נאך אפשר און רעגירונג בורזשואזער זייער
 יאהר אין אונטערנעהמער" ,,פעראיין א פון מאניפעסט דער

 פאב? איינצעלנע פון כה דער נאר ניט אז ערהלעהרט, האט 1872׳
 אפילו נאר ארבץטער־פעראיינק, די געגען שוואך צו איז ריקאנטען

 אויך וואלט קאפיטאליסטק אלע פון פערבאנד אלנעממנער דער
 קראפט אונגעהיויערער דער מיט קעמפפק צו שטאנד אים געוועץ נישט

.פראלעטאריאט ארגאניזירטען דעם פון
 בעגריף א האבק "וועניג :ווייטער זאגט מאניפעסט דער

 געוואל־ און מיטלען א-נגעהויערע דןסציפלין, שטרענגער דער וועגק
 אגאנצק האבק די פעראיינען. ארבי״יטער די פון איינפלום דיגען

 א געהאלט. נוטען א זעהר בעקומק וועלכע אנפיהרער, שטאאט
 פער? די פון אווטאריטעט גרויסען דעם ,מיט־ען גרויסע די דאנק
 זגי האבק שטרעבונגק הומאניטארע זי״יערע טייל-וויה און ,איינק

 .בילרונגס אוניווערזיטעטם מיט מענשען סך א זיך צו צוגעצויגען
 דיענק וועלכע טאלאנטען, ליטערארישע אגאנצעארמעע האבק עי
 אדער אשטרייק פון צייט דעד אין פעדער זי״יער מיט ארבייטער די

 בעשאפען האבק פעראיינען ארבגיטער די .אויפרעגוננען אנדערע
 צו? פרייען א האבק זשורנאליסטען זייערע .ליטעראטור אנ׳אייגענע

 קאנדי־ פארלאמענט דן יף1א .צייטונגען לאנדאנער אלע צו טתט
 גרעסער נאך איז וועלכע ,ווירקונג גרויסע אזא עי האבק דאטען

 אלמן אינערק פון מיניסטעריום דאס .קראפט אמת׳ער עיער -פאר

6
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 שערע גדול בכביוד צו• נעמט אונר זאגען זי״י וואם צ/ זיך הארכט
... מ^לדונגען" און פאדערונגען
 פייערט וועלכער ,קאפןטאל רעם פון רחמנות־טאן דער

 אנ׳אעטאציאנער איירער ,בעפער כך א האט נצחונות זיינע שטענדיג
 וועגען ארבעטער די אין בעוואופטזיין רעם אויפגעוועקט , אויפרוף

 אר־ויס עט ר ט ער ווען פראלעטאריאט, אין ליעגט וואם מאכט, די
 בע־ און אארנאניזירטע אלם נאר מאפפע, צואווארפענע א אלם ניט

.ארמעע וואופטדנעע
 פארלאמענטארישער דער אז ,וואונדער קיין ניט איז דעריבער

 *איבער קאפטען אייגענע זיינע אויף האט טער־קאמיטעט י ארבי
 און קאפיטאליםטען־פערבאנד'" רעם פון מאניפעפט רעם געדרוקט

 צווישען עקזעמפליארען צאהל איןאנ׳אוננעהויערער פערשפחיט איהם
.פראלעטאריאט ענגלישען דעם

¥11 ♦
.יוניאניזם אלטער אץ ניץר דער

 ארבייטער- עננלישע די האיען 1885 יאהר דעם ביז
 ליבעראליזם. בורזשואזען פון פרינציפען די אין נעגלויבט פעראיינען

 איינשטימיג געלעהרטע אלע האבען צוריק יאהר צעה מיט
 זענען גר־וים־בריטאניען פון ארבי״יטער־פעראיינען די אז פערזןכערט,

 מיר זעהען אבער איצט פאציאליזמום. געגען שוץ שטארקפטער דער
 רעם טיט דורכגעדרונגען איז פעראיינען צאהל אגרויפע אז

 מוז "טייטס" צייטונג קאנפערוואטיווע די און גייפט, פאציאליפטישען
 ארבגיטער־ היינטןגע די אויף אז זיין, טורה הארצ־וועהטאג טיט

 פאציאל־דעמאקראטןשע די ראלע ערשטע די שפיעלט קאנגרעפען
.פארטיי ארבגיטער

.איבערקעהרענןש אזא פארגעקומען איז אזוי ווי זעהען, לאמיר
 מאכט אינדופטריעלע די האט יאהרען ־ער70 מיטען אין

 פאלען. צו אנגעהויבען מארק אלוועלטליכען דעם אויף ענגלאנד פון
 ניט פ׳איז וועלכע אויף ,אמעריקא און אויראפא פון מלוב־ות פך א

 קאפיטאליפטישער דער פון זאמען די געווארען פערזייהט לאנג
 זי״יער איבערגעארבייט גאנצען אין שדין האבען אינדופטריע,

 זענען אונטערטהאנער געהארכזאמע פון און אררנונג ורירטשאפטליכע
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 קאנקו־ געפעהרליכע ג^ווארען קאפיטאליזם ענגלישען דעם פאר זרי
 אינדוסטריע גרוים די האט יאהרען ער-60 די אין נאך רענטען.

 נאך נאד ענטוויקלען, גיך זעהר אנגעהויבען זיך דייטשלאנד אין
 מיט וואקסען אנגעהויבען זי האט מלחמה דייטש־פראנצויזישער דער

 דייטשען די האבען 1871 יאהר אין .גיכקייט אפיבערהאפטער
 זיי אז זיך, פערשטעהט און פראנקרייך, געוועזען מנצח פאלקאם

 פראנצויזען די כבוד. דעם מיט בלויז בענוג^נט ניט זיך האבען
 )אנ׳ערך פראנק מיליארד פינף זיעגער די אבצאהלען געמוזט האבען

 צוניץ זעהר איז סומע קאלאסאלע די .רובל( מיליארד צוויי פון
 ווייז ט?יל ,זין• האבען וועלכע קאפיטאליסטען, דייטשע די געקומען
 .קאפיטאל דעם מיט בענוצט ,אונרןרעקט טללוועז און תרעקט

 אקציאנערע די געווארען אויסגעליהען זענען מליאנען הונדערטער
 פערברייטערען צו כדי קאפיטאליסטען, איינצעלנע און געזעלשאפטען

 ;אייזענבאהנען אויסצובויען אדער אונטערנעהמונגען פריהערדיגע די
 אויסצובויען פערברויכט אליין רעגירונג די האט מיליאנען הונדערטער

 איז דעם פון רעזולטאט דער וו. ז. א. אייזען־באהן־ליניען אייגענע
 בוי־טאט^ריאלק אנדערע און אייזען אויף נאכפראגע די אז געוו^גן,

 אנ/פאכ^ אננעהויבען זיך האט עם פערגרעפערט. שטארק זיך האט
 גיכע מיט :דניטשלאנד אין אויפבליהונג אינדוםטריעלער ד^ר פון

 און האנדווערק^ריי דער פון איבערגעגאנג^ן דייטשלאנד איז טריט
אינדוסטריע. קאפיטאליסטישער רעד צו לאנדווירטשאפט

 פארגע־ איז איבערקעהר^ניש אינדופטרןעלע טיעפ^רע א נאך
 (1864 יאהר )אין גרעףבעפרייאונג5נ די צפון־אמעריקא אין קומ;ן

 דעט געל^גען זענען ווע^כע מניעות, לעצטע די בעזייטיגט האט
 פערשוואונדען איז עם וועג. דעם אויף קאפיטאל אמעריקאנישען

 שקלאפען־ פלאנטאטאר, דעם פון פיגור פאטריארכאלע די געווארען
 באנקיר, דורכגעריבענער דער פערנומען האט ארט זיין אייגענטהימער;

 דער וועגען איבערהויפט . אייזענכאהן־אונטערנעהמער פאבריקאנט,
 פיעל מען דארף קאפיטאליזם אמעריקאנישען דעם פון ענטוויקלונג

 יאהרען ־ער70 די אין שוין .יעדערן בעוואוסט איז זי :רעדען ניט
 ענגלאנר פאר קאנקורענט געפעהרליכער א געווארען אמעריקא איז
 נויטווענ־ די בעפריעדיגען וואס פראדוקטען, יענע אין נאד ניט

 וועלכע צווייגעץ, אזעלכע אין זאגאר נאר בעדערפעם, דיגםטע
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 אנ׳קטוויקעלטער זעהר טיט אלאנר אין נאר ליהען3 קענען
.מאשינען־בוי למשל, אינדוסטריק

 האט קאפיטאלהם אויראפעאישען פון גאנג זןעגרייכק• רער
 .יך1א פאטער־לאנד אונזער אריינגעכאפט יאהרק ז^כציג^ר די אין
 "גדויפע זאגענאנטע די איבק־הויפט און פוי^רים־בעפרייאונג די

 זיך אין ענטהאלטען צווגיטען ם1ד: אלעקסאנדר פון דעפארמ^ן"
 אבורזשמ_זער. צו אררנונג פ^אדאלער פון איבק־גאנג אפאלקאמק

 אה דריטק און צוהיטען דעם אלעקסאנדר פון צייט דק• אין
 ס׳האט רואי לאנד, אונקולטורעלעס א פון געורארען רוסלאנד

 לאנר קולטורעלעס א , וויר_שאפט נאטורעלע די געהערשט
 פאד קאנקורענט ק־גםטק" א , קאפיטאליםטיש־אינדוסטריעלע א

.אמעריקא און מעריב־אויראפא
 ב^שא־ קאפיטאליזם פון ^נטורקלונג די האט אופן אזא יף א

 אינדוסט־ יונגע די פון קאנקורקטק נייע סך א ;ונגלאנד פאר פק
 די חאטש נאד .אטק־ןקא און אויראפא אין לענדק־ ריעלע

 האט גקוארק, בעגהגצט אה טאנאפאל אינדוסטריעלע ענגלישע
 געבראכט לענדער אנדערע אין קאפיטאלהם פון ענטוריקלונג די

 זיך ביי פלאנצק אן נאד המבט וואם ,לאנד יעדעם אז ,דעדצו
 מדרגה*ענטוויקלונגם ג^וויס^ר א יף1א מוז ,יס־אינדוםטריע1גר די

 ,שוץ־סיסט^ם דעד צו סיסט^ם“פריי־האנדעל דעד פון ארןבערגעהן
 די" פארטהיידיגען אבצאהלונגען *ים•1גר אונגעהויער דורך כדי

קאנקורענץ. אויסלענדישער דער נעג^ן אינדוסטריע" פא״ערלאנדישע
 ־ער80 די אין איז פאליטיק טאריף דער אין ענדעחנג אזא

 אין מלוכורז. אויראפעאישע אלע אין כמעט פארגעקומען יאהרען
 די אויף טאריף דעם פערגרעפערט ץסטרייך האט 1878 יאהר

 ד;ם אין אויסלאנד. פון אריינגעפיהרט ווערען וואם ,סחורות
 פון סיסטעם די אנמ$נוט?גן אריך דצטשלאנד האט יאהר אייגענעם

 איטא־ נאכגעטהאן האבק ביישפיעל זי״יק■ שוץ־טאריפק. הויכע
 נאנץ אין ווארט, איין טיט רוסכלאנד. און פראנקרייך ליען,

 ־ער80 אנהמב אין און יאהרען ־ער7*י סוף אין האט אויראפא
 טאריפען דורך שוץ־סיסטעם )די פראטעקציאניזם דעד געוועלטיגט

סחורות(. אויסלענדישע די אויף
 אין טהמלווייז האט פראטעקציאניזם פון ענטרויקלונג די

 געשטערט טהמלווייז ,ענגלאנד פאר וועג דעס פערמאכט נאנצען
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 וואלט ענגלאנד וועלכע אויף ,מערק יענע צו אפילו צוטריט זיין
 ארטיגע שוואכע די בייקומען געקענט נאך קאנקורענץ פרייהער ביי

.אינדוסטריע
 אין קאפיטאליזם פון ענטוויקלונג די האט אופן אזא יף1א

 פאר געבראבט ווענען פץרשיעדענע דורך לענדער קולטורעלע אלע
 דער פון ענטוויקלונג גיכע די .רעזולטאטען טרויעריגע ענגלאנד

 פערגליוועהנגס־ א אויף פערביטען זיך האט אינדוסטריע ענגלישער
 "געדחקטען א פון אנ׳עפאכע זאגען ענגלענדער די ווי אדער עפאכע

.צושטאנד" אינדוסטריעלען
 האבען ענדערונגען דיזע אזוי ווי ,זעהען מיר וועלען איצט

 פערשטעהט .עננלאנד פון ארבייטער־קלאם דעם אויף געותרקט
 דעם פון וועג דער איז יאהרען 70—50 די אין אפילו אז זיך,

 בלומען. מיט בלויז אויסגעבעט געוועזען ניט ארבגיטער־קלאם
 ניט זאל אויפלעבונג אינדוסטריעלער דער פון קראפט די גרוים ווי
 פאר זיך עפענען וואם ,מערק די זיין ניט ס׳זאלען גרוים ווי ,זיין

 קאפיטאליסטישער דער פון כאראקטער דער מוז קאפיטאל, דעם
 ציים פון אז דערצו, ברי״ינגען אונפערמיידליך גופא פראדוקציאן

 און פערקויפען, קען מען ווי סחורות, מעהר דא איז צייט צו
 די ;גיך זעהר פראדוקטען די אויף פרייז דער פאלט דאמאלם
 קאפי-אליסטען די לאנערן, די אין פארלעגען ווערען סחורות

 פראלעטאריאט דער ,אנדערן רעם נאך איינער באנקראטירען
.סען־ארבי״יטם־לאזעקייט מא פון ליידעט

 אינדוסטריע דער אין צורודערונגען צניטוויילינע אזעלכע
 דער אין פארגעקימען אויך זענען קריזיסען" "אינדוסטריעלע אדער

 געפאלען אבער זגי זענען דעמאלסט יאהרען; 75—50 פון עפאכע
 געלעהרנטע ניט אונארגאניזירטע די אויף נאר משא גאנצער זי״יער מיט

 פערהעלטניסמעסיג האבען ארבליטער ארגאניזירטע די .ארבויטער
 אינדו־ לאנגדויערנדע די ווייל קריזיסען, די פון נעליטען וועניג

 די מענליכקייט די גענעבען האבען בליהונגם־עפאבען סטריעלע
 שטיצען צו אויף סומען גרויסע אנצוזאמלען ארבמטער־פעראיינען

 קריזיסען די .קריזיסען פון צייט דער אין מיטגליעדער זייערע
 ,צווני אדער יאחר א , נעדויערט לאנג ניט אויך האבען אלמן

 בלי־ אינדוסטריעלער דער אננעהויבען ווייטער זיך האט דערנאך
 גאר געווארען איז ארבייטסלאזע די פון צאהל ת ;הוגנם־פעריאד
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 רוהיג ווייטער האבען פעראיינען די פץ קאפעם די ,אוגבעדייטענד
.מיטלען נייע זאמלען נעקענט

 בילד ראם זיך האט אן יאהרען ־ער70 סוף דעם פון
 אונמענליך ווערט מערק די פון פערברייטערונג ניכע די .געענדערט

 בעזאנ־ פון פעריאדען דן גאנצען אין פערשווינדען דעריבער אץ
 אה פראדוקציאן די .אייפבליהונג אינדוסטריעלער דערם־שטארקער

 קומען צייט צו צייט פון און ,פערנליווערוננס־צושטאנד א אין אדיין
 זעהר פאלט טהעטינקייט אינדופטריעלע די ווען פעריארען, אן

 קרחיסען שארפע די אן דערמאנען וועלכע ,פעריאדען —,נידריג
 קען איצט וואס אונטערשייד, רעם מיט צייטען, אלטע די פון
 אינדו־ דער פון זיך צו קומען ניט גיך אזוי שדין פראדוקציאן די

.צורודערונג סטרןעלער
 געפאהר א פאר וואם אין פערשטעהען צו לייכט גאנץ אה עם

 אין ארבי״יטער־פעראיינען די פון עקזיפטענץ די זיך געפינט עם
 אינדוסטריעלען "געדריקטען שטענריגען דעם פון עפאכע ער ד

 ענגלישע דן צאהלען דורכשניטליך ,באמת און .צושטאנד"
 קאפ. 50 — 25 אנ׳ערך פעראיינם־קאסעם זניערע אין ארבעטער

 . רואך א רובל 8—5 פון שטיצע בעקומען ארבייטסלאזע :וראך א
 הונדערט אויף ארבי״יטסלאזע 7—5 דא אה עם אויב אז אוים, קומט

 שטיצעץ צו איויף אוועק פעראיין פון הכנפה ע צ נ א ג די געהט
 צייט דער אין .ארבייט קיין ניט האבען וועלכע ,מיטגליעדער די
 די פון צאהל די האט יאהרען 80—78 פון קרהים דעם פון

 כדי .פראצענט מעהר נאך ארעד 10 ביז עררי-יכט ארבצטם־לאזע
 גרויסע■ א האבען פעראיין ער ד מוז קרהים, אזא אויסצוהאלטען
 פריהערדינע די אין אנגעזאמעלט האט ער יועלכען ,געלד־פארראט

 ,דאטאלסט מאכען נאר אבער מען קען פארראט אזא .יאהרען
 אפער־ אין אויב און לאנג, זיך ציהען בליהונגם־פעריאדען די ווען

 אה דאם ווי אקרידס, אן נאף זיף הויבט גליווערונגם־עפאכע
 *ארבמטער־פער די פין לאגע די ווערט געוועזען, דאמאלם טאקע
 די פאר אוועק געהען געלד־מיטלען אלע .הילפסלאז כמעט איינען

 סכנה דער אונטעד שטענדיג זיף נעפינט פעראיין דער ארבייטפלאזע,
 קאמפפם־פאליטיק אנ׳ענערגישער וועגען .פינאנץ־קריזים א פון

ערפאלג דער ווייל .טראכטען ניט אפילו מען קען שטרייקען דורך
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 געפיגען וואס ,געלר־מיטלק די פון אב כל קודם הענגט שטרייק פון
.ארבייטער די פון רשות דעם אין זין■

 רייכסטע די אפילו וואס ניט, חידוש קיין שיוין איז איצט
 פערזיכערק נעקענט ניט אויך ־יאהרק80 די אין האבק פעראיינען

 וועלכע ארבןןטער, די זאגאר ;ארעמקייט פון מיטגליעדער זמערע
 אראבגעלאזק אריך זיך האבק ,פערדינט גוט זעהר מאל אלע האבק

 ארי״יננעפאלק זענק בעטלער, פראפעסיאנעל^ פון מדרגה דער צו
 דן אין .לומפק־פראלעטאריער זאגענאנטע די פון רייהק די אין

 געפלעך, אבשוילןכע די ווינקעלעך, לאנדאנער פק־פעסטעטע
 פאר מקלט אנ׳עיר אלם גערינט אן אייביג פון האבק יועלכע

 יעדער אריינפאלען געקענט איצט האט ,לומפק טויזענדער
 אונגליקליכק דחק פון לעבען דאס אז זןך, פערשטעהט .ארבי״יטער
 גע־ אב זיך פון האט געזעלשאפט די וועלכע לומפען, הממלאזע
 די אין אפילו אינטערעם דעם זיך צו ערוועקט האט ,שטויסען

 ארביןטער־אריסטאק־ ענגלישער דער פון שיכטען פריווילענירטעסטע
 ערשיינט יאהרען ־ער80 די אין האבק להפעים יף א ווי ראטיע.

 די .אביונים לאנדאנער די וועגק אויספארשוננען רייהע גאנצע א
 לאנדאן" פערשאלטענעם דעם פון יאמער ביטערער דער" בראשיורע

 ארעמקייט, פון בילד טרויעריגעם אזא פאנאנדערגקויקי;לט ■האט
 פון קווארטאלק פערווארפענע די אין געהערשט האט וועלכע

 ער־ איז ארבי״יטער טהמל גרעסטער דער אז ,ה־ויפטשטאדט דער
גרויל. פון גקוארק שטוינט

 אין בקויזען בום ז ל שאר ט האט אייגקערצייט דק" אין
 פאראנק זקען אליין לאנדאן אין אז ,ווערק אויספיהרליכען זיין

 רעש אין זיך געפינען וועלבע מקשק, 200,000 ווי מעהר
. ארעמקייט פון אבגרונד טיעפפטק

 קאפיטאליסטןשען דעם פון זייט לינקק דעם אויפדעקק דאם
 אונטערגעגאסק נאך זיך, פערשטעהט האט, "פאלקס־רייכטום"

 האט עם .מאסק־אונצופרידענהייט דער פון פייער דעם אויף אייל
 בורזשואזיע־ליבעראלע די פון פאלשקייט די ארויפגקויזק העל זיך

 ג:^האט יאהרק ־ער70— 60 די אין האבעץ וועלכע אנשויאוננק,
 אלגע־ די ווק .ארבייטער־פקראייגק דן אויף איינפלום גרריסען $

 ,ערשיינונג גקועהנליבע א געווארק איז ארבייטס־לאזינקייט ממנע
 פערלאזק צו נעווארען געצוואוגגק זענען ארבמטער טויזענדער ■מען
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 געוואר^ן איז ברויט, שטיקעל א אויסצחוכען זיך כדי הממעט, זמער
 סיר מאכטלאז אין ציות אזעלכע געגען אז אלעמען פאר קלאר
 סיר און אבמאך פון פרי-יהייט די סיי וואהל־רעכט, עלגעמיינע דאם

 ארבמטער דל קומען ניטווילענדלג .ערבמטער״פעראיינען דל אפילו
 נאך איז אלמן גלייכהייט און פרייהייט אז ,איבערצייגונג דער צו

 ♦פראלעטאריאט פון לאגע די לענג א־ויף פערבעסערען צו גענוג ניט
 קאפיטאליזם פון הערשאפט דעד ביי אז פיהלען, צו אן הויבען עי

 קריזיסען אינדוסטריעלע זיינע מיט פראדוקציאנס־ענערכי^ זיין מיט
 זיין ניט קיינמאל פראלעטאריאט דער קען שטילשטאנדען און

 וועלכע צו נצחונות, עזוינע האלטען לאנג זיך ס׳וועלען אז זיכער,
 ,קאמפף שווערען לאנגיאהרלגען א דורך דערשלאגען זיך האט ער
 קאטאסטראפע, אינדוסטריעלער פלעצלינער א פון קי־עפט סטיכינע די

 ,דאם יאהר איין אין פערניבטעט ,בעזמטיגעץ ניט קען מען וועלכע
 משך א אין מיה אננעשטרענגטע דורך בעשאפען האט מען וואם

יאהרען. צעהנדליגער פון
 דער באדען אפרוכטבארען פאר געדינט האט שטימונג אזא

 סאציאליסטען, די נאר ,באמת און .פראפאגאנדע סאציאליסטישער
 די ערקלערען קענען טעאריע, מארק׳ם אויף זיך בעגרינדען וואם

 צורורע־ אינתסטריעלע שרעקליבע די פון ארזאכען די ארבמטער
 ארבמטער־קלאט דעם ארמן פעריאדיש ווארפען וועלכע רונגען,

.נויט גרויזאמען א אין ענגלאנד פון
ערקלערט האבען מארקסיסטען ענגלישע אנדערע נאך און המדמאן

 ספעציעל געוועזען זענען וראם רעדען, בראשיורען, אין ארבמט:;ר די 1
 און איבער-פראדוקציאן די אז ארבמטער־קלאסם, דעם צו געווענדעט

 פרא־ קאפיטאליסטישער דער פון עצם דעם פון שטאמען קריזיסען
 לויט ניט איויסגעארבמט ווערען פראדוקטען דל זמן כל אז ,דוקציאן

 פון אויסזיכטען דל לויט נאר בעדערפניסען, נעזעלשאפטליכע די
 איבערפלוס דער מוז ריוח, פערזענליכען א־ויף קאפיטאליסטען די

 פאלקס־ ניט ארויכרופען נויטווענדיג געברויכס־פראדוקטען די אין
 בוך סמיט׳ס אדאם ווי פונקט .פאלקס-ארעמקמט נאר רמבטהום,

 קאפיטאליסטישע די אויף פירוש קלארער א געוועזען אמאל איז
 טעארי•^ סאציאליסטישע די איז אזוי געפיהלען, און געדאנקען

 ־ער80 די פון ארבי״יטער ענגלישע מעהר־בעוואוסטזיניגע דל פאר
 פון טעאריע ענ׳אויסגעקלעהרטע גלאט ניט געוועזען אויך יאהרען
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 און וויסענשאפטליף־בעגרינדעטע א נאד ,מת פילאזאפןשען א
 זיף האבען וועלכע געדאנקען, דן פון ערקלעהרונג דייטלןכע

 קאמפף אין אתיננע׳גנב׳עט פארם אונקלאהרע און אדונקעלע אין
.ארבלטער י?ןדען פון

 פאציאליסטען די פון אריינמישונג שום אהן אפילו באמת, און
 געקומען לאנג שוין גרויםער־אינדוםטריע דער פון ארבויטער די זענ^ן

 דער־ צו זי" אונמעגליף איז זי״י פאר אז ,איבערצייגונג דער צו
 אז אונטןורנעהמער, זעלבסטשטענדיגען א פון לאנע דער צו שלאנען

 נאר גראשען עטליכע אנזאמלען אין ניט ליעגט ישועה זיי^ר
 געזעלשאפטלןכע בעטערע א פאר קאמפף ארגאנןזירטען דעם אין

.אררנונג
 ,ראיות קלארע גענוג געגעבען אויף האט אליין לעבען דאם

 נאף איז שיף־ביוי דעם אין .ריכטיג זענען אנשויאונגען דן אט אז
 און אויפלעבונג גיכע א אנגעקומען יאהר ״טען1879 שווערען דעם
 פערגלייף אין פערדאפעלט ארבי״יט די זיף האט 1883 יאהר אין
 אויפ^ די זיף האט יאהר ־טען1884 אין יאהר. ־טען1879 צום

 פערמאכט זענע! ווערפען אסף אבגעשטעלט; פלוצלונג לעבונג
 צפון־מזרת אויף שטעדט גאנצע פון איינוואהנער די און געווארען

 מעהר ,ברויט שטןקעל א אהן געבליבען זענען ,ענגלאנד פון זייט
 די אין ארנינגעפאלען זענען שיף־בוי־ארבויטער די פון העלפט ווי

 פון יזענדער ט געוועזען אויף איז ז?י צווישען ;ארמעע א״בייטסלאזע
 פער־ גוט־ארגאניזירטע פון מיטגליעדער ארבויטער, געלערנטע די

 ארעמקייט זגיער דאם פערשטאנען, גוט גאנץ האבען יענע איינען.
 אין ניט זיף נויטהינט געזעלשאפט די וואם ,דערפון ניט שטאמט

 נויטיג איז קאפיטאל דעם פאר וואס דערפץ, נאר ארבי״יט, עיער
 און ארבמטער צאהל דעם פערדאפלען צו 1883 יאהר אין נעווען

. נאם אריפ׳ן זן.י פון העלפט אריויסצואווארפען - 1884 יאהר אין
 אין אזוי . פארשריט גרויסע געמאכט האט סאציאליזם דער

 בוימוואל־שפינער־ דעם פון פארשטעהער דער האט 1886 יאהר
 די וואם ,צרות אלע די צייטונג זיין אין שילדערענינג ,פערבאנד

 "ביי :געשריבען , זיף מיט ברענגט פע^נליווערונג אינדוסטריעלע
 נאטירלי" וואקסט ,ארבי״יטם־לאזיגקויט מאסען פערשפרייטער אזא
 אויפצוהייבען האפנונג א עפעם פאראן נאף איז צי פראנע, די אוים

זמ$ כל אז ,זיף דאכט מיד .קלאס ארבויטער דעם פון לאנע די



סס -
 יט 3 קען ארדנונג, נעזעלשאפטלןכע היינטיגע די עקזיסטןרט עם
 ♦ פערבעסערונג אלאנג־דויערענדע אויף האפנונג שום קיין זיין

 סאציאליסטישע די מיט בעקאנט וועניג צו• איך בין למדער
 .איז נעהעריג ווי ,ערלערענט ניט זגי האי איך ;טהעאריען

 ארבמטער ענגלישע די הינזיכט דנים אין זענען איבערהויפט
 דעם פון ארבמטער )די קאנטינענטאלע די פון אבגעשטאנען

 אז ,ניט ספק קיין נאד ס׳איז נאד ,וועלט( טייל אויראפמאישען
 יעצטיגער ביי דאס קלאר, נאנץ פערשטעהען ארבמטער ענגלישע דן

 פאלקם־ טמל דעם ניט ויי בעקומען אררנונג נעזעלשאפטליכער
.ארבי״יט" זמער דורך שאפען די וועלכען דייבטום,

 דורכגעדרונגען אויך ווערען קאנסערוואטיווע מעהר די אפילו
 סעקרעטאר רער שרייבט—רעכענען "טר .נייסט נייעם דעם טיט
 אונטערנעהמער די "אז — "קריםטאל־ארבמטער־פערבאנד" דעם פון

 צווינגען די וואס ,דערמןט נעוואלד-טהאט נרעסטען דעם בענעהן
 ארבייטער די וועלכען פון ,ארבמטם־לוין אזא צו ארבייטער די

 דערלאזען ניט מעהר שוין ווילען מיד .ערנעהרען ניט זיך קענען
 "ביסלעכווייז רעכטען". אונזערע פים די מיט טרעטען זאל טען

 אין און ,בעווענינג רעוואלוציאנערע דן קאפ דעם אויף המבט
 ,פראגען נרעסטע די ארויסטרעטען סצענע דער אויף וועלען גיבען

 ,במשפיעל צום .קלאסען פראדוצירענדע די נוגע זענען זועלבע
 ט סי ארבמטענדןג, ניט נאד דודלער, לארד זיך נוצט וואם פאר

 הכנסה רובל 1000 איהם ניבען וועלכע פעלדער, און נרובען די
 , ארביןטער זמנע ווען צייט, אייגענער דער אין ג, א ט אין

 בענוגענען זיך און שמוץ אין פאטשקען זיך וואך אגאנצע דארפען
.לעבען" בעטלערשען א יטמ

 ארומנעכאפט האט שטימונג רעוואלוציאנערע די מעהר וואם
 די געוואקסעץ איז מעהר אלץ ,מאסען פראלעטארישע גרויסע די

 ,פראנראם בעגרענצטער ,מעסיגקר דער מיט אונצופרירענהייט
 געפרעדיגט". אלץ נאך האבען ארבייטער־פעראיינען אייניגע זועלכע

 __מעי טאם 1886 יאהר אין אויס שרייט — נאך״, לאגג וויע
 פאליטיק קלמנמוטהיגער דער מים בענונענען אויך איהר "וועט

 גערען אייך ניב איך ? ארנאניזאציעם פראפעסיאנעלע אייערע פון
 נוצעןדעם גרויסע געבראכט פעראיינען דן האבען פריהער אז צו,

האבען זין א פאר וואס ,ווילען גאטעס אום נאר ,קלאם ארבי״יטער
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 ף פ מ א ק פון פאליטןק די ,פאליטיק אמתע די ... ? איצט די
 די !פערנעסען גאנצען אין פנים א איהר האט ,ת 1 נ 1 ח צ נ אוי

 מענשען זענען ארבייטער־פעראיינען די פין פארשטעהער היינטינע
 האפנוגגם־ א מיט אויףאלץ קוקען זיי ארעד מוחות: הילצערנע מיט

 איז וואם ,טהעטיגקמט אזא פיהרען די אדער אפאטיע, לאזע
!...בורזשואזיע די פאר נאר נוצליך

 פארס״-שרמבט היינטיגער זמער אין ארבמטער־פ^ראיינען די"
 —דזשאן-בערנם ריכטונג, נייער דער פון פארשטעהער אנ׳אנדער

 צערפאלונגם־ זייער פון אורזאכען די אלמן זיף אין "ענטהאלטען
 אויפנא־ די זיף אויף זיי נעמען בורזשואזיע דער לטובת .פראצעם

 אלט־ און קראנקהייט פון פאל אין ארבמטער די פערזיכערען צו בען
 גע־ גאנצע די אדער מליכה די נאר וועלכע ,אויפנאבען — ,קמט

 מיט־ די זענען דעם צוליעב :דורכצופיהרען בנח זענעץ זעלשאפט
 צאהלונגען, צונרויסע מיט בעלאסטעט פעראיינען די פון גליעדער

 אזא .עקזיסטענץ טרויריגע א פיהרען אלמן פעראיינען די און
 די פון קראפט די אב פיעל אזוי אויף שוואכט וואהלטהעטיגקמט

 גע־ די ווידערשטאנד אהן אריבער אפט טראגען די אז פעראיינען,
 צוזאמעג־ דער אז ,מורא אוים קאפיטאליסטען די פון וואלרטהאטען

 מעגליב־ די אבנעהמען זמ פון וועט אונטערנעהמער די טיט שטוים
 הילף. געגענזייטיגע פיר קאסעם פון אויפגאבע די ערפיהלען צו קמט

 זמער פערלארען סוף כל סוף האבעץ ארבמטער־ארגאמזאציעס די
 פערוואנדעלט זמ האבען און קאמפפם־פעראיינען אלם באראקטער

 אויפ־ איינציגע די זיף שטעלען וועלכע ,איינריכטונגען אזעלכע אין
 דארפען וואם ,אבצאהלונגעי יענע זיף אויף ארויפצושלעפען נאבע

.קלאססען" מיטעלע און הויכע די אויף אויסנאהמליף ילהגגען
 * אריינ־ פראפאגאנדע סאציאליסטישע די האט זעהען מיר ווי
 די פון פעראיינען אסף אין יאהרען ־טער80 מיטען אין געררונגען
 אלם געדינט צמט לאגגע א האבען וועלכע ,ארבמטער געלערנטע

 צמטעץ. אלטע די פון פאליטיק מעסיגע די פאר פעפטונג שטארקע א
 קעמפ־ הויפט די אנפיהרער, אמתע די זענען ווענען דעסט פון נאר
 ענג־ פון שיכטען נידעריגע די נעוועזען ריכטונג נמע דן פאר פער

 נעלערנטע נארניט די פץ שיכטען די פראלעטאריאט, לישען
 אין ארוישגעטראטען מאל ערשטען צום זענען וועלכע ארבמטער,
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 ־טער80 סוף אק קאפןטאליזם דעם ט מן קאמפף אנ׳ארגאנהירטין
• יאהר^ז

 פאבריק־אר־ דן וועגען דערמאנע! דא מיר דארפען כל קורם
 גאנצען אין מיר בעגעגענען יאהרען ־ער 80 די בה .בצטערינען

 יע האבען פעראיינען אזעלכע אויב .פרויען־פעראיינען קיין נישם
 אז , אונבעדייטענד אזוי געוועזען ווירקונג זגיער אה , עקדסטןרט

 יאהרען ־טער80 די אין רעדען. צו ניט אפילו לוינט זיי וועגען
 צוגעצוינען מאל ערסטע ראם פרויען־ארבויטער־בעווענונג דן האט

 .פראלעטאריאט עגגלישען דעם פון אויפמערקזאמקייט די זיך צו
 האבען שוועבעל-פאיריקען לאנדאנער די פון ארבי.יטערןנען די

 ה^בען די נאד ,לאגע אטרויערןגער אין געפונען לאנג שוין דך
 נאר קאמפף. צום ארגאניזירען זיך נעפרובט ניט גאר צייט אלאנגע

 סאציאליסטקע טאלאנטפאלער דער אה יאהרען ־ער80 די אין
 לעבען? בעוואוסטזןנןגען א צו אויפצואוועקעץ ד״י נעלונגען ט נ א ז ע ב

 וועלבער ,פעראיין א נעבןלדעט האבען שוועבעל־ארבלטערינען דן
 ניט האט קגינער .שטרייק א ערקלערט 1888 יאהר אין האט

 ען־פעראיין י אפרו איבערהויפט און שוואכער אזא אז געגלויבט,
 פאק־ וי .קאמפף אין פעפטקייט פיעל אזוי ארויסווייזען קענען זאל
 אקלא־ בי_י און סאלידאריטעט ביי אז בעוויזען, האבען אבער טען
 פון ערנער ניט פרויען די קעמפפען אינט^רעס^ן־בעוואוסטזנין, רען

.מאנסלייט
 אלגעטענעם רעם אויפצואוועקען געלונגען איז פעראי״ין רעם

 זניטינע די .פראלעטאריאט ענגלישען גאנצען פון הל מיטגעפ
 סוף כל סוף און ,קאכסע זמער אויסנעהאלפען האבען נדבות
 אונטערצו־ זיך געצוואונגען געוועזען אונטערנעהמער דן זענען

 זגיערע פון נצחון פאלקאמען דעם אנצוערקענען און געבען
.ארבי״יטערןנען

 גע־ ניט די צווישען ,ארגאניזאציעס סאצןלןסטישע די פון
 פון ארבי״יטער די דערמאנען נאר מיד וועלען ,ארבייטער לערנטע

 די אויף אבשטעלען דך מיר וועלען רערנאך און גאז־פאבריקען די
.דאקער׳ן״״ בעוואוסטע
 פון אגיטאציע דער אדאנק יאהרען, ־ער80 דן מיטען אין

 די׳ צווישען דך האט אנדערע און ט ע ל ל ן ט ,ן ע מ ׳ס נ ר ע ב
 אנגע^ גאז־פאבריקען לאנדאנער דן פון ארבליטער געלערנטע ניט



 גע׳ ז.? האט עם בעווענונג. סאצןאליסבישע אבעדמטענדע ־הויבען
 משך א אין אין וועלכער גאז־ארבמטער, די פון פערבאנד א בילדעט

 טויזענדער גאנצע פון בעשטאנען שוין צייט הישים אמנינע פון
 גאז־ארבמטער די האבען יאהר ־טען1889 מאי אין מיטנליעדער.

 קלענערען א פאר אונטערנעהמער די מיט קעמפפען אגגעהוובען
 שריטווייזע די און פארזיכטיגע די פערלאזננדיג .ארבמטם־טאג

 אוייף בעשלאסען עי האבעץ פעראיינען, אלט; די פון פאליטיק
 שעה♦ 8 אויף 12 פון ארבמטם־טאג עיער פערקלענערען צו מאל א
 זיך אונטערנעהמער די האבען בעוואונדערונג אלגעממנער רער צו

 לאגדאנער אלע אויף און קאמפף אהן כמעט אונטערגעגעבעץ
 שעה׳דיגער 8 אג' געווארען אייננעפיהרט איז -פאבריקען א ו

.ארבמטם־טאג
 דא־" די פון בעווענונג דער צו איבערנעהן מיר וועלען יעצט

 *ענט דעד אין ראלע נרויסע אזא געשפילט האבען וועלכע ,קער׳ן"
.באציאלהם עננלישען דעם פון וויקלונג

 איינריב- סערשיעדענע זיך ם׳געפינען וואו , האפענם די חייסען ״דאקען״ *(
 דאם — ,דאקערם" .שישען די פעריכשען צו ארן אויסלאדען , אגלאדען צום .סונגען
. אגלאדער דאשענם די ביי שרענער !יינען

 / פריה גאנץ טאנ יעדען ? דאקער א אזעלכעם דאם איז וואם
 האלב־ מחנה נאנצע א (*דאקען לאנדאנער די ביי זעהען מען קען

 וועלכע מענשען, די אט .מענשען הונגערעע און נאקעטע
 אונטערנעהמער דעם ווען מאמענט, דעם אויף הכנעה מיט ווארטען

 ארבגיטם־ קויפען און שלאף פון אויפשטעהן פארנעלוסטען זיך עט וו
 אויס, קומט אופן אזא א־ויף דאקער׳ן. די זענען דאס אט הענד,

 טאג איין ארבגיטען וועלכע טאנ-ארבי״יטער, זענען דאקערען די אז
 אנ׳אנדערען, יף1א איבער עי געהען מארגען האפען, איין אויף

 אר־ קיין ניט נאנצען אין בעקומען עי אז זיין, קען איבערמארגען
 אויף צעהנער די "למנען :זאגט מען ווי געצוואונגען, זענען און במט
 ניט איז דאקער רעם פון ארבמט די וואם אלמן דאם .פאליצע״ דער
 קען ער .טרויעריג גענוג לאגע עין שוין מאכט שטענדיגע, קיין

 עסען, צו וואם האבען מארגען וועט ער אז ,זיכער זיין ניט קמנמאל
 אב־ גאנצער דער פאנאנדער זיך וויקעלט טאקע איהם פאר און

 כמעט ליידעט רעם חוץ א .עלענד האפנונגפ^לאזען דעם פון גרונד
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 דער ווי ,קאנקורענץ דער פון פיעל אזוי ניט ארבמטער שום קי_ין
 ביי אתם זיך דרעהען וועלכע ,מאן הונדערט עטליכע פון . דאקער

 פער־ און צעהנדליג עטליכע נאר ארבייט בעקומען דאק, דעם
 בעדינ־ אלע אן שמחה מיט נעהמען גליקליכע די אז ,זיך שטעהט

.זיין ניט זאלען עי שוועד ווי ,ארבייטם־געבער דעם פון נונגען
 איז דאקען די ביי ארבליט דער אין צרה ערגפטע די נאד

 "פערמיטלער־ זאגענאנטע די געוועזען יאהרען ער ־80 די אין
 ניט געוועהנליך האבען ,דאקען ת פון בעלי־בתים די .סיסטעם"
 אונדיפציפלינירטער דער מיט דירעקט אבמאך דעם שליפען געוואלט

 עסק האבען געוואלט בעפער האבען עי מאסע; אונארגאנהירטער
 מען וון אדער פאדריאטשיקעם, בעקאנטע עטליכע מיט נאר

 געוועזען זענען וועלכע ,"קאנטראקטארען" לאנדאן אין עי רופט
 אופן אזא אויף .ארבי״יט די ערפיעלען זאל מען פעראנטווארטליך

 דאקער, און אונטערנעהמער עם ד צתישען אריינגעריפ^ן זיך האט
 גאנצע געקויפט האט קאנטראקטאר דער קאנטראקטאר, דער

 ער האט דערנאך און דאקערען די פון ארבגיטם־קראפט טאפען
 איבערגעגעבען גאנצען אין פעראנטווארטליכקייט זיין יף1א זיך פון זיי

 פןפטעם דיעזער ביי ווי אזוי אויפנוצען. 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 געוועזען ניט קאנטראל קי״ין קאנטראקטארען די

 שווינדלען פרעכסטע די מיט זיך בענוצען אונבעשטראפט געקענט
.ארבויטער די מיט אבמאכען זליערע אין

 רעם אויפגעוועקט שטארק האט סיסטעם"“פערמיטלער די"
 כאראק־ א זעהר געגעבען איהר האבען עי ,ארבליטער די פון כעם

.״נעגער־האנדעל״ :נאמען טעריסטישען
 גרויסע אונגעהוירע א לאנדאן אין פיהרט לעבען טרויעריג אזא

 אז ,נעגלויבט ניט מען האט צייט לאננע א .טאג־ארבייטער מאפע
 וואהנוננם־ בעשטימטען קי_יץ ניט האבען וועלכע לומפען, די אט

 נעהמען קענען זאלען ,פערדינסט בעשטימטען קיין ניט ארט,
קאמפף. ארגאניזירטען אין אנ׳אנבהגיל
 ענגלישע די זאך די אויף געקוקט האבען י1אז ניט נאד

 מען בערנס, האבען יאהרען ־ער80 פוף אין סאציאליפטען.
 געווענדעט פאצןאליזם ענגלישען פון אנפיהרער אנדערע נאך און
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 טאג יעדק .דאקער׳ץ די אויף אויפמש־קזאמקייט ערנסטע ז:.יש־
 פלשען וועלכע ,מאפען דן צווישק בשויייק דך זיי פלעגק
 האלטק דארטק גען5פל; און ,דאקען די אריף פ^רדינגק דך קומען
 גיבק אין און וועלט. נייער דער פון איד^ק דן וועגען רערען
 ארבניטש־־מאסען, שחורה׳דיגע מרה די פון פי^רזאמלונגק דן האבק
 וועט גאולה די וואנען פון ווארטשן פש־צווייפ^לט פלשק וועלכע
 מיטינגק. רעוואלוציאנערע פלאמענדע אין פ^רוואנדעלט דך קימעז,

 זענען פראפאגאנדש סאציאלןסטןשש־ דער פון קערנדלעך די
.באדק גרטען א אריף געפאלען

 דאקשלן^ אבגש־יסשש די האבק 1889 יאהר אין שדין
 פרא־ לאנדאנער פון פרייד און בשואונרעהנג גרויס^ר דער צו

 ,קאפיטאליסטק די פון שמערץ גרעסטען צום און לעטאריאט
 ♦ פערבאנד גוט־ארגאנידרטק און אשטארקק אין פעראייניגט דך
 די פון געפאדערט פערבאנד דש־ האט יאהר אייגענעם רעם אין

 ארוים־ אוץ ארבצטס־לוין דעם ה^רען זאלען זי.י א־נטערנשהמער
 ,זיך פערשטעהם .קאנטראקםארק"" די דאקען די פון יאגען

 אנגעה־ויבען דך ס׳האט —.ענטזאגט האיען קאפיטאליסטען די אז
 צו צוגעצייגען האם דאקערען די פון שטרייק דש־ ...שמדייק א

 < ציווילהירטעריוועלט גאנצער דש־ פון אויפמש־קזאמקייט די דך
 איויפל^בשן דאס םי_י ארויסגערופען האט בשואונרערונג אג׳אלגעמוינע

 אונג??הויש־ש די םי_י ארבץטש־־שןכט, רערשלאגענעם דיעזען פון
מאן. טויזענד 180 ביז עררייכט האם וועלכע שטרייקש־, צאהל

 און שטיצע אענשדגישע בעקומק האבען ראקשרען די
 גיט?ר3אר לאנדאנער די .חברים־פראלעםאריש־ די פון הילף

 שטרייקער די פאר צוזאמשצוקלייבען געלינגען איז ן יי ל א
.רובל 450.000
 דייטש, פון שטיצע: בעקומען אויך האב^ן דאקער׳ן די נאד

 וועגק ידיעה די ווי גלייך .אמש־יקא און פראנקרייך ,לאגד
 *ארבייטש דארטיגע די האבק אויסטראלוק, ערתיכט האט שטרייק

 האט וועלכע שטרייקער, דן פאר אזאמעל־ליסט ארויסגעלאזען
 איז געלד דאס ;רובל 300.000 געגי^בען טעג עטליכע אין

 לאג־ פון קאססע דש־ אין ט^לעט־אפיש גשוארק אבגעשיקט

י פ^ראיין דאנער
 אונער־ האבק דאקען לאנדאנער די פון אייג^נטהןמער די
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 אצערשפליטקטער מיט ניט פנים אל בעגקקטפנים זיך •ווארט^ט
 פעראיינינטעו דעם מיט נאד טאג־ארבגיטער, אונגלןקלןכע פון מאסע

 נקוקען איז קאמפף אזא .וועלט גאנצער דעד פון פראלעטאריאט
 זי״יער אנערקקק געמוזט האבק עי .קרעפטק עיקץ איב^ר

 דק■ צו הוספה א בעקומק האבק ארבניט^ר די :ניעד^רלאגע
 גקוארק אבגעשאפט איז "נקער־האנדעל" דק און שכירות

אייביג. איייף
 דעם געמאכט האט (1889) שטרייק דעם פון ערפאלג דעד

 טאג־ ענגלישזו אלע צווישען פאפולער זקר פקיאיין" *"דאקק
 דק• .דאקק די אויף געארבייט האבק וועלכע ,ארביץטער
 אין כמעט ,שעה פין נאר ,טאג פו; ניט גקואקפען איז פעדבאנד

 צאהל די .אבטיילונגק נקופענט זי־ האבק לאנד אין האפק אלע
 מאי 60.000 ביז עררניכט יאהר איין אין האט מיטנלידער די פון
 גי־ איז דאקער לאנדאנער פערבאנד קליינעם דעם פוץ און

 די אויף ארבי״יטער די פון "פערבאנד גרויפק א אויסגקואקפק
א״רלאנד". און קגלאנד גאנץ פון האפק ווערפ^ן, דאקען,

 דאקער׳ן די פון פעראיין דעד האט ־ער־יאהרען9 0 די אין
 ענגלישען פון געשיכטע דעד אין ראל? גרויסע א זעהר געשפיעלט
 עד האט ,אונטערנעהטער די איכער זיעג דעם נאך . סאציאליזם

 מעפיג^ר דעד געגען קאמפף אונאויפהערענדען א ערקל^רט
 געהאל־ אלץ נאך זיך האבק עם וועלכעד בני ריכטונג, ליבעראלער

. פעראיינק ארבניטער אלטע די פון סך א טק
 ־ער80 די מיטען אין נאך אז געענהען, שוין האבק מיד

 ערפאלג אגרויסק נ^האט סאציאליזם דעד שוין האט יאהרק
 פין .קגלאנד פון ארבי״יטער־פעראיינען פערשיערקע ציוישען

 גקוקען יאהר ־טען 1899 ביז פאציאלןסטק די זקען דעסטווקק,
.מינדערהגיט קליינע א

 אז 7 ארויפגקויזען זיך האט יאהרק ־ער80 סוף אין נאך
 צוויי אויף צוטיילט זיך האט ארבניטער־קלאפס ענגלישער דעד

 זאגקאנטע די געשטאנק זקק זייט איין אויף לאגק״ן. .געגענז^צליכע
יוניפטק/ אלטע#

 די פון הויפט־אויפגאבע די אז געהאלטק; האבק זיי
 הילף, נענקזייטיגזן ארנאניזירק צו איז רבגיט^ר־פערבאנדק*׳

געשטאנען זקק ציעלק קאמפפ׳ס די וו. ז. א. פקסיאנער־קאפסען
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 ערבי״יטער די דארפען מענינג עיער לרט פלאץ, צווייטען רעם יף1א
 איבער־ שטיעבונג די .פאליטיק מיט פאי־נעמען ציפיעל נישט דך

 געזעלשאפט, דער פראדוקציאנם־מיטלען אין ווערקצייג אלןן צוגעבען
 זאנאר פאיטאזיע; אנעפעהרליכע פאר פארגעשטעלט עי דך האט

 האט ארבליטם־טאג שעה׳ריגען8 אג׳ פארלאמענט פץ פאדערונג די
.אפאדציע שארפע א ארוייפגערופען עי ביי

 זענע פראגראם צליכער*נעגעגז א ,אנ׳אנדערער גאר מיט
 כאציא־ די — יניאניזם" ני.יעם׳/ פין אנפיהרער די ארויפנעטראטען

 קאטפפם־ נאר נעשטעלט דך האבען פעראיינען זייערע ;ליפטען
 *שטרייקי פפעציעל נעוועזען נען5ז; קאפפעם *עיער •אדפגאבען,

 גאנצער דעי אז ,געפרעדיגט האבען פאציאליפטען די .קאפפעם
 איין אין פי^אייניגען דך דארף קלאסם ארבןיטער־ ענגלישער
 דיער פון יפגאבע1א ערשטע די און פארט:י פאליטישע מעבטינע

 געזעצלןך א פון פאד.רונג די זיין דארף פאליטיק פראקטישער
. ארבי_יטכדטאג שעה׳דעע 8 בעשטיטטען

 פאציא־ די פון שטים דער צי וואם ,דערויף קוקענדע ניט
 ארבמט^ר, מעהרער אלץ צוצ.־הער??ן אנגעהויבען זי,־ האבען ׳לישטען

 איינפלופרייכער קיין ג׳^וו^^ן ניט באמת יאהרען ־י;ר90 די אין איז
 פראג- □אציאליפטישע די אננ^הפ^ן גאנצען אין זאל וועלכער פעראייך

 ד?;םאלט^ פון אנפיהרער די געג^בען האט אומשטאנד דיזער ראם.
 קל:ין א עלם פאציאליפטען די ארויפצושטעלק דימעגלישקייט יוניאגיזם
קראפט, פאקטישע שום קיין האבען וועלכע בונטאוושטשיקעס, ■הייפעל׳;

 אומג^ביטען גאנצי^ן אין האט דאקערן די פון פעראיין דער
 ארט אנ׳אנשטענדיגען פערנומען גלייך האט ער לאגע. פאקטישע די

 איהם מיט צוזאמען און .ארבגיטער־ארגאניזאציעם די צווישען
 פרינציפען די פערש:>ח.יטען צו בר.:יטער אנגעהויבען זיך האבען

רניאנתם". "נייעם פון
 געהאט, פערבאנד דאקער דער האט איינפלום גרעפ^ין דעם

 1889 יאהר אין . ארבןיטער אונגעלערנטע די אויף ׳ לכ רם1ק
 אפערבאנר געגרינדעט ניחקעפטעל פון טאג־ארבייטער די •האיען

 פער־ לאנראנעי דער שטעדט. ארומיגע אלע דאטיאויפגעבעפט יועלבער
 ט־ויזענדער צעהנדליגע גאנצע בעקומען האט גען־ערבייטער פון באנר

 אויפגע־ ווינדער האט עס פראווינץ. דער אין מיטגליעדער •נטע
 .אייזענבאהן־ארבטטער״ פון פערבענד דער/אלגעמ:ינער •לעבט

7
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 יאהד ־ט?נן1889 איין דעם פון משך אין אה דאקער׳ן, די אדאנק
 די אין אנטנילנעהמער דן בון צאהל דן נעוואר^נן פערגרעם?ןרט

 נייגך ^,אל די מאן. 200,000 גאנצע איויף ארפי״יטער־פעראיינען
 סאצ״א די פון אנהענגער פייערדיגע געוו^זען זענק £לעט?גנט?גן

 פון קאננרעם דער .יוניאניזם" נני?גם" פון פרינציפק ליסטישע
 ־ט^ן19 דעם האט אייזענבאהן־ארפייטער" פון פערפאנד אלג;?מיינ^ם"

 האלטען דך דארף פעראיין חנר" פעשלאסען: 1890 נאוח;טפער
 דער טיט פערנעהמזגן ניט דך און ,קאטפפם־פאדציע זי_ין יח1א

אונגליקספאל־קאפעם"... און קראנקען־קאסעם פון איינריכטונג
 נאציאנאל־ פון גענעראל־סעקרעטאר חגר שרניפט—"מיר"

 "שטזגלק — ארפייטער טאג און ארפניטער גאז דן פון פערפאנד
 •;נגלאנד^ אין ארגאנןזאציעם מעכטינסטע דן פון איינזג פאר יעצט
 פון צייט א אין העלפון—הילפסיפארם אי! נאר אנערקענען מיד

 קראנקע, פאר קאסעם דן ניט ווי^רדע קיין האפען מןר פאר . שטרייק
 צו איז אויפנאי^ איינציגע אונזער ,וו. ז. און ארפי״יטםלאזיגע

זונטאג־ארפניט" דן פארניכטק און ארפמטם־טאג דעם פארקירצק
 ניט דך האפען יוניאניזם נייעם דעם פון נצחוגות די

 צווןשען .ארפניט פראסטע פון געפןעט חנם טיט פלויז פעגר;ננצט
 דך פ^מערקט ארפניטער לערנט?ג5גן די פון פעראיינען אלט/ג די

. פאציאליזם צום לןנקש אויף ווענדונג שטארקע א אויך
 איד די נ ע ד אין קאנגרעם ד^ם אויף 1889 יאהר אין נאך

 אויף געוועזען ארפייטער־קלאם עננלישען רעם פון מעהרהייט די
 אלטען פון אנפןהרער דער .רןכטונג אלט^ר ר1ד? פון זניט ד^ר

 נצחון פאלקאטען א געהאט דא האט ם ר 2 ד א ר פ יוניאניזם
 אויף יאהר, קימענדיגען אין שוין נאר סאציאלןסטען. דן איגער

 שארפ^ א ארויסגזוווןזען זיך האט ל ו פ ר ע וו ן ל אין קאנגרעם רעם
 אפילו ;ארפגיטער־קלאס דעם פון אנשויאוננ^ן רן אין ^גד^רונג

 מויש״ער, דן פון פערפאנד דער פראד^רסט, פון פערפענד רער
 ארפניטם־ שעה׳דןגען 8 אג׳ פאר ארויסגעזאגט ענטשיערען זיך האט
 פעראייניגטזגר דער" פון אויספיהרוננס־קאטיטעט דער . טאג

 דער אין אויסגעוועהלט האט מאשיףפוי־ארפניטער" נעזעלשאפט
 ם נ ער פ יוניאנןסטען*נני;/ פעוואוםטע2 דעל^גאטק זיינע פ.ן. צאהל

 פיהרען צו פפליכט די ארויפגזנלעגט עי אויף האט ער און טען אין
 וונגען געזעץ א פאר אגןטאציע ענ^רנישע א קאנגרעם חגם א־ויף
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 זענען גייסט אייגענעש דעם אין .ארבמטס־טאג שעה׳דעען 8 אנ׳
 טשעפליארעס ארגאניזאציע דעד פין רעזאלוציעם די געוועזןגן

 אנטגילנעהמער מעהרהייט די ווארט, איין מןט .טאג־ארבייטער און
 דעד אויף געשטאנען אה קאנגרעם ליווערפולער דעם אויף
.סאציאלןפטען די פון זייט

 "פץ פאלגענדעם: געשריבען דעם וועגען פ הא ם ערג ב
 געזעלשאפט די און מלוכה די אז ,45 פארערען בעשטימונגען 60

 עקפפלואטאטארם. די געגען עקפפלואטירטע די פערטרכידיגען זאלען
 שעה׳דיגען 8 אב׳ ווענען פראגע די אויפשליסען זאל מען אויב

 פארשטעהער 20 אלע פון אז ארויפווייזען זיך וועט ,ארבייטם־טאג
 שטאנד־פונקט דעם אויף 19 שטעהן ארבייטער־פעראיינען, דן פון
 דעד וועגען פראגע רער אין אפילו נאד ,פאציאליפטען די פץ

 סאציאלים- האבעןמיר, ארבייטם־טא^ כון פערקירצונג געזעצליכער
 די האבען מיד אז ,מעהרהייט בעדי.יטעגדע אזא עררייכש טען,
.נצחון" אונזער פייערען צו רעכט פאלע

 פון מעהרהייט די האט קאנגרעסען שפעטערדיגע די אויף
 די אנגענומען ענדליך פראלעטאריאט ^נגלישק ארגאניזירען

.פראגראם סאציאליסטישע
 איז קלאסען־קאמפף פראלעטארןשען דעם פון ענדציעל אלם
 פראדוקציאנם־טיטלען אלע פון איבערגאנג דעד געווארען אנערקענט

 ארויס־ איז ארבליטם־טאג ש^ה׳דיגער 8 דעד געזעלשאפט; דעד ?ו
.אויפגאבע פראקטישע נאהענפטע אין וויכטיגסטע אלם ,געטראטען

111^
 ריכטונג אלגעמיינע די צו^טאנד, היינטיגער דער

 פון ^נטוויקלונג ווייטערדיגע די און )טענדענציעם(
.ארבייטער־פעראיינק ד/יענגלישע

 ג^זעהען, שוין מיד האבען קאפיטעל פריהערריגען דעם אין
 אויף שוין דך געפינט ד נ א ל ג נ ע אין סאציאליזם דער אז
 ,מי״ינען ניט מען דארף דעסטוועגען פון נאד .באדען פעסטען א

 מעהרהייט די איז אריייטער־פעראיין ענגלישען יערען אין אז
 פאר שטעלען פעראיינען ענגלישע אלע אז און סאציאליפטען,

 געמי״ינזאמען איין מיט דורכגעדרוננען איז וועלכע מאסע, איינארטןגע א
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 אייף הוינט נאך ארבגיטע־־מאפע די צופאלט ענגלאנד אין .גייפט
 און אריגיטער אונגעלערנטע א״ף :גרופפען אבגעזונדערטע צוויי

 קי״ין ניטא אפט איז גרופען בלדע די אט צווישען ,געלע־נטע
 אין לאנע ז:יער יך1א אזוי אינטערעפען עיערע : פאליראריטעט

.פערשיעדען זעהר אפטמאל זענען געזעלשאפט דער
 פראלע.אריאט ענגלישען פון צושפאלטונג איגערליכע די אט -

 ארבי״יטער־ די פון חאראקטער חום א־ויף שטעמפעל זכין יך1א לייגש
 און ארבלטער געלעהרנטע די פין פעריאנדען די .ארגאניזאציעס

 שארף ,אייגענארטיגע צווי״י פאר שטעלען אונגעלעהרנטע די פון
.בעקאנען באלר זיף וועלען מיר וועלכע מיט טיפ^ן, אבנעגחונצטע

 פעראיינען ארבמטער אונגעלעהרנטע די פון פארשטעהר אלם
 ארבי״יטער די פון "פעראיין בעקאנטען דעם נעהמען מיר וועלען

.אירלאנד" און עננלאנד גאנץ פון האפענם און ווערפען ,דאקען אויף
 ה־ויפט־שטרעבונג די אי: 1889 יאהר אין נצה־ון דעם נאך

 אויף אנגעווענדעש געוועזען פראפעםיע עיער אין דאקעד׳ן די פון
 פעראיין חום אנצוערקענען אונטערנעהמער די נויטען צו ,דעם

 נאד ייט:;ר,#3ר איינצעל$ מיט ניט אבמאך חום שליעפען און
 פראקטי־ דאם ווי ,פעראיין פון פעקרעטאר" ״נענעראל חום מיט

 די וואו (אינדוסטרי?ו ענגלישי^ר חור פון צווייגען אלע אין זיך קירט
 אויפגאיע *דיעז פערווירקליכ^ן . ארנאניזירט גוט זענ;ון ארבגיטער

 וחוג אויפ׳ן אונמעגלןך: כטעט געווק דאקזור־ארבץט חור בי-י איז
 אונמ^גליך געווען ם׳-.יז וו^לכע מניעות, אזע־כע געשטאנען !ענען

 1מע ווי אדער ,פעראיין גאנצען א מיט אנ׳אבמא־ .בשייטינגען צו
 צי לייכט אה — אבמאך" קאלעקטיווער א״ ענגלאד אין עס רופט

 געצ־ איז אונטערנעהמער חור וחן פאל, חום אין נאר ערחיכען
 אזעלכע .ארבי״יטער געלעדנטע מיט צוטהאן האיען צו וואונגען

 פעראייניגעז אד סך, קיין דא ניט פערהעלטעניפמעסיג ארבייטעראיז
 צווייגען די אין איז חוריבער .שוועד ניט איז פערבאנד איין אין עי
 זעהר אונטערנעהמ:ור חום פאר ארבייט קוואליפיצירטער דער פון

 די אנערקענען וועלען ניט און איינצו׳עקשנ׳ען זיך ריזיקאליש
 "אר־ אהן בלייפען גאנצען אין קען ער .פערבאנד פון פאדערונגען

 בדיל־דל גאנצען אין איהם פאר הויסט עם וואם ,בייטער־הענד״

• ן*ררח
 ארבניט די דאקקי די אויף זא־ די בעשטעהט אדי ניט

<1^
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 און .אנלאדען דעם אין הויפטזעכליך בעשטעהט דאקען די אויף
 רך אין סחורות אויסג^לאדענע טראגען שיפען', די לאדען אדם

.האפען־לאגערען
 מען .קראפט פהישע נאר זיך פאדערט ארבגיט אזא צו

 צופעליג אה וועלכער פויער יעדער .געוואוינהדט שום קיין דארף
 כמעט ארבייט די ערפיעלען קען ,דאקען די אויף עריינגעפאלע;

 אר־ וועלכע דאקער, פראפעפיאנעלער דער ווי ערפאלג, אזא טיט
 בעלי־בתים די .יאהרען צ:;נדליגע גאנצע האפען אויף שלין בייט

 פדייתן פארראט בעדייטעניען א שט^נדיג האכען דאקען די פין
 צו• מען קען ארבעטער פשוטע ,לגידיגע דען ,ארבייטס־קראפט

 עגגלישער גרויסער יערער אין גענוג איבער געפינען צייט יעדער
.שטאדט

 ראקער׳ן די ביי ארבגיטם־בעדינמנגען שווערע די דורך
 די גענען שטעלען ענערניש געקענט אונטערנעהמער די זיך האבען

 אין נאך .ארויסגעשטעלט האט פעראיין דער וועלכע ,פאדערונגעץ
 הערען אנגעהויבען וואם נאר זיך האט עם ווען ,1888 יאחר

 קאט־ פריוואטע די האבען דאקער׳ן די ישען צו; אונצוכרידענהייט א
 אין פעראיינינען צו זיך געהיילט דאקען לאנדאנער די פון פאניעם

 איז פערבאנד דעם פון בראש און ,פערטהגידיגונגס־פערבאנד א
 אינדיען". אונד לאנדאן פוץ קאמיטעט "אלגעמיינער דער געשטאנען

 5אנ ענערגישען אנ׳ גענומען האט קאמיטעט אלגעמ:.ינער דער אט
 פרייען פון "ליגע גענאנטער ׳.א דער פון גרינדונג דעי■ אין טייל

 ־ארויסצו אויפגאבע הויפט איה־־ געהאט האט וועלכע ,ארבי״יט"
 ארבץטער־פעראיינען די פון "דעספאטיזם" דעם געגען טרעטען

 שריי־ אין ליבען און אבמאך" "קאלעקטיווען דעם געגען קעמפפען
 ,בורזשיאזיע דער פון גן־ערן פערלארענעם דעם רעקלאמעם ענדע

 אר־ ע נ ל ע צ נ י י א צווישען אבמאכען פרייע קאנקורענץ, פרייע די
 שום קי.ין געהאט ניט האט ליגע די . אונטערנ.המער און בייטער

 געדוננענע דיערע און א־גטערנ^המער די חוץ א ערפאלג:
 אבפאל דעם פון ארבויטער צאל קליינער א אריין ר נא אה אגענטען

 זעלכע א .פראלעטאריער— לומפען אומנליקליכע פראלעטאריאט, פון
 .גראשען א פאר נשמה עיער פערקייפען צו גר?.יט שטענדיג זענען

 וועלכע קאפיטאלען, די בחנם געווארען פערלארען זענען סוף כל סוף
 אריין הימעל אין צולויבען אויף געוועזען מנדב האט בוחשואזיע די
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 פון פערזאמלוננען שרייענדע די :ארבמט "פרמע" בערןהטטע דן
 ארגאניזירטען דעס ביי אר!יםגערופען ניט האט העלדק”ליגע די

 פעראכטונגס־ א בלויז נאר ,פחד שזם קיין פראלעטאריאט
.שממבעל

 צודרעהען צוריק אונטערנעהמער די פון פראבע די אויב
 אין איז יאחר הונדערט גאנצע אויף געשיכטע דעד פון ראד דעם

 איינצעלנע אין איינגעגעבען דאך זיף האט ,געלונגען ניט אלגעמיין
 מאסען אייניגער עררייכען צו ארבגיט פשוטער דעד פון צווייגק

 יענע צו טאקע גקזערט דאקען די אויף ארבמט די .אנ׳ערפאלג
.ארבמטס^צווייגען

 וועגען דאקען־פעראיין פון פאדערונג די אויף תשובה א אלע
 פון קאמןטעט ,אלגעממנער דעו־ האט ,אבמאך קאלעקטיווען א

 אויף "בלאנקען נענאנטע זא די איינגעפיהרט אינדןען" און לאנדאן
 אזעלכע געהאט האבק וועלכע ארבמטער, די נאד ארבמט". פרייע

 ארבמטער, יערער און דאקען, די צו צוגעלאזק טען האט בלאנקען,
 שוין אלמן דערטיט זיך האט בלאנק, אזא גענמען האט זוע^כער

 פון און אבמאך קאלעקטיווען דעם פון זיך אבצזאגען פערפליכטעט
 ,ארבמטער יענע דאקען די אויף דערלאזען צו ניט פאדערונג דער
 אופן אזא אויף . פעראיין פון מיטגלידער קיין ניט זעגען וואם

 אונטער־ די וועלכע ,סיסטעם דעד צו צוריק אום זיך קעהרעןמיר
 אין פראקטיצירט ברייט ,שיין וומסען ר מ ווי ,האבען נעהטער
 בע־ דאמאלם איז וועלכע און יאהר־הנדערט צ־טען X אנפאנג
אדאקיטענט׳. "צשטעלען נאטען דעם אונטער געוועזען וואוסט

 פון שוועל דער אויף האט דאקוטענט" א "צושטעלען דאם נאר
 דאקען־אינטער־ די אין נעהאט ניט הונדערט יאהר צוואנציגסטען

 יאהר 75 וון פעראיינען, די אויף ווירקוננ שלעכטע אזא נעהמוננען
 ,העלפט אויף געלונגען נאר דאם איז אונטעינעהטער דן .צוריק

 דעם אין אריינגעפאלען אלמן זמ זענען גראד נעוויסען א ביז און
 די פאר נעגראבען ענערניע על פן אזוי טיט האבען זמ יועלכען גרוב,

.דאקער׳ן ארנאניזןרטע
 זענען פעראיין דאקער׳ן דעם פון מיטגליעדער די נאר נןט

 יעדער ;אונטערנעהטער דן פון בעדינגונגען די אויף גענאננען ניט
 צו אבגעזאנט אויך זיך האט ארבמטער ארענטליכער וועניג פיעל

 "צעטעל־ אויסררוק דער .ארבייט״ פרייע פוז בלאנק א״ געהמען
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 "שהארץ־ ווי פעראכטוננב־נאמען אזא נעווארען איז ■ארבגיטער"
 4ץ גען*גייפט און טאראלען אין עלענדכטע, די גאר נאר פוסיגער"♦(.
 איויף ארכ״יט נעהמען מ־וצה זענען לומפען, לעצטע די ארכגיטער,

 אלגע־ די פערראטהען און אונטערנעהטער די פון בעדינגונגען .די
 כלאנקען מיט אז ,ארויסנעוויזען זיף האט סיף כל סוף זא־. טגינע
 דאק^ן־ די פון אבפאהל ערגסטער חור נאר אהן ־קומט

 ארעגעלמעסינע צו פעהיג ניט נאר זענען וועלכע , ארכייטער
.ארבייט ענערנןשע -און

 ענגלישען א . שפדייק-ברעכער א ענגלאנד אין טען רופט וארין־פוסינעי־ ש *(
 נאמען דעם סים ווי , בעליידינק נים ערגער זאך שום קי•; טיט טען קען -;ארבייטעה

.,^שווארץ־פוס־גער'

 ,אונפראדוקטיוו פיעל אזוי א־ייף געוועזען איז ארבייט זייער
 די .ריוח שום ק?ין גענעבען ניט קאפןטאליסטען די האט זי אן

 לעכער־ און טרויערינער א זעהר געכלןכעןאין זענען אונשערנעהמער
 כדי פעראיין דעם פערניכטען געהאלט האבען זיי לאגע. ־ליכער

 נאד איהם די האבען כאמת און ריוח, דעם פערנרעסערען צו
 אכזאגען געמוזט דעריבער זיף האבען זיי . .פערקלענערט

.פלאן זיי^ר טון
 אנגעהייבען וויעדער האכען דאקעךקאמפאניעס אלע כמעט
 ארבייטער די פון מיטנליעדער די ארבגיט אויף צוצונעהטען
..פעראיינען

 ארויס־ געלונגען ניט אונטערנעהמער די איז א״פן אזא אויף
 חור נאר ,דאקען די פון ארכייטער ארגאניזירטע ח ־צושטויסען

 פון פאדערונגען זיינע עררגיכט ניט אויך האט דאקען־פעראיין
 כילחון כלאנקען" מיט ארכגיטער די" .אבמאך קאלעקטיווען א

 שטארק שטערען און דאקערן די פון טגיל כעדניטענדען א אלץ .נאף
 צו מעגליכקייט די און פעראיין פון טהעטיגקייט פריעחיכע די

 צייט חור אין שווארץ־פוםיגע"" צאהל אנ׳אונבענרענצטע געפינען
 זיין פון קראפט די אב שטארק שוואכט ,שטרייק א פון

.קאטפפס^פאליטןק
 קען דאקען די אויף ארכייט חור צו וואס ,אומשטאנד חור
 ניט שלעכט זעהר ווירקט ארבייטער, פראסטער יערער צוטרעטען

 אויך נאר ,פעראיין פון טהעטיגקי_יט אויסערליכע די אויף .נאר
 טייל בעסערען דעם צווישען אפילו .לאגע אינערליכע זיין אויף
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 דא יף1א אה פעראיין, אין ארגאניזירט זענען וועלכיו ראקערן,
 אוןבעשטיט^ שטענדיגע א האבען זאלען וועלב^ ארבצטער, יועניג

 ארבגיטם־בעדינגונגען ע.יערע וויפען גוט זאלען וועלכע ,טעארבצט
 אנ׳אדגאני־ צו נעוואהנט זיין זאלען וועלכע ,הויפבזעכטליף און

 גרעפטער דיור .חברים די טיט געמצנזאם טהלטעקצט זירטע
עלעטענטעץ. צופעליגע מענע, אנגעק פון בעשטעהט פי^איין פון בצל

 פראפעפיעפ" פרי-יע" זאגענאנטע די פון שליט־מזל׳נןקעם די
 זיף האבען וועלנע ,זשורנאליפטען לעהדער, אדוואקאטען,—

 זענען וועלכע ,ארבצטערףפאבריר שטאנד, זצער פון אבג^ריפען
 אוננעהוייוריו די ,ארטעע ארפצטם־לאזינע די אין אריינגעפאלען

 געווארק ארויפגעווארפען זענ׳ון וועלכע ,דארף־ארבצטער מאפפע
 לאגד־ דער אין שטילשטאנד חום צוליעב אדיין שטאדט אין

 7 מאפפע פיורשיעדען־פארביגע גאנצע די אט — ווירטשאפט
 פון צמייגען פערשיעחונע פערפלצצען יט,1בר נאף זיף יאגענדיג

 ,זיף פערשטעהט .דאק?ון די פון אויף און ארבצט פשוטער חור
 זענען וועלכע ,שליט־טזלצניק^ס שטענדיג־וואנד^רנדע די פי_י אז

 ביי ,לומפעךפראלעטאריער די צו זגהנלוך פפןכאלאגיע זצער נא־
 בעדערפניפעץ קלוינע זצערע טיט דארף־ארבצטער געוועזזונע די

 און ;:נערעש פ^היג זעהר ניט זענןגן — פערשטאנד שטאלק און
 ארבייטער־פעראיינען. די פון קאטפף שווערען חום פיהרען צו פעפט

 ורומג אבער שטורמןשע צו פעהיג נאר אה וואנדער־פאלק דאב
 נלייב־ מיט באלר זיף פערבצט וועלכע ,אויפברויזוננקן דויזורנדע

 כ׳ריגער הי. א טיט זאגאר אדער פיורצווצפלונג און גילבינקצט
.שטימונג

 זצ ק^נןון דארף^ארבצטער גיווו^ז׳ונזו די אנבזולאנגט וואם
 קעמפפזונד^ן פון יפנאב;ון1א אלרוטצבו די פ^רשבי^הן שווער זעהר

 ניט גז?הן יער1פ פון לעבענס־אינטזורזופען די פראלעטאריאט.
 הינטער זיף פ׳טהוט וואס דערפעל: אייגענעם זיין פון ווייטער

.וועניג גאנץ איהם אינטערעפירט דארף ;יין פון גחונצןון די
 אן ווענדזןט ער פוי חור וואס ,נאבירליף נץ גא איז דעריבער

 זצן אויף פאמיליע, זצן אויף נאר אויפמערקזאטקייט נאנצע זיין
 אלע און ענינים געזעלשאפטליכע אא ווירטשאפט; אייגענע

 אזוי אויף נאד איהם אינטערעפיר^ן ^רשיינונגען געזעלשאפטליכע
 האביון צו ן ע ט ר א וו ר ע זיי פון קען ער תיפןעל אויף פיעל,
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 יי כאמללןע זיין פאר אדער דך פאר מצען זיכערע ניכען אין
 זעלבסט־ קיין ניטא לאנג שוין אה עננלאנד אין אז טאקע, אמת

 אנ׳אמת׳ער דארט איז רארף־״ארבלטעד רער ;פויערים שטענדיגע
 אבגעזונדערטען רעם צוליעב נאר י פראלעטאריער בעזיצטלאזער

 דארף= רי נאך טראנען ,לעבען דארפישען אבנ^שטאנענעם און
 קללנעם אלטען דעם פון שטעמפעל רעם זיך אויף ארבגיטער

. ערד־אייגענצהימער
 די אונז גיט דאקער־פעראיין ם *ד פון געשיכטע דן

 דער פון רעסטען די מיט בעקענען צו נעמי דך ט^גליכקייט
 אננ׳ך די ביי בענרענצטהייט קלמנבירגערליכער אד^ר פויערשער
.שטאדט־ארבליטער פאהרענע
 זיך האבען וואס נדבות. גרויסע די ווען , 1889 יאהר אין
 זיכער האבען ,דאקער־פעראיין אין זיי^ען אלע פון געשאט^ן
 האבען וועלכע ,געלר־סומען נרויסע די און ,נצחון דעם געמאכט

 געגעבען האבען ,פעראיין פון קאססע דער אין אנגעזאמעלט זיך
 צאהל די איז שטיצע, שטארקע א־ויף האפען צו מענליכקייט די

 אט נאר גיכקייט. אנ׳אונגעהויערער טיט געוואקפען מיטליעדער
 דך האט פע־איין דער קאמפף. שארפען פון צייט די פערביי איז

 "פערמיטלעח דער פון אבשאפונג די און לוין העכער^ן א דערשלאגען
 ;דאקערן אלע פאר נאר מיטגליעד^ר זיינע פאר נאד ניט סימטעם"

 דינעץ זאל קאסע די אז ,בעשטימט ווערט צייט ז^לבער דער אין
 קראנקהץט פון פאל אין שטיצע די :קאמפפם־צוועק^ץ א־ויף נאר

 ארבעטער אנגעקוטענע די .אבנעשאפט ווערט וו. ז. א. אלטקייט
 גאנצען דעם פערלירען 1באלאנ?*כם קלגינבירגערליכער ז:יער מיט

 גץזעהן ניט פ^ראיין אין שוין האבען די .פעראיין צום אינטערעם
 און פאמיליעם, דיערזג פאר ארעד זיך פאר נוץ רירעקטען ק:ין

 די אין אבשפארונגק זייערזג אריין בעסער די טראגען דעריבער
 האט יאהרען ־ער90 די אין .הילף גענענזייטינע פאר קאסעם

 שטארק אנגעהויבען דאקער־פעראיין פון מיטנליעדער צאהל די
 מיט־ 20.000 וד מעהר ניט ער ענטהאלט יעצט און פאלען,

 אנ׳איבע־ נאר פיעלע זענען 20.000 די פון אפילו און גליעדער,
 צוייעב הליל פעראיין פון ארויס ניט טרעטען זץ לאפט, ריגע
 אויף שטיצע קלטנע ארויפצוגעבען בעש:ימט האט ער חייל ,דעם

פעראיין. פון מיטגליעדער פאר הקבורה הוצאות
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 ערפאלג טיט ערפילען ניט אלזא קען דאקער־פעראיין דער
 וועלכער צולןעב ניט אין קאמפפס־ארגאנחאציע אלם אויפגאבען חיינע
 פוי מפא כאראקטער דעם צוליעב נאר ,אורזאכע צופעליגער ט׳איז
 אין טהעטיגקייט. עין פיהרט ער וועלכען אין ארבמטם־צווייג, רעם

 פון טהעטיגקייט דן זיך נ:;פינט בעדינגונגען אונגינסטיגע אזעלכע
 ך ן ל מ ה א נ ם י ו א בעשטעהש וועלכע ,ארבגיטער־פעראיין •יערער

 די פאר שטענריג שטעהען טאג־ארבי״יטער די .טאג־ארבי״יטער פון
 און שטרניקען גרויסע פו; צייט דער אין ;פ־אגראם דאדןקאלסטע
 ,אונטערנעהטער די טיט קאטפף שארפץן יעדען אין איבערהויפט

 זעלבסטאפ־ עיער טיט טוסטער אלם פראלעטאריאט דעם עי דינען
 צייט פריעדליכער רער אין דגןרפאר .בעגייסטערונג און פערונג
 אויף אם טרעטען אינטערעסען געמי״ינזאטע די ;אב זיך עי קיהלי^ן

 ארבי״יט ארגאניזירטע די און פערענליכע די פאר פלאן צותיטען דעם
.פארשריטע קלגינע מאכט

 קוואליפןצירטעד דער פון ארגאניזאציע די אח היפך דער פונקט
 ארגאני־ מוסטערהאפט־געבויטע און גרויפארטיג די אט ־ארבייט.

 קאנפער־ אנ׳עננער טיט דורכגעדרוננען רוב דאם זענען זאציעם
 ווי;לכע פאליטיר^ רעאקציאנ^רער פראסט אפטמאל און .וואטיווער

 נשטה נייע א אריינבלאענן יאהרהינדערט ־טעןx^x ם?ד עני^ וחל
 מןטעלאלטערליכ?ר דער פון האפנונגען און אידעאלען אלטע די אין

 שיעף״בוי , מאכ^ר קעסעל די פון פ^רבאנד דער״ .האנדווערקעריי
 די פון בילד כאראקטעריסטישען א פאר אינז שט^לט ארבעטער"

 קוקענדיג ניט י . ענגלאנד אין ארבעט^ר־פעראיינען אםגעשטאנענע
 שטי^הט ריכטונג, סאציאליסטישער דער פון ^רפאלג^ן אלע אויף
. אונבעריהרט ;ן*גאנצ אין יוניאניזם אלטער רער דא גאך

 אחף צופאלען אינדויסטריע שיף־בוי דער פון ארבייטער די
 די געהערען איינעם צו .שיכטען שארף-אבגעזונדערטע צוויי

 שיף־בויער די—ארבייט קעסטלערישער מ^הרי^ר דער ארבייטערפון
 דעם צו .שיפבויען רעם אין דירעקט זיך בעטגיליגען וועלכע

 דל ארבליטער. פשוט$ די געהילפע, זגיער געהערען אנדערען
 ,ארבייטער געלערנטע די טיט צומהין נאר האבען אונ^רנעהמער

 רשט1ה: רואם ,סיפטעם רער לויט געהילפע. זיך פון דינגען וועלבע
 אב הענגט ארבגיטם־לוין, שטיק פון סיסטעם רער ,ווערפען די אויף
 ו פרייז רעם פון זייט איין פון ארבמטער פשוט׳ן פון פעררינסט דער
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 פאדריאד, גאנצער דער געווארען אנגענומען ס׳איז ררעלכען פאר
 .ארבימטסשטונדען צאהל דער פון — זייט צוומטער דער פון

 וואם זיף סטארען ארבייטער געלערנטע די אז | זיף פערשטעהט
 זגי וועלכע ,סומע דעד ן פ ארבמ-ער פשוט׳ע די אבגעבען רועניגער
.אונטערנעהמונג גאנצער ר* ד פון .בעקומען

 זענען, שיף־בוי־ארבמטער די אז אויס, קומט אופ׳ן אזא אויף
 אונטערנעהמער־ ,ארבמטער פשוטע די צו בעציהונג דער איין

 מלחמה שארפע א איז עם ד פון רעזולטאט דער .:עקמפלואטאטארען
 אייגענטליכע דף — "בעלי־בתים זמערע און געהילפע די ־צווישען

שיף־בויער,
 ;צו ניט געהילפע קיין מען נעהמט שיף־ביוי־פעראיין דעם אין

 וועלבע ארבמטער, געלערנטע יענע נאד ארמנטרעטען קענען דא
שיף־־בויער. רופען צו זיף רעכט דאס האבען

 אייגענע זי״יערע גרינדען צו געצוואונגען זענען געהילפע די
 ווי פעראיי^“שיף־בוי דעם צו זיף בעציהען וועלכע ,ארגאניזאציעס

 קאמפף דעד איז עם שארף ווי .אונטערנעהמער פון פעראיין א צו
 דעם פון זעהען מען קען ארבייטער שיכטען במדע די אט צווישען

 פארגע־ סענדערלאנד אין איז 1892 יאהר אין פאקט. פאלג;נדען
 אייגענטהימער די און געהילפע די צווישען צוזאמענשטוים א קומען

 די האבען שטרכיקענדע, די פון ארט דעם אויף .ווערפען די פון
 לאנד־ טערב׳דינע די פ;ן ארבמטער ארויסגערופען אייגענטהימער

 שוואתףפיםיגע"" די מען טאג, דעם אין .ווירטש<פט-ראיאנען
 ראלע די געשפילט שיף־בוי-ארבלטער די האבען 7 אנגעקומען .זענען

 די ביז וואגזאל פון וועג גאנצען דעם אויף ;פאליצץ־בעאמטע פון
 גוואלר־ די געגען אנגעקימענע די געשיצט זגי האבעץ דוערפען
 שטרייק נאנצען פון צייט דעד אין .געהילפע די פון טהאטען

 ניט "שווארץ־פףסיגע" דן געווען מקרב שיף״בוי־ארבמטער די האבען
 פלעגען ארבמט דעד נאף .אלמן קאפיטאלףסטען די ווי , ווענינער

 כתות אלע מיט איבערהויפט האבען און ,בעלער מאכען זמ פאר זיי
.געהילפע די זיין צו מנצח קאפיטאליסטען די נעהאלפען

 זמערע פון געהףלפע די נאר ניט האסט שיף־בוי־פעראיין דער
 שטרע־ ארבמטער. ניט־געלערנטע אלע איבערהויפט נאר ווערפען,

 לאגע פריווילערירטע זי״יער איינצוהאלטען כהות אלע מיט בענדיג
 שיף־בוי־ארבמטער די נעברויכען ,ארבמטער-אריסטאקראטיע .אלם
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 פשוטץ רי פון פעראיינען די אריינצולאזען ניט מיטלען אלע
 דער פון ארבמטער פאר פעדעראציע "אלגעממנע דן אין ארבמטער

 פעראיינען די וואם , דעם איויף קוקענדיג ניט ,שיף־בוי-ארבייט"
 נעלד טיט געשטיצט מאל אסך האבען ארבייבער פשוטן? די פץ
. שטרייק פון צייט דער אין שיף־ב־וי־ארבמטער די

 אבגעזונדעדט־ און זעלבסטליעבע ,עגאהם קירצעיכטיגער חור
 געבןעטען אלע אין זיך בעווייזען שיף־בוי־ארבגיטער די פון הייט

 כאראקטעה שארפען אזא אץ צייטענווייז און ,טהעטיגקייט זליער פון
 שיטעל־גערוך דעם מיט שטעקט פלענער זגיערע פון אייניגע פון אז
 איבעראני-ים שטרעבען זי״י .צעבען מיטעלאלטערלןכע די פון

 לעהר־ וועגען נעזעצען מיטעלאלטערלןכע די אויפצושטעלען
 די לערנען זיך אן מען המבט סבא:וטען עיערע לויט אינגלעך.

 אלעהר־ פין מדרגה די דערגרי״יכען נאר יאהר, 14 צו מלאכה
 לעהרע. יאהר צווע נאך נאר סטאטוט, עיער נאך מען, קען אינגעל

 ער בלמיט י1אז . לעהר־אינגעל א ווערט יאהר 16 פון יונגעל א
 אקאנטראקט; דורך מייסטער זמן צו "צוגעשטידט' יאהר*פינף גאנצע

 / צי-יגנים א ארוים פ^ראיין ד^ר איהם ניט ,טערמין ד?ום נאך נאר
 שיף־בוי- פאלבערעכטינטער א אלם ארבמטען צו פעהיג איז ער אז

 געפיהרט לאנג שוין האיען שיף־בילי־ארבמטער די .ארבמטער
 לעהר־אינגלעך- פון געברויך אונבעגרענצטען דעם געגען קאטפף א

 צו געלונגען באמת עי איז 1803 יאהר אין און ארבי״יט,
 7 יעדע אויף צוויי מיט לעהר־אינגלעך צאהל די בעגרענצען

ארבייטער. פאלבערעכטעטע
 שיף־בויי און קעסעל־מאכער פון "פעראיין דער איז דאס אט
 דער פון פארשטעהער כאראקטעריסטישער דער — ארבץטער״

 שיבטען דיזע צווישען אז ,זעהען מיד .ארבמטער-אריסטאקראביע
 אונפרוכט־ פאלקאם געווען פראפאגאנדע סאציאליסטישע די וואלט
 ניט גרינדליך וועט ענטורקלונג טעכנישע די זמן כל .באר

 י־אינרופטריע,1שיף־ב דער אין ארבמטם־בעדינגונגען די אומענרערען
 ווערען פערניכטעט ניט וועט לעהר־טערמין לאנגער רער זמן כל

 טאכט וועלכע (מאשיןארב:יט פץ אנווענדונג ברמטע די דורך
 די וועלען ארבלטער, פשוטע טיט בענוטצען צו זיך מעגליך
 זי״יערע שעפענדיג ,צוריק שלעפען הארטנעקיג י.ארבל,יטער1שיף־ב

 פראלעטאדישען רעם פין בעדינגונגען מאדערנע די אין ניט אירעאלען
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 צעכןנן־ארדנונגע, אלט־פר^נקןש^ די אין נאר ,בעפרייאונגס־קאמפף
,מיטעל־א^טער פון

 ענגלישע די פון טיפען צומי טיט בעקאנט זי־ האבען מיר
 נירע־ די פון פערבאנדען די טיט ערשטענם :ארבגיטער־פעראיינען

 זין אמת׳ען אין ארמיטער פשוטע ,שיכטען פראלעטארישע דיגערע
 פער־ די טיט צווייט^נם, און דאקער׳ן, די למשל ווי ווארט, פון

 ארים־ ארבי״יטער דער פון ארב:יט קעסטליכע דימעהרער פון אייבען
 קעסעל־ די פון פעראיין דער" געהערט עם וועלכער צו טאקראטי^

. . שיף־בוי־ארמיטער" און מאכער
 פון ענטוויקלונג רענעלמעפיגע די אז ,ארוים זיך שטעלט עם

 בעגעגענט טיפען געגענזעצליכע דיזע פון ארבייטער־ארגאניזאציעם ־די
 כאראקטער זגיער נאך זענען וועלכע ,העדערניםען וועג איהר אויף

 זעלבען רעם און איינעם צו בתינגען וועלכע נאד געגענזעצליןד, אך1
 קיין ניט פעראיינען די האבען פאלען מידע די אין :ר^זולטאט

 קלאסס ארבי״יטער רעם פון אריסטאקראטען די .צוקונפט פעסטע
 אינטע־ זי״יערע ,לאגע פרן־ותליגירטע זי״יער צוליעב ,אוים שליסען
 ניט קענען עי ;ארבייטער־אינטערעסען אלגעמיינע די פון רעסען

 אינ־ די מיט פאליראריש זענען אינטערעפען עיערע אז פערשטעהען,
 ווייטער, פשוטעארמיטער די פדאלעטאריאט. גאנצען פון טערעסען

 איינצוארד־ פעסט ,ראדיקאליזם נאנצען זגיער ביי פעהיג ניט זענען
♦ פעראיין פון ארגאניזאציע אינערליכע די גען

 קוואליפיצי־ רער צווישען נעגעגזאצען די אויסגלייכענדיג נאר
 געגענזעצליבע דהע פעראייעגענדיג נאד ארבגיט, פשוטער און רטער

 אזא בילדען זיך קען ,גאנצעם הארמאנישעם איין אין ארגאניזאציעס
 פון אינטערעפען אלגעמנינע די דינען זאל וועלכער פעראיין, טיפ

. פראלעטאריאט
 אין אריינפיהרען ענגלאנר אין קענען וועט פעראיין אזא נאד

 אמת׳ע ראם זיין קענען וועט פעראיין אזא נאד ;םאציאליזם דעם לעבען
 זיך אין וו;ט ער ;פרייהייטם־מלוכה צוקינפטעער דער פון קערנדעל

 ארגאניזא־ שטדענגער דער טיט צוטריט פרייהען דעם פעראייניגען
 סאציאל־פאלי־ אברגיטער טיט קאספע ארייכע ,ציאנם־דיפציפלין

 נירע־ די פון ראדיקאליזם רעם ,ווארט איין טיט ,פראגראם טישע
 וועגען פערשטאנד דעסמכטערען מיט שיכטען פראלעטאיישע ריגע

 פראקטיש אז ,זיך פערשטעהט .לעבען פון אויפנאבען תרעקטע די
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 אינ־י די אין נאר םעג~יך אה פעראיין אידעאלען אזא פערווירקלןכען
 שוין האט עפ גר פרא טעכנןשער דער רואו צווייגען, דוסטרןעל^

 אר־ פשוטע און געלעהרנטע די מדרגה איין איויף אוועקגעשטעלט
 ראל? וויכטיגע גלייבע א שיפילען שיכטען בגידע דיזע וואו ,בגיטער

 ניט זענען אינטערעסען זי״יערע וואו אין ,פראדוקציאן רער אין
 שןף־בוי־אר־ די ביי געזעהען ראם האבען מיד וון געגעמעצליך,

 ווערען און ציזאמען זיך גיסען נאד געהןלפע, זייערע און בגיטער
.אינטערעסען געמגינזאמע
 ארבמטער־פעראיין טיפ פאלקאמען אזא פון אביישפיץל אלם

מאשץ־בוי־ארבמטער/ פון געזעלשאפט ^פעראיינןגט? דן דינען קען
 מאשןן־בוי־ארבי_יטער דן פן פעראיין רער אה צייט אלאנגע

 גע־ און ארבגיטער געל^רענטע פון ארגאנןזאצןע טןפושע א געוועזען
 איבערהויפט וון קורצזןכטןג־אבגעזונדערט שמאל, אזוי וועזען

 דן זענען צורןק יאהר ררייסיג מןט נאך .פעראיינען ע אלט אלע
 ארבןןטעד־ארןםטא־ העכסטע דן ג^וו^זען מאשןן־בוי־ערבייטער

 אין ספעצןאליטעטען פערשיערענע פון ארבמטער דן .קראטןע
 מיהלען־ ,איינשטעלער ,טאקארעם וון ,י־ארבי_יט1מאשןן־ב דעד

 —צוגעשטאגען שפעטער ז^גען וו^לכי־נ דן און ,שמןעדין ,בויער
 פראפעסי־ עיער לויט געוועזען, זענק פארב־גןסער און צגיכענער

 האבען ז:י ארבגיטער, מיוהסןמריגע העכסט דן פארבעריןטונג אנעלןנר
 טעב־ דער נאד .פראלעטארןאט פון שיכט העכסט^ן דעם געבןלדעט

 מאשין־פאב־ דן פערוואנדעלט לאנג ניט דא האט פראגר^ם ניש^ר
 שטענ־ דער אין בעשט:;הט וו^לכזג מלאכה, כשוטע א אין ריקאציאן

 האט ,זאכק איינפאכע דהעלב? אין איינ^ פון אויסארבייטונג דןג??ר
 אויף האט און ,מאשין־ארבי״יט אויף האנד־ארבייט די פארביטען

 מען וון און קינצל^ר פראפעפיאנעל^ן דעם פערוואנדעלט אופן אזא
 אויף אויפקוקער אפשוטק אין טענש", מאשין"—?!נגלאנד אין זאגט
 האבען צייט איעןגע טעכאנןום. אווטאמאטןש־ארבצטענד^ן רעם

 אלם? דן פון שט״יגער דעם יף1א ,מאשיףבוי־ארבגיטער די
 פון קאנקורענץ רער פון כעוואהרענען געוואלט זיך יוניאניסטען,

 ,ארויפגעוויזען זןך האט גןכען אין נאד ,ארבעטער געלערנטע ניט
 האט ענטוויקלינג טעכנישע ווייטעדע דן :אומזןסט איז מיה זייער אז

 —מאשין״ רן פון ארבעטס־כעבןעט רעם פערברגיטערט מעהר אלץ
 ארויסגעשטוי־ מעהר אלץ איז ארבגיט קוואליפיצירטע רי ;מענשען״
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 קלאהר געווארען ין1ש איז יאהרען ־ער90 די אין .געווארען טען
 בעש־ בייטער“י-א1מאשין-ב די פון אינטערעסען תירקליבע די אז

 פון ארבי״יטער פשוטע יםשליםען1א זאל מען ,דעם אין נ.יט טעהען
 פאר קאמפף ארנאניזירטען ,פעראייניגטען רעם אין נאר ,פעראיין

 שטענדיג איז וועלכע ,ארבנישער־יונענד די .צוקונפש אבעסערע
 די פון וועכטער די איידער ריכטונגען, נייע אנצונעהמען פעהיגער

 פשוטע• די פון זייט דער אויף אריבער זענען ,טראדיציעס אלטע
 די־ אומענדערען גאנצען אין זאל מען נעפאדערט און א־בי״יטער
 האט 1892 יאהר אין .מאשין־בוי־פעראיין רעם פון סטאטוטען

 פון ארבניטער אלע פאר טיהרען זרינע געעפענט ברי״יט פעראיין דער
 די- פאר אויסנאהם קיין מאכענדיג ניט ,מאשין־אינדוסטריע דער

.״מאשין-מענשען״
 ערלויבנים ריזער 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 זני דען

 קאפ. 85—50 )פון אבצאהלוננ מיטגליעדער גרויסע מעפיג
 פערשיעדענע פאר בעשטימען צו• מען רעכענט יעצט נאר .וואך( א

 זגיער לויט ,אבצאהלונגען פערשיעדענע י־ארבייטער1טאשין־ב
.פערדינסט

 מאשין־ביוי־ארבגיטער׳ די פין געזעלשאפט פעראייניגטע די"
 וועגע! פראגע דער אין זאגאר צעכען־עיסט דעם פון ווייט איז

 היינט ביז נאך זיך האלט צעכען־נכיסט דער וואו ,לעהר־איננל^ך
 די פון צאהל די צווייגען: אבגעשטאנענע טעכניש אייניגע אין

 ארנין זאגאר זיי נעהמט מען ,בעגרענצט ניט איז לעהר־אינגלעך
 בענוצען ,שטים-רעכט שום קנין ניט האיען זגי חאטש פעראיין. אין

 שטיצונגס־פארטען עקזיסטירענרע אלע מיט דעסטוועגען פון זיך זני
 פאלבערעב־ אלע מיט גלייך ,פערטהיידגונג פראפעסיאנעלע און

• מןטגליעדער טיגטע
 ארבניטען וועלכע ארבייטער, פשוטע די ערייננעהמענדיג

 דער האט ,מיטגליעדער זיינע וואו ;פאבריקען איינענע די אין
 זיינע אין בענוגענט מט נאך דערמיט זיך טאשין־בוי־פעראיין

 צו איז צןעלען וויכטינסטע זנינע פון איינע שטרעבוננען. פעראיינינונגס
 וועלכע ארבי״יטער, ענגלישע אלע פעראיינינוננפון אפאלקאמע עררייכען

 צייטהאטער לעצטער דער אין מאשין־בז־י־פראפעסיע. נעהערעןדער
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 די אויב און ריכטונג, דיזער אין פראבען רייהע אגאנצע געמאכט
 מעהרסטען־ דאם איז געלונגען, איבעראל ניט איהם זענען קראבען

 פערזענליכע צוליעב טגילווייז ,אוריאבען צופעליגע צוליעב ט״יל
 נאהענסטער דער אין אז ,ניט ספק שום קיין שוין ס׳איז .סבות

 דער פון אנפיהרונג דער אונטער אויסוואקסען וועט צוקינפט
 ,פערבאנד נאציאנאלער אג׳אלגעמענער געזעלשאפט" "פעראייניגטער

 מאשיףבוי־ דער פון ארבגיטער אלע ארומנעהמען וועט וואם
.אינדוסטדיע

 פון קאמפף פאציאל־פאליטישען אלגעממנעם דעם אין
 פערנעהמט צוקונפט אבעבערע באר ריאטגפראלעטי ענגלישען

 "פעראייניגטע די.עלבןגע ערטער העכפטע ידי פון איינעם
 דער פץ גענעראל־סעקרעטאר דער מאשין־בויער" פון געזעלשאפט
 מןטגליעד?ך בעוואופטע די פון איינער איז —ם נ ר ע ב—געזעלשאפט

 סאציא־ דן וו^לכע ארבי״יטער־פארטיי'/ "אונאבהענגיגער דער אין
 מענן, טאם יאהר. ־בען18ז)3 אין געגרינדעט האבען ליפטען

 עגגלישער רער אין טהוי^ר בעריהמטע די ,ם נ ר ע ב דזשאן
 דע־ ;מאשין־ביוי־פעראיין רעם צו געהע״ען ארבמטער־בעוועגונג

 ר ר יי ק פארטי״י" ארבייטער "אונאבהעגנעער דער פון פארשטעהער
. ־בויער מאשין א יך1א איז י ד ר א יה

 יוני־ נייעם דעם פון אויפגאבע פראקטישע נאהענטסטע די
 זיך זאל מען דעם, בעשטעהט"אין צייט יעצטיגער דער אין אניזם

 נעזעצלי־ בעשטימען זאל ער פארלאמענט, פין דערשלאגען
 די .ין1ארבץטס־ל אנארמאלען אין ארבייטס־טאג נארמאלען א

:זאגט ארבייטער ענגלישע די פון פארמולע בעוואוסטע

רוהע, שעה 8 ארבייט, שעה 8

.לוין באג רובל( 4) שילינג 8 ,שלאפען שעה 8
 זענען וועלבע אכטעלען, פיער זאגענאנטע די זענען דאם

 אנבעלאנגט וואם יוניאניזם. נייעם פון קאמפפם־פאראל דער
 ארבגיטער די האבען ,לוין טענליכען שילינג 8 פון פאדע־וננ די

 ביי און פארלאמענט דעם פארגעשלאגען ניט קיינמאל נאך דאם
 קיין האבען געקענט ניט דאם וואלט בעדינגונגען יעצטיגע די

 אכטעל פילרטע דאס אז סך, א כיינען דעריבער .ערפאלג שום
ו!עגען. גראם פון גלאט געוועזען מוסיף ארבייטער די האבען
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 געזעל־ "פעראייעגטע די דעם אויף אבער קיקש אזוי ניט
 אונמענליף איז עם אז איינגעפינענדיג .מאשק־בייער" פון שאפט

 פערזיכערען זאל וואס ,געזעץ אנ׳אלגעמרנעם דערשלאגען צו זיף
 די האט , ענגלאנד פון ארבייטער אלע פאר לוין געניגענרען א

 פראפעסיע, זמער טיט בלויז בעגרענצען געמוזט זיף יעזעלשאפט
 בעשטימעז צו איבעראל געלונגען שוין די איז געביעט דעם אין און
 קיין טאר נארם דיזער פון וועניגער ;ארבייטם;לוין פון נארם די

 דעד איז מאנטשעסטער אין .נעהמען ניט פעראיין פון מיטגלןעד
 ליווערפול אין ,61 גלאזגא אין חודש, א רובל 64 מיעמום־לוין

 א־ויף איז לרן קלענסטער דער אז אוים, קומט אופן אזא אויף .68
 דאה אז זיף, פ׳פערשטעהט חודש. א רובל 60 פאר העבער

 ראם איז דאף נאר ,טאג א שילינג 8 קרן ניט ווייט נאף איז
 רופישען אונזע־י פון איבערהויפט לוין, שלעכטער קרן ניט שרן

.שטאנדפונקט
 די אין ט געה בויער" מאשין די פון געזעלשאפט פעראייעגטע די"
 8 אג' פאר קאמפף אין פראלעטאריאט ענגלישען פון תיהעץ ערשטע

 98-1897 יאהר אין לאנג עט ערשט ארברטם־טאג. שעה׳רינען
 שטררק חדשפ׳דיגען 7 א אויפגעתעלטען מאשןףבויער די האבען

 די פאר פאבריקען( די פערמאכען אונטערנעהמער )די לאקאוט א און
 האט אנגעה;יבען .8ארף שעה 9 פון ארבגיטם־טאג פון פערקירצונג

 ערשט זיף ער האט געענדיגט .1897 מאי אין קאמפף דער זיף
 געקאסט זי האט פראלעטאריאט דעם יאהר. 1898 פעירואר אין

 געהאט ההק האבען קאפיטאליפטיען די רובל, מיליאן 55 אנ׳ערף
 אינ־ קאלאסאלע די אז ,אוים קומט אופן אזא אויף .מיליאן 50

 מיליאן ט ר זו ד נ ו ה ער ב י א געקאפט האט מלחמה דופטריעלע
 קלאססען־כאראקטער דער ארויפגעטראטען דרטליף איז דא רובל.

 דער .אונטערנעהמער און ארבי״יטער די צווישען קאמיף רעם פון
 ארבץטער 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
 ם ס א ל ק ן ע ט ר י ז י נ א ג ר א דעם פון קאמפף דער פערנעהמט

 ר ע ט י י ב ר א ן ע ט ר י ז י נ א ג ר א דעם טיט ן ע ט ם ן ל א ט י פ א ק
.ם ם א ל ק

 צוזאמען ליטער3מאשק-בוי-אר די מן קאמפף לעצטער דעד
א זעהר געהאט איבערהויפט האט ערשיינונגען אזעלבע נאף מרט

8
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 ארבגיטער־בע־ דער פון גאנג ווייטערען דעם אריף איינפלום גרויסען
 ארבץטער־פער־ ר ע ט ס ק ר א ט ש דער נאר ענגלאנד. אין וועגונג

 אנפאל דעם צושטעהן וויעדער בכה געוועזען אה ענגלאנד אין איין
 אה איהם .רעכטען זיינע יף1א אונטערנעהמער־פערבאנד דעם פון

 ההפט־פא־ פריהערדיגער זייני^ פון אייזאג^ן זיך אויסנעקומען אבער
 הינזיכט רעם אין .ארבי״יטם־טאג ש;־ה'דינען 8 ד,ם — דערונג

 אויף ניט נאכנעגעבען ניט אונטערנעהמער־פערבאנד דער האט
. האר א

 ,קלאהר ארבץטער דענק־־נדען רעם ווערט רעם אלעס נאך
 נענוג ניט איי ן ן י ל א ארב?.יטער־פעראיינען די פון טהעטעקייט די אז
 ־ ארבץטער די פין לאגע עקאנאמישע די אפילו פארבעסערען צו

 זמו ארבלטס־טאג שעה׳דיגער 8 אג' אז ,קלאהר ווערט כל קיודם
 שהן מען קען אל:ין דערפון .בעשטימט געזעצליך ווערען
 פאליצישען פון ט נויטווענדיגקיי די דרינגען אריס

 א פון נויטווענדיגקהט די ,קלאסס ארבץטער דעם פאר קאטפף
.ארבגיטער־פארמע זעלבכטש.ענדיגען

 ענגלישע די אין ארמננעדדוננען טיעף שוין זענען אידעען דיעזע
 פעראיינען די פון צוזאמענפאהר רעש אויף אזוי .ארבגיטער־פעראיינען

 געזעץ א ווענען פאדערונג די אה יאהר( 1899 סעפטעטבער )אין
 א טיט געווארען אנגענוטען ארב:יטם־טאג שעה׳דיגען 8 אנ' פון

 דער (*שסןטען. 171.000 גענען 587,000 מעהרהייט: גרויסער
 טויזענד 546 טיט אננענוטען אויך האט צוזאמענפ^הר אייגענער

 טראגט וועלכער בעשלוס, אוחבטיגען זעהר שטןמען 434 געגען
 ,קאטיטעט״ פארלאמענט׳ס דעם״ ,כאראקטער פאליטישען ר?.ין א

 פעראיינסצו־ דעם פון אויספיהרוננס^ארגאן שטענדיגעץ דעם ,ד.-ה.
 אין אריינצוטרעטען אנ׳אליפטראג נעגעבען מען האט ,זאמענפאהר

 צוזא־ ציעל דעם מיט אלעארבצטער־ארגאניזאציעס פערבעדוננמיט
 פון פארשטעהער אלע פון צוזאטענפאהר אנ׳אלגעמענעם מענצורופען

 קאנסום־און ארצגיטער־פ^ראיינע׳ן, ארגאיהאציעס, כאצןאליסטישע די
 מיטלען אויסארבלטען זאלען וועלבע ,פראדוקטיוו־גענאסענשאפטען

 אין אדבלטער־פארשטאנד ברגיטערען א ערתיכען צו וועגען און
ארבלטער־פעראיינען די אז ,ה:יםט ראם .פארלאמענט קומענדעם

 האבק עש מיטגליעדער וויפיעל , שטיבען פיל אזוי האם דכלעגאם יערער ״(
,אויסגעוועהלש איחס
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 ענגלאנד <,ין קרעפטז־ן פראלעטארןשע אלע פערבןנדען צו אן הויבען
.קאמפף פאליטישען אויף ארנאניזןרען צו זגי צותק דעם טיט

 די פון ערפאהרונג די האט ,וויימער זייט אנדער רער פון
 פ^רזןבערען צוזאמענפאהרען י^הרליכע די אז בערויז^ן יאהרען לעצטע

 נויטיג דערןבער עם אז קאמפף אין איינהייט די וועניג גאנץ
 מיד .פעראיינען אלע פון ארגאניזאציע אלגעטגינע שטענדןגע א

 ארגא־ אלגעמגינע אזא גרןנדען צו פראבען ערשטע דן אז ,ווגיסען
 דאמאלסט יאהרען. ־ער30 די אין פארגעקמען נאך איז נןזאציע

 אל־ די וואס ,אלגין דעם צוליעב געלונגעי געקענט ניט ראם האט
 זיך אונטער געהאט נישט נאך האבען ארגאניזאציעס געטגינע

 .ארגאניזאצןעס שטארקע איינצעלנע די אין פונדאמענט פעסטען א
 אוועקגעשטעלט פעסט פעראיינען איינצעלנע די שיין זענען יעצט

 ארגאניזאציע, פעראייניגטען שטענדןגער א אין שיין זיך נויטיגין זיי און
 אונטער- די מןט קאמפף א פיהרען ערפאלג טיט קענען צו כדי

 יעצט .שטארקער טאג אלע ווערען וועלכע ,■נעהמער־פערבאנדען
 רעזולטאט אונפערמיידליכער א פעראיינעונגם־ארגאניזאציע די -איז
 פער־ די .קאמפף ־יאהרינעץ50 א און וואוקם ־יאהריגען50 א פון

 אינדוסטדיעלע איינצעלנע די אין פערבאנדען די פון אייניגונג
 פערענדינט, וועענער אדער מעהר איז לאנד גאנצען פון צווייגען

 פערשיע־ פ^ן פערבאנד^ן די פון פעראייניגונג ארביגע די יך1א וון
 .צענטרעץ גרויפע בעזונדערע אין צווייגען אינדוסטריעלע ;דעגע
 ארנא:יזאציע, אפעראייניגטע בעשאפען צו נאד פערבלייבט .איצט

 ארע פון פערבאנדען פעראייניגטע אלע ארומנעהמעץ זאל וועלכע
פראתקציאנס־צוויינען.

 נעלעגט שוין מי;ן האט ארגאניזאציע אזא פון פונדאטענט דעם
 אין .יאהר 1899 יע:ואר אין צוזאמענפאהר איעזוגרערען .איף

ע עד פ געמי״ינע אל די האט עקזןסטענץ זיין פון יאהר ערשטען
 אג׳־ צונעצויגען ן ע נ יי א ר ע פ די ע ט גי ב ר א די פון ע ן צ א יר

 האבען וועלכע ,פעראיינם־מיטגליעדער טויזענד 360 פון ערך
 פון אנ׳ערך פזודעראציע רער פון קאסע רער אין אריינגעטראגען

 פארלגיפיג נעהמט פערעראצ^ע די איינטריטכ־געלר. רובל 13.000
 ענגלישע ארגאניזירטע טיליאן 172 דן פון פיערט-חלק א נאד אדום

 איז אנפאנג יערער נאר פך, קגין נןט טאקע איז דאם ארבייטער.
 פעדעראציע, רער פון פערשטארקונג דער צו פיהרט אלעס .•שווער
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 אלנעטנינער איין אין פעראיינען אלע פון צוזאמענשמעלצונג דער צו
.ארגאנןזאציע
 פעדעראציע/ "אלגעטגינער דער פון צוזאטענפאהר דעם אויף

 האב?ןן בירמינגהאט אין 1900 יאנואר אין פארגעקומעץ איז וועלבע
 ארבי״יטער, טייזענד 380 אנ׳ערך פארגעשט^לט דעלעגאטען 50
 אנ׳ערך פערטאגט ש־וין האט פעדעראציע דער פק קאטע רי און

.רובל טויזענד 800
 פערע־ ער ד פון אנהענגער וויכטיגטטע און טןפטיגפטע די

 ,פעראיינען די פון עלעמענטען .ריטענע פארטגעש דן זענען ראציע
 אין האבק לעצטע די .כאשץ־בויער אוץ גאז־ארבניטער די ווי

 בעטערקט, אל״ין זיך א־ויף 18 -1897 יאהר פון שטרייק דעם
 בעשווערט פעראיינען ארבגיטער די פון אבגעזונדערטקייט דן אז

 גרעפשע די .אונט^רנעהמער־פערבאנדען די געגען קאטפף דעש
 אבגעזוג^ די איז פעראיינןגונג חור צו וועג דעם אדיף שפערונג

 די פן אבגעזונדערטקייט די יוניאניזם/ "אלטען דעם פון דערטקייט
 פ׳איז נאר .ארבייטער ;*ירט ארגאני די פון שןכטען ןלעגןרםע1פרןו

 ענטוויקלונג די .שטערונג צעטווייליגע א נאר איז דאס אז .קלאר
 ;הר*מ אלץ שטויפט ענגלאנד אין אינדופטריע־טעכנןק דער פון

 ארבר־ קןנסטלןכע מעהר די פון ארימט פריווילעגירטי; די ארויס
 ,מאשין־ די פון ארבגיט פשוטער רער ביט זי ניט פערי און טער

 ענטוויקלוגג די פיהרט ווצטער, ,זייט אנדערער דער פון ;מענשען"
 פאלשטענדיגער דער צו אונפערטצדליך וועלט־אינדוסטריע דער פון

 וועלט־ דעם אויף לאגע פריווילעגירטע ענגלאגדס פן פערניבטונג
 לאני; גינסטיגע די פערניכטעט יך1א ווערט דעם צוליעב .מארק

 פרא־ ענגלישען אין ארבייטער־שןכטען מעה״־ג^לעהרנטע די פון
 אלטער דער האט אוטענר^רונגען די אט דורך .לעטאריאט
 פריהערדןגע זיין פערלארען ,גשעהען שוין האיען מיר ווי יוניאניזם,

 סאציא- די און יונןאניזם נייער דער ווען צייט, רער אין קראפט
 פון ר:הען די אין מעהר אלץ זיך פערברייטערן אידעען ליפטישע

 האיעז וועלכע ,,אוחאבען איינענע די .ארבי״יטער־פעראיינען דן
 אויך ווןרקען זןכער וועלעץ ,יוגןאניזם אלטען דעם איגעשוואכט

 ארבניטער ענגלןשע דן זיין טציל גאנצען אין וועלען אן ווייטער
 “צעכען־אבגעזונדערט און בורזשואזעפאראורטהניל^ן די בעוועגונגפון

.ארב:יטער-אריםטארךאפיע״״ דער פון קייט
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 פעראיינען“ארבליטער די פון פ^דעראציע אויפגעוואקסענע די
 ק-אמפף פאליטיש^ן זעלבסטשטענדיגק א צו שטרעבונג די און

 נירי די אט - ארנאנהאצ^ס סאציאליסטיש^ די טיט צוזאמען
 דעם קלאהר שוין בעצגיכענען יוניאניזם“טר^ד פון ערשיינונג^ן

 הנר צו פיהרט וועג דער ענטוויקלונג. ווייטערער דער פון וועג
 עקאנא" דעם אויף פראלעטאריאט ענגלןשק דעם פון פעראייניגונג

 אב^וואופט- פיהתן צו ציעל ח!ם טיט באדען פאליטישען. און טישען
 רעם פון בעפרייאונג פאלע די פאר קאטפף ארגאנהילטען און זתיגען

 דך פאר הערשאפט, קאפיטאליסטיש^ר דער פון ארבץטער־קלאם
.ארדנונג סאציאליסטישער דער פון פערווירקלכונג
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