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יודישער דער און מלחמה די
פאדעסטינא. אין ארבייטעיי

 פאקטאר־ א ווערענדיג טאציאליזם, דער
 ווע־ צי אריך בעדארף קאלאניזאציע, פון
 פאראייני־ וועט וואם קראפט, יענע רען
 און פראלעטאריאט, יודישען רעם גק

 אד־ פון פארמען נייע צו איהם ברענגען
"האחדות". לעבען. און בייט

 צושטע־ גרויסע א אריינגעבראכט האבק מלחמה דער פון יאהר צוויי די
 בעזוג־ א מיט מלוכות. קעמפפענדע דן פון לעבק עקאנאמישען דעם אין דונג
 ארוים־ מלחמה אלוועלטליכער דער פון רעזולטאטק די זיך האבק צארן דער

 אקארשט זיך האט ווירטשאפט איהר וואט ישוב, פאלעסטינער אינ׳ם געוויזען
*ענטוויקלק צו אנגעהויבק

 דערהויפט אויסלענדישע, די מיט פארבזנדק ענג געווק איז פאלעסטינא
 לאנדווירטשאפטליכע דערהויפט אהין אריינפיהרענדיג מערק, אייראפע׳אישע

 פון געווארק אפגעשניטען ווי פאלעסטינא, איז — מלחמה אנהויב פראדוקטען.
 ארע־ אויך אזוי דער אז דערצו, געבראכט האט מצב דאזיגער דער ; וועלט דער

 אפגע־ אינגאנצען איצט זיך האט לאנד פונ׳ם מסהר בעוועגליכער קוים מעת
שטעלט.

 דער אפגעשטעלט אויך זיך האט )עקספארט( ארויספיהר דעם מיט גלייכצייטיג
 איבער־ זענען עם ;לעבעגס־פראדוקטען גויטיגסטע די פון )אימפארט( אריינפיהר

 האט מאבט טערקישע די מחמת קרעדיט^אפעראציעס, אלע גקוארק געריסק
 ראם באנק. ענגליש־פאלעסטינישען רעם צוגעמאכט פלוצים און צוגעאיילט זיך

 תל א האט יואם היישעריקק־אנשיקעניש, די נאך דערצו צוזאמענגענומען, אלץ
 געבראבט האט — פלאנטאציעם די אין פלאנצונגען טייל גרויסען א פון געמאבט

לאגד. אין קריזים עקאנאמישען שווערק א צו
 אין מאנגעל מהמת געמוזט, האבען קאלאניסטען טייל מעהרסטע דאם

 וואט פעלדער, און גערטענע• די פין בעארבייטונג די בבלל אפשטעלק מיטלק,
ארבייטסלאזיגקייט. שייערעד א צו געבראבט לטוף האט עט
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 נוי־ די פון פרייזען די זיינען אומשטענדען, אזעלכע ביי געוועהנליך, ווי

 1915 פין סוף צום למשל, טייער. זעהער געווארען לעבענס־פראדוקטען טינסטע
 ,600% מיט נאפט געווארען, טייערער 133% מיט מעהל אויף פרייז די איז יאהד

 האט דעם, אויף קוקענדיג ניט און טייערער. 1000% גאנצע מיט צוקער און
 בע־ די אופן. שטרענגסטען אויפ׳ן געמאהנט בעשטייערוננען איהרע מלוכה די

 מיליטער־מאכט דער פון געווארען צוגעצויגען מאהל רוב דאס איז פעלקערונג
 האט קאלאניעס יודישע די אין ;ארבייטען געזעלשאפטליכע פארשיידענארטיגע צו

מויל־אייזלען. די און פערר די רעקוויזירט פעריאדיש מען
 עיקר דער ;הילף צו פאלעסטינא געקומען זיינען לענדער דייהע א אמת,

 אריינצופיה־ אנ׳ערלויכעניש אויסצו׳פועל׳ן געלונגען ס׳איז וועלכער אמעריקא, —
 בים־ פראדוקטען. מיט אנגעלאדען דאמפפער־שיפען אויסלענדישע לאנד אין רען

 עם ווי מינימום, א ביז געפאלען שטיצע פון צופלוס דער איז אבער לעבווייז
 ס׳איז און ;פרעסע יודישער דער אין בעריכטען פובליקירטע די פון זעהן צו איז

 ״16^18011 (1. 0. .4). ווי ארגאניזאציע, רייכע אזא וואם ניט, חידוש קיין
 געהאט ניט מיטלען, אין מאנגעל צוליעב׳ן האט !0101118811011€ .^88001811011 “

 אויך נעמוזט האט זי בעאמטע, איהרע שכירות אויסצוצאהלען מענליכקייט די
 הילף מעדיצינישער פון אנשטאלטען די שול׳ען, די סובסידירען צו אויפהערען

וו. א. א.
 יקרות דעם און ארבייטם־לאזיגקייט דער פון געליטען האט בעזונדערס

 וועהניגער מעהר געהאט האט קאלאניסטען רוב דאס ארבייטער-קלאס. רער
 גע- אויך זיינען הענדלער די ביי פיה. די פאר פאשע און זיך, פאר עסענווארג

 פאר־ שפעטער האבען זיי וועלכע סחורות, אויסגענגעבליבענע אנהויב צו׳ם ווען
 גרעם־ דער אין געבליבען אבער זיינען ארבייטער די ריוח. גרויסען א מיט קויפט

 ווען ניט ווען נאך איז שניידער טיילויייז בלעכער, שוסטער, פאר נייט. טער
 דערהאל־ צו מעגליכקייט די געשאפען האט וואס ארבייט, ביסעל א צונעפאלען

 זעל־ פריהער זיינען וואם — בעלי־מלאכות מינים אנדערע די ;חיות דאס טען
 מאליארעס טשעסלער, שטיינהאקער, ביישפילג צו׳ם ארבייטם־לאז, געווען טען
 וואס זיי, פון צאהל היבשע )א בוי־ארבייטער פון קאטעגאריען אנדערע אלע און

 א אהן משפחות זייערע מיט נעבליבען זיינען חיפו( און יפו אין געלעבט האבען
ממש. ברויט שטיקעל

 יודישע די געבליבען זיינען אנ׳ערגערן, נאך אין ניט אויב מעמד, אזא אין
 גרויסע א געווען איז יאהרען פריהערריגע די אין קאלאניעס. די אין ארבייטער

 די פאקען און סארטירען, קלייבען, בעת׳ן ארבייטער־הענט, אין בעדערפעניש
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 געווא־ תל א איז פלאנטאציעם די פון רוען צייט, דער אין איצטער, ;מאראנצען
 זייערע מיט אליין קאלאניסטען די האבען היישעריקען־אנשיקעניש, דער צוליב רען,

 בלא אויסגעקומען איז ארכייטער די ארן אפגעטאן ארבייטען אלע די משפחות
הונגערן. צו גוזמא,

 פין איינער אין מיר ליינען — ארבייטער די פון זיך דערנעהרען "ראם
 לינדזען־קרופניק, אדער בעבלאך, פון באשטעהט — פאלעסטינא פון ידיעות די

 זיך טרעפט עם בטעמ׳ען. צו עסען דאם כדי דערצו, עפים אהן ברויט, אהן
 א פין משך אין צוויי אדער טאג איין ארבייטען צו ארים קומט עם אז אפט,

 בפח ניט זיי זיינען הונגער, ליידענדיג און געעסענערהייט, ניט וואך גאנצער
 מעג־ די האט קאלאניפטען צאהל קליינע א *נא ארבייט. דער צו ארויסצוגעהן

 ויעל־ מיט באנען, די און ;במזומנים ארבייט דער פאר בעצאהלען צו ליכקייט
 דעט אין ווערט דעם פארלארען בבלל האבען געוועהנליך, אויס צאהלט מען כע

קראמען." די אין גאנג
 קיין ניט כעקומען ארבייטער "די אז זיך, דערצעהלט ידיעה אנ׳אנדער אין

 אנהויב געווען, מתחייב זיך האבען וואם געזעלשאפטען, די פון סובסידיען שום
 זיינען וואס געלד, סומען קליינע די אז און ארבייט", זיי פאר שאפען צו מלחמה,

אויסגעלאזען. זיך האבען ארבייטען, געזעלשאפטליכע אויף געווארען אסיגנירט
 קראפט גאנצער דער מיט זיך האט וראם יקרות דער ארבייטסלאזינקייט, די

 האט פאלעסטינא, פון ארבייטער־באפעלקערונג דער אויף ארויפגעלעגט משא און
 רע־ טערקישע די ;בערינגוננען פאליטישע שווערע די פון פארעדגערט נאך זיך

 אר־ יודישע יונגע די דערשטיקען און אויסצוראטען אנגענומען זיך האט גירונג
 יודישץר דער פון ראש דער אוואנגארר, דער איז רואם בייטץר־ארגאניזאציע,

 סא־ די פון דורכפיהר^ר איינצינער ד^ר אייך און פאלעפטינא, אין קאלאניזאצי^
לאנד. אינ׳ם איד?ץן ציאליסטישזן

 קרי־ דעם פארלייכטערן צו געטאן ארבייטער יודישע די האבען זשע רואם
 פ-א־ און זעלבפטעטיגקייט זייער אויפגעדריקט זיך האט בעצם, וואם, אין ? זים

סאלידאריטעט? ל^טארישער
 ארגאניזאציעס, אויפלענדישץ די מכה זיך האנדעלט עם וויפיעל אויף

 ניט זענען רואם און פאלעסטינא, פון אפנעשניטען זיי האט מלחמה די וואס
 פאלעסט? די מיט פארבינרונגען פ׳איז וועלכע אונטערצוהאלטען ביכולת געווען

 אויפגע־ גארנישט—ציון פועלי אמעריקאנער די חוץ א—האבען ארבייטער, נער
 צייט נאנצער דער פאר זיינען וואם געלט, סומען קליינע די פרט. דעם אין טאן
 ארכייטער־פאנד פאלעסטינער דעם געווארען איבערגעשיקט מלחמה דער פון
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 פרא־ זעלבע די אבער זאלען מיר אויב ווערען. גענומען ניט חשבון אין קענען

 גופא, פאלעסטינע אין ארבייטער־ארגאניזאציעם יודישע די בנוגע שטעלען גען
 עם וואם אלץ, אז אפענטפערען זיי פאר דרייסט און ענטשלאסען מיר קענען

 אויסצר געווען בכח זענען זיי וואם אלץ, אז געווענדט, זיי אן נאר זיך האט
געטאן. זייא האבען—ריכטונג דער אין אויפטאן און פיהרען

 פראפעסיאנעלע עקזיסטירט פאלעסטינא אין האבען מלחמה דער פאר נאך
 יפו׳ אין וכדומה. בוי־ארבייטער שניידער, שוסטער, סטאליערם,. פון פערבאנדען

 ארבייטער־קלובען, פונקציאנירט האבען קאלאניעס אייניגע אין און ירושלים אין
 ר"׳; "השוט — יוגענד יודישער דער פון פערבאנד דער עקזיסטירט האט עם

 גרונד, פאלעסטינער פון אנגעזאפט געווען איז וועלכער געשאפען, זיך פון אליין
 כבוד פונ׳ם וואך דער אויף געשטאנען איז און קולטור, אגרארער האלב איהר

 עק־ שוין האט יאהר אכטען דעם קאלאניזאציע. יודישער דער פון עתיד און
 וואם טערקיי, אין ארבייטער־פארטיי סאציאל-דעמאקראטישע ערשטע די זיסטירט

 ־אר יודישע די פון עלעמענטען בעוואוסטזיניגערע מעהר די פעראייניגט האט
י בייטער־מאסען.

 רע־ טערקישע די האט אויסגעבראכעז, איז מלחמה די ווי דעם נאך גיך
 טוער אקטיווע די מיטלעץ המיני כל מיט פארפאלגען צו אנגעחויבען גירונג
ארבייטער־בעוועגונג. דער פון מנהיגים די און ציוניזם, פונ׳ם

 פאר פאראורטיילט מען האט ארבייטער־פיהרער די פון טייל גרעסטע די
 אינ׳ם צוזאמענפאהר פארטייאישען עפענטליכען דעם אין אנטיילנעהמען זייער

 אין פארשיקט זיי מען האט אופן אדמיניסטראטיווען אויף׳ץ און יאהר, 1910
 פו־ גלייכצייטיג פאראררענט האט מאכט מיליטערישע די פראווינצען. ווייטע די

 דאס מיטגלידער זיינע ביי צונעהמען און שומר" "ה דעם נאנדערצולאזען
געורעהר.

 אויסגעפאלען איז פארפאלגונגען שווערע אויסערגעוועהנליך באזונדערם,
 יודישען דעם ארום גרופירט זיך האבען וועלכע ארבייטער, די פון גורל אויף׳ן

 דאזי־ דער איז מלהמה אנהויב סאמע אין "האחדות".—ארגאן סאציאליסטישען
 מיטארבלטער אייניגע און רעדאקטאר דער געווארען, פארמאכט זשורנאל זער

 וועלענ־ ניט פארשיקונג. צו—טייל תפיסה, צו טייל—געווארען פארמשפט זענען
 לע־ דאם ווערען אנטשוויגען זאל מאמענט פאראנטווארטליכען אזא אין אן דיג,

 פריי־איבערגעבליבענע די האבען ארבליטער, יודישען דעם פון ווארט בעדיגע
 דעם געהאט אבער האבען ז? זאמעל־ביכלאך. קליינע ארויסצוגעבען בעשלאסען

 זאמעלביכעל צווייטע ראם נאר ווי "האחדות": דעם פון מזל ביטערען ן^לבען
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 גץ־ איבץרגץגץבען רעדאקציע גאנצע די איז רערזעהן, וועלט ליכטיגע די האט

 צו דזש^מאל־פאשא הויפם>קאמאנדיר פונ׳ם פארארד^נונג ר^ר לויט—דואר^ן,
 ארבךטער־ דער זאמלוננען, די פון רץדאקטאר ד^ר געריכט. מיליטץרישען דעם

 אנטיילנעהמעץ פאר׳ן נאך, פריהער פון איז וו^לכער זרבבל,—שריפטשטעלער
 פארבץ־ ד^ר אין זיצען צו יאהר א אויף נעוואר^ן פארמשפט צרטונג, דער א:ץ

 העע אויסל^ב^ן צו געווארען פאראורטיילט מאהל ראם איז—סץרונגס־טיורמע
 מען האט מיטארברטער איכערימן די (* קאטארגע אייביגער ד^ר אויף יאהר^ן

תפיסה. טערמינץן געהערינע מיט יעד^רן אנגזןטרלט אויך

אמעריקע. אין איצטער זיך געפינט אין אנטלאפען, איז זרבבל *(

 פונ׳ם זיך אפצוזאג^ן ארבלט^ר יודישען רעם אויסגעקומען איז דאמאלסט
 מעהר מיט זיף זי״י האבען אבער רערפאר פרעסע. אנ׳אץגענע האבען צ• העיון

 עקאנא־ געווארענע חרוב די בויען, צו צוריק צונויפצושטעלען, גענומען ענערגיע
ארבץטס־לאזע. די פאר שטיצע און הילף שאפען צו און ארגאניזאציעם, מישע

 רעם דערגרץכען צו נעווען עם איז לייכט אזוי ניט אז זיך, פארשטעהט
 ארבדטער־אר־ ענטוויקעלטע ברייט טיט לענדעד, אנדערע אין אויב ודייל ;ציעל

 אלוועלט־ דער צו צוגעירייט נעווען ניט פראלעטאריאט דער איז גאניזאציעס,
 זעלבסטפאר־ פאלעסטינא, אין פראלעטאריאט דער איז—קאטאסטראפע ליבער

צוגעגתיט ניט לחלוטין פארטיי, ארברטער שוואכ^ר זיין מיט שטענדליך,

 וו^ן שווער^ר, נאך גץווי$ן וואלט הילפס־טעטינקייט די ארגאניזיר^ן צו
 1909 אין איז וואס א״בייטער־פאנד, פאלעסטינער דער הילך• צו ניט ס׳קומט

 סאציאלים־ יודישען אלוועלטליכ^ן פונ׳ם קרעפטץן די דורך געווארען בעשאפען
 חורבן אלנץמיינץם און קריזיס שארפסטען פינ׳ם מאמענט אין פ^רבאנד; טישען

 ארגאניזא־ גרויס^ זיין און ראליע, וואוילווירקענרע זיין ארויסגעוויזען זיך האט
 ארביי־ פאל^סטינישען פונ׳ם ביורא דאס אז זיך, פארשט^הט ציאנם־וויבטיגקייט.

 אלע פון ארגאן צעגטראלער ד^ר נעווארען אינגיבען איז יפו אין טער־פאנד
ארבייטער. יודישע די פון התחלות און מעשים

 אויפנעהערט האבען געלד־מיטלען וואס [ דעם, מחמת—צייט ערשטע די
 בעשרענקט און ג^ענגט שטארק נץווען ביורא דאם איז—אייראפע פון ציפליס^ן צו

 בא־ נעמוזט ניורא דאם זיך האט דעריבער הילפם־טעטיגקייט, איהר אין
 ד^ר מיט און אויסקונפטס־יריעות, ארויסנעבען ארבייט, שאפען טיט גרעניצ^ן

 אמעליארא־ רייהע א אויסצופיתלץן בכדי ארטעלען, ארבייטעך פון ארגאניזאציע
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 ארנאניזירט זיינען וועלכע מלאכות( באארבייטונג ץרד )אויסער ציאנס־ארבייטען

 הילף־קאמיטעט. אמעריקאניש^ן דעם און נאציאנאל־פאנד יורישען פונ׳ם געווארן
 אין ביורא דאם איז אמ^ריקץ, פון אנגעקומען איז שטיצע ווען ץרשט, שפעטער

 רויהע איינצוקויפען ארבייטער די קרעדיט מיט העלפען צו געווען שטאנד
 אויך ביורא דאס האט צייט זעלבער דער• אין אינסטרומץנטען. און מאטעריאלען

 צו ארבייטער קוואליפיצירטע פון הילף דץר מיט שטעדט די אין מיטגעהאלפען
 און געזעלשאפטלימן אויסצופיהרען צוועק רעם מיט קאאפעראטיוון ארנאניזירען

 פא־ פונ׳ם חילף דער מיט צוזאמען אויפגאבץן, פריוואטץ ארבייטען, פריוואטע
 פראפעסיאנעלע די און ארבייטער־קלובען די פון ארבייטער־פאנד, לזןסטינישען
 לייה־אין־ ארגאניזירץן צו שטעדט פארשידענע אין געלונגען איז פערבאנרען

 ארבייטער־עלעמענטען, די ווענדען זיך קענען עם וועלכע צו שפאר־קאסעם,
 אויסגץהאלפען ביורא דאס האט רעם חוץ א שטיצע־אנגעלעגענהייטען. ווענען

 סומען בעשטימטע זיי פאר אסיגנירענדיג ארנאניזאציץס, קאאפעראטיווע אייניג^
 די פאר אחריות די זיך אויף נעהמען מיט׳ן—טיילווייז און משכנות, אלם געלד,

קרעדיט־אנשטאלטען. די אין ארגאניזאציעם קאאפעראטיווע דאזיג?
 לאנד־ווירטשאפטליכע די ארויסגעוויזען אניך האבען ענערגיע פיעל

 הא־ וועלכע וו. א. א. דגניה מרחביה, ארבייטער־דערפלאך: די פון קאאפעראטיוון
 וואס—און מילך, קרייטעכער, גרינס, ברויט, שטעדט די אין צוגעשטעלט כען

 נויט־בעדערפני־ די דערלייכטערן צו אופן אזא אויף מיטגעווירקט אויך האבען
ווער^ן. געלינדערט זאל יקרות דער און לעבענסמיטלען, די אין שען

 געגרינדעט זיינען וואם ארבייטער־קאאפעדאטיוו׳ן, די האבען אורהא אגב
 בעלי די מיט אבמאך לויט׳ן—זיך אויף נענומען קאלאניעם, די אין געווארן
 די און גערטענער די אויף געבען צו אבטונג—פלאנטאציעס די פון הבתים

באיארעם.
 אר־ די דורך זענען ערד־ארבהטער־חברות און פראדוצירענדע די חוץ א
 נעברויכם־ פיעל נעווארען ארגאניזירט קאלאניעם און שטעדט די אין בייטער

 ירושלים, אין ארבייטער־פאנד. פאלעסטינער פונ׳ם הילף דער מיט קאאפעראטיווען
 איינגעאר־ זענען קאלאניעס פיעל אין אויך ווי שטעדט אנדערע און חיפו יפו,

 מיט וועשערייען בעקערייען, קאאפעראטיווע ארבייטער־קיכען, געווארען דעט
 דער צו אנטיילנעהמער; די צוישען ארבייטם־פארטיילונג גלייכמ^סיגער נארמאלער

 האבען ארבייטערינס די ארבייטסלאזע, די נעווארען צוגעצוינען זענען ארבייט
 צו צוועק דעם מיט חברות קליינע^זרארוצירענדע אין ארנאניזירט רעם חוץ זיך

גרינסן. פלאנצען
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 ערשטץנם, :ציעלען צוויי נץווארען דערגרייכט זץנען אופן אזא אויף

 נע־ שוואבער איז—צווייטץנם און ארבייטם־לאזיגקייט, די געווארען קלענער איז
 האט אלץ דאם לץבענס־פראדוקטץך נויטינסטע דיא אויף יקרות דער ווארען

 מצב דץם פארבעסערט טיילווייז ■און קריזים, רעם פארקלענערט ממשות׳דיג
ארבייטער. יודישען פורם

 ארביי־ פיעל האבען פאקטען, דערמאהנטע דיא מיט אקיצוזאמענהאנג
 עם ד פאר זענען איבץרגעבליבענע דיא נאר לאנה ראם פארלאזען גץמוזט טער

 אויף קוקענדיג ניט פאזיציעס, זייערע אויף שטארק זיך האלטען און קאמפף,
 יאהר צוויי בעדינגוננען. עקאנאמישע און פאליטישע שווערע אויסערליכע די
 פארטיידיגענדע פראנטען, צודיי אויף קאמפף א קאמפף, א ץנץרגיש יהרץןזייא6
 מא' ברייטע דיא פון רעכט ראם און ארבייטעה יודישען פונ׳ם אינטערעסען די

פאלץסטינע. אין אריינצואוואנדערן פאלק יודישען פונ׳ם סען
 דץם מיט לץזער דעם ב^קאנען צו נויטיג פאר געהאלטען האבץ; מיר

 און פאלעסטינץ. אין ארבייטער יודישע די פון האפענונגען די מיט און קאמפף,
 פאר—איז ווןלכער פאל^סטינ^ר־ארבייטץר־פאנה רעם פון טעטיגקייט רער מיט
 ארביי־ יודישע די ביי סאלידארישקייט פראל^טארישץר פון סימן א—אליין זיך

לענדער. אלץ פון טער
 אונזץר ארויפזאגען וועלץן מיר וואלטען ארטיקעל, פונ׳ם ענדץ דער ביי

 ענטשלא־ זיין מיט שטארקץן נאר צאהל, אין קליינעם דץם אנערקענונג, טיעפע
 האלט פאזיציעם, זיינץ ניט פארלאזט וואם אוואננארה יודישען פונ׳ם סענהייט

 אידעאל שטראהלץנדען פונ׳ם נאמען אינ׳ם קלאסען־קאמפף, פון פאהן דו הויך
פראלעטאריאט. אלוועלטליכען פון

האפ. 4-5 פרייז


