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װ. װ. א. דער פון עםהיק די
דזשיאװאנעטי. ארטהור פון

 אזא פאר ניט הקױם זכות קיין זעהען װאס מענשען פאראן
 האט װאם ארגאניזאציאן אן — װ. װ. א. די װי ארגאניזאציאן

 אונרעכט און רעכט װעגען פראגע די אז ערקצעהרעז, צו חוצפה די
 איז ארבײט און קאפיטא^ צוױשעז קאמפה מאדערנעם דעם אין

 איהם דארױ עםל, ארבײטער׳ם דעם זיין, נישט דארף אדער נישט,
קימערען. נישט

 מעטאפיזישע קיין אין אריינצאזען ניט דא זיך געה איך
 װאס אמת דעם פשט׳^עך און דרײד^עך מיט באװייזען צו חקירות

 ארבײטער־באװעגונג דער אויםערהאצב אז אויבעךאויױ, פון איעגט
 איך ;אידעא^יזם שעפפערישער ליין נישטא צו־טאג הײנט איז
 וצדקתך קינםטיציך־־טעארעטישע קיין אױפשטעיצען נישט אויך געה
 1פו אועערעכטיגקייטען און פארברעכענם צוקינפטיגע א^ע פאר

 דער פון באציהונג די טאכען אר5ל ביצויז געה איך ;װ. װ. א. די
 אנגע־ איצגעמיין דעם צו ארגאניזאציאן ״שרעל^יכער״ דאזיגער
 װע^כע אויף טעמים צויציעב . שוא-ןן־ערוך. עטישען נומענעם

 צו זוכען נישט דא איך װעצ אפשטע^ען, שפעטער מיך װעיצ איך
 װעל און געגענקיצאנגען מיט שטאנדפונקט מיין פארענטפערען

 באויז װעא איך רעכטצופערטיגען. זוכען נישט אפיצו אויך איהם
 רעכט װעגען פראגע די אז טעאריע, קורץ־געפאםטע די ענטװיק^ען

 פרא^עטאריאט׳ם רעװא^וציאנערען דעם ניט איז אונרעכט און
זאך. זיין נישט עםק,

 קאנען מיר נישט און װיצען מיר נישט אז זיך, פארשטעהט עם
 און רעכט איז עס װאם דעם װעגען רעטעניש אײבינע דאם ?ייזען
 דער אױפמערקזאמקייט קײן שענקענדיג נישט אונרעכט. װאם

 די לאן אין שטע^ען גיצייך דא מיר וועיצען מאראא, טעא^אגישער
מעג^יך־גרעםטער דער צו פיהרט װאס טאט יעדע אז באהױפטוע,
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 דעם פון מאטעריעלער, וױ גוט אזוי ױיםטיגער צופרידענשטעלונג,
 א איז מיט־מענשען, זײנע צו און גופא זיך צו באצוג אין יחיד

 פארקעהרטער א אין פיהרט װאם אבער טאט די ;טאט גערעכטע
אונגערעכטע. אן איז ריכטונו.,

 עגאאיםטישען געװיםען א מאראל יעדע דאך האט אלעם נאך
 זעיצבםט־ פון מאראל די מאראל, קריסטליכע די אפילו ;אינהאלט

 דער הינטערגרונד. עגאאיםטישען אן אױך דאך האט פארנײנונג,
 בלויז ליעגט מאראל־לעהרען אנדערע די און איהר צװישען חילוק

 הבא. ב5עוי אן אויר הזה עולם דעם פארטױשט זי װאם דעם אין
 א פון געהערט נישט ?־ינמאל נאך מיר האבען טא?ע דערפאר

 קאן אין שטעלען זאל װאם נישט, געװים גלח א פון הײיציגען,
 מיט־ זײנע םון ליעבע רי געוױנען צו אום הבא עולם חאק זײן

מענשען...
 באמיהונגען די דורך באשאפען װערען װערטהען מאראלע

 פאר־ מאטעריעלע זײנע פון םכום דעם צוצופאםען יחיד דעם פון
 װעא־ אין װעלט גייםטיגער דער צו אויפטואכצען און העלטניםע

 א װאיצט פערזענליבלוײט. זײן פארםאלקאטען צו זוכט ער כער
 גופא, זיך אין פארפ^לקאמענונג ידאזיגע די געםינען געקאנט מענש

 ניט װאלט דאן װײל געהאט, נישט מאראל שום קיין מיר װאלטען
 צ.י אדער מיטמענשען זײנע צו איהם פון צובונד שום קיין זיין
 אלזא, אנשטרענגונג, דער אין לעבט. ער װעלכער אין סביבה דער
 שטופע העכסטע די דערגרײכען צו אום מאבט מענש דער װאם

 נויטװענדיג־ די געבארען װערט ענטװיקאונג, אינדױױדועלער פון
 װעגען באגריע!? דער פאלגיליך, און, זעלבסט־באשרענסונג פון קייט

אונרעכט. און רעכט
 עקא־ אוים׳ן אריבער באגריןז דאזיגען דעם טראגען מיר װען
 ארויםגאנג־פונקט דער איז װאם פעלד דעם אויף פעלד, נאטישען

 מאםע א צײט יעדער צו מיר געפינען אונטערזוכונג, אונזער פון
 פאטאלא־ זאנאר אדער פםיכאלאגישע אינסטינקטען, געפיהלען,

 זא:אר (צײטענוױיז אונאױפהערליך קעטפפען װאס נײגונגען, גישע
 אינטערעסען) מאטעריעלע די פון געזעץ אײזערנעם דעם געגען

 כדי אידעעלען דעם מיט מאטעריעלע דאם באהעפטען צו אום
סאציא־ זאפארטיגער זײן צו יחיד דעם צוצופאםען פאלשטענדיג
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 װי אבער אזוי מאראיל. יעדע באשטעהט דעם אין םביבה. ער5
 באדיגגונגעז, ער^נאמישע נײע דאנק א סביבה, סאציאאע די

 אונ־ צו באװאוםטזיניג — אויך זיך ענרערען אזוי זיך, ענדערט
 מענשען צװישען פארהעיצטניםע מאראלע די — באװאוםטזיניג

 ער־ ג״םטיגע אונזער אז אויך, דאם באװײזט צופעיציגערװײזע
 מאטעריעלער םון מיט^ען און װעגען די אן אפ הענגט ציהונג

ט זי אז און פראדוקציאן ^ ױ טו זײ. מיט צוזאמען זיך ענ
 בא־ נאך רייהע דער נאך האבען ענדערונגען עקאנאמישע

 צולעצט װ. ז. א. שבט דעם ,שטאם, דעם פאמיי^יע, די שאפען
 װאם עס קומט טאקע דערפון נאציאן. די באשאפען ,זײ האבען

 שבט־ א דאן מאראא, הױזליכע א םריהער געהאט האבען מיר
 פאטריאט״זם. דעם צו^עצט און פ^יכטען בירגעריציכע דאן מארא?,

שען דעם פון ענטוױק^ונג די האט היינט־צדטאג  פרא- ע^נאמי
 די פארטיעפענדיג און אינדוםטריע גרויס די באשאפענדיג צעם,

 פון קרעפטען שאפענרע און ^ײטענדע די צװישען גרענעץ־^יניען
 — געזאגט בעםער — אדער ארויםגערופען, פראדוקציאן, דער

 דעריבער מוז מען קיצאםען. די געגעגזאץ, שארפען אין געבראכט
 מא־ הײנט־צו־טאג׳יגע װירק^יכע, א געפינען צו זעהן און זוכען
,̂  אן עפעם צו נישט מענשהײט, דער צו באצוג אין נישט ראי

 דעם בײ ״מיטמענש״ באגריעף דער (װי באגריעו* אבםטראקטען
 אין נאר םאצי^אג), םדע ביי ״פאלק״ באגריף דער און אג5טעא

 אקטיװםטער און ?עבעדיגםטער דער צו ם, א ל ק צום באצוג
 עק־ מאםע, אײנהײט^יכע אן אצם מענשהײט, די װירהיציכקייט.

 ארויםצוזעהן זי אן קוים פאנגען (מיר ניט דערװ״יצ נאך זיסטירט
 קאנען דעריבער און ראםען) און נאציאנען אםען,5ת< די הינטער פון

 מארא^- באשטימטע קײן אװעקשטע^ען נישט דערװ״א נאך מיר
איהר. צו פארהעיצטניםע

 א-5ס א דעריבער, איז, אונזערע 5מארא הײנטיגע גאנצע די
 מיטע?־ א מאראא, קאפיטאציםטישע א האבען מיר סען־מאראל.

 נעהמען מיר װען מארא^, עטארישע5פראי א און מאראא אםע5ק
 הײנטיגער דער פון טײיצען וױכטיגםטע דריי די ב^ויז אכט אין

 ציהה. באשאפען האט מארא^ יםטישע5קאפיטא די געזע^שאפט.
די און דעמאקראטיע, באשאפען האט מארא^ מיטע^־קיצאםע די
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 דער אום סאלידאריטעט. באשאפען האט מאראל פראלעטארישע
 אנהאלטען ער מוז צדקה, זײן אנװענדען קענען זאל קאפיטאליסט

 ,,א• זאל מיטעל־קלאסע די אום ;פראפיטען און עקםפלואטאציע
 קאנקודענץ. פאראײביגען זי מוז דעמאקראטיע, באפעםטיגען נען
 סאלידאריטעט, פון ענטוױקלונג דער מיט קלאםע, ארבײטער די

 אוז קאאפעראציאן און גלייכהייט אײנצופיהרען בארופען װערט
קלאסען. צװײ אנדערע די אונטערברענגען דעריבער מוז

 אפצוהיטען האבען זאלען ארבײטער די װאם אזוינם נישטא
 נאטירליכע זײערע פארוױרקליכען צו אום ותאלטען5אויפ« אוון

 טאקטיק, זײער אז געדרונגען, איז דערפון שטרעבונגען. עטײטע
 אינדױױדועלער זייער פון פראגרעס גאנצער דער טאטען, זײערע

 אינ־ נויטװענדיגערװייז־!, מוז, פארפאלהאמונג, קאלעקטיװער און
 די ט י מ צוזאמענשטױס אין קומען און פון זיך טערשיידען

 האב׳גן קלארןען צװיי אנדערע די װאם מאםעץ און װאגען מאראלע
 עקאנאטישע, זייער דערגרייכט שוין האבען װאס און באשאפען
 גע- הײנטינעי דער אין פאלקאמענהייט גייםטיגע און םאציאלע

זעלשאפט.
ארבײ־ אונז, ריהרט שטאנדפונקט, אזא פון ארויםגעהענדיג

 װײל אונרעכט, און רעכס פון פראגע די אן ניט גאר שויז טער,
 דעם פון אױםהאלטונג דער צו פיהרט װאם אלץ אז גלויבען, מיר

 און ט כ ע ר נ ו א איז םיםטעם עקאנאמישען עסזיםטירענדען
 עקאנאמישע עקזיםטירענדע דאם אז דערצו, פיהרט װאם אלץ אז

 פאר־ זאל פלאץ זיין אז און װערען אומגעשטירצט זאל םיםטעם
 אןי םאציאלער אויח שטיצען זיך זאל װאם םיסטעם אזא נעהמען

רעכט. איז גלײבהייט, עקאנאמישער
 מאכען װ. װ. א. די אז דרינגען, דערפון מען מעג און מען קאז

 כלי־זין און מיטלען םון אויםװאהל דעם איז אונטערשיעד ק״ן
קאפיטאליזם? דעם געגען ?אמפף זײער אין אן װענדען זײ װאם

 וג וג .א יד אז דרינגען, דערפון מען מעג און מעז קאז
 מיט אנפאנגענדיג אנגריודקאמפף, םון פארם יעדע פאר זײנעז

? גװאלד״טאט םיזישע מיט ענדיגענדיג און סטרייק דליכען1פרי
 טאר מעז און יא מעג מען נישט; קאן מען און יא 1הא

* נישט.
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 רעװאלוציא־ דער םון פיאאזאפיע די איצם םינדיקאליזם, דער
 פיקם־און־פאר־ קײן נישט ענטהאלט ארבײטער־באװעגונג, נערער
 און קאמפף פון מעטאדען פארשיערענע די צו באציהונג טיגע

 װעט םיטואציאן נײע יעדע אז באהויפטעט, ער זעאבםטשוץ.
 ארבײטער, די פון אינםטינקט געזונטען דעם דורך במייצא, שוין

 טיט־ די און קאמפו» פון פארמען ענטשפרעכענדע די ארויסרופען
געװינען. צו קאמפף דעם װע^כע דורך ילען

 ע5א אונטער איז סינדיקא^יזם דער אז אמת, נישט איז עם
 פא<ש איז עס װי פונקט אקציאן, פאאיטישער געגען אומשטענדען

 נישט פרעיייגט ער אױב אקציאן. דירעסטע געגען איז ער אז
 פאר־ מאראלען א אױם נישט דאם איז גװא^ד־טאט קײן עפענטיציך

 עק־ דעױ אלפ גװאלד־מיטצען, 5װײ נאר ׳אױ.ר געגען אורטייא
 רעאהציא;, מאראלער פון אויסדרוק אױםעראיכער םטרעמםטער

 ?ינםט־ דורך נישט און װערען ארויסגערופען אינסטינקטױו מוזען
 װעט אנשטרענגונג מינדעםטער פון געזעץ דאס מיט^ען. איגע
 גװאלד־ קײן סיט זיך זא־ל ער אז אונטערזאגען, שױן ארב״טער דעם

 די אז דערצו, קומען װעט עס אבער װען באנוצען. נישט מיטי^ען
 װעט רעזו^טאט נעװינשטען א דערגרייכען צו נויטװענדיגקייט

 ער װעט דאן נױטװענדיג, דורכאוים פאר מאכען מיט^ען אזעיצכע
 אדער שטױס מינדעסטען דעם אהן זיי, פאר נעהמען במ^יא זיך

 ארבײטער דעם װערט װאם מיטע^ א אילס דערצו. אנשפרוך
 נישט אוםן באין קאן װאם אזא א^ס און ארויםגעצװאונגען נישט

 און רעכט נישט נװאא־־טאט די איז װערען, פאראױםבאשטימט
 אדער אוננויטיג, אדער נויטיג, אדער איז זי אונרעכט; נישט

 אפ אינגאנצען הענגט װאס זאך א — צװעקאאז אדער װירקזאם
 אימ־ זײנען איציין אומשטענדען נאר װאם און אומשטענדען פון

באשטימען. צו שטאנד

 האנװענציאנע^ע פאראן זײנען עם אז נישט, אײקענט קיינער
 אלעמען פון װעניגער אדער מעהר זיינען כע5װע עטיק, פון געזעצען

 זײ 5װיפיע אױף פיעיצ אזוי אױױ געזעצע, דאזיגע די אנערקענט.
 עקאנאמישע די פון גאנג אונפארענדיציכען דעם נישט הינדערען

שבת׳ניקעם שומרי פון אפגעהיט אזוי פוגקט װערען פראצעסען,
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 די פון װי שטאיל־טראםט דעם פון ארמעע, דײטשער דער פון װי
 א^גע־ כמעט װערט ביישפיעיצ, צום מארד, דאבע^יו. דאבעיצױ אי

 און גנבה װעגען איז זע^בע דאס אונרעכט. אלם באטראכט מײן
 די כע5װע געגען א״גענטום, נוצ^יכען פון צושטערונג דער װעגען

 יעדע װי געשטימט געגנעריש אזוי פונקט איז דאבע^ױ דאבעאױ אי
 פאר־ נישט אבער מען טאר עם5א דעם בײ םאםייעטי. רעליגיעזע

 ל■געזע דעי• פון באשיצונג די זע^בםט־פארטיידיגונג, אז געםען,
 אין מאדד צו זיך באציהען נאציאן א פון האיצטונג די און שאפט

 לויעי• בארעכטיגטער א צו װי פע^ע אונפארטײדאיכע געװיםע
 נישט ערלױבט ביישפיעא, צום קריעגם־מארא^, די װענדיגקײט.

 גע• באר אבער האלט זי אייגענטום, שונא׳ם דעם ראבעװען צו
 שונא׳ם דעם קאנפיםלירען צו נויטװענדיג אבםאלוט און רעכט

פא,זיציאן. זײן אפצושװאכען אום ?עבענס־מיטעיצ
 אויף מילחמות א״ביגע אן פיהרט דאבעיצױ דאבעצױ אי די

 און געזעלשאפט קאפיטא^יסטישער דער מיט טויט און ?עבען
 דעם פון װערען באטראכט נישט דעריבער קאן טאקטיק איהר

 װאס דערפאר ערשטענם אונרעכט, ארער רעכט פון שטאנדפונקט
 דאזיגען דעם אין זיך באנוצט זי װעאכעז מיט 5מיטע יעדעם
 איינצינער װעמעס אזא, קריעגם־נױטװענדיגקײט, א איז ?אמפוי

 דעם שאדען מעהר װאס מאכען צו איז עס צװעק בארעכטיגטער
 דער־ צוױיטענס כחות; װינציגער װאס פאר^ירען צו און פיינד
 אין ארײננעהמענדיג געזעצשאפט, קאפיטאאיסטישע די װאם פאר,
 סיט צייט, אונזער פון כחות געזעיצשאפטליכע א^ע קירײז איהר
 נישט קאן פרא^עטאריאט, דעם פון אויסנאהמע א״נציגער דער
 ־צויט געזעצע די באשטימען צו װערען ערצויבט נישט טאר און

 מאמע־ פראםט אויױ װערעז. געפיהרט זא^ חמה5מ די װעאכע
 דאבערױ דאב/^ױ אי די װי אזוי אז הײסען, דאם װאלט אשון

 האפיטאי^ים־ די אז װי װעניגער נישט און מעהר ניט פאדערט
 אזוי אז און בײנקע? פונ׳ם אראפ גאנצען אין 5זא לויצאםע טישע

 דער װי װעניגער נישט און מעהר נישט מיינט דאזיגע דאס װי
 די פון םוױ שװארצער און פאהיבעא עקאנאמישער און סאציאי^ער

 אנ:עװיזען עקזיםטענץ זייער מיט זיינען װאם קלאסען אנדערע
פון ערװארטען נישט אופן בשום מיר האנען קאפיטא^זם, אױפ׳ן
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 זאל עד אז גופא, פראלעטאריאט דעם פון אויםער יעמאנדען,
פארש^אג. שרעק^יכען אזא צו צושטימען
 שיכסען העכערע די אז ערװארטען נישט לוײנמאל קאנען מיר

 די און גערעכטיגקייט די א״נזעהן זאאען געזעלשאפט דער םון
 אימעי זײ ביי מוז װעלכע פארערונג, אונזער פרן ױשר׳דיג?ייט

 ניי־ פארברעכערישע זאגאר און אונמאראיצישע אן װי אױםקומען
 מיטלעז. מענ^יכע אאע מיט 'װערען באקעמפפט מוז װאם גונג
 אונזערע און באשטרעבונגען אונזערע פון ענדציעל דער װי א,זוי

 הייסט םארברעכעריש, און אונמאראליש זיינען גופא באשטרעבונגען
 דדאס מיטלען אלע אז מחיב, הישר שבל דער איז אזוי און דאם,
 פארװירקיציכען, צו באשטרעבונגען דאזיגע די כדי באנוצען מיר

 האנען װאם אזע^כע פארברעכעריש, און אונמארא^יש זײן מוזען
 פראגע די מארא^־געזעצען. אעענומענע די מיט נישט שייכות קיין
 מיר מאכט. װעגען נאר רעכט, װעגען נישט דעריבער, דא, איז

 אױףו 5פיע אזוי אויף בלויז אבזיכטען אונזערע רעכטםערטיגען קאנען
 דער װי פונקט פארװירק^יכען, צו זיי מאכט די האבען מיר װיפיעל

 פראדוק־ די באזיצען צו רעכט זיין בארעכטפערטיגט קאפיטא^יםט
 שוין זײ באזיצט ער װאס פאקט באויזען דעם מיט יאנם־מיט^ען

באשיצען. און דערהא^טען צו זײ מאכט די האט ער װאם און
 עס װאם ענטשיידען װי^ען מיר נישט און האנען טיר נישט

 טיר מאכט. פון אויםאיבונג דער אין אונרעכט װאם און רעכט איז
 און פאטריאטישע פרומע, די פאר ענטשיידען צו איבער דאם ׳צאזען

 װען פארציטערט װערען װע^כע העה־ען, פי^אנטראפיש־געשטימטע
 פארפאוזרט אדער מאשין שטיהעל צרה׳דיג א צוברעכט ארבײטער אן
 איב־ זינגען און קדוש טאנצען און אר״ן שינײם די אין םקעב א

 עאעקטריס צו און תאױת צו פריזאנם, צו און דזשיי^ס צו געזאעען
 אזעלכע נאן־ און קריעגסשיפען פעםטונגען, הארמאטען, צו טשערם,

װאויצטאט. קריםטליכער און איבערצײגונג מאראלער פון הודש י5כ
 אב־ פון פראבלעם דאזיגע דאס ט,5וױ איהר װאם אייך זאגט

 בא־ אונזער פאר הויך צו ביםעא רעכט א איז מאראיצ סטראקטער
 װענדען זיך ען5זאי מיר זיך, פארשטעהט סיידען, שכל, שרענקטען

 װאם אצץ אז באשאיםען און געזעץ פון ערוך שויצחן דעם צו ו*5הי נאך
איז געזאגט, אומשטיינם אבער, װאם מאראיליש. איז געזעציציך, איז
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 קיצאס, געוױסער א װאם צװאע־מיטעל, א נישט אױב געזעץ, דאס
 אן קלאם, צװייטען א געגען אוים נוצט שטארקערער, עקאנאמיש אן

 װאס ? איהם פאר שװאכערען און געבילדעטען װענעער ארימערען,
 מאכט דער אױף םאנקציע א נישט אויב אינגאנצען, געזעץ דאם איז

? שװאכערען א אויף אוים איבט שטארקערער א װאם
 גע־ נישט און א״ננע׳עסשג׳ט נישט זיך ױאלטען מיר װען
 אונ־ אן געװען נאך איז סטר״ק דער װען טעג יענע אין סטרײקט

 גע־ קײן געהאט ניט הױם ער נאך מיר װאלטען טאט, געזעצליבע
 קיין געהאט נישט אויך װאלטען מיר סטרייקען. צו רעכט זעצליך

 ספאקעין, אין פארזאמלונגען פון פרײהײט קײן און רעדע־פרײהייט
 אויף פארלאזט אינגאנצען זיך װאלטען מיר װען װ., ז. א. דענװער

 פאליציי־קא־ א פון שכל דעם אויףי אדער ריכטער א פון ױשר דעם
 אונגע־ אלס באטראכט הױם עד נאן־ װערט באיסאט דער פיטאן.

 געהן צו געפוילט זיך האט גאמפערס םעמױעל ,ױאם דערפאר זעצליך,
 האט לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען די װאס דערפאר און זיצען
 װען געזעץ. דעם געגען שטעלען צו זיך מוט דעם געהאט נישט
 פאר אונערשראקען אגיטירט װעלכע דאבעלױ, דאבעלױ אי די אבער

 ארויפ־ איהם גענוג נרוים און שטאר? װערען װעט באיקאט, דעם
 ברעכען װעלען געזעצגעבער וױ זעהן שוין איהר װעט צוצװינגען,

איהם. לעגאליזירען צו געיעג זײער אין קארק דעם
 נישט דערוױיל נאך האב איך אז פארװארפען, מיך װעט מען

 און רעכט אלם באטראכט דאבעלױ דאבעלױ אי די װאם ערקלעהרט
 און געזעלשאםט מאדערנער דער געגען האמפף איהר אין אונרעכט

 פארשיעדענע די רעכטפערטעט זי גרונד מאראלען א פאר װאס אויו»
 די אקציאן. דירעקטע אלס באהאנט זײנען װאס קאמפוד־מיטלען

 דערמיט אליין זיר פארענטפערט םארװאורוז דעם פון העלפט ערשטע
 כילי־זין טרים׳נע און כשר׳ע םון צעטעל קײן נישט האיען מיר װאם

 יעדעם אז גאדיבען, מיר װײל נישט, עס מיר האבען דזגרפאר און
 גוט א איז סקעבערײ, פון אױםנאהםע אײנציגער דער מיט געװעהר,
 ברענגט עם װיםיעל אויףז פיעל אזוי אויױ כשר׳ם א און געװעהר
 אויף פראלעטאריאט. דעם נוצען און קלאס הערשענדען דעם שאדען

 פון םאדערט װעלכע פארװאורױ, דעם פון העלפט צוױיטער דער
אקציאן, דירעקטער פון מאראליטעט דער אױף פאםפארט א אונז

10



 וױדער־ באויז קאנען מיר ענטפערען. נישט איינפאך מיר װי^ען
 גישט דערװײא נאך האבען מיר אז אויבענגעזאגטע, דאס האלען
 אונ־ םון ערוך שואחן עטישען דעם פאר זיך פארענטפערען צו בדעה

 רעכטפערטיגען צו אײן ניט גאר אונז פאיצט עס אז און צייט זער
איהם. פאר זיך

דאבעצױ, דאבע^ױ אי די װי אתאניזאציאן רעװ^וציאנערע א
 געזע^שאפטיליכע גאנצע א אומשטירצען אונטערנומען זיך האט װאם

 פון זריעה די זיך אין טראגען צו פרעטענדירט װאם און ארדנונג
 קריגע־ איהר פון ^עבענם־זאפט איהר ציהט צױױאיזאציע, נייער א

 וױדער־ װ^ס חוצפה׳דיגער, װאם קריעגםיצוסטיגלןײט. און רישקייט
 אנגע־ א^ע צו זיך באציהט זי לריעגערישער װאם און שפענםטיגער

 אצץ ארדנונג, און געזעץ מאניערען, גוטע עטיק, פון תקנות נומענע
 וױכטיגםטע די צושטערוע, פון ארבייט איהר װערט װירהזאמער

 עצות די פאאגט זי װעניגער װאם רעװאאוציאן. יעדער פון ארבייט
 ז״ערע איהר אארען עס װעניגער װאס פרעמרע, פון טיינונגען ילאון

 קריגט גאויבען מעהר ץ5א פארדאמונג, אדער הסכמה םון אױסערונגען
 םוף־כצ־םו^ דאך זײנען װע^כע כחות, איהרע אין און אליין זיך אין זי
פאריצאזען. זיך קאן זי כע5װע אויף כחות א״נציגע די

דא־ דאבע^יו אי דער פון ערוך שואחן מארא^ען גאנצען דעם
:װערטער עטיציכע פאאגענדע די אין רעזומירען בקצור מען קאן ױ5בע

ר ן מי לע י ע ו ן ו א ר ם א ו ו ט י ן מ ע פ ר א  I ו א ד
ר ם א ו ו י ן מ ע ב א ה ה ע ד ו ב , צ ן א ט ט ו ש  פ

ר א פ ר ע ר לי י ו ו ד י ן מ ע ב א י ה ט ר כ א ם מ  ע
4 א ט ו צ

 גע־ אײך געהט שטערען, צו אונז קראפט די האט איהר אויב
 פריװי־ אײער רעכט, אייער איז דאם עם. טוט און זונטערהײד

 איהר קצאם. אײער צו וױלט, איהר אויב פ^יכט, אײער ^עגיע,
 כדי ק*<<נםטיטוציאן די צוריםען שטיקער אויח און גענומען האט
 פרא־ צו און זיך פארזאט^ען צו ר;ןכט אוגזער פון בארויבען צו אונז

 ;באגאנגעז אונז געגען זײנט איהר וױ<,ם עואות, די געגען טעםטירען
 אײערע פון ק^אבם די םיט גע׳ממית׳ט און געש^גען אונז האט איהר

 באיא־ די מיט געשטאכען טויט צום אונז ה*ט איהר ;פאאים^ײט
טען; אייערע פון נעטען א ^ד פריװאטע געדועען האט איהר ס
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 אפגעמאכט האט איהר ;מארדען און שצאגען צו אונז אויםװאורפען
 תפיסות אין אונז זאלען זיי אז ריכטער פריװאטע אײערע מיט

 מיר װאם זינד פאר צוהענגען תלױת די אויף ^רער פארשיקען
 פאר־ אייערע װעלכע פאר און באגאנגען נישט לןיינמאיצ זײנען

 האט איהר ;װערען גע׳משפט באדארפט האבען נשמות קויפטע
 געביין דאס אונז זאילען זײ אז גלחים פרױואטע אײערע באפױלען

 אײביג גיהנום פון טויערען די אויגען אונזערע פאר און פארשעלטען
 מיט און געבאדען שװיים אין אומ האט איהר ;האיצטען אפען

 דאן, און געצאפט בילוט אונזער ה*ט איהר געמארעט; הונגער
 גע־ נישט אדער געװאאט נישט מעהר שוין האט אלײן איוזר אז

 האט זי און אנגערײצט פרעםע אײער אונז אױר איהר האט קאנט,
פארטגעזעצט. ארבײט די

רעכט? געװען דאס איז
 חרטה האט איהר אז באנג, אײך טוט עס אז נישט, זאגט

 איהר אז זאגען, אאײן מיר חרפה. פאר נישט םלאמט און דערױף,
 הסכמה די אײך גיבען א?ײן מיר גערעכט. געהאנדעלט האט

אאייז• מיר דערויףז.
 ײייא מאכט׳ די געהאט האט איהר װײל געמעגט, האט איהר

 רעכט איז מאכט 5װײ און שטארקערער דער געװען זיינט איהר
בײדע• דערוױיא נאך שטעיןען מיר װעאכען איז װאלד דעם אין

 נישט זיך וועאען מיר זעלבע. דאם טאן װעלען מיר און
 װעלען מיר װײיל אונרעבט, אדער אזױ רעכט איז דאם אויב ,פרעגען

 גערעכטעםטע די איהר, װי װעניגער נישט און מעהר נישט טאן
 דרכיפ, אייערע אין געהן װעלען מיר געטאן. האט גערעכטע, די פון

 זײ אז בעםטע, רי זיינען זײ אז אױםגעפונען, האבען מיר װייא
רעזױלטאטען. פון ?«גד דעם צו כרענגען װ$ם אײנציגע די זיינען
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 פאר גענונ נוט און פאםענד װ. װ. א• די איז
? ארבײטער דעם

? באיערפניםע »לעזײעדע ער נאפױדיגמ
דזשאהן םט. װינסענט םון

געװען, נאך איז ארגאניזאציאן די װען אנםאנג, בײם שוין
 ״קרי־ און קיבעצער די האבען װינדעלעך׳/ ״די אין זאגט, מען װי

 נױטװענ־ איהר אין געצװײפע^ט שאטירונגען א^ע פון טיקער״
דיגקייט.
 מיר װען פילאץ, דער און צײט די שאד א געװען ט5װא עס

 גרינדע, אומגעיצומפערטע אצע די אויםרעכענען נעהמען דא זאצען
 מיט גראבעךםינגער־פיאאזאפיע, און בויך־סברות באיטוי^דיגונגען,

דיםקרעדיטירען. צו געזוכט זי האבען געגנער איהרע װעילכע
 מיר דאם געמאכט, פארװירפע אונז מען האט שפאט מיט

 פא^שע און נוצלאזע אונעטישע, אונמארא^ע, אונפראיוטישע, זיינען
 פעהיגקײט, ערפאוורונג, װיםען, פון פרײ זײנען מיר אז — לוער^ען,

 נויטװענדיג איז װאם עהרענצײכען אנדערען איז עם כען5װע אדער
עקזיםטענץ. אונזער פון רעכטפערטיגונג דער פאר

 פארשװענדעט זיינען דרוה־פארב און פאפיער בערג גאנצע •
 פארשפרייטענדיג ?יגענם, געמײנע פאבריצירענדע געװארען,

 איהרע און אתאניזאציאן די קאמפראמעטירענדיג און רכיאות
מיטגליעדער. טעטיגע

 פאבריקאנטען די אפגעקאםט עם האט דאלארם טויזענדער
 אונזערע םון טױזענדער און װ. װ. א. די געגען קריח־צוג זייער

 קאפיטאליסטישער דער מיט קאמפו» אין געפאלען זײנען חברים
 — מעגיציך אויב און — באקעמפםען צו זוכט װעאכע בעםטיע,

 דארען א װי איז װעלכע ארבייטער־קערפערשאפט, דיעזע פארניכטען
אויגען. זײערע אין

דעם באנוצט האבען שפיאנעךאגענטורען און דעטעקטױוס די

מיים־ אינדיפערענטע די פאר שרעקען־בילד אילס װ. װ. א. נאמען
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 מאכען צו אום אינדוסטריען, און פאכען פארשיעדענע די פון טער
 דראהענדער דער פון געטריבען קליענטען. זייערע פאר לעצטע די

 מורא־ דיעזען באקעמפפען צו פאראײניגט זיך זײ האבען געפאהר,
 פארטשריט װײטערדיגען דעם רערצאזען ניט און געשפענםט דיגען

ארבײטער־רײהען. רי אין אידעען װ. װ. א. די פון
 אויך װי טעטיגקײט, צעהן־יעהריגער אונזער פון געשיכטע רי

 איינ־ ז״נעז װעאכע — ?עמפפע ארבייטער שטאטגעפונענע די פון
 די שטודירט ערנםט האבען װאם די, אלע פון זכרון אין נעקריצט

 איבערצײגען און גונםטען אוגזער צו רעדען — פראגע ארבייטער
 פון נויטװענריגקײט אונבאדינגטער דער אין צװײפלער די ו5אפי
ארבײטער. די םאר קאמפפם־ארגאניזאציאן מין אזא

 זיך האבען װ. װ. א. דער פון געשטאלט די און בנין רער
 ;פראגרעם פונ׳ם גאנג מיט׳ן אײנקאאנג אין זײן צו ארױםגעװיזען

 געזונד — פרינציפען איהרע ; פעםט — איהרער פונדאמענט דער
וױרקזאם. — טאקטיק איהר און שטאר?, און

 אויף געשטאנען זי איז עקזיםטענץ איהר םון צײט גאנצע די
 אויפ־ ניט האט און אינטערעסען ארבייטער׳ם דעם פון װאך דער

 טעמפע די אין אױפסאעהרונג און יכט5 פארשפרייטען צו געהערט
 (אר־ פראדוצירער פארגרעבטע און נידערגעש^אגענע די פון מוחות

בייטער).
 אביגע די פארדונקע^ט ניט האבען נידערלאגען די זאגאר ארן
 ער־ געװען ניט ז״נען ארבייטער די װען דאן, ו5אםי װייצ פאקטען.

 דאנק א ענטשטאנען ניט זייערער מיםערפאלג דער איז פאצגלאז,
 באנק- געװען זײנען װעאכע װ., װ. א. די פון ?אמפפם־מעטאדען די

 ארגאניזאציאן די װאס דערפאר זאנדערן געלונגען, ניט אדער ראט
 אנצוא־ פינאנציעל) און צאה̂י (אין גענוג קרעפטיג געװען ניט איז

 דעם מאכען צו בכדי מיט^ען און טאקטיק נויטיגע די װענדען
 שטרײ־ די װען פעלע, אײניגע אין װי אדער, ;ערפאלגרײך קאמפף
 ערצויגען ניט און הינטערשטעליג געװען זיינען ארבײטער טענדע

קאמפפם־מעטאדען. גענאנטע די פאר גענונ

 דער דורך שטאנדפונקט, פריהעריגען זײער פון געטריבען
אונזערע יעצט שויז גיבען פאםירונגען, פון פארנונפט און ילאגיג
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 דער אויךי אתאניזירען זיך מוזען ארבייטער די דאם צו, געגנער
 װ., װ. א, די פון פארגע׳פלאגען װערט עם װי וױיזע, און ארט

 אר־ םונ׳ם נביאים פאיצ׳עע און געלעהרטע דיעזע זאגען — אבער
 צוםריעדען ניט שטעלט עם געניגעט־, ניט ם׳איז — ב״טער־פ^ק

קצאם. ארבײטער דעם פון באדערפניםע אלע
 פאר־ צו פונקציאנירען בלויז קען װ. װ. א. די דאס זאגעז, זײ

מעהר. ניט און ארבײטער די פון שאפ־אינטערעסען די בעסערען
 לעצטע, דאס פון װיכטיגקײט די אנערקענען זײ װעהרענד און

 פון מיינונג דער ויט5< און — נאך גיבען עם אז אונז, זיי דערמאנען
 װעצכע פר^בצעמען, — װיכטיגערע און הארבערע םך א אייניגע,
לעזען. צו מענשהייט דער פ$ר ׳פטעהען

 און טע5א די פארזארגען ש., ב. צ. פראבצעמען״װי םאציאלע
 ;פארברעכער און לרענל^יכע װאהנזיניגע, ׳טװאכע, די אונפעהיגע,
 ענטװיקלונג די ;מאםרעג׳צען סאניטארע און היגיענישע אלגעמיינע

 און ביא־ונג ;װיסענשאפטען די און ליטעראטור ?ונסט, דער פון
 ראםעךפאראור־ און נאציאנאלע די פון פארניכטונג ערציהונג;

 אײנ־ צװישען ׳טטרײטען און םכסוכים פםק׳ענען צו ;טייי^ע
 אונטערנעה־ פון פעלד דאס פארברײטען און ערהויבען ;צעצנע
 מענ׳ש־ פונ׳ם א״ב גאנצער דער קורץ, — ערםינדונגען און מונגעץ
 װ. װ. א. די דאס באװייזען, צו ציטירט װערט בא׳עטרעבען ?יכען

 אײטען צו אימשטאנד זיין ניט װעט און גענוג פעהיג ניט איז
אררנונג. צוקונפטיגע נײע די װא^טען און

 אג־ און פריינחציכע קריטיקער, אוגזערע האבען װיערעראמא?
טעות. גרויםען א דערע,

 נאר געשטאמט באשו^דיגונגען און זאזואים דיעזע מאלטען
אס, הער׳עענדען פונ׳ם אדװאקאטען און פארשטעהער די פון  ק̂י

 װא^ט א?ײן קװעלע זײער :צרה האילבע א געװען נאך עם װאאט
עם דאן שוין  װערען פארוױרפע דיעזע אבער װען פאדענטפערט. א̂י

 ראדיקא^גן רעװאצוציאנערען, איבערגעבענע און טרײע פון געמאכט
 א שאםען פארװירונג, א זיי םאראורזאכען ראדיקא^ען, הא^בע און

 צו־ ארבייטער, ארגאניזירטע די פון רייהען די אין דיםהארמאניע
טערען t און ענערגיע צייט״ אומזיםט פאר׳&װענדען און ״^י o
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 דאם פארניכסען צו געװארען באנוצט זאנםט װאצטען װעאכע צען,
גאולה. םאציאלע די ברענגען העאפען און אוין־שקצאפערײ

 שאפ־ די מיר פארטיידיגען ?ריטיקער, אונזערע ענטפערענדיג
 האט זי װײט װי אויף — אעצטע די אז באהױפטענדיג, פראביצעם,

ז — ארבייטער די מיט שײכות א י י א . ד ע ט ם ג י ט כ י ו  ו
 פריהער װערען גע^עזט פראגע ברענענדע דיעזע מוז פאלגיציך, און,
אנדערער. ניט ם׳איז װע^כער פון

 אר־ זײענדיג און קאנטרא׳צע אינדוםטריעיצע די באזיצענדיג
 רעקאמענדירט װערט עם װי װײזע און ארט דער אויױ גאניזירט

 צו ײן5א זײן מעגליך ארבײטער די פאר עס װעט װ״ װ. א. די פון
 דער אהן פאמייציען, זייערע און קראנקע און איצטע די פארזארגען

^  אנ־ געזעלשאםט^יכע ם׳איז װעאכע פון פארמיט^ונג אדער הי
 אעצטע די װעיצען פאמי^יענאאזע, די אנבאלאנגט װאם ׳עטאיצטען.

 װעצכע ארגאניזאציאן״ אינדוםטריע^ער דער פון װערען פארזיכערט
פעהצען. ניט זאך קײן זײ זאל עם אז געבען, אכטונג װעט

 באשיצען צו זעהן אויך װעט ארגאניזאציאן באטרעפענדע די
 היינ־ די באזיץ איהר אין איבערנעהמען װעט זי ; װאהנזיניגע די

 פאר־ זיי װעט און אינסטיטוציאנען עהניציכע און דויצ־הײזער טיגע
 די פאר אנשטא^טען באיןװעמע איז עז5ם־הע5טײפע פון װאנדאען

 מעהר־ די זײנען טא: צו הײנט דאם אייך, מערהט אומגאיקליכע.
 רע־ דירעקטער דער משוגעת און װאהנזעיגקייט פון םע^ע םטע

 אוין־ פון פארניכטונג דער מיט ;אוין־סיסטעם פונ׳ם זו^טאט
 שרעה^יכע דיעזע אום אנג5 זעהר נעהמען ניט עם װעט של^אפעריי,
ערשײנונג. זעצטענע א װערען 5זא קראנקהײט

 די װי פונקט זיינען, פארברעכער מעהרסטע די װי אזוי
 װעט ^רדנונג, ה״נטיגער דער פון נעבען־פראדוקט א װאהנזיניגע,

ארגאניזאציאן אינדוםטריעאע די אז זיין, נויטװענדיג באויז עס
 אלעמען פאר באשעפטיגונג שאפען צו טעגאיכקייט א האבען

 פארברעכען פון װערען אויז במילא שוין װעט געזעילשאפט די און
 ירשנ׳ען װעלען מיר װעאכע פאר^רענע, יענע לרימינעלע. און

 אויבעעענאנטע די װעט ארדנונג, יעצטיגער דער פון ערבשאפט אצם
 די פארניכטען װעט זי װאם דעםי מיט באזאתען ארגאניזאציאן

פריזאנס, (װי מארטער־־אינםטיטוציאנען און שטראף־ היינטיגע
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 םאני־ םפעציעלע דעם אנשטאט גו־ינדעכדיג ג), ד. א. קאזעמאטען
 עם כאראקטער װעמעם מענשען־קינרער, יענע הײאען צו טארױמס

דאזיין. פאר׳ן ?אמפף שװערען אין געװארען פארדארבען איז
 געלעזט ײך5ג< ?ענען װעט פראסלעם םאניטאר־היגיענישע די
 גרעםערע א האבען װעלען ארבייטער די װען דאן, אויך װערען

 די הענד איהרע אין האבעז װעט ארנאניזאציאן די װען הכנםה.
 ארגאניזירען צו איהר פאר זײן מעגליך עס װעט מיט^ען, נויטיגע

 װעט אזע^כעם װאו פראפעסיאן, מעדיצינישע די צװעק דיעזען פאר
פאדערען. זיך

 איבער־ האבען װעיצען ארבײטער ארגאניזירטע די װען נאר
 עס װעט דאן נאר און דאץ קאנטרא^ע, אינדוסטריעיצע די גענומען

 זײער דערגרײכען צו יציטעראטור און קונסט דער פאר מעגיציך זײן
 פאא־ פון שטופע העכםטע די ענטװיק^ונג, פרײסטע און פו^םטע

 דערשטיקען צו געצװיאונגען זײן ניט קײנער װעט דאן קאמענהײט.
 כרי פעדער, די פארקרימען און צױײקהאלטען אדער טא^ענט, דעם

 דער קאיקע. הערשענדע די באזארגעי און סערװירען קענען צו
 מאטעריעיצע איהרע אדער זײנע באפריעדיגען קענען דאן װעט זשעני

 ניצ^יבער פון שטונדען פאר א מיט (טעגי^יך) נויטװענדיגקײטען
 מעהר ערך אן אין ניט האבען װעט און ארבײט, פראדוקטיװער און

 טאלאנט. איהר אדער זײן פון ענטװיק^ונג דער װידמען צו צייט
 נאכצופאלגען מעגאיכהײט די האבען װעט װיםענשאפטםמאן דער
 די מיט ארן הונגער מיט׳ן קעמפפען צו האבענדיג ניט נײגונג, זיין

 פאר־ און פארפיהרעז צו זוכען װעלכע געיצערטע, היפאקריטישע
פלוטאקראטיע. א פון אינטערעסען די אין װיםענשאםט די קריפיצען

 באפע^- גוט זיין װעט ארגאניזאציאן אינדוםטריע^ע די װען
 זי װעט דאן אינדוםטריען, און פאכען פארשיעדענע די אין טיגט

 קצאסען־באדען. אויפ׳ן אונטערריכטער די ארגאניזירען אנהויבען
 די װעט ערציהער, די אופן, אזא אוין* ארנאניזירט, האבענדיג

 צו זיך דערנעהנטערען אנהויבען ערציהונגס־פראבצעם צוקינפטיגע
יצעזוגג. איהר

 און קענען נאציאנען און ראםען צװישען אנטאגאניזמען די
 דער םון ארבײטער די װען דאן, נאר װערען םאתיכטעט װעאען

םון אידעע דער מיט װערען דורכגעדרונגען ען5װע װעאט גאנצער
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 צו אױפגאבע דער אין אײניגקייט. און ^אםעךםא^ידאריטעט
 אדגא־ איינציגע די װ. וו. א. די איז אידעע דיעזע פארשפרײטען

צייט• דער פון פארצאנג דעם אנטקעגען געהט װע^כע ניזאציאן,
 אינ־ מאטעריע^ע (איבער מיםפארשטענדניםע און ויכוחים

 מיט׳ן צוזאמען פארשװינדען װע^ען אײנצעאנע, צװישען טערעםען)
 דאו זא^ען שטרײטעקײטען אזעיצכע פאצ אין ?ױךםיסטעם.
 אראנזשירען ארגאניזאציאן ע5אינדוםטריעי די װעט שטאטפיגדען,

 אדער אזע^כע מיט דיזע^בע, ש^יכטען צו םיםטעם נױטװענדיגע די
אינםטיטוציאן. אנדערע ס׳איז װעיצכע וױ רעזויצטאטען, בעסערע
אינדוםט־ די באזיצענדיג ארבייטערשאפט, ארגאניזירטע די

 ערפינדערישעז דעם מעגאיכקייט די געבען װעט קאנטרא^ע, ריע^ע
 פריהער רןײנמא^ נאך װי פארטצוביציהען מענשהײט דער פון גענױם
געשיכטע. מענש^יבער גאנצער דער פון פאר^ויף אינ׳ם

 :,ען באדערפניםע טענשיציכע די פון 5טאטא אאגעמיינער דער
 ;הױפט־נױטװענדיגקײטען 5 פ^גענדע די אונטער װערען םומירט
אונטערהאלטוע. און בייצדונג װאוינונכ, ״דוננ,5ק שפ״ז,

װערעז, צוגעגעבען מוז עס און יצײקענען, ניט װעט קײנער
 ארבײטער׳ם דעם איז אומשטענדען עקזיםטירענדע די אונטער דאם

 גענצציך נויטװענדיגקײטען אויםגערעכענטע אויבען די צו צוטריט
 פאך־ארגא־ דער פון װירקזאמרןײט און קראפט דער פון אפהענגיג
 בא־ א־ז ער וועלכער אין אינדוםטריע, דער אינערהאצב ניזאציע

 איז שכירות שטוניען, די רעגויצירען צו סצויז ניט און שעפטיגט.
 מאכט איהר פון אויך זאנדערן ארב״טם־באדינגונגען, מאמענטאנע

 אונ־ ארבייטען צו אצעמען, פאר מאכען, צו מעגציך פעהיגקײט און
 דער מיט גאראנטירען זיי זאלען כע5װע באדינגונגען, אזע^כע טער

נויטװעגדיגקײטען. דיעזע פון פארזיכערונג שטעגדיגער
 װאס שכירות, ארבײטער׳ם דעם באשטימען טאג צו היינט

 װאו פלאץ דעם באשטימט *ױן זײן ;האבעז זאצ ער װאוינונג א פאר
 אײגענ־ און םכום דעם פאר איהם שרײבט ער ;געפינען זין־ 5זא ער

 פא־ זייז פאר באדאחי ער װאם שפ״ז־פראדוקטען, פון שאפט
גע־ זײן און ץיין פון רעגו^אטאר דער איז עם ;מי^יען־געברויך
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 אויב זאגט עס ;גענום און אונטערהאילטונג פארגעניגען, זינד׳ס
 א.ינ־ אדער ערצױגען, שיצעכט ערצױגען, גוט זײן זאצען לןינדער די

ערצויגען. ניט גאנצען
 זײנען ?עבענם־ארדנונג יעצטיגער דער אין זאגאר אויב און

 באטרעפענדע די אינערהאילב ארבייטער־ארגאניזאציאנען די עם
 פיזי׳ פון גראד דעם ן ע מ י ט t? א ב ע כ 5 ע ו ו אינדוסטריע,

 פאר׳ז גענוס גייםטיגען און צערשטרייאונג באלןװעט^יכקײט, שער
 כ־ א נ דאם פאקט, דעם ניט דען עם אונטערשטרײכט ארבייטער,

ם ע י ד ו י ו ר ד ע ט י י ב ר ן א ע א ע ו ן ו ע ב א  ה
ן ע מ ו נ ע ג ר ע ב י א י , ע ד ל ע י ר ט ם ו ד נ י ־ א פ י ו  א

, ט כ י ן ז ע ל י ע ו י ו י ן ז י י ט ז ר ע כ י ז ר א ט פ י  מ
ילע ם ן, ע ל ט י מ א א ו ן ו ע נ י י ג ז י ד נ ע ו ו ט י ו  נ
ם ו ן צ ע ט כ י צ ע ע5א ש ר ע י י ן ז ע ב א ג פ י ו ן א ו  א

ן ע מ ע ל ב א ר ן פ י ר א- ע , ד ר ע ײ ר נ ע ײ ר  גע־ פ
? ט פ א ש ל ע ז
 און !פארנינפטיג און ילאגיש איז ום5ש דער װי מערקװירדינ

 טאג צו טאג פון װערט גערעכטיגק״ט און פאילשטענדיגקייט זײן
בוילט׳ער. איצץ

 דאם זיין דארו* ארבייטער־ל^אם פונ׳ם אױפגאבע איינציגע די
אויפזיכט. אינדוסטריעלער דער פון איבערגעהמען

פריג־ די אויט און װייזע און ארט די אויף ארגאניזאציאן
 צו ציעא דיעזען װעג אײנציגער דער איז װ. װ. א. די פון ציפען

עררייכען.
 אויפ־ ענערגיע און צײט גאנצע אונזער װידמענען ^אמיר־זשע

 אונזערע פארטײדיגען צו גענוג שטארק ארגאניזאציאז, אן צובויען
!געזיכערט איז פא^שטענדיגקייט איהר און אינטערעםען,

ט ר י ז י נ א נ ר ! א ך י ! ז ט נ ע ר ע ט צ י ו ט ב ם ע  פ
י ת ד ו ד ו ם ן י ו ר פ ע ר ד ע י י , נ ג נ ו נ ד ר ן א ו  א

ר ע ג ד ע י ט ז ע . ן ו י ז װ ר ע ר ע ז נ ו א
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 אדער עװאלוציאנעו װ. װ. א. ױ אי־ז
? רעװאלוציאנער

קורינםקי פ. פון

 די םיז ניט זיך, פארשטעהט וױיםען, מאםען ברייטע די
 רעװא־ עװא^וציאן, װערטער: אויםיצענדישע ׳טרער^יכע דאזיגע
 עײאי אינדוםטריאליםטען, מיר, זיינען צי ניט ארט זיי אוציאן.

 עװא־ אזוינם איז דאם װאם בחרם זײ פרעגט ניט. צי אציאנער
 זיך אינטערעםירען אבער ארבײטער באװאוםטזיניגע די צוציאן.

 געזעיז דאם אז װייםעז, זײ פראגע. דאזעער דער מיט יא שױן
 און נאסור אין געשעהענישען ע5א באשטימט עוואיצוציאן פון

 אדער פארט״ א אדער מענש א איז און צעבען געזע?שאפט?יכען
 עװאלוציאנים דעם מיט ווידערשפרוך אין עפעם ערשיינונג אן

 דער קען גוט, ניט דאם איז געשעהענישען, די פון גאנג טישען
 האבעז• ניט לןױם קײן ערשײנונג אדער פארטײ ארער מענש

״ האבען אבער זייט אנרערער דער פון  אפט אז געהערט, אויך ז
 ענטװיהאונגם אונבאמערקטער ^אנגזאמער, רוהיגער, דער װערט
 צוזאמענ אין קומען קרעפטע אנגעזאמעלטע איבערגעריםען, נאנג

ױ׳ אויםדריקען ניט זיי ילאזען װאם פארמען, געװיםע מיט שטוים  ז
 — געשטא^ט נײע א אן נעהמען פארמען, טויטע די פיצאצען עם
רעװא^וציאנערע. א

 די — ארגאניזאציאן אן פאר אזוינם איז װאם :זיך פרעגס
 רע־ נאר אדער נאר, עװא^וציאנער זי איז אינדוםטריאיציםטישע?

? צוזאמען בײדעם אדער װאאוציאנער,
 ענט־ איז זי װאם זין, דעם אין שוין עװא^וציאנער איז זי

 די ענטװי^ונג. דער פון שטופע געוױםער א אויף שטאנען
 מיט געװען מעגציך ניט איז ארגאניזאציאן אינדוםטריאיציםטישע

 אונ־ אן געװען זי ט5װא דאמאיצם — צוריק יאהר הונדערט א
 טיט׳ז װידערשפרוך אין שטעהט װע$כע ערשײנונג, נאטיר^יכע

יצעבע!• עקאנאמישען און געזע^שאפט^יכען דעם פון גאנג גאנצען
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 די טעכניק, די ענטװיקלען שטארק געמוזט זיך האט פריהער
 « פארמען, שארפע אננעהטע,ן נעמוזט האט עקםפ^ואטאציאן

 — אויםװאסםען געמוזט האט ארמעע לעדיג־געהער’ שטענדיגע
 די מאכען מעגאיך װעג, א אויםטרעטעז געמוזט האט ץ5א דאם

 א זי איז איצט ארגאניזאציאנם־פארם. אינדוםטריאיליםטישע
 עװא^וציאז דער פון פראדוקט פארשטעגד׳ציכער א פרוכט, צײטיגע

פארהעלטגישען. געזעיצשאפטיציכע די םון
 ארגאניזאציאן אינדוסטריאיליםטישע די איז נאר ניט אבער

 זיך רעכענט זי נאר עװאיצוציאנם־פראצעם, פונ׳ם טpפראדו א
 אנדערע צו טענות האט און פראצעם דאזיגען מיט׳ן שטארק אויך

 גע־ פארגיצױוערט זיינען זיי פארװאם ארבײטער־ארגאניזאציאנען,
 לעבענם־פארמען.’ נייע די צו זיך צופאסען ניט װי^ען און ווארען

 אז זעהעז, און ׳צעבען הײנטיגען אינ׳ם איין גוט ןיך קוקען מיר
 װי^ען און רעאקציאנער אצט־פרענקיש, זיינען געגנער אונזערע

 אינדוםטריע יעדע יצעבען. נײעם פונ׳ם שטימע די הערען ניט
 פאר־ קאפיטא^יסטען די אנדערער, דער פון אפהענגיג איצט איז

 אונטערנעה־ ?אפיטאילען, זייערע קאנצענטרירעז זײ זיך, אײניגעז
 אפגעריםעז צוזעעט, זיינען ארבייטער די אבער ענערגיעה מונגען,
 זיינען און פאך פון פאך מענש, פון מענש אנדערען, םונ׳ם אײנער

 ביי־ זײ קענען אופן אזא אויףז אז גאויבען, צו קינדיש אזוי נאך
קאפיטאציסטעךחברה. מעכטיגע די קומען

 עװא־ דער מעהר ץ5א אונז איבערצייגט װײטער, װאם און
 מיט קאםפז» א מיר פיהרען אז אעבען, םונ׳ם גאנג ^וציאנערער

 קליי־ דעם פון איבעריגע. די הילוי צו איהם ילויפען בעל־הבית, א
 מלחמה שװערע גרויםע א שנעיל װערט קאמפף ^אקאילען נעם
 גוטע אײנצעלנע ניט שויז שטעהען ארבײטער, אונז, געגען און

 הארצלאזע טויטע, דאם נאר ?אפיטאאיםטען, שיצעכטע אדער
קלאםעךגעזינדעא״. ״אוטברחמנות׳דיגע

 מיט׳ן מלחמות אונזערע אין אנטקעגען אונז זיך שטעלעז
 גאנצע די םיסטעם, גאנצע דאם נאר ׳ער נאר ניט האפיטאיליםט
 אפ־ ניט פעצד אין ארױםשטעלען אויך מיר מוזען אינדוםטריע,

 ארמעע. גאנצע די נאר ארמעע, אוגזער פון טײלען געריםעגע
ארוים, טרעטען איגדוםטריע פון קעניגען די טיט קאמפף איג׳ם
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 פון אינדוםטריע, דער פון לוינשקלאפען די ארויםטרעטען דארםען
 נאר שױן זיך מיר צונעהען דא און אינדוםטריע. גאנצער דער

 אמע־ די — ארגאניזאציאן ארב״טער גרויסער דער מיט שטארק
 װעלט, די אײנרעדען וױל װאם לייבאר, אװ פעדעריישאז ריקען

 די פיהרען זי קען פאך־מלחמות אלטמארישע איהרע מיט אז
גצחון. צום ארבייטער־מאםען

טעות! שרעקליכער א טעות! א
 רע־ אויך איז ארגאניזאציאן אינדוםטריאליסטישע די אבער

 איז ציעצ איהר װארט. פונ׳ם זין אמת׳ען אינ׳ם װאלוציאנער
 רעװאלוציאנער. איז ק י ט ק א ט איהר רעװאלוציאנערער, א

 איהר גלײכהײט. ברידעראיכסייט, פרײהייט, :איז ציעיצ איהר
 זי ריכטיגע. אײנציגע די זיכערע, אײנציגע די איז טאקטי?

 פארמיטלונכ. קיין פון און שתדלנות קײן םון װיסען ניט וױל
 אינ׳ם גלויבט זי אונערמייליך, זי פרעדיגט אקציאן דירעקטע

 אר־ דער פןו באפרייאונג ״די :פרינציפ םאציאליםטישען איצטען
 ארבײטער די אז זי, װיל ארבייטער׳/ די פון זאך די איז בײט

 זאלען זיי אז שיקזאל, זײער הענד זייערע אין נעהמען אלייז זאלען
 פיהרער, גוטע קיין אריףז גליקען, היין אױח פארי^אזען ניט זיך

 אײ־ זײן איז ארבייטער־קלאס דער בעלי־טובות, קלוגע קײן אויױ
 באפרייען, אלײן זיך פיהרען, אליין זיך דארףי ער בעל־טובה, גענער

 פעדערײשאן אמעריהען די האט װעגװײזער. דער זײן אלייז זיך
 דער־ ניט טאר פאליטיק קײן אז פרינציפ, א כלומרשט לייבאר אװ

 און ארבײטער־ארגאניזאציאנען, עקאנאםישע די אין װערען לאזט
 עקזע־ דער הױפט־קערפערשאפט, די איז צײט זעלבער דער אין

 און זומפ, פאליטישען טיעפכטען אין פארזונהען קאונסיצ, קוטױו
 פרע־ דער און װאשינגטאן, אין אגענטען פאליטישע אויף» האלטען
 קריכען משרתים אױםבאהאלטענע דיעזע מיט גאמפערס ם. זידענט

 רעדען פאליטיסאנען, צו פאדערונגען און טענות זײערע מיט
 ארום אזוי װילענדיג און זײ ביי זיך בעטען זיי, שרעקען אייז, זיי

 אײן אין זײ האלטען װעג, פאליטישען אויפ׳ן אױםפיהרען עפעם
 ארגאניזאציאנען. עקאנאמישע די איז פאליטי? וועגען שרייען

 װילען מיר נאר, מויל מיט׳ן ניט פאליטי? געגען זײנען אבער מיר
פאליטיקער, פראפעםיאנעלען רעם און פאליטיק פון הערען ניט
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 שטעהען און שטאאט פאיציטישעז דעם אנטקעגען זיך שטעצען מיר
 פון ניט איהם, פון ניט ערװארטען מיר איהם. פון זײט א אן

 רעװא־ פאליטיש ז״נען טיר גוטס, רעכטם, עפעם שמשים זײנע
דירעקט־אקציאניםטיש. לוציאנער,
 דעם אויױ פארבונדען ניט זײנען אינדױױדואאיםטען מיר

 דיענט װעאכער שטאאט, בירגער^יבען דעם מיט אופן יענעם אדער
 פא^יטישער איז עם װעאכער מיט אירער קלאםען הערשענדע די

 םים־ ?אפיטאיציםיטשע הײנטיגע דאם שטיצט װעצכע פארטײ,
 אינםטיטוציאן, בירגעראיכער איז עם װעצכער מיט ניט און טעם,
 פעדע־ אמעריקען די װעאכער מיט פעדעריישאן, םױויק די למשל

האנד. אין האנד געהט אײבאר אװ ריישאז
 איז זי :ארגאניזאציאן עקאנאמישע די איז שטאאט אונזער

 און געװעהר. אונזער קאמפפם־פע^ד, אונזער פארטײ, אונזער
 אין שטעהענדיג !אװעק ניט קיינמאל מיר עגען5 געװעהר אונזער
שלום. פון הערען ניט מיר װילען מאא, א^ע און שטענדיג קאמפ^

 מיר ביצייבען קאמפןז אונזער םיהרענדיג אז אמת, איז עם
 ניט זיך, ניט מיר נארען דערפאר אבער זיעגער, די שטענדיג ניט

 פערע־ אמעריהען די װי ום,5ש װעגען ניט רעדען מיר אנדערע.
 בוזים. אין פײגעלעך װעגען ניט ח^ומ׳ען און אײבאר, אװ ריישאן

אונמעג^יך. איז אונמעג^יך איז װאם דאם
 װען םײ קיינמא^ הענד די ניט דעריבער זיך בינדען מיר

פאר^ירען. מיר װעז םײ און עפעם געוױנען מיר
 געװאונען איז ער אז מיר, וױיםען םטרייק, א מיר געװינען

 עםענט^יכער װאקלענדיגער דער פון הילף דער מיט ניט געװארען
 געװאונען איז ער נאר אונז, גענען עצם איז איז װעאכע מײנונג,

 ניט קראפט. אייגענער אונזער מיט אאייז, אונז פון געװארען
 אק- מעכטיגע דירעקטע די נאר זייטיגע, פון גוטהערציגקײט די

 אפ זיך זאנעץ מיר ארבייטער. פאראינטערעםירטע די פון ציאן
 קענעין מיר פארמיטילונג, אדער ארביטרײשאן פון פא^יטיק, פון
 די ניט בעלי־בתים, די ג^יקען קײן צו ניט זאגען מיר און נוט. זי

 זײערע ניט װיצען מיר פאו־מיטלער; און ארביטרייטארם העררען
טובות.

”l זיר אויו* ניט נעהמען מיר און P אנטקעגען פארפאיכטונג
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 קאנטראק־ קיינע ניט זיי מיט שליםען מיר בתים, בעלי אונזערע
 ארגאניזא־ אונזער אז װילען, מיר װײל פראטאקאלען, אדער טען

 Î םטרײקען צו רעװאלטירען! צו פר״ יא, םרײ• זײן זאל ציאן
 מאנאט, צװייטען דעם אדער װאך, צװ״טע די אדער מארגען,

 םון עטװאם ארויסצורייםען געלעגענהייט א האבען מיר נאר װען
 דורך אנגעזאמעלט האט ער װאם קע׳טענע, עקםפלואטאטאר׳ם דעם

פראצע. אייגענער אונזער
 היינט ״שונא״: אונזער צו מיר זאגען מיר, פארלירען און

 מאנאט א איז !װארט אבער פערד, אויפ׳ן דו ביזט גוט, דיר איז
 זעצען צו זיך געלעגענהייט די האבען מיר װעלען צװיי אדער

 צודרי?עז דיך װעלען מיר זײן, ׳צלעכט דיר װעט פערד, אויפ׳ן
 װעט זיך, גרײטםטו און !גרייט זײ רחמנות. אהן — װאנד צום
 און ניט, מפלות קיין שרעקען אונז װייל העלפען, ניט אויך דיר
 צום מיר געהעז נצחון פון ;נצחון ק״ן איין ניט שטילט אונז

 עקספלוא־ פון רעװאלוציאן, צו עװאלוציא[ פון אריבער. נצחון
ארבײט. פרײער צו טאציאן

רעױאלוציאנער: און עװאלוציאנער איז װ. װ. א. די יא,
 רעכענט לעבען, עקאנאמישען װירקליכען פונ׳ם פראדוקט א איז זי

 װירק־ געזעלשאפטליכער דער מיט נאר םאנטאזיען מיט ניט זיך
 א מאכען צו קרעפטען איהרע אלע מיט שטרעבט און ליכקייט

 אונמענשליכער, פארשימעלטער, דער צו םוו* רעװאלוציאנערען
ארדנונג. אועערעכטער
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!ױכטיג ארגאנידרט ארגאניזירט,
העיװאוד ד. װיליאם פון

 גוטע צעהן געבען אייך איך יר,מ פון פאר^אנגט איהר
 דער םון צוריקציהען זיך זאצ פאך־ױניאן א װארום אורזאכען
יצ״באר. אװ פעדערײ׳טאן אמעריקען
 קײן ניט האט פאך־ױניאן א פון מיטגיציעדער׳עאפט די אויב
 זײער פון גרעניצען עעע די נאר װי יצעבען אויפ׳ן pip ברײטערען

^הען זיך זאלען זײ װארום אורזאך i״p נישטא איז פאך, רי  צו
 אינםטי־ רי איז זי ווייצ ?ײבאר, אװ פעדעראציאז אמערי?אן דער פון

פאםען. זײ װעלכע פאר טוציאן
 ער־ ביטערע גענוג געוזאט האט מיטגיציעדערשאפט אזא אויב

 יערע אן געהט װאם 5^אםענ?אמפן דעם אײנצוזעהן פאהרונג
 פאראן זײנען דאן לעבען, געזע^טאפט^יכען אונזער איז מינוט

״ װארום אורזאכען  פון פארם פאםציכע די אומב״טען זאלען ז
אינדוםטריע^ע. אן אויף ארגאניזאציאן

אורזאכען: די זײנען פאלגענדע און
 ערפינ־ נײע פראדו?ציאן, פון מעטאדען מאדערנע די .1
 אפ־ גאנצען אין האבען מאשינען פון ענטװיל^ונג די און דונגען

 שרײב־טיש מײן אויױ האב איך פאך־ױניאנען. פיעצע געװישט
כען אין פרעם־פאפיער, גצעזערנעם א  בייצד א פאראן איז עם װע̂י

 פלעש^אך. גלעזערנע אױםצובלאזען אױף מא׳שין אוענס דער פון
 פון פאכמאן דעם און פאך דעם פארניכטעט האט מאשין די אט

 מאשינען אנדערע אינדוםטריע. דער פון צװייג באזונדערען דעם
פאכען. אנרעדע אין זאך דיזעצבע טוען

דאם, אנער?ענט צײבאר אװ פערעריישאן אמערי?ען די .2
 אינטערעםען געס״נשאפטציכע נעמ^יך ניט, ע?זיסטירט עם װאם

 עס דאם ?יי?ענט, װ. װ. א. די ארבײט. און 5פאפיטא צװי׳טען
 בא־ און אינטערעסען געמיינ׳עאפטאיכע אזע^כע פאראן ז״נען

 טײ<צ א רײכטום, גאנצע דאם בא׳טאפט ארבײט דאם הויפטעט,
?אפיטאצ. אין פארװאנדעילט װערט כען5װע פון
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 8 פאר בעט אדבייט פון םעדעראציאן אמעריקאנער די .3
 שכירות העכםטע די פאדערט װ. וו. א. די שכירות, טאג גוטען
 זאא שכירות דאם אבער װיל געצאהלט, איז עם װען װערען װאס

 קריגען זאל ארבייטער דער און װערען אפגעשאפט גאנצען אין
ארבײט. זײן פון װערט םאציאלען פוילען דעם

׳טװא־ א איז ארבײט פון פעדעראציאן אמעריקאנער די .4
 אינדום־ געמיינשאפטליכע אהן פאך־ױניאנען פון פארבאנד כער

 ן י י א זאי װ. װ. א. די אינטערעםען. סאציאלע און טריעלע
 ארגאניזירט ארבייטער־קלאם, דעם פון ז א י נ ו י ע ס י ו ר ג

 אינ־ די אין ארבײט זייער בײ זיך געפינען ארבײטער װי פונקט
גרענעצען. נאציאנאלע אדער שטאאטליכע אהן דוםטו־יען,

 אינ־ טײלט ארבײט פון םעדעראציאז אמערי?אנער די .5
 פאראײניגט װ. װ. א. די פאר־ױניאנען. קליינע איז דוםטריען

ױניאנען. אינדוםטריעלע גרויםע אין פאכען באזונדערע די
 אויס טײלט ארבײט פון פעדעראציאן אמעריקאנער די .6

 אינדוםטריעל פרויען די אנערקענט וו. וו. א• די פרויען. די
 מענערשע, די װי פונקט קארטען, זייערע און מענער, די װי פונקט
 יעדער אין זיי טראנםפערירענדיג אעענומען, אומעטום װערען

 בא־ זיין נאר קענען זיי װאו איגדוםטריע, דער פון אפטיילונג
שעפטיגט.

 זיך ענטזאגט ארבײט פון פעדעראציאן אמעריקאנער די .7
 אנער־ װ. װ. א. די ױניאנען. זײערע אין קינדער אר״נצונעהמען

 אר־ אלגעמײנער דער פון טײל גרויםען א טוען קינדער אז קענט,
 רער פון לאםט גאנצען דעם פון טײל באדייטענדען א און כ״ט

 אז זאגען, מיר פלײצעם. זײערע אויױ זײ טראגען אינדוסטריע
 גענוג אויך זיינען ארבײטען, צו אלט גענוג זיינען װאס יעניגע, די

ען זײ װעלכע אונטער באדינגונגען, די פארצושרײבען אלט  זא̂י
ניט. צי לעהרע דער אין גענוג לאנג געװען זײנען זיי צי ארבייטען,

 אוים טיילט ארבײט פון פעדעראציאן אמעריקאנער די .8
 װ. װ. א. די אױםלענדער. אנדערע און אזיאט דעם נעגער, דעם

 ראסע קיין אויסשליםענדיג ניט נעגער, דעם אריין פריי נעהמט
גלויבען. אדער קאליר
די שטיצט ארבייט פון פעדעראציאן אמעריקאנער רי .9
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 זא־ װאם ^עהר־אינגלאך צאהצ רי באגרענעצט און לעהר־סיםטעם
 דאם פראקלאמירט װ. װ. א• די פאך. געװיסען א ?ערנען לען

 פאך א יצערנען צו טאכטער אדער זוהן מוטער׳ם יעדען םון רעכט
 אויױ געביט, א אויוי אױפצוטרעטען װערען צו ערמוטיגט אום

 ניצ^יר זײנען װאם זאכען שאפען קענען װעט זי אדער ער װעאכען
געזעלשאפט. דער פאר

א. דער פון ױניאנען םיע^ע אין ד5אײנטריט־נע דאם .10
 די באגרענעצען צו אום הויך געװארען געמאכט איז 5 אװ •פ

 אר־ אן צו געהערען דאם זאגט, װ. װ. א• די מיטגיליעדערשאפט.
 אן פאר יצעבענס־נויטװעניגקײט א איז בײטער־ארגאניזאציאנען

 געװארעז געמאכט אײנטריט־גע^ד דאם איז דארום און ארבייטער
יעהר^יך. דאלאר צװיי

 אין האט ארבײט פון פעדעראציאן אמעריקאנער די .11
 אפ־ פאר עלזאמענם שטרענגע איינגעפיהרט אפטיי^ונגען אײנינע

 ^אזט און עקזאמענס קײן ניט האט װ. װ. א• די יצילואנטען.
 ארבײ־ זיין אויםצוגעפינען הבית 5בע צום איבער גאנצען ,אין

פעהיגהייטען. טער׳ם
 אין איז ארבײט פון פעדעראציאן אמעריקאנער די .12

 אוין אלײן זיך בעגען זיך צוטייאען צו גר״ט ט״לען איהרע אלע
 צושפאל־ בע^י־בתים, די מיט אפמאכען און קאנטראקטען שאיסען
 קילענערע אין ארבײט פון מאכט גרויסע די אופן אזא אויף טענדיג
 אזעילכע דאם אנערלעכט, װ. װ. א• די סעקציאנען. אדער גרופען

 ארגא- די ארבײט. פאר טױט־אורטײל דער זײנען האנטראקטען
 בא־ א אוין* אפמאך קײן געשלאםעז ניט ק״נמא^ האט ניזאציאן
 ארביי־ צװישען םכסוך יעדעז פון שליכטוע די צײט. שטימטע

 װאפענשטי^שטאנד. א װי מעהר ניט איז בתים י5בע און טער
 באנוצען״ צו זיר גרײט שטענדיג זײנען ארבײטער ארגאניזירטע די

 נאר און אאגע. זייער פארבעםערען צו געלעגענהײט יעדער מיט
 קעז םאלידאריטעט און אײניגקייט אויף געשטיצט טאקטיק, אזא

באפרײאונג. ענד^יכער דער צו פיהרען
 פעדעראציאן אמעריקאן דער פון ױניאנם מאנכע .13

 און ״סלעק״ פון צייט אין ביכער ז״ערע יםען5ש ארבײט פון
פון די"יליסטען מיטגציעדער. נייע אױפצונעהמען זיך ^טזאגען

27



 זיינען מיטגציעדער נ״ע אפען. אצע זיינען װ. װ. א. דער
װי^קאםען. איצעמאצ
 ע5א צו כמעט װערען אנגעװענדעט פענען טעמים די אט
״ פאכען.  פון מיטג^יעד א איבערצ״גען צו גענוג זיין דארפען ז

ען זײ אז אבער װיים איך ױניאן. פאך איז ניט װעלכער  ניט װע̂י
 די־ האבען םאך־ױגיאניסטען מעהרםטע די װײא איבערצייגען,

 באקומעז זיי געשעפטם־מענשען. קילײנע וױ פסיכאצאגיע זעצבע
 און קלאם, ארבײטער פון מעהרהײט די אײדער מעהר אביסעצ

 זײ צופריעדען. זיי זיינען פארבעםערוע ר^ײנער דער מיט אט
קצאםענבאװאוםט. אנשטאט פאכבאװאוסט זיינען

װ. װ. א. דער פון אױפגאבען די
קורינםקי פ. פון

מעטאדעו״.) און פרינציפען זיינע װ״ װ. א. ״די בראשורע דער (אוים

 דעם ערשטענם, :אויפגאבען צװײ זיך פאר האט װ. װ. א. די
 באאדינע פאר ?אמפוי ארגאניזירטען רעװאאוציאנערען א^טעגיציכען

 הויפט־ איהר פון יכוע5פארװירקי די צװייטענס, ;פארבעםערונגען
 ניט געבויט געזעיצשאפט, נײער א פון אױפבױאונג די ענדציע^, און

 דעמא־ אמת׳ען אויוי נאר עהספלואטאציאן, און קנעכטשאפט אויףי
פרײהײט. און קראטיזם
 אונאויפהערציכע אזי אן װ. װ. א. די פיהרט זייט אײן פון
 פארבעםערען צו אום רעפארמען, באאדיגע פארשיעדענע פאר מצחמה
יך נאר איז עם װיפיעא ״ און ארבײטער די פון אגע5 די מעג̂י  ז

 באפרײאוננ. פאלשטענדיגער זייער צו זײ צוגרײטען און ערציהען
 קצאםעךקאמפף, ז״ער אן ארבייטער די םאר פיהרט װ. װ. א. די

 אויפ־ דאן נאר װעט ?אאםעךקאמפף דער אז דערביי פארשטעהענדע
 װעלען מענשען װען װערען, אפגעשאפט װעלען ק^אםען װען הערען,

 מענש^יכע װען צװײטען, דעם איינער עקםפלואטירען צו אױפהערען
געזעיצשאפט. יכער5מענש דער פון פארשװינדען װעלען װעיצױ
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 רעװ$- ארגאניזירטען אן אנםיהרענדיג זייט, צװײטער דער פון .
 דער צו צו װ. װ. א. די זיך גר״ט קלאםעךקאמפף, יצוציאנערען

 געבען װעט ארבייטער־קלאם דער װאם שלאכט, גרויםער לעצטער
 דיעזע װען געזעלשאפט, מענשליכער דער םון קרעפטען פינםטערע די

 די און װערען, איבערגעבױט גאנצען אין דארפען װעט געזעלשאפט
 איז מוזען װעלען אונטעררריקטע און אונטערדריקער פון קלאםען
פארשװינדען. גאנצען

 זעהר זײנען אױפגאבען צװײ די אז פארשטעהן, לײכט קען מען
 איז איינע מעהר, נאך אנדערער. דער מיט אײנע פארבונדען ענג

 דער אויף הוקענדיג ר א נ אנדערער, דער פון פאלגע דירעקטע א
 אפ־ צופױלטער, אונגערעכטער, אן אויףי װי געזעלשאפט איצטיגער

 עקםפלוא־ און שקלאפערײ אויױ געבויט געזעלשאםט, שטארבענדער
 מיט אנפיהרען װ. װ. א. די קען קלאםעז־צוטײלוננען, און טאציאן

 אין ארבייטער די פון קלאסען־קאמפף דעם ערפאלג מיט און רעכט
 אויגען די פאר האבענדיג ר א נ געזעלשאפט. אפשטארבענדער דער
 געעדנקענדיג ר א נ צוקונפט, בעםערער א םון אידעאצ ליכטיגעז דעם

 אויםגע־ איז װאם באפר״אונג פון מיסיאן היםטארישע גרויסע די
 ארבײטער די קענען ארבייטער־קלאס, דעם פון גוריל דעם אויףי פאלען

 שלאכטען, קיליינע אײנצעלנע די אנפיהרען מוטיג װ. װ. א. די דורך
 דער צו לעצטער, דער צו פארשפיעלען פרעלודיען, זיינען װעלכע

 קלאםעךקאמפח דעם צו סווי א מאכען װעט װאם שלאכט, גענעראלער
קלאסען־געזעלשאפט. דער צו און

 אר־ דער זיך לערנט געפעכטען א״נצעלנע קליינע די אין
 צו אן פאנגט קלאםען־באװאוסטזיניג, װערען צו בײשער
 די און אינטערעסען אײגענע זײנע אז פארשטעהן, און פיהלען

 אוי־ ענטגעגענגעזצעט. זײנען קאפיטאליםטען די פון אינטערעםען
 קאמפ^ טאג־טעגליכען דעם אין ארבײטער די װערען דעם סעי

 קאאפערא־ און םאלידאריטעט פון גײםט דעם מיט דורכגעדרונגען
 די ברידערליר דערלאנגען צו קאמפןי אין זיר לערנעז זײ ציאן.
 רעװאלוציא־ נויטיגע די באקומען זײ צװײטען. דעם א״נער האנד
 אלץ װערען און קרעפטען זייערע ארגאניזירען זײ ערציהונג. נעיע

 אויף) בויען זײ װעלכע ױניאנם, אינדוםטריעלע רי דװ־ו מעכטיגער
צוקונפט. דער אין ארבײט גרויםער ז״ער צו גרײט זײן װעלעז און
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 פרא־ אלם הענד ז״ערע אין פראדוקציאן גאנצע די איבערצונעהמען
ארבײטער־קאאפעראציאן. דוצירענדע

רעװאלוציא־ די ױניאנם, אינדוםטריעלע רעװאלוציאנערע די
 פראדולר אלע עקםפראפריאירען דאן װעלען געװערקשאםטען, נערע

 אײגענ־ נעזעלשאפטליכעס אין פארװאנדלען זײ און ציאנם־מיטלען
 םא־ אינדוסטריאליזם רעװאלוציאנערער דער איז דעריבער טום.

 אלטער דער פון חורבות די אויף װעט ער הײםט, דאם ציאליםטיש,
 געזעל־ נייע א אױפבױען שלןלאפעריי, אויױ געבויט געזעלשאפט,

יםודות. םאציאליםטישע ריין אויןש שאפט,
 גע־ די װאם אויפגאבען גרױםע די פארשטעהן צו לןלאר אום

 סרעפטיגע די אויףי ארױפגעלעגט האט מענשהײט דער פון שיכטע
 דעם פארשטעהן גוט׳ מען מוז פראלעטאריאט, דעם ,פוז פלײצעם

 אר־ און ארבײטער פיעלע פאראן נאך זיינען עס לןלאסען־קאמפף.
 עסזים־ דער אין ניט גאגצען אין גאר גיצויבעז װאם בײטער־םיהרער,

 זײנען זײ געזעלשאפט. אונזער אין קלאםעךלןאמפר דעם פון טענץ
ינד  פאר, קומט אויגען זייערע פאר װאס ניט זעהען זײ טויב. און ב̂י

 װעלט־ גרויםער אנקומענדער דער פון דוכערען די ניט הערען זײ
 בלוטיגע די אפ טאג־טעגליך זיך שפיעלט זײ פאר קאטאםטראפע.

 זײנען זײ באדײטונג. איהר ניט באגרייפען זײ און טראגעדיע
 אויםער ניט גאר זיך פאר זעהען װאם פאך־ױניאניםטען, קורצזיכטיגע

ממשות. קײן ניט האבען װאם פארבעסערועען קל״גינלע
 ׳שוין גלויבען װאס אזעלכע, מיר זעהען זײט צװייטער דער פון

 דער אין אויך אבער גלויבען זײ קלאםעךקאמפףז. דעם אין יא
 דורך דארפען ארבייטער די אז אוטאפיע, םאציאל־דעמאקראטישער

 אויבערהערשאפט״ פאליטישע די ״ערװערבען פארשטעהער זייערע
 פראדוקציאנם־ אלע און נם צװײטער א געשעהן שױן װעט דאן און

 איבערגעהן אופן געזעצליכען פריעדליכען, א אויף װעלען מיטלען
 געזעל־ אין טראםטם פארשיעדענע די פון קאפיטאליסטען, די פון

 זיינען אבער ליידער חלום. שעהנער א זעהר באזיץ. שאפטליכען
 דאם אז א״נצוזעהן, אנגעלערענט גענוג ערפאהרען, גענוג שוין מיר
חלום. א װי מעהר ניט איז

 םינדיקאליזם אדער אינדוםטריאליזם רעװאלוציאנערער דער
עקזיםטירענדען דעם פארניכטען קאמפף דירעקטען זיין רורך װעט
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 דעם פיהרען ער װעט ק^אםען־קאמפף, דעם אנפיהרעט־יג :שטאאט
 בא־ ענדציכער דער צו געזעלשאפט גאנצע די און ארבייטער־קיצאס

פר״אונג.
 זיך אין פאראײניגט אינדוםטריאיציזם רעװאיצוציאנערער דער

 אפגע^עבטע, בײדע איץ פאראן איז װאס אמת׳ע, דאס געזונדע, דאם
 פא^יטישען פון און פאך־ױניאניזם פון טעאריען געװארענע פא׳צש

 פיהרען װעט װאם װאפע, מעכטיגע א נײע.. א האט ער םאציאציזם.
גענערא^־םטרײק. דעם האט ער זיעג. יצעצטען צום ארבייטער די

 אדער ק^וקמאכער פון םטרייק גענערא? א ניט אױ ד$ם
 װאס םטרײק, א^געמיינער אן נאר טיש^ער, אדער װײםטמאכער

^אנד. גאנצען אין פראדוקציאן יעדט אפשטעצען װעט
 ארױסצוברעעען אויםהערען װעלען מינען די אין ארבײטער די

 עפ5? גרעםטע די פון אײנער זײן װעט דאם מעטא^ען. אױ ען5קױה<
 באגעהן זיך קענעןי אינדוםטריען װעניג װ״א קאפיטאיציזם, דעם פאר
עז. אהן  יעדער און נאכפאלגען, װע^ןע באהן־ארבײטער די קויה̂י

 געהן, ניט װעאען שיפען די װערען. אפגעשטע^ט װעט פארסעהר
 אױם^אדען. און אנ^אדען זיי זאיל עם װער זיין ניט װעט עם :או
 די און װערען, איבערגעריםען װעצען דראטען ע^עקטרישע ע5א

 װיכטיגםטע די זיין צו אויפהערען װעיצען טעלעגראפען טע^עפאנען,
 ניט אויך װעט עם װע^ט. קאפיטאאיםטישער דער פין אגענטען

 פראדו־ ניט װעט עצעקטריציטעט קײן װיי? באיצײכטוע, קײן זײן
װערען. צירט

פאר־ אויך װע^ען פאבריקעז אנדערע אצע און װעבערייען די
 בור־ גאנצע דאם דרעהען. כיט זיך װעט ראד קיין װערען. אזען5

 ארבײטער אגריקו^טור די װערען. פאראיליזירט װעט ^עבען זשואזע
 ניט װע^ען בוי־ארבײטער די ערד, די בעארבײטען ניט װע^ען
 װעט פראדוסציאן קאפיטא׳ציםטישער דער פון נערװ יעדעו — בויען,

װערען. געטויט
 גאר װע^ען נאדע^־אינדוםטריע דער פון ארבײטער די אפיצו

 יצאנג־ און ^אנגע זייערע פארגעםען װע^ען זײ אנדערע: װערען
 םרייער, דער רעװאלוציאן, םון גייסט דער פראטאיז^ען. װײאיגע

 אפגע־ אנדערע ע5א אויר און זײ אויר װעט װינט ערפרישענדער
גאנצען אין און װירקונג שטארקםטע די האבען ארבײטער שטאגענע
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 אין פאםירען 5מא אצע עגט5פ עם װי שטימונג, זייער ענרערען
̂ע װע^ען זיי רעװאיצוציאנען.  אין װערען ארײעעצויגען באיצד אי

 אלזײטיגע טויזענדער אױפשטאנד. פון שטראם מעכטיגען דעם
 פאקטארען שטארקםטע די פיחרען. דערצו װעלען אײגפצוםען

 פארא־ װעצען אינדוםטריען װיכטיגםטע די װאם ד$ם זײן ען5װע
 ארבײטער די פון אגיטאציאן אונערמיעד^יכע די און װערען, ?יזירט

 ע^עמעג־ באװאוםטזיניגע װעניגער די פון װעקען דאם זיך, צוױשען
 םון באדײטוע היםטארישע גרויםע די זײ ערקלעהרען דאם און טען
איבער. ?עבען זײ װאם מאמענט דעם

 געװען אלע איז מאמענט אזא פון װירקונג פםיכישע די
 װי צייט אזא אין װערען מענשען :נם א צו װאונדערבאר״־עהנ^יך

 זע^בסט־ און אידעאי^יזם ענטוזיאזם, מערלןװירדיגער א ניי־געבארען.
 ?יינמא^ דאם ט5װא מען װאו דארט, אפי?ו ערשײנט אויפאפפערונג

 אפ־ אינערטסטע, פײגסטע, די אין ו5אפי< ערװארטען, געקענט ניט
מענשען. געשטאנענסטע

 זעהר איז ארבײטער־^רגאניזאציאן רעװאיצוציאנערע די נאר
 צוגעגרײט, גוט זיין װעט איצץ נםים. אויף זיך פאר^אזען פון װ״ט
באװארענען. גוט זיך מען װעט שטערונג יכער5מעג< יערער געגען

 ״שטיצער װערען װעיצען פארפיהרער און פיהרער געװעזענע ודי
״ גראז״. פון נידריגער און װאםער פון  צו װאגען ניט װעיצען ז

 פארפיהרערישע נארישע, זייערע מיט צייט אזא אין זיך רוקען
ען זײ פון טײל א עצות.  רעװא־ רעם מיט װערען מיטגעריםען װע̂י

 פראקטישע רײן אוים גלאט װעלען אנדערע שטראם. ^וציאנערען
 און מיטניציעדער גלייכבארעכטיגטע װערען װע^ען גיבער מאטיװען

 זיך װע^ען זײ געזעיצשאפט. נ״ער דער פון פראדוצירער פרייע
 אםט־ אויך זײ זיינען געהאלטען גרויםע אמאיציגע די אז דערמאנען,

 אונאנגענעהמ^יכקײט, און נפש עגמת 5פיע מיט אעעשמען מא?
 צייטען, בעסערע אויח װארטען 5שטי פוקםען ש$ױ דיעזע װעצען

 רוהיג זײן ברויט, זײער פארדיענען עהר^יך קענען װע^ען זײ װען
פרײ. און

 אהן פריעד^יך, אנפאנגען זיך װעט גענערא^־סטרײה דער
 ױערען געהערט נאר װעט עם ארבײטער. די מצד גװא^ד־טאטען

ארגא־ װעיצכע פאבריקען, פארשיעדענע די פון הוזשען בייזע דאס
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 דאס סיגנאל, א אלם געבען װעלען ארבײטער־קאמיטעען ניזירטע
 רי צונויפלעגען געצייג, זײער אװעקװארפעז זאלעז ארבייטער אלע

פאברילוען. די פון ארויםמארשירען און הענד
 שפיציגסטער דער מעסער, שארפםטער דער ז״ן װעט דאס
 ברוםט פעטער אנגעשטאפטער דער אין ארײנגעשטאכען קינזשאל

 ארגאניזירטע גרעסטע די זײן װעט דאם קאפיטאליזם. דעם פון
 ארויס־ ניט זיך װעט גװאלד־טאט דאזיגער דער אין גװאלד־טאט.

 אר־ אײנצעלנעם אן פון פארטיידיגונג קיין שװאכקייט, i״p װײזען
 ארגאניזירטער, אן נאר פאך־ױניאן, אײנצעלנע אז פון בייטער,

 גאנצער און שטארסער ארגאניזירטער, אן םון אנפאל מורא׳דיגער
ארבײטער־ארמעע.

 זײ װאם צושטערען, צו זוכען ניט אויך װעלען ארבייטער די
 שװײם פראצע, זייער מיט געשאפען דורות דור פון האבען אליין

״ װאלטען נאריש בלוט. און  דאם דענקען זאלען זיי װען געװען, ז
 זײער פאר האבען דארפען אלעס דאם װעלען אליין זײ װייל טאז, צו

 געזעל־ נייער דער פון רעארגאניזירונג רער נאך געברויך אייגענעם
 די זײן װעלען אנדערע קײן ניט און אליין זיי װעלכער פון שאפט,

הערשער.
 קאפיטאליסטישער דער דאם ערװארטען, צו אבער איז עם
 פאר־ פארצװייפעלטען לעצטען זײן מאכען פרובירען װעט געזינדעל

^עקזיםטענץ. זײן פאר טײדיגועם־קאמפףז
 באהן־ די סאבאטאזש. אנװענדען ארבייטער די װעלען דאז

 צושעדיגען, װעלען אנדערע און ארבייטער שיפען די ארבייטרע,
 ניט זאל מיליטער די כדי נויטיג, זייז װעט װאס אלץ צושטערען

 מען ארבייט. די אנפיהרען און פלעצער זייערע פארנעהמען קענען
 װעט מען װאגאנען, לאקאמאטױוען, די רעלםען, די צושטערען װעט

װ. ז א. װ״ ז. א. האפענם די אין אריינגאנג בײם שיפען זינליען
 בילד א זיר מיט פארשטעלען דאן װעט װעלט בורזשואזע די

 טרײע אײנציגע די אונבאהאלפענהייט. פאלשטענדיגער םון
 » די טםון דיענס דער צו בלײבען אפשר נאך װעלען װאס משרתים

 מילי־ די און פאליציי די — שטאאט זייער און קאפיטאליסטען
 דער באםרײען. און אפרייסען זיך ךטײלװײז אוי װעלעז — טער

װאם װיסען צו אגהויבען ניט װעט פארבלײבען, װעט װאם טייל,
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 פארריכטען, צו װאם ערגעץ אנהויבען זײ װע^ען טאן. צו פריהער
 אויפגע־ פון ?ראך מורא׳ריגער א דערהערען װייט ניט זיך װעט

 מען װאוהין אהין, װארפען זיך זײ װע^ען דינאמיט. ריםענעם
 1א אין פאםירען עפעם וױעדער װעט *פציוזען, געװאצט זײ האט

t ארט. אנדער
 און אחער װארפען אומזיםט זיך װעט װעלט א^טע די און

 לאנג נעהטען• ניט װעט עס קאנװאו^םיען. ^עצטע איהרע אין אהין
ענדיגען. זיך װעט גםיםה איהר און

 נויטיגע ע5א< עלןםפראפריאירען ארבייטער די װע^ען רערװײיצ
 רעװ^וציאנערע די און װ. ז. א. לןצײדונג עסעמוארג, פראדוקטען,

 איבערצו־ גרײט ארט, אויפ׳ן גיצייך זיין װעיצען געװערקשאפטען
 צו און פראדולוציאנם־מיט^ען, ע5א עקםפראפריאירען צו נעהמען,

 דער פון אינטערעסען בעםטע די אין פראדוקציאן די ארגאניזירען
געזעיצשאפט. מענש^יכער פראדוצירענדער באפרײטער,

 גענערא?־ די — םטר״ק גענעראל דער איז אופן אזא אויף
אס. ארבייטענרען דעם פון שאאכט  אנדער ל,ײן ניט איז ער ^

 צום םוףי א מאכען װעט װאם רעװ^וציאן, סאציא^ע די װי זאך
םאציאיציזם. פרייען דעם א״נפיהרען װעט און יזם5קאפיטא
ײ• װ. א. דער פון אױפגאבען די זײנען דאס אט
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װ. װ. א. פון פרינציפען די
 פון ערקלעחװנג פרעציפען די קורצען אין איז פריעמבעל דיעזער

װעלט." דער פון ארבייטעו־ ״אינדוםטריעלע
 נישט גאר האבען בעלי־בתים פון קלאםע די און קלאםע ארב״טער די

 הוגגער װי לאנג אזוי זיי, צװישען שדום ק״ן זײן גיט קאן עם געמיינזאם,
 װאס װעניגע די װעהרענד ארב״טער, מיליאנען צװישען תערשט נויט אןן

לעבענם־מיטלען. איע באזיצען בעלי־בתים, פון קלאםע די בילדען
 ארבייטער די ביז אנגעוזן, קאמפף א טוז קלאםען צוױי די צװישען

 באזיץ אין װעלען קלאםע, אלס ארגאניזירען זיך װעלען װעלט דער פון
 לוין־ דעם אפשאפען און פראדוקציאנס־מאשינען די און ערד די נעהטען

םיםטעם.
 די פון פארװאלטונג דער פון צעגטואליזירונו; די אז געפינען טיר

 טרייד־ די מאכט הענד, װעניגער און װעניגער איםער אין אינדוםטריען
 אימער דער װי טאם זעלבער דער מיט פארצושטרײטען אונפעהיג ױגיאנם

 רופען טרײד־ױניאנם די בעלי־בתים, פון קלאםע דער פון כח װאקםענדער
 זײן זאל ארבייטער טייל איין אז ערלויבט װעלכער צושטאנד א דערפאר

 אינדוםטריע, זעלבער דער פון ארבייטער ט״ל אנדער אן געו.ען קאמפף אין
 אין טײל אנדערעז דעם געגען זיעגט טייל איין אז פאלגע אלם האבענדיג

 בעלי־בחיפ די טרייד־ױניאגס די העלפען דעם, אויםער לויךמלחמות. די
 אעטעוע־ געמיינזאמע האט זי אז קלאםע ארבייטער די אפצונארען קלאםע

בעלי־בתים. איהרע מיט םען
 אר־ דעם פון אינטערעס דאם און װערען פארענדערט קאן לאגע די אט
 װאס ארגאניזאציאן אן דורך נור װערען אונטערשטיצט קאן קלאם ב״טער

 איינצעלנער װעלכער די פון מיטגליעדער איהרע אלע אז געבויט, אזוי איז
 אװעקלע־ זאלען אינדוםטריען, אלע פון נויטיג, אויב אדער אינדוםטריע,

 אין,װעלכער לאקאוט אדער םטר״ק א פאראן ס׳איז װען ארבייט די גען
 פארפאלמנג א װעט אופן דעם אין אינדוםטריע, אן פון אפטײלונג איז עס
אלע. פון פארפאלגונג א זיין א״נעם פון

 גוטען ״א ױניאנס) אלע (פוז מאטטא קאנםעמואטױוער דער אנשטאט
 אונ־ אוין» אויפשר״בען טיר מוזען ארבײט׳/ טאג גוטען א פאר לוין טאג
לויךםיםטעם." דעם פון אפשאפונג לאזונג: רעװאלוציאנערע די פאהן זער

 פארניכטען צו איז קלאםע ארבייטער דער פון מיסיאן היםטארישע די
 םוז ארבייטערשאפט די ה., ד. ארםעע, פראדוקציאנם די קאפיטאליזס. דעם
 קאפיטא־ די געגען קאטפף טעגליכען דעם פאר נור נישט ארגאניזירט זיין

 נאכדעם פראדוקציאן די אנצופיהרען צװעק דעם פאר אויך נאר ליםטען,
 דעם אויף זיך ארגאניזירענדױ. אפגעשאפט יײז װעט קאפיטאליזם דער ײי

 אין געזעלשאפט דער פון געבוי דאם טיר בילדען אופן, איגדוםטריעלען
אלטער. דער פון שאלאכץ דער
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