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 אנארכיזם ךעם פון ?תנד-געראנקען די
קונאוו•(. העט־יף פץ

 צוואנציג־ טיט האט וועלכע ,שטרי^מונג אנארביסטיש; די
 אוי- די פון טייל א צוג^גצריגען און פערכאפט צוריק יאהר דרייסיג

 פער- אסך אזיף אן צייט יענער פון האט ארבגיט^ר, ראפעאיש:ג
 בעגחפען האנען ארבי״יטער די ר מעה וואס .קראפט איהר לארען

 צוואמעג- זיך האבען ז:.י מעהר תאם שליחיה, רדסטארישע ז?.יער
 שיכטען בורזשאזע אלע געגען קלאם אבעזויחגחגן אין געשלאסען

 טעאריע אנארכיסטישע די האט מזגהר אלץ געזעלשאפט, חגר פון
 פראלעטאריאט. קעמפפענדען דעם א־ויף איינפלוס איהר פערלארען

 עסטחיך, פראנקרייך, ענגלאנד, דייטשלאנד, אין אומעטום, כמעט
 פוץ אידעע די האט האלאנד אין יך1א אפילו בעלחגן ,רוסלאנד

 און שפאניען .לןגהחג אנארביסטןשע די מוווק לנר כאציאליזם
 חגר וואו אויראפא, פון לענרער איינציגע די זי׳גנ^ן איטאליען
 אנהענגער, צאהל אהיבש^ טאג הכינטיגען ביז נאך האט אנארכיזם

 עקאגאטיש די אין נאר אנארכיזם דער זיך האלט ד#רט אייך און
 תאו ,לאנד פון טצלען מגנע אין עט און געקונחץ אבג?גשטאנןגנע

 4געמ:ינשאפטליב? די וואו אריינגעדרונגען, אה גהים־אינדוסטריזג דן
 צו ארנעטער חגם אויס לןגהרנט בזגטריעבען גרויסע אין ארנ?ןט

 ?גנטורקלונג געז?גלשאפטלןחגר דער פון חגדינגונגען די רשט?גהן1פ?
 דןסצןפלין פון בעדייטונג די צייט גילייכער צו איהם ני׳גוויהט און
 צפוך פון פראוועצען אינדוסטריעלע די אין ניט אחרוה. און

זיינע פון טי״יל נרעסטען חגם געפונען אנארכיזם דער האט שפאנקגן

 דעם "פארווערבם/האם בערליגער ן פ רעדאקשאר קיגאיי, העניין חבר ";דער
אונז. פאר ספעציעל ג־גשריבען ‘קע, א־ם
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 פון געגענדען דאדפישע ?1פערארעמ די אין נאר אנהעננער,
 אנארכיזם רעם פון פאהן די און אנדאלוזיען; אין עיקר דער ם, דד

 ליטעראטען, פראלעטארידרטע די ס׳רוב דער דארטען טראגען
 דארפןשע די ער אי יל דם ק האנדווערקער, קל״נע נעלעהרטע,

 אוג־ אפטע די וואם ,האלב־פעכטער*( די און שכירות־ארבץטער
 עקספלוא־ אוג׳ברחמג־ת׳דיגע די און פעלדעו־ די אויף גערעטענישען

 פערצווגיפעלטער א צו זיי ברמנגען פריצים גרוים די פון טאציע
 איטאליען. אין אויך מיד טרעפען ערשיינונג זעלבע די פונקט . לאגע
 אג־ זיינע פון צאתל גרעסטע די אנארכיזם דעו־ געווינט דא א:יך

 עקאנאמיש די פון ארבץטער אינדוסטריעלע די צווישען ניט הענגער
 צפון- אין לאמבארדיען ב. צ. ווי נענענדען, ענטווןקעלטע מעהר

 דר.ם־ פון שיכטען בעפעלקערונגס די צתישען נאר איטאליען,
 ציהען אדעו־ פעלר־אריגיט מים זיך בעשעפטיגען וואם איטאליען,

 פראווינצען די אין בעזאנדערם ,קלי״ינבעטריעב פון היונה עיער
.סיציליען אינזעל דעם אויף אויך וון קאמפאניען און קאלאבריען
 —אנא דש־ און סאצןאליזם 'דעו־ .צופאל קיין ניט איז דאם

 השגות, און בעאבאכטונגען פערשיעדענע גאנץ פון שטאמען כיום
 זעהר .לעבענס־בעדעגוננען עקאנאמישע פערשיעדענע גאנץ פון

 ־אנארכיזם דש־ אז מי״ינונג, די הערק צו אוים אפילו קומט אפט
 רעוואלוציאנערע מעהר און שארפערע ,אנ׳ענערגישערע נור איז

רעם בי״ירע אייגענטליך האיען זיי אז סאצןאלהם, דעם פון פארם
 דורך מיטלען, די אין נור ליעגט אונטערשןעד דער ציעל,

 אפילו הגם ט:ןנונק דאזןגע די .ציעל צום קומען וול מען ווע־כע
 געוהםען א אין ריכטיג. ניט לחלוטין אין , איהר אין גל־יייען סך א

 :פאציאליזם דעם טיט אנארכיזס דער צונויף אמת דך געהט פרט
 ארדנונג געזעלשאפטליכע הגינטיגע די פערבניטען עי ורלען בי״ידע

 עהנליכקגיט די אוים ,דך לאזט דערמיט אבער אנ׳אנדערער; מיט
 געזעלשאפטליכע ני_יע די דעיסט דאם ציעל, דער עי. צורשען

 דערזעל־ ניט אופן בשום איז שטרעבעץ, עי וועלכער צו אררנונג,
 עדי אויך און גלכיכארטיגער. קי_ין ניט אויך אפילו אין ער ;בער

בענרן־ עיערע און מאטיווען עיערע גלי_יך זיך צווישעץ זענען וועניג

 בעל-חכזת רעם אוועק ניבק און ערד פרעשדע אויף אדבי^סען וואש ,פו־ערים /
.תב־אה אראבגענופעגע די פון העלפם א ערר די &-ן
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 ענט־ דן געהן וועט עם וועג א פאר וואם מיט ;דעם וועגען פען
.פארקומען וועט זי בעדינגונגען וועלבע בני און ווןקלונג

 געהט אררנונג, געזעלשאפטליכער נייער א צו זןך ציעלענדיג
 ענטורקלונגם־ איצטיגען בן; רעם פון סאצןאליזם דער ארוים דערבני

 גע־ געשאפען איהם דורך זענען וואס בעדןנגונגען, דן פון און •גאנג
 ר ע מל ה דער .ענטוויקלונג *וייטערער ער ד פאר ווארען

 דאזיגע די פון בעטראכטונג גענויער דער אהן אלמן ר געה ע ב
 דער אוננוצלןך. פאר סאצןאליזם דער האלט ראם — בעדינגונגען
 עקזןסטירענדע היפ״אריש די צו ווערען צוגעפאסט מוז בעגעהר

 זיך קען ארבמטערי-קלאס דער ה. ד. ,ענטווןקלונגפ׳־בעדינגונגען
 פער־ זימער צו בעדינגונגען די וואס צןעלען, זעלכע א נור שטעלען

 אזעלכע גופא. ענטוויקלונג דער דורך געשאפען ווערען ווןרקליכונג
 ענטוויקלונג, דער פון טענדענצען די געגען זענען וואס בעגעהרען,

 דעם פון פעדלויף ווייטערען דעם אין און ווערען מקוים ניט קענען
. עיט א אן פערווארפען ?מ ווערען פארטשריט
 — איזאלירטער דעו־ געזעלשאפט, דער אויסער מענש דער

 אנ׳אבפטראקטע גור איז — לעהרע פאצןאליפטישע די ווייטער זאגט
 .ווןרקליכקמט דער מיט ניט ז.יך רעכענט וועלכע ,פארשטעלונג

 אין ;געזעלשאפטען אין ?מ לעבען מענשען נור געפינען מיר וואו
 לעבען וו. אז. און מלוכיות דארף־קהלות, שבטים, משפחות, הארדעץ,

 איינצעלנע די ווען ,מעגליך דאן נור אבער איז געזעלשאפט א אין
 פונדעסטוועגען .אנדערע די צו איינע צו זיך פאפען מענשען
 בעזונדערע די נאך לויט געזעלשאפט, יערער אין אוים דך בילדען

 די פון בעציהונגען די פאר נארמען געוויפע לעבענס־בעדינגונגען,
 געזעל- גאנצער דער צו אויך ווי דך צווןש;ן מענשען איינצעלנע

 אונמעגליך וואלט צוזאמענלעבען דאם וועלכע אהן תקנות :שאפט
 פון פארם די נארמען דאדנע די אן נעהמען מאל אלע ניט .געווען

 וועלכע תקנות, סך א פראנען עפזעגען דינים. און געזעצען פעפטע
 שטעג- בלייבען און געועץ א פון קראפט דן נןט מאל קמן בעקימען

 אנשטענדיגקניט אדער שטאט דרך־ארץ, מארא^, פון געבאט א דןג
 עם לעבען. סאציאלען דעם אויף ווירקונג געווןפע א האבען •מ און
 אויפגעדריקט זאל רעכטם־תקנה יעדער אז , נויטיג נןט א;ייך איז

 חוץ א .רעכטם־פאראגראף געשריבענעם אבעשטימטען אין ווערען
 געשריע- ניט דעם אפט זעהר מיר געפןנען רעכט געשריבענעם דעם
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 בעשטימצע חעניגער אדער מעהר און געוועהנהי_יטס־רעכט, בענעם
 בע־ אבער זיך מוז געזעלשאפט מענשליכע יעדע .רךכטם־מנהגים

 פער־ מוז און פערלאנגט זי און ארד׳נונג רעכטס אגעווןסע שאפען
 אג׳־ רעכטס־ארדנונג דאזיגע די זאל או יהיר, דעם פון לאנגען

 עלשאפטלןכע גע דאם סכנה אין בכלל שטעהט דעס אהן ערקענען,
.צהאמענלעיען

 נאך לויט נאטירליך דך בייט רעכט׳ס־ארדנינג דאזיגע די
 געזעלשאפט, דער פון עקזיסטענץ־בעדינגונגען עקאנאמישע די

 נאך לויט אין לעבענם־מיטלען איהרע געווינט ד וון ארט, דער גאך
 שטאנדען קאסטען, אויף צוט״ילונג )די ארגאניזציע אינערליכער איהר
 בעטראכטען מיד ווען נדר, זעהען דעריבער און .קלאסען( אדער

 פערשיעדענארטןגסטע די אז מענשהייט, דער פון געשיכט; די
 — אונטערגעגאנגען, דיאנדערע נאך אייגע זענען רעכטם־ארדנונגען

 די פון פערענדערונג דער מיט ווען ,פוץעדליך מאל אנ׳אנדער׳ם
 א־ויך גלייכצייטןג זיך האבען לעבענס־בעךינגונגען געזעלשאפטליכע

 גוואלד, מיט אבער אפטער סך א רצכטם־פארמען, די אומגעענרערט
 עגאאישטןשע עיערע צוליעב האבען קלאסען הערש:;נדע די )יועץ

 רעכטס־ די אז דערלאזען, צו■ ניט זיך געסטארעט אינטערעסען
 לעבענם־ אומנעענדערטע די צו ווערען צוגעפאסט זאלען פאתוען

 וויעדערשטאנד דעם ארויסגערופען דורכדעם האבק און בערןנגונגען
.קלאפען אונטערנעדריקטע די פון

 ארבי_יטצר־ דעם פון קאמפף הידנטיגער ער ד אייך איז וי א
 ווצלכע קלאטען, די געגען און קאפ-טאליזם דעם גענען קלאם

 אקאמפףפאר י וו ר ה ע מ ניט קיום, זיין פאר שטעהען
 סאציאליס־ דער פאר רעכטם־ארדנונג, ערער העב א

 און צוזאמענלעבען סאציאלען דעם פון רעגולירונג טישער
.צוזאמענוחרקען

 פאר ניט אופן בשום זיך שטעלט סאציאלדעמאקראטיע די
 ,רעבטם־ארדנונג יעדערלגי בכלל אבצושאפען אויפגאבע איהר
 די ה. ד. ,רעכטם־צוואנג דעם אבשאפען ניט זי וויל אויך

 זיין מקיים צו און פאלגען צו מחייב איז יעדעתר אז פארדערונג,
 געמנינ- דעם צוליעב ניט־ג זענ;ין וועלכע תקנות, געוויסע

 □אציאלרעמא- די .געזעלשאפט איין אין לעבען שאפטליכען
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 פון אינהאלט דעם גענזגן נאר בלוי; זיך ווענדט קראטיע
.רעכטם־ארדנונג היינטןנער דער

 די שטאנדפונקט. סאציאלדעמאקראטישער דער איז דאם
 שטה. אנדערער אגאנץ פון ארים געהט לעהרע אנארכיסטןשע

 ענטווןקלונג, איצטיגער בין נאנצער דער פון וויסען ניט תיל ■זי
 אין ניט אוועלכע נייטיג איבערהויפט ס׳איז אז אב, לייקענט ־זי

 אנאר דער .צוזאטענלעבען געזעלשאפטלןכען דעם פון רעגולןרונג
 רעגולןרונג היינטןנע די בלוי; ניט פ..ריוארפט פרינציפ ביסטישער

 ,רעגוליהנג ט ר א ר ע ד ע י בכלל נאד , געזעלשאפט דער פון
 איינצעלנעם דעם אויף הכרח א ,אצוואנג ארויף לעגט תעלכע

 וועלכע ,הכרח יערער אז ,ערקלערט אנארכיזם דער .?מענשען
 רעכט־ דער איויך אנדערע, די אייף איינע אריף לעגען מענשען די

 איהרע א־ויף אריף לעגט געזעלשאפט די וועלכען צוואנג, ליכער
 ר י ווניל ניט, גרונד שום קנין האט מיטנליערער, ■איינצעלנע

 בענרענצט ,ט1אינדיווידואלןט: דער פון ענטוויקלונג דער •שטערט
 איהם ו.ןט און מענשען איינצעלנעם דעם פון איינענארטעקייט דך

 דערייי איז עם ;רצון פוןאנ׳אנדערענס רשות אין ■אב
 זעלבסט־ א ,פערזאן א :אי; ר ע ר ע ד נ א דער ווער גלייך גאנץ

 מעהרהניט די אדער מלוכה דעמאקראטישע אדער ■הערשענדע
 זאל צוואנג• דער וואנען פון . געזעלשאפט קאמוניסטישער א פון
 פאררלרט דעריבער .ווערען אבגעשאפט ער מוז—שטאמען ניט
 וועלכע ,קאמונען אזעלכע פון איינפיהרונג דן אנארכהם ־דער

 דעם אויף הכרח קיין ארויפלעגען נ.יט זאלען
 דורך בינדען ניט איהם זאל^ן ,ד ע י ל ג ט ן מ איינצעלנעם

.רעכטסנארמען און געזעצען
 קגינערלגי עקזיסטןרען ניט וועלען עם באלד וון אבער

 אנ׳אלגע" צו ברי״יננען ניט דען וועטעם—תקנות פערפפליכטענדע
 ,ווןלקיר פאלקאמענעם א פון אצוש:אנד צו אונאר־נונג, מ:.ינער

 דעם גענען רצון זיין דורכפיהרען פרובען זיך וועט יעדערער זוי״יל
 כל סוף וועלען קאמפף דאזינען דעם אין און אנדערע דן פון ן רצו
 אנארכיסטישע די ? אינדןווןדוען שטארקערע דן זיין מנצח סוף

 וועט צוואנג רעכטס דעם פון אבשאפונג דן אז אב, ל״קענט -לעהרע
 שפרייוט זי ווי י אז; פונקט .רעזולטאטען אזעלכע צו בר״ינגען
 ניט זיך שטיצט און ערפאהרונג נעשיככלןכע גאנצע דן אריבער
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 אויף נאר ,ענטוויקלונג דער פון פאקטען עקזיסטירענדע דן אויף
 אינדיווידו• דער פון רעכט העכסטען אויסגעטראכטען קאפף פון דעס

 זןךמיטדעם רעכענען ניט האר א אוייף זי וויל י1אז אויך אליטעט,
 זיך שפיעלט וועלכער ,אינטערעסען פערשיעדענע די פון קאמפף

 פער־ איינצעלנע נרופען צווישען וועלט מענשליבער דער אין אב
 נאטיר־ אנ׳אייביגער פון עקזיסטענץ דער אין גלויבט זי און זאנען

 лгп פון סטאדעם און מהנות די אין וון פונקט הארמאניע. ליכער
 א־ויך וואלט א!;י הארמאניע, אן אררנונג אנאטירליכע הערשט

 אנארכים־ דן רעכענט עם ווי— געזעלשאפט מענשלןכער דער אין
 נאר באלר ווי ה־רמאניש, אבגעלאפען אלץ—טהעאריע טישע

 מען וועלכער מיט ,געזעצנעבערגי דער פון ווערען פטור וואלט מען
 רען שט; ניט וואלט מען און יאהרען, טויזענרטער שוין זןך פערנעהמט

 ענטווןקלען צו פריי לעבען געזעלשאפטליכען רעם פון קרעפטען די
 נאטירליכער אמין דיהארמאניעווי גןלט אנארכיזם דעם פאר זן".

 אומע־נום אב זןך עגעלט שפ זן אז ער, געפינט דעריבער און געזעץ
 די פון אונטערשיעד צום ,פעלקער דן פון לעבען דעם אין

 נאנצע די ב־ויען וועלכע ,סאציאל־טהעארעטיקער ז־ארווןנןםטןשע
 דער .לעבען פאר׳ן קאמפף דעם אויף ענטווןקלונג סאציאלע
 דעם פון יסוד דעם אין אויף׳ ליענט הארמאניע דער פון פרינציפ

 די וון פראדוקציאן דן לעבי^ן. געועלשאפט׳ם קאפיטאליסטישען
 אונפערמנידליך וואלטען פערקעהר און אויסטויש דעם פון בעדןננונגען
 דעם פון גהעארעטןקער ה־ויפט די רעכענען עם ווי— געבראכט,

 וואלטען עם נאר באלד ווי ארדנונג, אנאטירליכער צו—, אנארכיום
 די אונטערדריקען וועלכע נעזעצען, עקזןכטירענרע דן געפאלען

 פרןווילעןרטען דעם פון לטיבת געזעלשאפט דער פון מעהרהייט
 ,פרודאן עף ז יא ערר פי ב. צ. זאנט, אזוי מיעוט.

 אייגענטליכער דער שטןרנער מאקם מיט צוגלייך אי.־ וועלכער
רעוואלוציאנער". א פון "רעלןגיע זיין אין אנארביזם, פון בעגרינדער
 ווערמ בןרגער יערער פון טהעטיגקייט־כפערע די וון "אווי

 דורך און ארמיט דער פון טגילונג נאטןרליכער דער דורך בעשטימט
 י אז: ים,1א זיך קלייבט יעדערער וואם פרנסה, פון מקיר דעם
 פעריינ" אזא אין זיך צווישען שטעהען פונקציעם סאצןאלע די ווי

 ווערט דעריבער ווןרקונג, הארמאנןשע א מיט ברי״ינגען עי אז דונג,
 מענ- אלע פון טהעטיגקייט פרייער דער פון אררנונג די כעשאפען



 אהאנר,כרי■ מירארויף ס׳לענטאיף ווער רענירונג. קי״ין ש:;ן.נןטא
 איך .טיראן א און אנ׳אוזורפאטאר איז — רעגירען, צו מיר איבער

.שונא" מיין פאר איהם ערקלער

 עקאנאמישער דער אז ,פרודאן פון מ:.ינונג דאזיגע די און
 צו רעגירעריי, יעדוועדער אהן ,אליין זיך פון ברנינגט מעכאנייים

 זי צוקונפט, דער פאר נור ניט נילט אררנונג, הארמאנייתר א צו
א ט י פ א ק ר גע י ט יצ א ר ע ד ר א פ ן י ו ש ך י 1 א גילט

 נויטיג, נור איו תרצו .ן א י צ ק ו ד א ר ה־פ ר 1 ח ס ר ע ש י ט ם י ל
 די פערנעהמען זאל מאבט פאליטישער תר פון ארט תם אז

 אין עם ווי קרעפטען. עקאנאמישע די פון ענטוויקלונג כרייע
 נע־ יאהר ו־טען 849 אין שוי! פרוראן טאקי ז.יך האט בעקאנט,

 סאציאלען דעם פון הארמאניע ,נאטירליכע די אויפשטעלען פר.פט
 ליפע- יערער וואו טויש־באנק, א פארי. אין גרינרענדיג פערקעיר;

 וועלכע אצעטעל, סחורות צוגעשטעלטע זיינע פאר בעקומט ראנט
 עם .פראדוקטען אנדערע איויף פאנק דער ביי א־ויסביוטען קען ער

 וועל- דורך באנרךפראיעקט, תר אז אהיסגעוויזען, אבער זיך האט
 בעזיי• אויסנעדריקט, זיך האט ער ווי נעוועלט, האט פרוראן בען

 אזוי נעווען אין ;רעגירונגם־מאשין נאנצע די ביפלעכוו:ז״ טיגען
 ווי געקענט עט גאר איהם האט מען אז פעהיג לעבענם וועניג

 אין פרוראן ווי נאכדעם באלר און לעבען אין דורכפיהרען געהעריג
 ת איז שוו״ץ, אין אנטלאפען פערברעכען אפאליטישען צוליעב

.אונטערגענאנגען גאנצען אין באנק
 פונדעסט- זיך ו/ילען טהע/רעטץקער אנארמסטישע די נאר

 נאטירליבער תר אויף פערלאזען איננאנצען ניט אויך ווענען
 בענרענצטע אנעוויסע נויטיג פאר יך א; האלטען ז:י .הארמאניע

 רעכטס- אזעלכע פון שטאמען ניט טאר זי אבער רעגולירונג,
 געזעל* גאנזוער דער דורך אויסגעארבייט ווערען. וראם נארמען,

 תס4 דורך ווערען אויפגעשטעלט מוז רעגוליהנג די שאפט;
 אהינטער־טיר דורך .מענשען איינצעלנע צווישען אבמאך פרייען
 דעם אין ארנין צוריק אנארכהם דער אופן אזא א;יף פיהרט

 און רעגולןרונג פערווארפענע וראם נאר די לעבען געזעלשאפטליכען
 בע- אן אייבןג פון די דעם חוץ א דערמיט נאך דיסקרעדיטירט ער

 די נאר ווי אז ריכטיג, פ׳איז אויב הארמאניע. נאטירליכע שטימטע
 צוזאמענ־ געמ״ינשאפטליכע דאס וועט פאלען, וועלען געיעצען
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 אהארמאמע, צו ברמנגען אוגפערממדליך אלמן זיך פון •לעבען
 אויפשטעלען דך סבארען צו איבעריג ת הפח לבל ראך איז דאן
 .אבמאכונגען דורך איויסערדעם נאך און הארמאניע דאזיגע די

 הארמאניע, נאטת־ליבער דער מיט שטימען אבמאכו-ננען די אדע!ר
 וואט ווניל די, אהן אייפקומען לחלוטין דאך מען קען דאמאלסט

 נאטירלןבער א טיט פערתירקליבט אלמן דך פון ווערט ■עם
 דורך רעגולירען ניט ראך מען דארף דאם ,■נאטווענדיגקייט

 דארפען קאנטראקטען דאזיגע די אבער אויב .קאנטראקטען
 בעציהונגען פרייע די וועלכע צו נארמען, אזעלכע פעסטשמעלען

 געבראכט מט וואלטען געזעלשאפטטימיטגליעדער די ־צתישען
 וער געשטאלט אנ׳אנדער צוגעבען עם הימסט דאן אלמן, ז.יך ■פון

 דך ארמנמישען אונדמגערהמט און הארמאניע .־נאטירליכער
איחד. :אין

 זמן מקיים ניט תיל איז ניט וועד 'תען טהאן מען זאל וואם
 ^צו נגען ן וו צ איהם מען זאל אבמאך? געשלאסענעם דעם

 צתאנגסימיטלען דורך קהל רער זאל ה. ד. ווארט, האלטען
 ער וואט התחיבות, די ערפילען צו יהיר רעם נויטען קענען

 דאט אב למקענען אנארכיסטען איימגע גענומען? זיך אייף ׳האט
 דערמ״ט פיהרען די אז פיהלען וומלדי קהל, דעם פון רעבט :דאדגע
 אחים־ האבען זיי וועלכען געגען ,רעכטס־צוואנג דעם ארמן צוריק

 דער געבען זאל מען איב וומל טעמת. זמערע ־געשטעלט
 מין אזא קאמוגע עקאנאמישער רער אדער גרופע :אנארכיטטישער

 וועט דאמאלטט ,מיטגליעדער איינצעלנע איהרע איבער מאכט
 צוקינמט דער און המנט דעם צותשען אוגטערשיעד גאנצער דער

 רעם דורך פןהרט איצטער וואט ,דעם אין נאד בעשטעהען
 איהרע דורך ארגאמואציע גאנצע א אלם מלוכה די צוואנג

 דורכפיהרען איהם וועט ארדנונג אנארכןסטישער רער אין - ארגאנען
.קאמונע די

 פרי_י מיטגליעד יעדער גערעדט, צוחיק , אבער מען זאל
 אדער התהיבות ערפ:לעןזיינע צו ודל: טהאןותער צו איבערלאזען

 אב־ פון םיסט;.ם גאנצע די אבער דאך האט דאמאלטט מט,
 אייך טאקע האבען׳ ד^ם מט. צוועק שוט קמן נגען מאב

 ,געדרונגען דערפון האבען די און אנארמסטען אנרערע פערשטאנען
 ער ארעד אבמאך זמן ;מן מקיים ניט וועט איו ביט תער אויב אז
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 זני! וועלבע ארבייט, דער פון ארויסדרעהען וועלען זיך ועט‘..
 איהם מען וועט פעסטצושטע׳ען, נ׳ויטיו. פאר נעפונען האט קאטונע
 ב. צ. טאקע, זאגט אזוי קאמונע. דער פון אויסשליסען איינפאך

 דעם סבנה אין שטעלען וועט מיטגליעד א אויב אז ,קראפאטקין
 אדער ווןעדערשטאנד זיין דורך גרופע זיין פון אונטערנעהמען

ערקלערען: פשוט חברים זיינע איהם וועלען פוילקניט,
 ארבייטען נעוואלט נערן וואלטען מיר פריינד, ליעבער "מכין

 דער צו אפט ניט קומסט דו וון אזוי אבער ,צוזאמען דיר מיט
 זיך מיר מוזען ,נאבלעסיג זעהר זאך דיין טהוסט דו ארער ארבייט
 קענען זיך וועלען וועלכע חברים אנדערע דיר זיך זוך שמדען.
.פוילקייט" און אבגעלאזענקייט דיין צו צופאסען

 גרופען אנארכיסטישע פרייע דן וועלכען דורך צוואנג, דער
 צוקונפט דער אין ווןרקען ממנונג, קראפאטקינם נאך יועלען,

 דעם פון פערשיעדען נןט גאר בעצם איז מיטגליעדער שיערע א׳ריף
 געזעלשאפט היינטןגער דער אין ווירקט עם וועלכען דורך ,צוואנג

 דער אויך .ארבייטער זיינע איויף אונטערנעהמער איינצעלנער דער
 זיין צו זאגען צו נוהג זיך אין קאפיטאליסט ךמנטיגער

 דו צוווענןג: איהם פאר הארעוועט וועלבער ,שכירות־שקלאף
 נאכלעפיג, צו ארבייט דיין מאכסט דו אויף, וואם וועניג מיר טהוסט

ארט. אנ׳אנדער דו זוך־זןך שמדען; זיך מוזען מיד
 זיך פערפןהרט עם ווען מען טהוט וואס .ווייטער און

 וועגען ב. צ. גרופען, פרייע פערשיעדענע דן צווישען סכסוך א
 ? פעלרער די בעוועסערען צו אויף טייכען די פון בענוצונג ■דער

 אין זיך אריינצימישען רעכט דאס נרופען אנדערע די דאן האבען
 פעראינטערעסירטע די איבערלאזען דארף מען אדער שטרייט
 ם דע ברמנגען חות ב אייגענע זמערע מןט זאלען ז:י אז ,צדדים

 ,ערלויבען שטארקערען דעם מען זאל ה. ד. אסוף, צו קאמפף
 דערויף ? רצון זיין ערפילען צו שוואבען דעם צווינגען זאל ער אז

 \אס :תירוץ איין נאר אנארביום דעם פון טהעארעטיקער די ווייסען
,(רעגולןרען׳' אלמן זיך פון סיף כל סוף זיך וועט

 בע־ לעהרע אנארכיסטישער דער פון גרונד־פעהלער דער
 סוביעק־ פון נור דורבא־ים אהים געהט זן וואס דעם, אין שטעהט

 מיט ווערטה איז האר א וראם ניט זיך רעכענט און בעגעהרען טיווע
 אנאר־ דן .ענטווןקלונג נעזעלשאפטלןכער דער פון טענדענצען די
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 הארמאניע, נאטןרליכער דער אויף וויוזען טהעארעטןקער כיפטישע
 אפנים, רעכענען, זיי .היות פון געמגינשאפטען דן אין הערשט וואם

 צוואנג. יעדערליי אהן נאד אויס קומען געמ״נשאפטען דאזיגע די אז
 טרעפען מיר וואו• .אזוי ניט נאר מעשה די אין אמת׳ן דער אין

 י.3 צ. וו., ז. א. מחנית פטאדעם, אין צוזאמען לעבען וואט חיוה,
 וו., ז. א. אפען פון אנדערעארטען ערן,3ן3 ,מוראשקעם דיביענען,

 פאלגען מוז אינוןתןדואום איינצעלנער דער אז מיר, זעהען דארטען
 ארויסווארפעץ איהם זאל מען אז ,ניט וויל ער אויב ,גזנמי״ינשאפט די

 און ביענען; די פון געפעכטען די זענען בעקאנט טויטען. אדער
 אזעלכע צוויי צווישען ווען קאמפף, אווילדען צו דערנעהט עם

 ־3א זיך פרופען זין און צוזאמענשטוים א פאר קומט געמי״ינשאפטען
 ארעד וואהנונגם־ארט רעם אנדערער דער ביי איינע נעהמען

.שפייז די
 ניט בכלל חיות די פון לעבען ראם אבער אין אויסערדעם

 געזעל- מענשליכע די פון לעבען רעם פאר ראיה א מאל אלע
 שפיה, רעם פון לעבען חיוה פון געממנשאפטען די שאפטען.

 ענט־ דער נאטור; דער אין פארטיגערהי״יט ג-עפינען זי״י וועלבען
 ׳ רעם אין אבער בעשטעהט מענשהייט דער פון וויקלונג׳ם־גאננ

 איינפארע די פון מעהר אלץ ווייטער וואס זיף■ בעפרייט זי וואס
 דורך זיך פאר בעשאפט זי וואם דעם דורך נאצורבעדיננונגען,

 .לעבען צום מיטלען נויטינע די פראדוקציאנם־טהעטינקייט איחר
 דער פון אבהעננינקייט פריהערדיגע דן זיון צו ניכר כדי אבער

 געמ?ןנשאפטלןכע די געווען נויטיג אין דעם צוליעב — אטורנ
 אין אלץ זענען דעריבער און ;קרעפטען מענשליכע די פון ארבווט

 לעבענם־ פרןהעררןגע די אנשטאט ארויפגעטראטען מאם גרעסערער
 צו ,עקזןםטענץ־בעדןנגונגען סאציאלע קינסטליכע בעדינגוגנען

 גע־ צו אויף ארבעט געזעלשאפטלןכע דן מיט בר״ינגט עם וועלכע
 דאזןגע דן מיט זןך רעכענען .לעבען צום מןטלען דן ווןנען

 געבאט צוויננענרער א געווארען איז דאס—בעדןנגונגען פאצןאלע
 צוריק ען וואלטען ניט ווען נעזעלשאפטען, מענשליכע דן פאר

 ע.י וועלכער צו מדרגה, עקאנאמןשער דער פין אחנטערגעפאלען
 דך קבען א יפגעו א פי׳איז גרעפער האם אבער רערגרעיכט. האבען

 געווא־ פערוויקעלט פ׳א•! מעהר וואם ,פראדוקציאנסיטהעטןגקגיט
 זענעןגעוו<ר;י גרעסער אלץ בראדוקציאן, דעו־ פון מעכאנהם דער רען
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 נויטיגער אלץ אץ געזעלשאפטען מ:;נשלןכע די צייט גלייכער צו
 געגענזייטיגע די געזעצען געוויסע דורך רעגולירען צו געווארען איז

 משפחות, קלנינע די פץ .מןטגלןרער ז״ערע צווישען בעציהונגען
 געוויפע אנערקענט האבען מיטגליערער זייערע וואם ,שבטים

 פץ חברים אייגענע זי״יערע צו בנוגע נור התחיבות רעכטלןכע
 די צו בניגע ניט אבער שבט ארעד משפחה זעלבער דער

 אומות, איסגעוואקסען זענען משבחת, פרעמדע פץ מיטגליעדער
 וי לסוף אץ פעלקער אץ מלובית שבטים, פץ פערבאנדען

 אויסגעוואקסען זענען עם מעהר וואם אץ .מלונות גרויסע היינטעע
 געמוזט האט מעהר אלץ ,נעזעלשאפטען מענשליכע דאזיגע די

 דאם נארמען רעכטלןכע בעשטןמטע דורך ווער^ן רעגולץ־ט
 עי אין זענען אם1ו מענשען־מאסעץ, גרויםע די פץ צוזאמענלעבען

 רעכט- די ניט ין1ש בעפריריגט טאג היינטיגעץ בני .פעראיינעט
 מלובה דער אין לעבען געמנינשאפטלןכען דעם פץ רעגולירונג ליכע
 מעכאנהם. עקאנאמישען דעם פץ בעדערפנישען די גופא

 געשאפען איצטער מוזען מלוכה רער פון גרעניצען די אריבער
 אינטערנאציאנאלען דעם פאר נארמען רעכטליכע נניע ווערען

 ,פעלקער־רעכט ראם רעבט, אנייעם אויף קומט עם פערקעהר.
.איהם רופט מען נת

 — אין רעזולטאט דער ענטוויקלוגג. ווירקליכע די אי: דאם
 אלץ די — אויסדרוק איוריסטישען געברויכען זאלען מיר ווען

 "רעכטם־ דעם און ,רעכטם־ספערע' רער פון פערשפרייטונג בר״יטערע
 שוץ רעבטליכען דעם פון אויך אבער צייט גלניכער צו צוואנג",

.זיכערהנט רעכטליכער דער און
 רעכטס־צוואנג דעם געגען קאמפף צום ההמרה גרוים פון

 רעם אויף לעהרע אנארביסטישע די פערגעפט מלוכה דער פון
 אלנן צוואנגם־געבאטען רעכטליבע די נאר ניט אז ,פאקט

 די וועניגער ניט אויך נאר יהיר, דעם פון פרי_יה:יט די בעגרעגצען
 זיך ווייזט אפט .ארץ דרך און מנהג דעם פון צוואנגס־־געבאטען

 אפך מנהג אנערקענטען דעם פץ צוואנג ר דאזיג דער ים אה אפילו
 דער אץ .רעכט געשריבענעם דעם פון צוואנג רער ווי טיראעשער

 מלוכה דער פץ בעזניטיגונג דער דורך וועט מנהג דעם פון צוואנג
 שוואכער, ניט אויך ווערט ער ווערעך, אבגעשאפט ניט האר ע אויף
 וואס אז ,בנישפיעלען אזעלכע דא זענ^ן עם .שטערקער גאר
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 מארא־ א נערוארען הנונט אי• ,רעכטס־צוואנג געווען איז כריהער
 מק קען פארצוזעהען, אין עם ווייט ווי א־ויף און .צוואנג לישער

 מלוכה־צוואנג אלם היינט גילטען וואם ,נארמען סך א אז רעכענען,
 צוואנג א אלם געזעלשאפט צוקינפטיגער דער אין ארויס׳-ירעטען רעלען

 דערעפענטליבערממנונג אצוואננפון אלם דיסציפלין, און מאראל פו;
 ^יעש.ימטעגרעני־(אי מענשען איינצעלנעם דעם האלטעץ דועלען און

מלוכה. ח:ר פון געזעצען די ראם טהוען וויאיצטער אזוי, צעןפונקט
 דיעזע אלע איננארירען טהעאריעם אנארכיסטןשע די
 געה^ן בעטראכטונגען זניערע בי_י .ענטוויקלונו. ד:ר פון פאקטק

 עקזים־־ דעם און ענטוויקעלטען היסטאריש דעס פון ניט אר־וים זי״י
 געזעלשאפטליכז? א אלם מענשען, חום פון ניט צושטאנד, טידענדען

 דעחיבער .אינדיווידואום איינצעלנעם חום פון נאר ,בעשעפעניש
 עם רואם ,טהעארעטיקער זי״יערע פון אפך ניט פערשטעהען

 די אז ארבגיטער: אינדופפריעלער איצטיגער יעדער בעגרנופט
 בע- די פון קאנצענטראציע חור צו פרייבט ים־אינדוםטריע1גר

 גר!יםע אין מענשען סך א פון צהאמענווירקונג דער צו טריעבען,
 יעדער־ פון אונטזורארדנונג חור צו און אריי״יטנ-וחרקשטאטזון

 מן?ן אז ,מעבאניזם •*קאנאמישזון גאנצען רעם אונטער נצעלנעם1 א
 אין בהאן צו אונדיווידואום איינצ^לנעם רעם איב?ורלאז?ון ניט ן5ק?

 דער■ געפעלט. איהם וואם און וחל ער וואם מעכאניזם דהען
 קלייך אינדיותדועלער דער ו!עגען אלץ נאך פאחזאזירט אנארביזם

 ."ארי?.יט זעליםשטענדיגערצ זאנענאנגער חור וועגען ,פדאדוקציאן
 ער־ אפילו חאטש ,אנארכהם דער וואם פאר ,זיך ערקלערט דערמןט
 זעהר־ ראך ער געפינט אד.נ::טי^ר, די צו עיקר דער איצטער זיך ווענדעט

 צווי־ בלענער זייגע פאר פימפאטיע ווענע זעד׳ר אבקלאננאון קלי״ינעם א
 גרויסאינדוסטריע, דער אין בעשעפטיגט זענען וואס ארבי״יטער, די שען
 שטאמט ארב״טער דעם פון געפיהלען די און געדאנקען די ן פ ניט

 ראדי די פון טהעאריע די איו ראם אנארכיזם חור אנארכיזם דעו־
 ניט געהערען וועלכע אינטעליגענטעך און ליטעראטען קאל־בוחשואזע

 ווירערשטאנד אהנמעבטיגעץ זי״יער אין און קלאם בעשטימטען קי_ין צו
 וואס געועלשאפט, בוחשואזער דעו־ פון קעטען רעכטליכע די גענען

 מלוכה. דער געגען ערביטערט זי״י ווערען זניטען, אלע פון ש דריקען
 ראנגלען וואם ליטעראטען, די צווישען ען, קרנו דאזיגע די אין און
זיך פעדנעהמען וואם די, צווישען לעבען, צום מיטלען די פאר /יך
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 קלאם,.. יערער פון אבגעריסען זזננען און נראפעכיעם לןבעראלע מיט
 דורך־ ים ק זיך שלאגגן וואס האנדווערקער, קונסט קליינט צועשעןדי

 זנינע אנארכיום רער ג/.פינט אלע זיי צווישען — חיונה זניער מיט
а " — ״ .. • אנהענגער/ איבערצניגטע סאמע

 די פון שטאמט אנארכיזם רער אז בעגרניפען צו כרי
 בליק א ווארפען צו נאר גענוג איז ,אמיכטען ראדיקאל־בוחשואזע

 זנינע• פון שריפטען די אויף און אויפקומונג ערשטער זיין אויף
 מאקס און פרודאן :טהעארעטיקער בעדניטענסטע צווני ערשטע

 רעם פון לעהרע די .שמירט( קאספער פון )פסעוודאנים שטירנער
 פון ענטוויקלונג כילאזאפישע א בלוי? איז טהעארעטיקער לעצטען

 מלוכה די אז מאנטשעסטער־טהעאריע, ראדיקאל־ליבעראלער רער
 ✓ לעבען פאציאלען אין ארנינמישען וועניגער מעגליכסט זיך דארף
 פו! בר״נגט קרעפטען פרניע דן פון צוזאמענווירק^ן ראם ווניל
 בלויז• בעשטעהט אונטערשיעד רער אהארמאניע. צו אלנין ;יך
 מאנטשעסטער- רער פין טהעארע^ןקער ליבעראלע די וואם רעם, אין

 פון מאכט די איבערלאזען געוואלט פונדעסטוועגען האבען שהלע
 רעם שיצען צו אויף ב. צ. פאלען, געוויכע כאד מלוכה דער

 מאכט יעדערלני אב לייקענט ,פערקעהרט , שטירנער . אייגענטום
 האלז בה׳ן שטירנער שטעקט איבעריגען אין .מלוכה דער פין
 איי־ בורזשואזען דעם אנערקענט ער אנזיכטען. בוהשואזע אין

 איצטיגע די און —מיטלען פרארוקציאנם די יף1א אויך— גענטום
 קעטען רעכטליכע די אז נאר, פאררערט ער .שכירות־סיסטעם

 זניניע ענטותקלען פריי קענען זאל יעדערער כדי פאלען, זאלען
.קרעפטען

 מלוכה, די און איך בי״ידע, מיר זענען "דעריבער
 זיין און איינציגער ,דער׳ שריפט זיין אין ער זאגט — נאים" ש״

 דעם פאר ניט גאר ארט ענאאיסט, דעם מןר, —.אייגענטום״
 בין איך געזעלשאפט, טענשליכער דאזיגער דער פון ווא־וילשטאנד

 זאל איך אבער כדי ;נאד זי בענוץ און ,מקרב נארנישט איהר
 ,איינענטום מנין פאר זי איך מאך בענוצען פאלשפענדיג קענען זי

 אין זי פערניכטע איך ה- ד, ,בעשעפעניש אייגענע מנין פ_ר
.ף ע ט ם י א א ג ע פון ן יי א ר ע פ דעם ארט איהר אויף בעשאף

 ליבעראלע די אין אינגאנצען פחדאן 1שטעק אזוי אויך
 ער- געהט כללים זנינע אלע צניט. זנין פון אנזיכטען עקאנאמישע
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 ־פראחקציאן. סחורה קלי״ין דער פון פערהעלטניסען די פון ־אריס
 .נארמאלע פאר מעלות און טענות שום אהן אן די נעהמט ער

 צו צוערשט איבעריג גאר דעריבער אין בעגריפען ע נ ז? נאף־
 כיפטעם עקאנאמ;שע קאפיטאליסטישע איצטיגע ראם פערבייטען

 יפ־ א קען געזעלשאפט אנארכיפטישע זיין :אנ׳אנדערער דורך
 גע־ דער פון יסוד עקאנאמישען דעם איויף דירעקט ווערען געבויט

 פראנקרי-יך אין געזעהען זיך פאר האט פרודאן וועלבע זעלשאפט,
 פטור נ־ויטיג נור אין עם . הונדערט יאהר פאריגען פון מיטען אין
 אויך וויל פרודאן רעכטפצוואנג. •עקזיפטירענדען רעם פון וועיען צו

 פראדוקציאנם־ די א־ריף אייגענטום , דעם אבשאפען ניט פן א בשום
 רעם ערד. א־ויף אייגענטום דעם געגען אחים נור ערטרעט מיטלען;

 ער לויבט פאבריקען און ווערקשטאטען אין ליעגט וואם קאפיטאל,
 שריפט זי_ין אין לטענען מיר וואם אט טאג. אין פערקעהרט

 "דעראיצטיגער גניבה": און אייגענטום דעם וועגען "אונטעחומנגען
 צלוי״יענדיגע• א אויף זיך, דאכט בעחהט, וועלכער אייגענטום,

 פערשטאנד, און זין יערער געגען יושר, יערער געגען אבסאלוטיזם
.פרייהייט" דער פין טריאומף א אלם ווערען בעטראכט קען

 די פערלאנגען צו פחדאנ׳ען איין פאלט וועניגער סך א נאך
 רעכענט ער אמת, .שכירורדפיסטעם היינטיגער דער פון אבשאפונג

 רעם פון בעטריעב דעם פאר ב. צ. ,פאכען געוויסע פאר אז
 אפאציאציעס פאכיג מעהר זענען שיף־פערקעהר אייזענבאהן־און

 בעוונדערע די וויפיעל אויף אבער ;)ארבגיטער-געזעלשאפטען(
 פאררערען געברויך דעם און פראדוקציאן דער פון בעדערפנישען

 בלייבען דארף ,ארב״טער״געזעלשאפטען פן איינפיהרונג די ניט
 דעם איז רעכענט, פרודאן ווי מייל, ,קלמךבעבריעב דער לעבען

 איינצעלנע מים טהאן צו ן האב:. צו" געפעלען בעסער פובליקום
 —ארגא-יזירען ,לאמיר אקאמפאניע". מיט איירער אונטערנעהמער

 קרעמער קלמנעם דעס איבערלאזען און רעכט יראם—אוים ער רופט
געפעלט". ז״י ווי טהאן צו פרייהייט דן האנדווערקער דעם און

 איז שטאנדפונקט א א אויף געשטאנען אין פרודאן ווי"באלר
 פון קיום רעם וועגען בעוארגט איז ער וואם ניט, וואינדער ק:ק ין1ש

 ווי קלאסען״קאמפף דעם פערווארפט ער און קלאס מיטעלען דעם
 פו; רעוואלוציע פראנצויזישער דער בעת ווען און שטרייקען. די אויך

 קלאסען*לעגענזעצ:;ן די פערשארפט זיך האסען יאהר טען 1848
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 געפרעויגט פרוויאן בור!שוא.יעהאט דער און ארבייטער די צוחישען'
וועהלער: זטנע צו געשרי״ען האט און דיקלאפען צווישען שלום דעם

 וו&׳ן איהר .גזלוארען עלט1געש אה פראגע פאציאלע ךי"
 נויטי־ג זענען פערעצטפערען, צו זי כרי אויפמוידען. ניט איחר

 לעב׳ט אהיכזען ראדיקאלסטע די טיט צוזאמען רואם מענשען,
 שטרעקט ארבטטער, גייסט. קאנסערוואטירוםטער דער יף1א זט אין

 ארבלט־געבער, איהר, 'און בעל-הבתים אייערע צו האנד די ים א.
זיענען זלעלכע יענע, פון מי^ווה־יקונג די זיף פון אב ניט שטויפט

"‘יי■ .שכירורדמענשען׳ אייער?ג
 ,,פעראיינע ארבלטער און ש.;רטקען צו שטף איז וואם און

 שע עקאנאט די פון סיסטעם דאס" שריפט ז:ין אין אן פרור שרי״יבט
:תידערשפרעכעך

 וועגען און ;אונלעגאל אה ארבעטער די פון תיק ש דער
 נאר שבראף.גע?עצבוף, דאם נור ניט ורפען צו אונז ניט דעם
 ער ד פון ט קיט ג ן ט ־וי נ די פיסטטם, עקאנאמשע די אויף

.ג נ נ-ו ד ר א ר ע ד נ ע ר ן ט ם זי ק ע
י :ער זאגט ארט צווייטען א אין און

 אבעל־הבית זטן זאל ארבי״יטער איינצעלנער יערער אז"
 אבער , ליידע[ מען קען דאם ,הענד ז:ןנע און פעהאן זמן איבער

 געוואלד טיט דריקען צו חיצפה די האבען זאלען ארבטיטער די אז
 גע^לשאפט די קען ~דאם פעראיינען זטערע הרף מאנאפאל דעם
.צולאזען״ ניט

 ווערטער דאזיגע די טיט אז קלאר, יעדערען פאר אה עם
בורזשוא׳. קלגינעם דעם פון גניפט דער רערט פרוראנם

 זיף, פערשטעהט קענען, אנשאויאונגען בורזשואע אזעלכע
 ארבגיטער, די פון ינען א די אין חן גרויפען קטן האפען ניט

 ם.1עקאנאמישען'מעבאני הטנטינען דעם טיט טהאן צו האבען וואם
 כדי ,דעריבער האבען יקער טהעארע אנארכיפטישע שפעטערע די
 אבפארבען געמויט אנארכייים, דעם פאר ארבטטער די געוויגען צו

 ישען קאמביס שטארקערען וועייגער אדער אמעהר טיט איהם.
 קאמי־נים_ישער זאנענאנטער דער אויפגעקומען אין אלוי קאלער.

 היפכים פץאונפעראיינבארע מי-מאש אפי^לפארבירגער אוארכרם:
 י דאויגען דעם פון ערפינרער אי׳ינענטלןכען דעם פאר .נעוענזאצען■ און

 ר^נען מען ק^ן ניט, מט?ות שוס קטן האט וואם טישטאש,

2
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 מיכאאיל ,שריפטשטעלער שפעטערען און אפיציער רופישען רעם
 דאזינען רעם פון טהעארעטיקער רער און בעל־מפרש רער ;באקונש,

 .קראפאטקין פירסט בעוואוסטער דע- צ_יט אונזער אין איז אנארכהם
 רער ניט בעזיצט כהעאריע יםגעארבןיטע1א בעשטןמשע קי_ין

 אבשא. דן ער פאדערט אלגעממן אין .קאמוניכטןשעראנארביזם
 די און ארגאניזאציע מלוכה- יערער פון פונג

 ארעד קאלעקטיוויסטישע זעלבסטשטענדיגע קלמנע פון איינפיהרונג
 אק געמי״ינדען, ארטיגע ארעד נרופען עקאנאמישע קאמונןסטישע

 וועלען מיטגליעדער איינצעלנע די צווןשען בעציהוננען די וועלכע
 אבמאכיננעי. פר?יע דורך נאר ,געזעצעץ דורך ניט ווערען רעגולןרט

 אבמאכונגעו פרייע דאזיגע די פון בעשטימונג רער צו בנוגע אבער
 אויף ארויפלעגען זאלען זיי וועלכע ,התחיבות רער צו בנוגע און
 ווייט זעהר מי״ינונגען די שוין זיך געהן—קאמונע־מיטגליערער די

 אז קראפאטקין, פןרסט ב. צ. ווי רעכענט, אייגער .פאנאגדער
 זאל מעהרהניט די אז ,צולאזען מען קען אומשטאנרען געווןסע ביי

 די זיין מקיים צו קאמונע־טןטגליעדער תידערשפעגיגע די צווןנגען
 די פון צוואנג דעם אנערקענען נור ווילען אנדערע אבמאכונגען.

 ווידערשפענןגע די אז ,רעכענען זי_י ה. ד. ,לעבענס־פערה^לטניסען
 אנדערען, צום ארט איין פון ארומבלוקייען לאנג אזוי זיך וועלען

 דריטע די דיסציפלין. די פאלגען צו אויסלערנען זיך וועלען זיי בין
 זיך פון וועט הארמאניע אינווענעסטע די אז ,?^רקלערען ותערער

 דאז^ נויטןגער דער צו בנוגע אויך .ווערען אויפגעשטעלם אלנין
 די .אמיכטען בעזונדערע זיינע יערערער האט קאמוניזם פון

 דער האלטען לאגער אינטעלןגענטישען דעם פון אנארכיסטען
 אינדיווי- דער פון ענטוויקלונג פריי^ דן עיקר'אה ר^ר אז ס׳רוב,

 קאמונהם רער רעכטם־צוואנג. פון;רעם אבשאפונג דן און רואלןטעט,
 .מעלות קנאפע גאנץ פיט נאך דערצו און צונאב א נאר זע פאר אין
 הויפט־ דן אז געוועהנליך, רעכענען ארבעטער אנארניםטןשע רן

 די פון איינארדנונג קאמוניסטןשע דן פערקעהרט, איז, זאך
 זענען אינדיווןדואליטעט דער פון רעכטען דן גר!פען, עקאנאמישע

.אביי־זאך נאד
 קוים אנארכיזם קאמוניסטישער רעד אויך וואלט ר^רןבער

 וואלט עד ווען בעטראכטען, ערנסט איהם זאל מען אז פערריענט,
 אנארכיסטישע אין א!יםדךיקען ניט געגענדען געוויסע אין ץך
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 קיין געבראכט ניט ,צושיטענם ,וואלט ער ווען ,אטענטאטען
 נןט בעוועגונג, ארבניטער רער פון איינהי_יטלןכקייט דער שאדען

 זיין דורך ענטווןקלונג איהר און ארגאנןזאציע איהר געשטערט
 "פאלןטישען דיעזער אונטער אקציאן". פאלןטןש׳/ געגען קאמפף

 פאליטישע יערער ניט אנערכיסטען די פערשטעהען אקציאן"
 דן ,רעדען און שריפטען חרך אגיטאציע די .טהעטיגקניט
 פון דורכפיהרונג דן ,אגיטאציאנם־גרופען פון ארגאנהאציע

 דער נעגען קאמפפעץ און בונטען שטרייקען, אלגעמ״ינע פאליטישע
 ,בעגריפען שיערע נאך ניט, ס׳רוב דער געהערט דאם—פאליצגי■

 די אין זיך בעטגיליגען נאר .אקציאן פאלןטןשער דער צו
 אין ארבעטער־קלאס פון פערטרעטער שיקען און וועהלען

 . אקט פאליטישעץ א פאר שי האלטען דאס נאר — פארלאמענט
 פא- טייל א פון נאר אב אייגענטליך דך שי זאגען אופן אזא אויף

 פון זיך זאל מען אז ,פארדערען שי און — טהעטיגקי.יט ליטישער
 אלגעמלנע דאם עקזיסטןרט עם וואו דארטען, איויך אבזאנען אידזם

 די האט ארבןיטער דער וואו וואהלרעכט, נעהטמע און גלניכע
 נעזעצגעבונג דער אויף איינצואווירקען ענטשיעדען מענליכקייט

 פאר ארויסנעוויזען דך האט פארלאמענט פון בימה דן וואו און
 וואלטען אנארמסטען די אויב .אגיטאציאנם־מיטעל בעסטען דעם

 נאר קאמפף פארלאמענטארישעץ פון זיך אבצמאגען געפאררערט
 וואו אהנמעכטןג, לחלוטין איז פארלאמענט רער וואו דארטען,

 פון אטגיל פאר נאר מעגליך איז וואהלען דן אין אנטי״יל רער
 ה:יםט וואהלען דן מיט זיך אבגעבען וואו ,ארבןןטער-קלאם רעם
 ראן —,קרעפטען אומזיסט פטר׳ן ורן מעהר, נןט אופן, אזא אויף

 .אנארכןסטען דן פון אויפפיהרונג דן פערשטעהן נעקענט מען וואלט
 — בעדינגונגען יעדערלץ ביי פארלאמענט דעם בענוצען נןט אבער

 אן אוועקווארפען וון וועניגער ניט און מעהר ניט הן.יםט דאם
 פון בעפרניאונגם־קאמפף רעם פון כלי־זין וויכטיגען א זייט א

 פון שונאים דן טובה א דערמיט טהאן און ארבעטער־קלאס דעם
.פראלעטאריאט דעם

 סך קגין אנארכיסטען דן איבעריגענס, ,האבען אהער ביז
 כאטש ,וואחלען די געגען אניטאציע שיער מןט אויפגעטהין ניט

 געווןסער א אויף געגענדען אנדערע אין איהר דורך האבען שי אפילו
 זיין אין פארווערטם נעהן צו פראלעטאריאט דעם געשטערט צייט
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 אי־נימטער־' דער אז ,בעווהען אבער האבען פאקטען דן .קאטפף
 טיעפער אלץ וועג. אייגענעם זמן מיט טוס אום ראך געהט קלעה

 זמער פון אורזאבען די פערשטעהן צו אן ארבמטער די הייבען
 קאמפפס" זמערע אוים וואקסען מעהר אלץ ,אונטערדריקונג

 עם' ד יף1א איינפלום זמער ערב וו גרעפער אלין און באבאליאנען
 אנארכימטישע די ווען צי_יט רער אין ,לעבען געזעלשאפטליכען

 בעדעגינגען די וואו .צופיצעלט און צוברעק^לט ווערען המפלעך
 וואו אנארכיזם דער אפשר קען געשלאגענע זעהר זענען לעבען פון

 אפיל קען ער פאנטאזיעם, זיינע פאר אנה^נגכר בעקוטען וואו מט
 צוקונפט' דן באדבן, עני-יען אצייב איף געווןנען מאל אנ׳אנדערם

 ’פארווערטס רעם פון כוואלע מעכטיגער דער ראך אבער געהערב
.סאציאלהם רעם פון געדאנק געה״נד^ן


