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New Yorkin “Palestinaa”
Kulottanut Santeri Nuorteva
H u v it t a n u t J a c o b C p iL « in
Kuvkt ju liia ra a n C cn tu rv M a g a zin e n e rik o islu v a lla

\ e w Yorkissa on enemmän
juutalaisia kuin yhdessäkään toi
sessa paikassa koko maailmassa.
Sehän on tunnettu asia. Eikä siel
lä tarvitse kauan asua, ennen
kuin huomaa tämän todenpe
räisyyden. Etenkin jos joutuu
asumaan Harlemin länsi- ja ete

läosaan. tahi vallan “ itäpuolelle”,
tahi Bro\vnsvillen etu kaupun
kiin.
Tilastojen mukaan on New
Yorkissa yli miljoonan juutalais
ta. Niiden valtava enemmistö
kuuluu työväenluokkaan, mutta
onpa joukossa kaikkien muitten
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luokkien edustajia, aina raha*
maailman huippuihin asti. Ja
vuosisatojen aikoina kärsityn
vainon kautta on tämä kansalli
suus k oh talojensa läpi säilyttä
nyt sen kaikille luokille ja ryh
mille yhteisesti kuuluvia piir
teitä, jotka kaikesta “jenkistymisestä” huolimatta antavat sil-

R u o k a tlu a lk a

le erikoisen leiman, ei ainoastaan
fyysillisesti, mutta myös hen
kisesti ja yhteiskunnallisesti.
Juutalainen aniharvoin, tus
kinpa koskaan,luopuu uskonnos
taan, kielestään, tavoistaan, — ja
ennenkaikkea
hengenheimolai
suudestaan. Eipä siltä, etteikö
uudenaikaisessa kapitalistisessa
järjestelmässä juutalainen työn
antaja nylkisi kansalaisiaan yhtä
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päättäväisesti kuin hän nylkee
muita työläisiä. Mutta siitä huo
limatta hän muutamissa seikoissa
aina pysyy juutalaisena ja tun
nustaa
yhteenkuuluvaisuutensa
juutalaisten kanssa.
Mon imilj un. Kahn, ja Strauss,
ja Wise perustelevat j u u t a l a i s i a
kirjastoja, j u u t a l a i s i a “ hyvänte-

h ik i p a ja s i ) .

keväisyyslaitoksia, tarkasti nou
dattavat juutalaisia pyhäpäiviä,
käyvät synagoogassa j. n. e.
Suomalainen palvelustyttö jou
tuessaan
palvelemaan rikasta
juutalaisherrasväkeä, saa tottua
erikoisiin ruoka-, seurustelu- y.
m. tapoihin, jotka ovat aito-juutalaisia. Hän huomaa, että jos
kin liike-elämä ja yleiset asiat
ajavat juutalaista muihin seura
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piireihin, niin aniharvoin juutalai
nen
herraskainenkaan
ottaa
omaan seurapiiriinsä muita kuin
juutalaisia. Juutalaisten herro
jen klubeihin eivät pääse kristi
tyt. Juutalainen, jos suinkin voi,
tekee liikettä vain toisten juu
talaisten kanssa.
Ja kun sattuu joku yleinen juu
talainen pyhäpäivä, esim. uusi

juutalainen, niin “jenkistynyt"
se tuttava oli, seisovan syynagoogan etehisessä valkoinen “ rukoushuivi” kaulassaan, tahi istu
jan lakki päässä syynagoogassa
kkun a n
lähellä, syventyneenä
kirkonmenoihinsa.
Juutalaisilla on eräs juhla, jota
he kutsuvat “ lehtimajanjuhlak
si. Talmudin tavat vaatinevat,

vuosi, tahi Puri m-juhla, niin New
Yorkin asukkaat saavat oikein
kouraantuntuvan todistuksen sii
tä, kuinka laajalle on siellä le
vinnyt
juutalainen
vaikutus.
Useimmat kauppaliikkeet ovat
suljetut, — muutamissa kaupun
ginosissa melkein kaikki. Kul
kien näillä seuduilla voi katsoja
jähdä tuttavansa, josta hän ei
ehkä tietänytkään, että se on

että tänä juhlana on pidettävä
jumalanpalveluksia
erikoisissa
"lehtimajoissa”, joita laitetaan ti
laisuutta varten, Juudan kansan
erämaassa vaelluksen muistoksi.
Mutta mistäpä saa sellaisia lehti
majoja suurkaupungissa, missä
ihmiset elävät ahdettuina “ tenementteihin” . Vaan yritetään
pä noudattaa suurkaupungin elä
mässä näinkin sopimattomia ta

SÄKENIÄ
poja. -Asuntoni ikkunasta kerran
näin, kuinka viereisen, vähän ma
talamman talon katolle raahattiin
muutamia lautoja, joista raken
nettiin koppi ja tämä koppi pei
tettiin jonkinlaisilla, — kuulem
ma Palestiinasta saakka tuoduil
la, — palmuniehdillä. Tuossa ko
llissa sitten aamusta iltaan saak
ka rukoili ja poniiloi miehiä, —
naiset eivät saa ottaa osaa juu
talaisten jumalanpalveluksiin, ei
vätkä ota New Yorkissakaan,
kaikista “uuden ajan tuulahduk
sista” huolimatta. Noitten mies
ten joukossa näin muutaman ar
voisan lakimiehen, joka arkielä
mässä tapasi esiintyä hyvin va
paamielisenä henkilönä, enkä tie
tänytkään sitä, että hän oli “oikeauskoinen" juutalainen.
Lieneeköhän yhtään toista kan
saa, jossa tämä vanhoista us
konnollisista traditsioneista kiin
nipitäminen olisi näin sitkeätä
ja “ ajan virtauksista” riippuma
tonta kuin juutalaisissa. Kuvaa
vana esimerkkinä voisi vielä mai
nita, että kun New Yorkissa vii
me syksynä käytiin kiivasta tais
telua Morris Hillquit’in valitse
miseksi kongressiin, niin erääksi
juutalaisten iuhlaoäiväksi koko
naan lakkautettiin kaikki agitationi ja suljettiin vaalitoimisto,
vaikka aika oli hyvin kriitillinen
ja toimistoa muuten pidettiin
auki yötä päivää. Tapahtuiko
tämä sen vuoksi, että sekä ehdo
kas, että useimmat puhujat ja
toimitsijat olivat juutalaisia ja
itse tahtoivat alistua uskontonsa
määräyksien alle, vai tapahtuiko
se vaalitaktillisista näkökohdista,
— ei tahdottu “ jumalattomuu
della” loukata äänestäjiä, joista
suuri enemmistö oli juutalaisia,
— sitä emiiie tiedä, mutta oli
niin tahi näin. — tapaus kuvaa,
kuinka tärkeänä tekijänä nämä
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vaikutukset ovat New Yorkin so
sialistienkin keskuudessa. Samaa
todistaa mm. se, että Meyer Lon
don viime vaalitaistelun aikana
sai
ehtimiseen “puolustautua”
vastapuolueen levittämiä niinkin
raskaita syytöksiä vastaan, että
hänet oli nähty syövän — sianli-haa.
Juutalaiset tuskin koskaan me
nevät
naimisiin
ei-juutalais
ten kanssa. Jos joku uskalikko
niin tekee, joutuu hän perinpoh
jaisen hoikqttauksen alaiseksi
heimolaistensa taholta. Tämän
kirjoittaja tuntee hyvin useita
juutalaissyntyisiä
sosialisteja.
Mutta hän ei tunne yjitään ai
noata, jolla olisi ei-juutalainen
vaimo.
Muut kansallisuudet nopeasti
sulavat yleisamerikalaiseen kan
saan. Toisessa ja aivan varmas
ti kolmannessa sukupolvessa hä
viää alkuperäisen kielen taito.
Mutta ei juutalaisten seassa.
*
\

Varakkaimpien jmitalaispiirien
seassa nämä erikoisuudet eivät
sentään ole ihan niin silmiinpistä
viä, kuin ne ovat varsinaisessa
New Yorkin “ Palestiinassa”,— itä
puolen ja Broivnsvillen Ghetto’ssa. Siellä tuskin kuulee muuta
kieltä, kuin “ yiddish”-kieltä, ar
motonta saksan-, venäjän-, eng
lannin- ja hebrean kielen sekotusta, joka on itä- ja keski-Europankin juutalaisten tavallisena
puhekielenä. Vain Jumaluusoppi
neet ovat perehtyneet hebrean
kieleen, jota kansan puheessa ei
ollenkaan käytettäne.
Varakkaammat juutalaiset luo
puu uskonnostaan kuitenkin sen
verran että ylä-New Yorkissa ei
suljeta
kauppoja
lauantaik
si, joka on juutalaisten “ sabbatti” . Ainoastaan “ kosher”-kau-
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pat, joissa myydään juutalaisten
tavan mukaan teurastettua "pyhää” lihaa, ovat suljetut. Mutta
itä-osa pitää kahta pyhää, — va
paaehtoisesti, kaikista aineelli- sista tappioista huolimatta, lau
antaita, ja maan tavan pakosta

man kolikon käymällä juutalais
ten perheissä lauantaisin — tul
ta sytyttämässä. Tulen sytyttä
minen on näet juutalaiselle syn
ti sahat tina. Syöminen ei toki
ole, eikä taida olla itse ruuan
tarjoileminen. Mutta tulen te-

sunnuntaita. Työläiset kyllä ovat
pakotetut työskentelemään hi
ki pajoissa lauantaisinkin, mutta
kaupat ovat suljetut ja “ oikeauskoinen” juutalainen ei tee itse
mitään työtä.
Juu talaiskort teleissä “ kristit
tyjen” lapset tienaavat muuta-

keminen on, ja tuohon syntiintäytyy
käyttää jumalattomia
kristityltä, eikä se lonkkaa juu
talaisten omaa tuntoa, enempää
kuin sekään, että kaikkien juu
talaisten syvnagoogien “janitoreina” on “ airesmanneja” , kos
ka juutalainen itse ei saa suorit--
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taa edes semmoisia töitä kuin
syynagoogan lämmittämistä ja
puhdistamista pyhäpäivisin.
*
On arkipaiväilta. Kolmannelta
avenuelta käännymme Bower’vlle, sieltä Houston katua pitkin
Essex-, Hester- ja Rivington ka
duille. Olemme “ Chet^an” kes
kellä, Katu on täynnä kaupustelijavaunuja. Kaikenlaisia tava
roita tarjotaan kimakoilla kehumishuudoilla. Vilinää ja häli
nää. Tenement ti talojen rappusil
la ja rappusten edessä, katukäy
tävillä, keskellä katua istuskelee,
innokkaasti keskustellen naisia,
vanhuksia, miehiä. Käsikädessä
kävelevät rakastuneet parit. Lap
silaumat, — ja juutalaiset eivät
ole Malthus-opin kannattajia,—
telmivät kaduilla. Sanomaton
katku vallitsee, ylinnä valkosipu
lin raskas tuoksu. “ Palestiina”
raskaan päivätyön jälkeen hen
gittää “ raitista ilmaa”.
Kadunkulmissa kokouksia. Vi
rallisia ja epävirallisia. Joku
juutalaisen union organiseeraaja
pitää puheen, — tietysti “yiddish”-kielellä. Juutalaiset ovat
edellä järjestymisessä kaikkiin
toisiin työläisiin nähden. Mutta
siinäkin ilmenee heidän kansalliserikoismitensa. Heillä on omat
järjestönsä:
Ladies Garment
\Vorkers, “Atnalgamated Gar
ment Workers”, lakkityöläisten
unio, leipurien unio, y. m., y. m.,
ja nämä kaikki yhdistetyt mahta
vaan “ United Hebrew Trades”järj estoon, jolla New Yorkissa
on satoja tuhansia jäseniä.
Sanottakoon tässä heti sekin
seikka, että tämä ei merkitse si
tä, että juutalaiset olisivat vie
raat työläisten yleiselle järjesty
miselle. Päinvastoin. Nämä juu
talaisten jäjestöt ovat New Yor
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kin unionistien edistysmielisyy
den selkäranka. Ne ovat myös
sosialistipuolueen selkäranka. Ei
teidän tarvitse muuta tehdä kuin
lukea
jotakin nimilistaa New'
Yorkin tärkeisiin työväentehtäviin osaaottavista henkilöistä,
niin
huomaatte, että valtava
enemmistö niistä kantaa juuta
laista syntyperää ilmaisevia ni
miä.
Ja tämähän on luonnollista!
New Yorkin hikipä jät ovat täyn
nä juutalaisia. New Yorkin pro
letaarisin työväestö on juutalai
nen. Ja, — tärkeä seikka, —
näyttää siltä kuin juutalainen
uskonto olisi vähemmässä mää
rässä
luokkauskontoa, kuten
muut. Se on ainakin varmaa,
että juutalaisella kirkolla ei ole
lähimainkaan sitä yhteiskunnalli
sesti taannuttavaa voimaa alai
siinsa kuin esim. katolilaisilla ja
protestanteilla.
Ja juutalaiset ovat kansaa, jo
ka haluaa tietoja. Oleilkaa tuol
la Hester- tahi Rivington-käänil
lä tuonne kello yhdeksään asti
illalla. Yht'äkkiä huomaatte ka
dun täyttyvän nuorilla miehillä
ja naisilla, jotka tulevat kaikilta
suunnilta, vilkkaasti keskustel
len. He ovat iltakoulujen käyt
täjiä. Ei yksikään kansallisuus
suhteellisesti niin paljon käytä
hyväkseen tarjona olevia ope
tusmahdollisuuksia kuin juutalai
set, Iltakoulut eivät riitä kaik
kia opinhaluisia vastaanottamaan.
Sosialistien toimeenpanemat lu
entokurssit saavat kuulijoikseen
monta kertaa enemmän juutalai
sia kuin muita kansallisuuksia.
Ja kylvö itää vuosisatojen vai
nojen kautta terästetyissä, ja su
kupolvelta sukupolveen perityis
sä aivoissa.
Astukaa
johonkin lukuisista
kahviloista, joita vilisemällä vili-
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see “ Chettossa”. Pöytien ympärillä istuu nuoria ja vanhoja
miehiä ja naisia, vakavasti keskiistellen.
Eikä sitä mistään
turhista asioista keskustella. Nämä juutalaiset kahvilat ovat oikeitä “ politillisia salonkeja”. Jo-

” 1N>11 l u i s e s s a

ku keskiikäinen, pitkäpartainen
mies istuu pöydän päässä selitellen Venäjän politikan viimei
simpiä vaiheita. Toisessa pöydäs
sä keskustellaan Mitchelin kau
pungin hallinnosta. Väitellään
mutta vakavasti, kiihoittuinntta,
joskin joskus vilkastutaankin.
Ja yksi asia on vielä sanotta-

va "Ghetton” juutalaistyöläisistii. Sitä mukaa kuin heidän lukumääränsä lisääntyy, vähentyy
mädäntyneen “Tammanyn” valta,
Juutalainen on huono vaalikarja, Ei häntä saa ryypyilläkään
houkutelluksi ääniä myymään,

k a h v i l a s s a .”

sillä yleensä hän ei juopottele.
On melkein mahdotonta tavata
juopunutta juutalaista. Mutta sen
sijaan hän ajattelee. Ja niinpä
tapahtuu aivan luonnollisesti se,
että New Yorkin ensimäinen so
sialistinen kongressimies valitaan
juutalaisten “East Side”lta, ja
että hän itsekin on juutalainen.
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Ajattelu ja kurjuuden kokemuk
set ajavat oikealle tielle. Silti
epäilemme, tulisiko “ Meyer Lon
donin piirissä” valituksi sosialis
ti, joka samalla ei olisi juutalai
nen. ..
*
LTseinrmat New Yorkin juuta
laisista ovat Venäjän ja Puo
lan juutalaisia. On jonkun ver
ran rumanialaisiakin ja unkari
laisia juutalaisia, jotka asustavat
erikseen muista. Mutta useim
mat ovat pogroomien ja nagaikan opettamia Venäjän pakolai
sia.
Venäjän vallankumous herätti
<S0 S i =
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siellä tavatonta innostusta. Oli
suuri juhla, nuo ikimuistettavat
päivät. Ja nyt vallankumouksen
jälkeen syntyy vakava kysymys:
saako New York pitää “ Palestii
nansa”. Jo nyt on lähtenyt tu
hansia juutalaisia vapaata Venä
jää 'kohti. Toisia on lähdössä.
Kuinka monta lähteneekään, jah
ka olot vähän järjestyvät. Ja kun
New Yorkin "Palestiina” häviää,
tahi
vähenee huomattavasti,
niin sen mukana häviää paljon
sitä New Yorkia, joka on tä
män päivän New York. Sen mu
kana menettää myös New Yor
kin työväenliike hyvin paljon.
----- ggp

LAULU PAIDASTA
Klrj. T H O M A S H O O D
Suom. Lauri Letonmiiki
(U us suomennos)

Kas sormin luisin ja raskain,
ja silmät verestäen
hän neuloi eestä leipäkullan
tuo vainio ryysyinen.
Tik, tik, tik:
Ylös katseen samean luo
nälkäisnä, kurjana laulaa,
on “ Laulu paidasta” tuo.

Tee työtä, työtä, työtä!
Älä päätä heikkoa säästä!
Tee työtä, työtä, työtä,
k uni s silmät puhkee päästä!
Yhä sauma ja pahe
ja pahe ja sauma vain —
mut napit vaadi ei valvontaa —
ne neulon unissain!

“Tee työtä, työtä, työtä
kukon laulu st’ alkaen!
Tee työtä, työtä, työtä
kaunis näät vo-tähtösen!
Oi. orjana olla vois
parempi pakanamailla,
miss’ autuudesta ei huolta ois —
kuin kärsiä kristityn lailla!

Oi, miehet, joilla vain
on vainio, äiti ja sisar:
jokainen lanka liinassain
on ihmiseloa pisara!
Tik. tik, tik!
näin köyhyys kiroaa!
Kun neulon ma paitaa, neulon myös.
ain kuolin lakanaa!

