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ארמיטערב^גונג. ב^לעשער פקד^ר

.הקדמה קליע?ז א

 גע־ ארביןטער (1בעלגישע די האבען 1895 אפריל אין
 סאציאלרע־ זיי^גר פון יובילעאום צעהני^הריגען רעם פי_יערט

 די האט משף קלדגעם דעם אין ,ארבדטערפארטיי מ^קראטישער
 האט יאהר טען-1893 אין חגרגרייכט: פיעל זעהר פארטין יונגע

 אויסצוקלי_יבען רעכט דעם — וואהלרעכט צום דערשלאגען זיף זי
 אויסגעקלי־ די פון פערזאמלונג )א פארלאמענט אין פארשטעהער

 אין און ,געזעצען( די ארויס גיט וועלכע ,פאלק פון בענע
 דייואהלען, אויף געווען מנצח זי האט יאהר טען-1894 אקטאבער

,פז^רגעקומען דאן דינק יועלכע
 די ווי דערצעהלען, מיד ווילון ביכעל קליינעם דעם אין
 ווי , וואהלרעכט פאר׳ן געשטריטען דארטען האבען ארבניטער

 דערמיט זיף האבען זיי ווי און דערשלאגיען ד$ם זיף ה^בען זי.י
. בענוצט

 ,האלאנד צווישען ,אייראפא פון מערב-זייט אין ליגט כעלגיען *(
,דייטשלאנד און פראנקרייך



 ארמיטןר ב^לרשע די פון שטרייט ד^ר 1.
אנ׳ארב"ט^ר-פארטי', געגרעךעט דן ״3 זיף האט ?;ם ר5אייד?

 בעלגיען אין שוין זיף האט צרריק יאהד 50 טיט נאף
 אין און פאכריקען די אויף פראדוקציאן גרויפע די ענטציקננלט

 די דארט אויף האט אזוי , אומעטום ווי .שטיןנקאהלק-נרובען
 :אונגליקען גרויפי^ ארבגיטער דעם געבראכט פראדוקציאן גרויפע

 ארבניטם־ , שכירות קליינע זעהר ,ארמיטסטאג לאננען שרעקלוף א
 וועלכע פון ,אויפצערונגען פערשיעדענעקראנקהניט^ן, ,לאזיגקניט

 די ,קינדער און פרויען די געליטען אלץ ווי סעהר האבען עם
 אזוי פונקט געווען דאן איז ארבויטער בעלגישע די פון לאגע

 די ,ארמיטער רופישע די פון לאני; די ררינט ווי , שרעקלוך
 אין גץלעבט און מיליאנען פערדיעגט האבען פאבריקאנטען

 שעה 16-14 הארשיוענדיג ,פלעגען ארבניטער ד.י און לוקסוס,
 פאר שטארבען און געזונד דעם פערליערען , הונגערען ,טאג א

,צי_יט דער
 אין הערשאפט גאנצי; די ,רעגירונגפמאכט גאנצע די
 טען-1831 פון שוין . הענד די קאפיטאליפטעןאין די בני געלעגץן

 הויפט־ )א ע י צ ו ט י ט פ נ א ק א בי;לגיען אין עקפיסטירט אן יאהר
 קאנם־ דיזע ,בןרגער( ד.י פון רעבטען די וועגען מלוכה־געזעץ

 ט^ר אליץ ער , קיסר פון מאכט די שטארק בעגר^געצט טיטוציע
 פארלאמענט, צום געהערט דאם ,געועצען קי_ין ארויפגעבען ניט
 ,מ:נ:םטארען די ,פארשטעהער די פון פערזאמלונג דער צו

 דין־והשבון דארפעןאבגעבען קיסר, פון געשטעלט ווערען וועלכע
 פארלאמענט דער .טהוען די וואם ,אלץ פאר פארלאמענט פאר׳ן



 אוים־ קיסר דעם נויטען און ,וויל ער ווען ,אראמיארפען זיו קען
 , דאף איז קאנסטיטוציע אזא ,מינוסט^רען אנדערע צוקל״בען

 מיניפטארען דינה מלט קיסר רעם לאזט זי ,גוט נאנץ , זלף דאכט
 איז $בער אמת׳ן אין . זלף פערוועלט זיו וואם אלץ טהאן ניט

 קענען זאל קונסטיטוציה אזא כדי וועניג. נאף פאלק פאר׳ן ד^ם
 די ל: נטי; פי א נאף דין דארף / פז^לק דעם גוצען בריונגען

 זאל ,קיסר בי_י׳ם צוגענומען ה$ט מען דר^ם מאכט רעגירוננם
 ז^להן פארלאמענט אין פארשטעההר די , פ$לק דעם גההערען

 ן ע צ נ א ג פון נאר ,אליין רי_יכע פון נ$ר ניט ווערען אויסגהקליבהן
 אזוי ניט אבער דאם איז בעלגיען אין ,בירגהר אלע פון ,פ^לק

 איבער־ האט יאהר טען-1831 פון קונסטיטוציה די געיועזען.
 ,קאפיטאליסטען ר:יכע פון ק^מפאניע א מאכט די געגעבען

 , בלוטצאפערם אזוינע נ$ף און סוחרים ,פריצים ,פאבריקאנטען
 יואהלרעבט דעם געגעבען האט קונסטיטוציה די ווארום ,פיאיוקעם

 אב- (1 דירהקטה געצאהלט האבען וועלכה בירגער, אזהלכע נאר
 , זיף פהרשטעהט , יאהר א רובל 17 ווי ווענלגער ניט צאהלונגען

 פון בהסהר ניט דין פלהגען דהפוטאטען אויסגהקליבהגה די אז
 קאפיטאליסטען די . אויסקל״בען דו פלהגען הם ריהלכע / די

 פון שונאים ,מענשהן אילגענע זווערע אויםקלי_יבען פלעגען
 דל טהאן צו טובה א זוכען נ$ר פלעגען ווהלכע ,ארבי_יטהרקלאם

 גע־ האבען וואם ,גהזעצען אזוינה ארויסגעבען פלהגען זוו ;רי_לכע
 ארבי_יטהר דו ;וועגהן קאפוטאלוסטען דו נוצעןנאר ברוןנגען קענט

, גה׳דאנה׳ט וואם ווענוג זוו האבהן
עשירות גהזאמעלט קאפוטאליסטען זוף האבהן אזוי אט

 דירעקטע .דירעקטע ניט און דירעקטע דא זיינען אכצאהלונגען 0
 און אייגענס אויף ארויפגעלעגט זיינען וואש ,אבצאהלונגען אזוינע היישען

 לעבענש־ די אויף ארויפנעליינט זיינען וואש ,אזוינע—דירעקטע ניט הכנפות.
 די ;קלאסען פערמעגענדע די אויף פאלען אבצאהלונגען דירעקטע די .מיטלען

 דערביי זיינען או; ; קלאסען ארעמע די משא זייער מיט דריקען דירעקטע ניט
 וואוהין ; ארוים קלאר ניט מען זעהט זיי ביי וואט ,שעדליכער דעש מיט נאך
. צאהלט מען וואש פאר און
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 איבער געוועלטןגט האבען און ארמיטער די פון השנון אויפ׳ן
 נעווען זיף איז בעזונדער פאבריקאנט יערער .מלוכה דער אין זין
 נעשטןקט ,נעדריקט ה$ט ער ;פאבריק אויפץ זיף מי קיסר א

 זיף האט הארץ דין רואם ,ארמיטער זגינע מיט געטהאן און
 גאנצע די ,קאפיטאליסטענקלאם גאנצער דער און ;געלוסט

 ארמיטער־ גאנצען איבער׳ן אויבערהאר א׳ן געווען איז בורזשואזיע
 די רועט קןןנער אז ,זיכער נע־וען זכינען מיכע, די דן, קלאם.

 פארלאמענט אין געהאט האבען זןן ודיל ,רןןדען ניט ווארט א
 זין וועגען האבען פארשטעהער די ,פארשטעהער אייגענע דןערע

 וועל־ טיט ,טרגיהץט מוטערליכער זעלבער רעד מ.יט נעזארגט
 די אדעל דעם און קאפיטאליפטען די יוענען זארנען עם כער

.בעאמטע און גובערנאט^רען ,מיניסטארען רוסישע
 די פערבראכט דאמ^לסט האבען לעבען נוטען גאנץ א

 פאר־ זיןערע פון פליגלען די אונטער !בלוטצאפער בעלגןשע
 אונטער ווי געפילט זיף דן ה$כען רעגןרונג דער און שטעהער

 בעלגןען דאמאלסט זיף האט אומזןסט נןט .רואנד אייזערנע א׳ן
 די פון גן־עדן דער ׳״ גן־עדן קאפןטאל.יםטןשער ״דער גערופען

 דן פאר גיהנום אמת׳ער א׳ן געווען איז אבער קאפןטאלןסטען
 ארמיטער בעלגישע דן האבען לאנג, זעהר ,לאנג . ארמיטער

 קיןן זעהענדיג נןט לי_ידען, און צרות שרעקלןכסטע די געליטען
 אייג־ דעם פון ווןסענדןג נןט זין, פון רוערען צו פטור וון מןטעל
.שטרי_יט פון — מיטעל בעסטען און צןגען

 צו מאל א מןט אן נןט •ארט קען אין הויבען ארמיטער
 צו פטור כדי אז ׳זןן וריזען צרות גרויסע לאנגע נאר שטתיטען,

 וון , פי_ינד זןןערע מןט שטרניטען זין מוזען צרות דן פון ווערען
 ן נדע בו אין דןזןף פערבןנדען ,פערשטאנען דאס האבען זןן נור
ר טע בי.י ר א אין—איינעם אין אלע שטרי_יט דעם פןהרען צו כדי

 פער־ די פאר קאפיטאליסטען דן געגען קעמפפען וואם ן, ע ד נ ו ב
 ארמיטסטאג פון פערקלענערונג דן פאר שכירות, דן פון העכערונג

 פער- אנדערע סף א נאף און שטראפען דן פון פערניכטונג דן פאר
 1 דן רוב דאס זענען בונדען אזוינע — בעלי-בתים דן פון פאלנונגען
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 פערנרןנגערען צו אום מאכען ארבי_יטער די וועלכע פראבע, ערסטע
 פון ארבי_יטער די שטתיטען לענדער רוב דאם אין לאגע. זןןער

 בעלי־ איינצינע טיט ,שונאים נעהענטסטע זיןערע מיט אנהויב
 אז ,ארוים די_יטליכער אלץ זין זעהען וריטער רואם נאד הבתים.

 איינצעלנע נאד ניט שולדיג דינען לאג?נ שלעכטער זיןער אין
 בור־ דן , בעלי־הבתים קלאם גאנצער דער נאר ,בעלי-הבתים

 דאמאלסט .רעגירונג דער דורך געשטיצט ווערט ררעלכ?נ זשואזןע
 רענן־ דער טיט אשטרי_יט אן אויף ארבי״יטער די הויבען
 ,רעכטק פאליטישי; פאר קעמפפען צו אן הויבען זין רונג.

 דורכפןהרען קענען זאלען זלי כרי ,וואהלרעכט פאר'ן בעזונדערם
 דן פערחאפען צי_יט דער טיט און ,געזנבצבנן נוטע זיף פאר

.הענד זיןערע אין מלוכה-מאכט
 האבען אנהויב פון .בעלניען אין צוגננגאנגען אריך איז אזוי

 דן טיט שטרניט צום בונדען געמאכט ארבי_יטער די ד^רטען
 ארבי_יטער- א׳ן געגרינדעט זןן האבען שפעטער בעלי-הבתים;

 צו כרי ,ארבי_יטערקלאס גאנצען פון בונד א ה. ד. ,ין ט ר א פ
 דער טיט און רעגירונג דער טיט קאמפך• פאליטישען א פיהרק
.אררנונג רנקזיסטירענדיען גאנצער

 רריכטיג בנגזונדערם דינען בונדען בעלגןשע ערשטע די פון
 געגריג־ זיך האבען רועלכנג רועבער, און שפינער פון בונדען די

 וועבער די פון בונד דער .יאהר 1857 אין *( נענט אין דעט
 ,רעגירונג דער טיט בעלי-הבתים די עד־היום, נאף עקסיסטןרט

 אלע טיט זןי האבען ,דעם פון דערוואוסט זיף האבען זיי נור ווי
 זין ;בונדען דן פערנןכטנגן צו געסטארעט זןף קונצען מןני

 בעלי-הבתיס דן .געוואלט אנצואווענדען ג^שעמט נןט זןף האבען
 רעגירונג דן און דןבונדען, פון מןטגלןעדי^ר אבז^געןדן פלעגען
 און הונגער דער נןט אבער .געפענגגןס אין זעציען זין פלעגט

 זןן ,ארבניטי^ר דן אבגעשרז^קען נןט ה^בען נעפענגנןם ניט
 קעלננרען אין ,וואו ערגעץ פערזאמלוננען 5זןןער? מאכען פלעגען

.שטאלען אין $דער
. בעלגיען אין שטאדט א '(
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געבליבען דינען וועלכע,בונדען ביידע פוןאנפיהרערדי
 ניט ח^טש אבי ,טראקטןרען געעפענט האבען ארב״ט ז^הן

 געווארען איז טראקטירען די פון איינער הונגער, פאר שטארבען
 ׳ארבי_יטער ^רגאעיזירטע די פון פערזאמלונגסארט שטענריגער דער

 געלד די בעהאלטען גי^לעגען איז פאדלאנע דער אונטער דארטען
 אויפ־ זיף האט קאסע זץער אין בשעת פעראיינען. די פון

 ^גגע־ שפינער און וועבער די האבען , געלד היבשע געקליבען
 אלע אויף אבגעשטעלט זיף האט ארב;יט די .יק2שטר א הויבען

 געפאדערט האבען ארבי_יטער די ,נענט פון באירעלפאבריקען
 געלד, בארע טיט צ^הלען זיי זאל מען און שכירות נדעסערע

 פאב־ די פון סחורה צונעלעגענע ,פערפוילטע קי_ין טיט ניט און
 די נעצ^הלט. דאן ביז זיי האט מען ווי ,קראמען ריטשנע

 מוטער־ איהר ארויסנעעיזען גלגיף האט , געיועהנליף ,רעגירונג
 ארעסטירען צו אנגעהויבען ה^ט און פאבריקאנטען די צו ליבע

 ארגינגעפאלען נאד איז עם ווער ,יעדערען שטועיקענדע די פון
 צו ארבי_יטער 500 צוגע׳משפט האט געריכט דער , האנד אין

 וועבער די פון אנפיהרער דעם און בעשטראפונגען פערשיעדעגע
 אויסער־ . י^הר 2 אויף געפענגנים אין ארצנגעזעצט מען האט
 גע־ איז עם וואו אויסגעשפי^נעוועט רעגירונג די נאף ה$ט דעם
 געוואלט מיט דאם האט און בונד פון געלר די בעהאלטען ווען

 גע־ ניט ג^ר האבען פערפאלגוננען אלע די אבער .צוגענומען
 און עריגע”ז דאם בי_י געבליבען דינען ארבניטער די .ה^לפען

 אונטערגעבעי געמוזט זיף סוף כל סוף ה^בען בעלי-הבתים די
געפאדערט, האבען ארבי_יטער די וואם אלץ, ערפיעלען און

 פאר וואם ,דערוויזען ארבי_יטער די הז^ט נצחון דער
 ,ארבויטער די פון אחדות דער אין ליעגט עם מאכט נרויסע א

 גענט אין האבען נאכדעם באלד און שטרניט, געמיינזאמען אין
 בונד, א גענרינדעט מעטאל-פאבריקען די פון ארבי_יטער די אויף
 אין צוזאמענגעגאסען בונדען אלע זיף ה^בען י^הר 1860 אין

.ארבי_יטער״ גענטער די פון ״בונד אלגעמץנעם איין
 בונדען די זיף פערשפריןטען ^ן יאהר טען-1867 פון



 נאף ארוים שפראצען יאהר זעלביגען דעם אין ,בעלגןען גאנץ איבער
 "אינטערנאציא־ דער צו צו שטעהען ותנלכע ,בונדען ני_יע פןעל

 די זיף האט וריטער תאם . *( געזעלשאפט" ארבי_יטער נאלער
 אר־ בעלנןשע די און געשטארקט מעהר אלץ ארב:יטערב'וענונג

 רואם ,פערשטאנק מעהרער און מעהרער אלץ האבען בי_יטער
 בענוגענדיג ניט שטרי״יט. זייער טיט דערשלאגען זיף דארפען לן

 ,לאגע זייער פון פערבעטערונג דער פאר קאמפף מיטץ זיף
 צום שטרעבען צו אנגעהויבען ארמיטער בעלגישע רן האבען
 ענט־ פיעלע געשטרעבט האבען עם וועלכען צו ,ציעל זעלבען

 ארמיטער "אינטערנאציאנאלער דעה פון מיגליעדער ווןקעלטע
 גאנצען פון בעפר״אונג פאלקאמער דער צו — נעזעלשאפט"

 האבען בונדען ארבלטער דן פון מיטגלןעדער דן ארבי_יטערקלאס,
 ארמיטער, דעם בעפרי_יען צו כדי אז פערשטעהען, צו אנגעהויבען

 מען מוז ,רי_יכע די פון אבהענג£קי_יט לין פערניכטען צו כדי
 ,פראדוקציאנסמןטלען דן פון פרירואטאייגענטהום דעם פערנןכטען

 ,פאבריקען פראדוקציאנסמןטלען, אלע אז ,זעהן מוז מען ה. ד,
 נע־ זאלען ערד דן און ,מעטאל-גרוכען קויהלען־און זא-ואדען,

 געזעלשאפט, גאנצער דער נאר ,מענשען איינציגע נןט הערען
 ווארט איין מןט .אייגענטהום געזעלשאפטלןכער ווערען זאלען לן
.ן ע ט ם ן ל א י צ א ם געיוארען לינען לן

 יאהרען ־גער70 דן פון אנהויב אין איז אבער אונגליק צום
 פיעלע איבער געזעלשאפט" ארגליטער "אינטערנאצי^נאלע דן

 פאנאנדער־ אויף לינען איהר מיט צוזאמען און צופאלען אורזאכען
 האכען תאם ,כונדען כעלגןשע דן פון רוב דאם געפאלען
 מז^ל א מןט איז ארבי_יטער-בעתעגונג דן ,איהר צו געהערט

.געווארען ^בגעשיראכט

 גע־ גענרינדעש איז געזעלשאפט" ארבייטער "אינטערנאציאנאלע די
 אלע פעראיינינען צו געווען איז ציעל איהר . יאהר טען 1864 אין ווארען

 פאלקאמענע א פאר שטרייטען צו כדי ,לענדער פערשיעדענע פון ארבייטער
 פון אראבצעווארפען גאנצען אין כדי (ארבייטערקלאס גאנצען פון בעפרייאונג

.ארדנונג ס^ציאליסטישע א איינצופיהרען און קאפיטאליזם פון יאך דעם זיך



 פון גאר קאמפף דער האט ארום 10 יאהר א אין אבער
.אבגעל';בט ני_י ראם

 אר־ אלי; זיף האבען יאהרען ־גער80 די פון אנהויב אין
 אין פעראייניגט בעלגיען (4 פלאמאנדישען פון בניטערבונדען

 נאכדעם באלר און פארטיי" פאציאליפטישע "פלאמאנדישע א
 בריופעל, אין זיף האט יאהר, טען-1885 אפריל טען-5 רעם
 קאנגר^ם א צוזאמענגעקליבי;ן בעלגיען( פון הויפטשטאדט )די
 אויף ,בונדען 59 פון פארשטעהער ,ארמיטער 200 פון

 "ארמיטער די נעגרינרעט מען האט צוזאמענפאהר דעם
 גאנץ פון ארבי_יטי;ר אלע פערא-יניגט האט וועלכע ,פארטן?"
 פארטיי מיער דער פון פיהר^ר די און גרינדער די ,בעלגיען

 ברןופעלער די פון פארשטעהער דער , וואלדערם :געוועזען ינען2ז
 ,ארמיטער גענטער פון פארשטעהער דער , אנפעל , אחמיטער

 גע־ דערנאף איז וועלכ^ר ,זעצעל גע:רה$זענער א דעפאפ, און
 פיהרער דער , שרגיבער ג?נלעהרטער א און דאקטאר א ווארען

 "אינטי׳גרנאציאנאלער דער — דיט ארבי_יטער בעלגישע די פון
.געזעלשאפט״ ארכציטער

ארבי_יט:נר־פארטיי דער פון שטרייט דער 2.
.יאהר 1886 פון פריהלעג־סטרלקען ח און וואהלר^כט פארץ

 האבען ,ארבןןטי;רפארטןן די גענרינדעט זיף האט עם זינט
 פאר שטרגיטק צו אויפגי^הערט ניט ארבי_יטער בעלגיש^ די

 גי;־ אנהויב פון גלניף זיף האט ארבניטערפארטיי רי פרי_ירריט.
 פאציאלדעמאקראטישע די ווי ציעל, אייגענעם דעם שטעלט

די בעפתיען לענדער: איבעריגע אלע פון פארטייען ארבלטער

 וואלאנישען :שבטים צוויי צו געהערען בעלגיען פון איינוואהגער די *(
 — פלאמאנדען די ,פראנצויזיש רעדען וואלאנער די .פלאמאנדישען און

. פלאמאנדיש



 דאס אום ,בורזשואזיע דער פון הי;רשאפט דער פון ארבי.יטער
 .ישע ט י אל פ היאבען ארביןטערקלאס דער מוז אויסצופיהרען

 פון בעשליסען בי_י׳ם מען י שט צו רעכט אם ד טען: רעם
 אס ד ה, ד. גי;זעצק, ארויסגעבען רעם בי_י ,ענינים מלוכה די

לא פאר אין פארשטעהער םצוקלי_יבען אוי ט רעב
 פאר קאמפף צום ן ע ד נ ו ב ן ע כ א מ צו ט כ ע ר ראם ;ט נ ע ט

ר ע פ מאכען צו ט רעב זגינעאינטערעםי;ן;דאס
 זי_יני; ארומרעדען קענען זאל ער וועלכער אויף ,ן ע ג נ ו ל מ א ז

 דרוקען און שרי_יבען צו פרגי רעכט עםקים;דאם
 ארמיטער אלע בילדען צו כדי ער, ביב און צי_יטונגען

וו. ז. א, ע( ם ע ר פ ר ע ד פון ט י_י ה י_י ר )פ
 ל־ ה א וו דער אין רעכטען אלע פון וויכטיגסטער דער

 גיבען די ירגיל ,פארשטעהער אויסצוקלגיבען רעכט דער , ט כ ע ר
 ז^לען יענע ווי מיניסטארען, די ודיזעז און געזעצען די ארוים

 בעל־ די האבען רעכט וויכטיגען דיזען אט .לאנד ראם פיהרען
 אר־ בעלגישע די האט די;ריבער געהאט. ניט ארכייטער נישי;

 דעס פאר שטרגיט א פיהרען צו אנגעהויכען גלגיך כי_יטערפארטיי
 רועל־ ,רעכטען פאליטישע אנדערע די רראהלרעכט. אלגעמןינעם

 אין געבראכט זיי ה^בען ,געהאט שוין האבען ארבריט^ר די כי;
 למשל האכען ארבגיטער נוטצקזדי פיעל זעהר קאמפף זיןער

 צו פרי_י ,פערזאמלונגען ,בונדען מאכען צו רי;כט דאם געהאט
 אנגע־ האט ארמיטערפארטיי יונגע די ,דרוקען ,שרגיבען רעדען,
 ני_יע מעהר וראם גריגדען צו קרעפטען גאנצע איהרע ווענדט
 צגיטונגען ארויסצוגעבען זיף, מיט זיי פעראייניגען צו און בונדען

 פערזאט־ גרויסע צוזאמענצורופען ארמיטער, די פאר ביכלעף און
 צום ווערען גערופען פל;גען ארבגיטער די וועלכי; אויף לונגען,
 ארהגיטערפאר־ דער פון קרעפטען די וואהלרעכט. פאר׳ן קאמפף

 צו־ דיגען ארמיטער די ,טאג צו טאג פון ג^וואקס^ן דינען טיי
 האכי;ן און צאהל גרעסערער א אין אלץ איהר צו געשטאנען

רואהלר;כט, ר^ם געפ^דערט פעסטער און העכער אלץ
 ריזיגע אנגגננומען י^הר 1886 אין שוין ה$ט קאמפף דער



 גע־ פאבריטשנע און שטעדט אלע אין ,פארמען מורא׳ריגע און
 אולף ,פערזאמלונגען שיעור א אהן פארגעקומען ז_ינען גענדען
 איינ־ די געפאדרערט קול איין מלט האבען ארמיטער דל וועלכע

.וואהלרעכט אלגעמיינעם פון פןהרונג
 אומע- אן פרלהללנג פון זלף האבען יאהר זעלבען אין

 ,קויהלען־גרובען דל מי בעזונדערם ,שטרלקען אננעהויבען טום
 שטרגיקענדע די יען. ג בעל אין פיעל זעהר דא דינען רועלכע
 זאיוא- און פאבריקען ,קויהלען־גרובען די איבער געהען פלעגען

 ניט נאף דינען וועלכע ארמיטער, איבריגע דן רופען און דען
 .ארמיט די ווארפען אולף זאלען זין שטמיק, צום צוגעשטאנען

 געהערט ניט נאף ה$בען שטחיקענדע די פון טןיל גרעסטער דער
 נעפ^דערט ניט מעהר האכען זיל ,ארמיטערפארטןן דער צו

 אר$ברי_י- לאזען נעיואלט ניט האבען זיל ארער ,שכירות העכערע
 גענוג געווען אולף אזוי שוין זגינען וועלכע שכירות די פון סען

 בורזשואזיע, דער פון רעגירונג די רעגירונג, בעלנלשע דן .קלןןן
 האט זן פאבריקאנטען. דן פאר אנגענומען וויעדער זיף האט

 רוסןשע דן בענוצט עם מןטעל,וועלכע זעלבען דעם אנגעווענדעט
 האט זן .שטמיק גרויסער א זןף מאכט עם בשעת ,רעגןרונג

 ל. ן ח ם" ע ק י ש ט ש יו א ט נ ו "ב דן ן ע ג ע ג ט ק ן ש ע ג ס י ו ר א
 צרוןשען שטחיט בלוטןנער א פארגעקומען איז ערטער פןעלע אין
 דינען יואם ,ארמיטער דן .סאלדאטען דן און שטחיקענדע דן

 וועלכע בעלי-בתים, דן גענען ערבןטערט געווען לאנג פון שוין
 אפט פלעגען ,פיאיוקעם וון בלוט, דן אויסזויגען זןן פון פלענען

 צוברעכען מאכען: חרוב זןן און פאברןקען דן אויף ארויפפאלען
 דאם אויף וון מעהר .הי_יזער דן אונטערצלנדען ,מאשןנעס דן

 "מאכען געהמען זןף פלענען זןן ,נעיוארט נןט זעלנער דן האבען
 און פרולען מאנסלניט, מאסע די אויף שןסענדןג ארדנונג",

 אר־ דן ,אונגערעכט אדער גערעכט אויב קוקענדיג נןט ,קןנדער
 שטין־ און שטעקענס מןט , בעוראפענט נןט נעורען זןינען מ_יטער

 קוי־ און בןקסען פון אבצואוועהרען זןף אונמעגלןף געווען איז נער
 זןף הןנטער לאזען און צולויפען, זןף פלעגען ארמיטער רן לען;



 אגהויבען פלקגקן זקלנער דל .פקרוואונדעטק און טויטק סך א
 אנפלה- דל נאכשפ*^נקרקן פלעגט זל ענדלגקן: פלעגט פאליצלך און

 פך א דינקן אדום צ:יט קורצק א אין .ארקסטלרען זיל און רער
 וועד , 10 אויף וועד :געווארקן פער׳משפט ארעסטירטק די פון

 גע- יאהרען מקהקרער אויף וועד און קאטארגע יאהר 20 אויף
.פקגנלס

 נלט ארמיטער דל זי_ינען י^הר טקן-86 פון שטרללק צום
 קלין ניט ,בונדקן קללן נעהאט נלט האבען זלל : צונעגרללט געווען
 זלל היאבען שטתיק דעם שטרי_יק, פון צליט דל דורכצולעבען געלד

 גקבראכט זלל האט נויט דקר ודיל, דערפאר פשוט ^נגעהויבען
 רעם ארלבערטראנען מעהר נעקקנט נלט שוין האבען זלל ,דערצו

 צו־ טאהן, פרעג א זלל פלעגט מען אז .בקלי־בחים דל פון י$ך
 האפקן וו^ם און שטר:יק דעם אנגקהויבען זלל האבען וואם ליעב

 מין אזא קריעגקן מען פלעגט איהם, מלט דערגרללכען צו זלל
 שטארבקן ,ארבליטען מלר אז אוים! אונז מאכט "רואם ענטפער:

 פון אויף מלר שטארבען—נלט ארבי_יטען ,--מלר הונגער פון מלר
 וריזען מאל אלק פאר מאל איין נלליכער שוין דאך איז הונגקר,
 ווי־ אייגענעם אונזער אויך האבען מלר אז ,בלוטזויגקר אונזקרע

 אז דערצו, נאר נלט געיוארען בעשאפען דינען מלר אז לקן,
 בלוט אונזער פון ווערען דלק און פעט ז^לען מערדער אונזערק

 רו:יבער אונזערק אונז, טרקטען צו שרן זלל גענוג שרללם! און
 מלר ,ווענלג גאנץ אונז שרעקען סאלדאטען זללערק !קלנדער און

 דעם — ערווארטען זלל פון קענען מלר וואם ,גוט גאגץ ורללסען
 אוי- א׳ן מלט שטארבען צו גרינגקר סך א אבער איז קם !טרט

 אוים־ לאנגזאם זאלקן קרעפטען דל איידקר ,טויט גענבליקליכקן
פראצק". אונקרטרעגללכער און הונגער פון גקהקן

 אררם- ארמיטער בעלגישק דל האבקן 1886 פרלהללנג אין
 הארצקן אין טראגען זלל פעראבטונג און שנאה וויפלקל געיויזקן

 האט שטררקענדק דל טאקל, אמת .אוטטערדרלקער זללקרק צו
 פון סך א ס^לדאטען, פון הללף דל מלט צוגקשלקט מקן

 אויף גקרוארקן פער׳משפט ז^דקר גקיו^רען צושאסען דינען זלל



 ,גע־וארען דערשטיקט גוף איז בערוענונג די .שטראפען אכזרישע
 פערגעסען ניט בורזשואזיע בעלגישע די וועט מאל קי_ין ז^בער
 דערפיהלט, זי האט דאמאלסט ־-טעןיאהר!86 פון פי״יהלינג דעם

 סוף א מאכען גענומען שוין ארב:יטער די זיף האבען קוים אז
 קאמפף א אננעהויבען שוין זיי האבען קוים ,שקלאפעריץ זייער פון

 טויט און לעבען אויף קאמפף א ,נעלדזעק רי_יכע דדיפעל דעם מ.יט
הערשאפט, בורזשואזיער דער צו סוף א שוין איז —

 האבען מיד ווי איז, 1886 פריהלינג פון שטחיק דער
 דעריבער און ארגאניזירט, ניט נעיוען נעזאנט, פריהער שוץ

 ניט אבער; ;אויסגעפיהרט ניט זאף קי_ין ארבי_יטער די האבען
 פיעל ער”ז געבראכט ד^ף זיי ער האט ,דעם אויף קוקענדיג

 גאנצע די האט ערסטענם . קאמפף וריטערדיגען דעם אין נוטצען
 אויפ־ איז עם וואס כדי אז ,ארויסגעזעהען ארבלטערמאסע

 זיי וועלכען ציעל, דעם דערגריןכען צו כדי מיט׳ןשטר:יק, צוטהאן
 מען ;צוגרייטען פריהער זיף מען מוז ,זיף פאר געשטעלט האבען

 אויף׳ן קאסעס מאכען מוז מען ,בוגדען אין פעראייניגען זיף מוז
 מןטוועלכעדי בלוט־באד, די האט צווייטענם אשטר^יק, פון פאל

 ארבי_י־ די נעיויזען שטר^יקענדע, די געטראקטירט האט רעגירונג
 כדי און, חברה איין דינען בורזשואזיע די און רענירונג די טעתאז

 מען מוז ,קאפיטאליסטען די מיט שטרי_יט דעם אויסצופיהרען
 דערשלא- זיף מוז מען רעגירונג, די וועג פון אבראמען פריהער

,וואהלרעכט אלגעמיעעם צום גען
 שטרגיק ־ *ידעם נאף וואם פאר אורזאכע, די איז דאם אט

 פא־ ני_י דאס פון גאר וואהלרעכט פאר׳ן שטר:יט דער זיף האט
 נע- ארמיטער רוב דאם דינען אהער ביז .נאנדערגעפלאקערט

 ארבי_י־ דער צו צוגעשטאנען ניט דינען און ווי_יטען פון שטאנען
 סף א אויף מאל א מיט פארטין די איז איצטער ,טערפארטןי
 טויזענדער־ צוגעשטאנען דינען איהר צו ,געוו^רען קרעפטיגער

,קעמפפער ני_יע וריז
 ארויסגעווי- זיף ה^ט ארבי_יטערפארטיי דער פון מאכט די

 ו־ ק ע ג ר א פ ז י א ם א וו ,ע י צ א ר ט ס נ $ מ ע ד ר ע ד אין זען



 דעם פון אויגוסט טען-15 דעם בריוסעל אין מען
יאהר, 1886 ן ע ב ל ע ז

 דעו־ אין צוזאמענצורופען בעשלאסען האט פארטיי די
 פון עקען אלע פון ארמיטער די בריוסעל הויפטשטאדט

 בדי גאסען־דעמאנסטראציע, א מאבען דארטען און יען ג בעל
 פאר רואם ,בורזשואזיע הערשענדער דער דעררדיזען צו דערמיט

 דעם פארערען וועלכע ,די ארויסשטעלען קענען עם מאכט א
 פארקומען נעדארפט נאף האט דעמאנסטראציע די ,וואהלרעכט

 צו- גענוג גי;יוען איז רואם ,רעגירונג די נאר ,יוני ־טען13 רעם
 ,פערבאטען איהר האט שטתיקען, פריהערדיגע די פון שראקען

 טען-13 אויף׳ן צוזאמענגערופען דאן האט ארמיטערפארטיי די
 עם וועלבען אוף ,פארשטעהער איהרע פון צוזאמענפאהר א יוני
 אויף׳ן דעמאנסטראציע די אבצולעגען נעווארען בעשטימט איז
 רעד יולי ־טען4 דעם האט דערורילע און . אויגוסט טען-15

 ארמי•׳ די צו אנ׳אויפרוף ארויסגעלאזק פארטןי תגר פון (1"ראטה"
 דעם "אויף ווערטער: די מיט נעענדיגט ז.יף האט וועלכער ,טער

 וויעדער זינען אויף־ן ארויפקומען רועט רעגירונג דער אויב פאל,
 ארמיטער די וועלען ,דעמאנסטראציע אונזער פעריועהרען צו

שטרי_יק"". אלנעמיינען אץ צו צוצוגריוטען זיך אנהויבען
 מורא ה^ט רעגירונג די .געיוירקט האט סטראשונעק דער

,דעמאנסטראציע די פערורעהרען צו געהאט
 צו אנגעהויבען זיף האבען אויגוסט טען-15 דעם אט און

 און שטעדטלעף שטעדט, ארומיגע אלי; פון בריוסעל אין שיטען
 פון צאהל די .וואהלרעכט פון אנהענגער ,ארמיטער דערפער

 מיט .מאן טויזענד 40 ביז דערנחןכט האט דעמאנסטראנטען די
 ארבי_יטסליעדער פון געזאנג מיט פאהנען, רויטע פלאטערנדע

 בעסטען דעם אין בעיועגט מאן טויזענד פערציג זיף האבען
 דארט און דא און .הויפשטאדט דער פון נאסען די איבער ארדנונג

אל ז "עם :פאדערונג די הערען געלאזט מינוט יעדע זיף האט

. קאמיטעט צענטראל—ראטה י(



 לעבען ז^ל "עם !״ ט כ ע ר ל ה א יו ר ע נ וי מ ע ג ל א ר ע ד ן ע ב ע ל
 און בחדער"... פער׳משפט׳ע אונזערע פאר (ן אמניסטיע ד.י

 בע־ מיט דעמאנסטראנטען די פון אויסרופען די דינען אומעטום
 ארמי־ בריושעלער די פון געיוארען אונטערגעכאפט גניסטערונג

 וועג, מי׳ם צ:ילען 3 אין אויסגעשטעלט זיף האבען וועלכע מער,
 אומעטום .דורכגעהק געדארפט ה^בען דעמאנסטראנטען דן יראו

 איהרע בעגריסט ארמיטער־בעפעלקערונג בריוסעלער די האט
 דע־ די .ברא-ואפאטשעהיען פון דונער א טיט חברים געקומענע

 גרויסע א זעהר געהאט האט אויגוסט טען-15 פון מאנסטראציע
 איהרע בעווןזען ארמיטפארטיי די האט טאג דעם אין ,בעד:יטוננ
 אבגע־ זיף ה^בען יען ג בעל גאנץ פון ארמיטער די קרעפטען,

 זייערע וויסמן צו געגעבען האבען און אויפרוף איהר אויף רופען
 זווערע פאר שטרויטען צו גריוט דינען אזוי ,אונטערדריקער

.דין מנצח וועלען זיי בוז—סוף בידן רעכטען

.ארבי_יט^ר-פארטיי דער פדן נצחון תעל 3.
 פראלי^טאריאט בעלגישער רער זיף האט יאהר 1886 אין

 ארבי_יטער- די איז ארום יאהר 5 אין און ,שהאף פון אויפגעחאפט
 גע־ איז רעגיערונג דן אז ,גערוארען שטארק אזוי שוין פארטיי
,וואהלרעכט דעם פון פ$-ערונג די נאכצוגעבען גערוען עדטיגט

 טוב יום דעם נאף גלי_יף זוף, האבען יאהר 1891 מאי אין
 שטרייקען. אנגעהויבען אומעטום בעלגיען אין מאי, טען-1 פון

 ווי צוגענרווט מעהר געווען שוין ארבי_יטער די זי_ינען מאל דעם
 בע־ די אנגעפיהרט האט ארבי_יטערפארטיו די יאהר,. 1886 און

 דעריבער שטרייקענדע, די געשטיצט אומעטום האט און יועגונג
 ניט נע־ואלט, ניט איהר זיף ה$ט דאם ווי רעגי־ערונג, די האט

דו :שטיקעס און בוקסען דן ארויסצולאזען אויסרווד ק:ין געהאט

. שטראף פון בעפרייאונג—אמניסטיע י(
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 געבראכען ניט ,פאבריקען קלן נעצונדען ניט האבען שטרלקענדע
 זלערע בל גענליבען מוטהלג און רוהיג נאר מאשינעם, קלן

 וואהל- פון פארערונג דער בל אלץ ווי פריהער ,פאדערונגען
 צוגע־ שטרלקענדע די צו זלנען צלט קורצער א אין גאר .רעכט

 פראפעסיאנען: פערשיעדענע פון ארבלטער טויזענד 125 שטאנען
 ,שטאהל-פאבריקען און אייזען- פון ארבלטער ,קויהלען־נרעבער

 נאף און פ^רט־ארבלטער מעבעל־מאכער, של^סער-, ,סטאלער־
 קאטארועם א $הן ג^ר זיף האט רעגיערונג די ,אנדערע פיעלע

 ווי מירא׳דיגער אסף נאף געיוען איז בע־ועגונג די .רערשראקען
 ררעגען ,טאנ צו ט$נ פון געעאקסען איז זי און י^הר, 1886 אין

 ניט נאר שוין האט מיליטער מ.יט ארבלטער די אונטערדריקען
 דורב׳ איז עם רוי געמוזט דא האט מען רלר, קלן זלן געקענט
 ,צוגעז^גט דעריבער האט רעגיערונג די נוטען. מיט מאכען

 איבערצוקוקען פארלאמענט דעם פ^רלעגען קורצען אין וועט זי אז
א פ ער ד ט וי ל אומצוענדערען איהר ה. ד. ק^נסטיטוציע, די
,ל ט ר א פ ר ע ט ל ב ר א ר ע ד ן ו פ ג נ ו ר ע ד

 פאר־ דער ור^רט: געהאלטען מאל דעם האט רעגיערונג די
 אבער ,קאנסטיטוציע די איבערצוקוקען אננעהויבען האט לאמענט
 דעפוטא־ די געענדינט. ניט שטרלט דער נאף זיף האט רערמיט

 קאפיטאליסטען די ארבלט. זלער אבגעצויגען אלץ האבען טען
 פון האר א אויף חאטש אבצוזאגען זיף שווער זעהר גערוען איז

 געהאלטען אלץ מען הז^ט יאהר צעיי גאנצע .הערשאפט זייער
 ,מיטלען געזלבט אלץ און קאנסטיטוציע די איבערקוקען איין אין
 פאל־ אנשט^ט און ,ק$פ די ארבלטער רעם פערדרעהען צו ווי

.דערפון שמעק א נאף געבעץ איהם ,וראהלרעכט קאמען
 געדרעמעלט. ניט דער־וללע האבען אבער ארבלטער די

 און פערזאמלונגען אלע אויף ,ביכלעף און צלטונגען אלע אין
 שטעדט אלע אין געמאכט האט מען וועלכע ,דעמאנסטראציעם

 אז ,רעגיערונג דער דערמאנט $ברוה אהן זל האבען ,לאנד פון
 וואהלרעכט, פאלקאמענעם קלן קריגען ניט •ועלען זל זמן כל

 רעגיערונג די אויב און שטרלטען; צו אויפהערען ניט זל וועלען



 טיט נעבען זן רועט ,נוטען מןט נעבען ניט זין רעכט דיזען וועט
.ביןזען

 דן מי געפלאצט ה$ט , '893 אפריל אין ,ענדליף
 *וארטען, צו געוו^רען מיאוס שוין איז זיי געדולד, די ארמיטער

 אלע זובען דעפוטאטען די ווי ,צוצוזעהן דערעסען שוין ה^ט זין
 ארמיטער דן וואהלרעכט. ין2ק געבען צו ניט ווי קונצען מיני

 זיף דערשל^נען צו שטארק געגוג געפןהלט שוין איצט זןף האבען
 בעשלאסען ה$בען זןן .קאמפף אנ׳אפענעמ אין וואהלרעכט דעם

 זןף האבען זןן ויעלכען צו ,מיטעל זעלבען צום ווענדען צו זןף
 האט וועלכער , ק י_י ר ט נ־ש ע ם א מ א צו ,געווענרט מאל א שוין

 דער , נוטצען פיעל אזוי געבראכט צוריק יאהר 2 מןט שוין זןן
 צו־ דעפוטאטען דן גענויט האט י^הר 1891 פון מאי-שטמיק

 די האט איצט ,ק$נםטןטוציע דן איבערזעהען צום זיף נעהמען
 מורא׳דןגערען א נאף און עיעם א מןט בעשל^פען ארמיטערפארטןן

 אנ= דן ענדןגען זאלען זןן , דעפוטאטען די גויטען צו שטרניק
,וואהלרעכט דעם ארמיטער דן געבען — ארמיט געהויבענע

 האט ,געווארען פארטיג דינען צונרןןטונגען אלי! בשעת
 ם ו מעט ו א ארמיטער די גערופען פארטןן דער פון ראטה דער

 ר דע לאנג,בןז י זו א יף או רבי_יט א ן ד פען צו-וואר
 אלגע־ דעם דורכפןהרען וועטניט פארלאמענט

. ט רעב ואהל ו מןןנעם
 : דערויף אויף וון געעארט נןט מעהר האבען ארמיטער די

 ד_ינען פוסט ,ארמיט געווארפעןדן אומעטום מןנוט די ה^בען דן
 ,פאברןקען גריבער, קויהלען אלע דן מאל א מןט גע-^רען

 דן פון גערויש דער גננוואדען ענטשווןגען איז עם .ווערקשטאטען
 , גןסעחי-אויווענם דן נע־וארען פערלאשען דינען עם ,רעדער

 פאב־ דן אויף ..,רויכערען צו אויפגעהערט הז^בען קוימענס דן
 האט שטערט דן אין ... קבר אין ווי שטןל געווארען איז ריקען

 גאסען, דן אויף ארויסנעשאטען ארמיטער-פאלק נאנצער דער
 נעוועהנליף שפאצןרען עם וועלכע אויף ,הויפטגאסען אלע דן
 גע־וען איצטער זי_ינען ,פופטאונפאסנןקעס אויפגעפוטצטע דן



 זיף דן האבען דא .ארמיטער מאסע געדיכטער א טיט בעדי^קט
 זיף זין האבען דא ,פאהנען רויטע מיט גאסען דן דורך בעירעגט

 פןהרער דן רואו , פלאץ א אויף רואו ערגעץ צוזאמענגעקליבען
 ;רערעם מיט זןן צו געיוענדט האבעןזיף ארבי_יטערפארטןן דער פון
 פערבי_יגעגאנגען אויסרופען רעיואלוציאנערע מיט זןן דינען דא

 דער געהילכט האט אומעטום .,.רענןרונגס-נעבי_ידעם די פאר
 אלגע־ דער לעבע עם :קלאס ארמיטער פון אויסרוף זעלבער
... ׳״ שטרי_יק אלגעמןןנער דער לעבע "עם !יואהלרעכט מיןנער

 שטרץ־ די פון צאהל די איז טעג 3—2 פון פערלויף אין
 וואהלרעכט אלנעמןןנעם דעם פאר קעמפפער די פון ,קענדי;

 גע־ האבען ארבי״יטער די מאן! טויזענד 250 ביז אויסגעוראקסען
 ,איצטער אדער ! וועלט די שטעהט מינוט דער אויף אז , פיהלט
 האט נצחון גיכען א אויף האפנונג די !ניט קיינמאל אדער

.בעג״סטעט אלעמען
 אזא געגען טהאן געקענט נישט ג^ר האט רעגירונג די
 אר־ בעלגישע גאנצע די פערחאפט ס׳האט יועלכע ,בעיו^נונג

 איז און איבערגעשראקען זוך האט בורזשואזיע די .בי_יטערםאםע
 פון אפילו האט רעגירונג די ,אמת , נאכצוגעבען גערוי^ן גרייט

 שטעדט, דיגרויסע אין חיל גאנצען דעם צונייפגעזאמעלט אנהויב
 פערבאטען אפילו האט זי , הויפט-שטאדט דער אין בעזאנדגגרם

 בונטא*ושטש.יקעם"" די ארעסטירט האט , דעמאנסטראציעם די
 טוידטען א ווי געהאלפען האבען מיטלען אל;ג די $בער ,ג. ד. א,

 די אויפנעהעצט מעהר ,פץרקעהרט נאף, האט עם באנקעם,
 און פערבאט אויףץ געקוקט נ.יט האבען ארמיטגנר די .מאסע
 דעם פיהרען צו בעשלום ער”ז אויף נעשטאנען פעסט דינען

.סוף בידן שטר:יט
 בלוטיגע אננעהויבען זיף האבען ערטער עטליכי; אין
 זשאנדארמען די און ז;יט, איין פון ארמיטער די צורישען קאמפפען

 . זי_יט אנדערער דער פון — ״בירגער-וואף״ בורזשואזער דער מיט
 אין און מאנם אין פארגעקומען דינען קאמפפען גרויסי; בעזונדערס

 אין איבערגעהען געקענט לי_יכט האט שטתיט דער אנטווערפען.



 דעפוטאטען זיף ה^בען דא נאר .בירגער-מלחמה יגע בלוט א
 פאדערוננען ד.י נאכגעגעבען און געחאפט צ״ט רעכטער דער אין
 די אבער ,^נגעגחיט גע־וען אפילו איז חיל .ארמיטער די פון

 האט ,איהם מיט בענוצען צו זיף געהאט מורא האט רעגןרונג
 מאל איין ניט האבען סאלדאטען די ותיל , דערפאר געהאט מורא

 אזוינע . ארבי_יטערפארטץ דער צו סימפאטיע זיןער ארויפגעיויזען
 און !בורזשואזיע דער פאר בעשיצער שלעכטע דינען סאלדאטען

 "בירגער-וואף" בורזשואזער דער מיט זשאנדארמען הוילע די
 א׳ן אין ארמיטער די בריקומען געקענט ניט וואלטען אלחן

קאמפף. אפענעם
 ,אונטערגעבען געמוזט זיף פארלאמענט דער האט אזוי אט

 נאכ׳ן ארוס וואף א אין .בונט אפענעם א׳ן פאר ציטערענדיג
 דערשלאגען זיף ארעיטערפארטיי די האט שטרי_יק פון אנהויב

, שונאים איהרע איבער נצחון צום
.יאהר 1893 אפריל, טען-18 רעם געיוען איז דאם
 טץל א אבצוראטעיוען איינגעגעבען זיף האט בורשואזיע דער

 בע־ האבען וואהלרעכט ;)זכיות( פחיוילעגיעס אלטע איהרע פון
 האבען רי_יכע און פערמעגגנדע די נאר ,בירגער אלע קומען

 ;שטימען :י ר ד גאר ארעי• יי ו ו צ אויף רעכט דאם בעקומען
 קי_ין ניט האט רואם , ארמיטער דער , ווערטער אנדערע מיט
 האט רואם דער ;שטימע 1 “נא בעקומען האט , פערמעגען שום
 ; שטימען 2 — פערמעגען אנדער א׳ן אדער ,הויז אייגענע א׳ן

 א׳ן אדער אוניווערזיטעט א׳ן געענדינט האט וראם ,דער
 פער־ א דערצו נאף האט און בילרונגסשוהלע העכערע אנדערע

 דאם אז ,אויסגעקומען אין דערפאר ,שטימען 3 — מעגען
 טויזענד 337 פון מאסע נרויסע א , יבער2אויםקל די פון רוב

 און ,שטימע איינציגע איין צו נאר געהאט האכען ,לי_יט ארעמע
 האבען פערמעגענדע און גבירים טויזענד 500 פון מאסע קלענערע א

 טויזענד צעהן הונדערט צוויי און מיליאן איין צוזאמען געהאט
 שטימען טויזענד 400 גענויע מיט ה. ד. , שטימען (1,210,000)

 דער זיף האט אופן אזא אויף . לי_יט ארעמע די פאר מעהר



 פערמעגענדע דן אז , בעיוארענט נוט פארלאמענט בורזשואזער
 די כרי ,מאפע איבריגע דן ווי ,שטןמען מעהר האבען זאלען

 דעפוטאטען איהרע אויסקלגיבען קענק זיכער זאל בורזשואזיע
.שטימען רוב ראם פארלאמענט אין זיף פאר האבק זאל און

 זיף האבען ארבי_יטער די רואם , דאם אבער א׳ז וויכטיג
 פאר־ אין אויםקלי_יבען קענען און וואהלרעכט צום דערשלאנען ראך

 די שוין וועט איצטער ,דעפוטאטען אייגענע זןןערע לאמענט
 די ,מלוכה אין בעל-דעה א־ינציגע די דין ניט בורזשואזיע

 פאדערונגען ד.י ארויפשטעלען פארלאמענט אין וועלען ארבי_יטער
 אלע אניוענדען שטענדיג וועלק און פראלעטאריאט פון

 קענען וועלכע ,געזעצען אזוינע דורכצופיהרען קרעפטק
 א״בי_י־ בעלגישע די אויב .ארמיטער-מאפע דק" נוצק ברןןנגען

 בשעת ,שטים־רעכט צום דערשלאגען געקענט זיף האבען טער
 פארלאמענט אין פארשטעהער קי_ין נעהאט ניט נאף האבען זין

 צו דערשל^גק זיף , ספק א אהן ;צי_יט דער מ.יט דן וועלען
 און ,שטןמען דרניאיגע און צווןןאיגע דן פון פערנןכבונג דער

. זןף פאר געזעצען אנדערע נאף צו דערשלאגען זןף וועלען

וואהלק. די פאר ארמיטער-פארטיי די .4
 ה$בען ארמיטער די וועלכע אין ,וואהלען ערשטע דן
 טען-1894 אקטאבער אין פארגעקומען דינען , אנטןןל א׳ן נענומען

 מען צוגרןןטען, געמוזט זיף מען האט ראהלען דןזע צו יאהר,
 וואהל־ מיט׳ן בענוצען צו זןף וון , בעקלערק גוט געמוזט האט

 ארבניטער־ פאר׳ן פאדערק צו נעזעצען א פאר וואם ,רעכט
 צוזאמענ־ דער בעשעפטןגט זןף האט פראגען דןזע מןט ,קלאם
 פאר־ איז וועלבער ,ארבי_יטערפארטןן ער ד פון פאהר

,יאהר ־טען1894 אפרןל טען-15 דעם ופעל ברי אין נעקומען
 פארטןן דן אז ,בעשלאפען מען האט צוזאמענפאהר אויף׳ן

 וואו , ערטער אלע אין קאנדןדאטק איהרע ארויפשטעלק וועט



 דער האט וו^יטער ,מיטגליעדער ביפעל היבשע א האט זי נאר
 ,זאלען ארב^יטער-קאנדידאטק אלן? אז בעשטימט, צוזאמענפאהר

 מען אז ,פאל רעם אין םי_י ,וואהלען די פון צ:יט דעה אין םי_י
 און איינע פאר שטעהען , פארלאמענט אין אויםקלי_יבען זיי וועט

. ארבויטערקלאס פון פאדערונגען זעלבע ד.י
 צוזאמענפאהר דער *ועלכע , פראגראמע די איז אט

.אנגענומען האט
 געהערען 'דארפען פראדוקצןאגפמןטלען די און עשירות די

 , אייגענטהום אלגעמןינער זייער ווערען דארפען ,מענשען אלע צו
 עקסים־ עם זמן כל ,דערגרייכען צו אונמענליף איז ציעל דיזען
 פראדוקצן־ די וועלכען אין ,ארדנונג קאפיטאליפטישע די טירט

 ,בורזשואזיע דער צו — קלאם איין צו נאר געהערען אנסמיטלען
 איז און איינענם שום קי_ין ניט האט ארבץטערקלאם דער בעת

 קאפי־ די צו שכירות פאר זיף פערקויפען צו גענויט דעריבער
 ארבלטער־ דעם בעפרניען צו גאנצען אין כדי — .טאליסטען

 פוןגעזעלשאפט צוטלילונג די דין מבטל רעריבער מען מוז ,קלאס
 ארמיטער, און קאפיטאליסטק :קלאסען געגענגעזעצטע 2 אויף

 עקסיפטירט עם וועלכע יף1א " פר^דוקציאנסמיטלען דן מען מוז
 אייגעג־ געזעלשאפטליכען פאר מאבען , פרירואטאייגענטהום הי_ינט
 ארבי_יטער־ דער דארף ,קומען צו דערצו כדי — .טהום
 ,מעגליך נאר דינען עם וועלכע ,מיטלען אלע אנירענדען קלאס

 פא־ א פיהרען שטענדיג דערצו ער דארף אלץ ווי פריהער און
.מלוכה-מאכט דער פאר קאמפף א ,קאמפף ליטישען

 בעלגןשער דער פון ל ע י צ ר ע ט צ ע ל דער איז דאם
 די שטרעבען עם וועלכען צו ציעל, דער ,ארבי_יטער-פארטיי

לענדער, אלע פון פארטייען פאציאלרעמ^קראטןשע
 ארבי_יטער• בעלגישע די נ$ף זיף סטארעט דעם אויפער

 פון פארטןןען פאציאלדעמאקראטןשע די ווי אקוראט פארטןי.
 איצטיגע די אויף פערבעפערען צו ; לענדער איבעריגע אלע

 זי .ארדנונג דדינטיגער דער בי_י שוין , ארבןיטער די פון לאגע
 דערגרייכען ניט נאף זי *ועט ה^ינט־מארגען אז ,גוט נאנץ ורןם



 ארבייטער די אבער לכידון דערורילע ,ציעל לעצטען איהר
 פון , אויפהער א׳ן אהן ,שטענריג ,אררנונג איצטיגער דער בגי

 טהאן פאבריקאנטען די צולאזען זאל מען אויב און .טאג צו טאג
 אויסקומען ארבגיטער די וועט ,זיירוילען רואם ארבגיטער די טיט

 הוננער■ און הארעיואניע אונמענשליכע .ביטער און שצער זעהר
 און רעכטלאזיגקגיט ,אויסצעהרונג און קראנקהגיטען , שכירות

 וואם אט — דערשלאגענהגיט און קעלט , הוגגער , אוניויסענהגיט
 די גענען ניט זיף וועהרען זיי אויב ארבגיטער, די ערווארט עם

 , אויפהער א׳ן אהן שטענדיג , בורזשואזיע דער פון דריקוננען
 דן פון יאף דער אלץ נאף איז דאם נאר ,מינוט צו מינוט פון

 זגינע ארבגיטער בגי׳ם צו נעהמט ער וואם אויסער ,פאבריקאנטען
 שטרגיט צום פעהינקגיט די איהם בגי צו נאף ער נעהמט ,קרעפטען

 הונגער פון אויסגעמאטערטע ,בעפרגיאונג פאלקאמע זגין פאר
 ניט זגינען ארבגיטער נידערשלאגענע און אומויסענדע ארבגיט, און

 אריבער גלגיכגילטיג אלץ טראגען זיי ;שטרגיט קגין צו פעהיג
 בדי , צרות שעערע די פון ווערען צו פטור כדי ש־וגינען. און
 פעהיג און מוטהיג , ענטוויקעלט .זעלבסטשטענדיג ווערען צו

 פריהער ארבגיטער די מוזען ,בעפרגיאונג דער פאר שטרגיט צום
 קאפיטאלים־ קלאם דער וואם ,משא די מאכען גרינגער אלץ פון

 נאף לאגע דיער פערבעסערען ,ארויפגעלעגט די אויף האט טען
.ארדנונג איצטיגער דער בגי ,הגינט

 די בעטראכט צוזאמענפאהר דער האט דערפאר אט
 , איצט שוין זאל מען פאדערונגען וועלכע ,רעם וועגען פראגע

 ארויס־ טאקי האט און ארויסשטעלען, צגיט, נאהענטסטער רער אין
,ן ע נ נ ו ר ע ד א פ ע ט ם נ ע ה א נ די פון ריןהע א געשטעלט
 ,וויכטיגסטע די בריינגען מיר וועלען פאדערונגען דיזע פון
 מען זאל וואהלרעכט אז ,פאדערט ארבגיטערפארטןי די

 ווגיל ,יאהר 21 אלט ווערט ער נאר ווי ,בירגער יעדען געבען
 אויף טראגען צו אן בירגער רער שוין היבט אן יאהר 21 פון
 צאהלט ,איןמיליטער דיענט ער מלוכה, צורער חובות אלע זיף

 דעריבער און ,פיעלעלאסטען נאף אריבער טראגט אבצאהלונגען,



 נאר דין ניט ער זאל אן יאהר 21 פרן אז ,יושר דער איז
 ; רי_יכע די פאר ,מעהר ניט און אבצאהלונגק צו בןרגער א

 רגיכע ויכיל , נוט גאנץ נערוען געזקן אזא איז ,זיף פערשטעהט
 האט דעריבער ,ארעמע ווי ווענינער פאראן איבערהויפט איז

 זייערנג וראם ,דערפון פערלארק וועניג גאנץ קלאם רניכער דער
 ארבניטער די .נעהאט ניט וואהלרעכט קנין האבק לניט יונגע
 טויזענדער צעהנדליג^ פערלארק דעם צולןעב האבק אבער

שטימק,
 אומזיסט מען זאל קינדער אז פארטון, די פאיערט רריטער

 די אין סני נידעריגק די אין םי_י ,שולען אלע אין לערנען
 צו מחויב זי_ין זאלען עלטערן די אז און ,העכערע און מיטעלע

 נירע־ די אין לכל-הפחות ,שולען די אין קינדער זייערע שיקען
 פון שילער די .בילדונג נויטןגפטע די בעקומט מען רואו ,ריגע

 קאסטען ד* אויף ווערען אויפגעהאלטק זאלק שולק נידערינע די
 מוז געזעץ דיזער נוצק גרויפק א פאר רואם ,מלוכה תנר פון

 צו־ . פי^רשטעה^ן צו לי_יכט איז , ארבניטער-קלאם דעם ברוונגען
 זעהר עד-היום נאף זיף געפינען ארבייטער בעלנישע די ווישען
 און ,לייענען ניט און שרי_יבען ניט קענען וואם ,אזעלכע פיעל
 איז און ארעם איז ארבויטי^ר דער ווי_יל ,דעם צוליעב איז דאם
 קויפען צו ,שבר-לימוד שול אין צאהלען צו אימשטאנד ניט

 גאנצע די אויסצוהאלטען ען קינדער, זי_ינע פאר ביכער
 געהען צו אנשטאט אט און ,לעהרע דער פון צניט
 דער אויף קינדער יוננע ארבי_יטערס דעם געהען ,שול אין

 הערק צו אנשטאט ;נרובען קאהלען די אין אפילו און פאבריק
 מיט קללות זץ הערען ,לעהרער א פון ווארט קלונק א עפעם

 דעם זיי אטהעמק ,לופט פרישע אטהעמק צו אנשטאט ;חרמות
 פער־ צו נאר אבי , שטכנקאהלק־גרוב א אין רואו ערגעץ רויף

 יאהרק יונגע די פערבריינגענדיג , ברויט שטיקעל דעם דיענק
 און אוניויסענד ארבניטער דער בלניבט ,לעבען ארט אזא אין

 דן אויב ,אומנעקעהרט בחות, דינע פריה גאנץ נאף פערלירט
 ארבי_יטערם דעם אויפהאלטען און לערנען אומזיסט רועט מלוכה



 וועלען דערבני און נעבילדעט רוערען אלע זןן וועלען , קינדער
. שפעטער אויף ווערען פערהיט נחות יונגע זן:ערע אויף

 זאל מלוכה די אז ,וחיטער פאדערט ארבניטערפארטני די
 ן ע ל א ז ס א וו ,ן ע צ ע ז ע נ ע ר ע ד נ ו ז ע ב ן ע ב ע ג ם י ו ר א

 אלע פון לעבען און געזונד דעם פערהיטען
 און מאנסלניט דערוואקפענע און יוננע ,ר ע ט ני ב ר ת־א ו ר י כ ש

 געווען ניט גאר כמעט בעלגיען אין איז אהער ביז פרויענצימער,
 ארבני־ דעם גערעכענט האבען בעלי־בתים די .געזעצען אזעלכע

 געמאכט האבען און אייגענטום זןןער פאר כהות און לעבען טערס
 ניט זיי האט געזעץ דער .געיואלט זיף האט זין וואם דערמיט

 זןןער דאנק א ,האבען ארבניטער־בונדען דן אמת, ,נעשטערט
 דערשלא- יע עפעם זןף ,בעלי־בתים דן טיט שטרניט ^טענדיגען

 אלע אין ניט זנינען ערשטענם וועניג. נאף איז ראם נאר , גען
 דן און ,בונדען פעראנען פראפעסיאנען אלע אין ניט און ערטער

 זנינען ,בונדען אין ארגאנןזירט נעווען זנינעןניט רר^ם ,ארבניטער
 פערפאל- בעלי־בתיס׳ם דן פון בעש.־צט געיוען ניט זאף קנין מןט

 אוים־ ארמיטערבונדען די מ^ל אלע ניט קענען צווןןטענם גונגען;
 געשעפטען דן ווען ,נאף דאן נאר גןט בעל־הבית דער .פןהרען
 אנמאכען שטרלק רעד איהם קען דאן ווארום גוט, איהם נעהען

 אם ניט אבער געהען געשעפטק די ויען .שאדען נרויסען א
 , נןט ג$ר ^דער שיוער זןף פערקויפט סחורה די ווען ,בעסטען

 ,חשבון גאנצען דעם אב מעקט און פאבריקאנט דער נעהמט
 ארבניטער די רואם ,פערבעסערונגען אלע די צוריק נעהמט ער

 דן דינען דעריבער ,שטרגיט זןןער מיט דערשלאנען זןף האבען
 געזעץ דער אז ,השביען מוזען ארבןיטער דן .ווענןג נאף אלןןן בונדען

 , גלכיף ר ע ט ני ב ר א אלע בעשןצט געזעץ דער .בעשןצען זןן זאל
 בע־ געזעץ דער ;ארגאנןזירטע נןט די םי_י ,ארגאגיזירטע די פץ

 ם:י ,נוטע דן אין םי_י ט, ני צ יערער אין ארבניטער די שיצט
 זאל מען ארבניטער., די פאדערען בעזונדערם ,דישלעכטע אין

 ארבניטער דעררראקסענע פאר ארבניטסטאג דעם פערקלענערען
 ביז 14 פון ארבניטער יונגע פאר אוי מעת-לעת אין שעה 8 ביז



 פון ווןכטןגסטע רן איז פאדערונג דיזע . שעה 6 בןז—י$הר 18
 ארנעי־ די פון שוץ צום ארויסגעשטעלט האבכן זין •ואס ,אלע
 ערשטענס, ,פערלןערט ,טאג אין שעה 8 ארבניטענדןג .טער
 , צווןןטענם ,און קרעפטען זנינע גיך אזוי ניט ארבי״יטער דעי*

 אחוץ ,פערגעניגען און אברוה אויף צי_יט גענוג איהם בלי_יבט
 רעסער ג ארב״טסטאג ־שעה׳דןגען8 א׳ן בי_י ררערען רעם
 רואם אז כלל, אלטער אין שוין איז דאם ווארום ת, ו ר י כ ש דן

 גרעסער דאם ,ארבןיטסטאג דער קלענערעסאיז
 דארף ,ארבי_יטסטאנ ־שעה׳דיגער8 דער שכירות, ן ד ן ע נ י_י ז

 צו צי_יט מעהר ארמיטער דעם נןט פערגעסען, נןט ענדליף מען
 דעם איהם פערנרןנגערט און ענטרריקלען צו זןף ,ביכער לעזען

 קענען צעט פחיער רער אין ,אינטערעסען זןןנע פאר קאמפף
 צו־ זיף קענען לאגע, זןןער בעקלערען קענען ;לערנען זןף זןן

 און עסקים אלגעמיןנע זןי;־רע בעטראכטען צו כדי נויפקומען,
 אדער בעלי־הבתים דן מןט שטרןיט וועגען צוזאמענרעדען זןף

.רעגןרונג דער מןט
 ווע- געזעץ פון נוצען דן דינען ווןכטןג און גרוים זעהר

 ,זןף פערשטעהט ,דערצו נ^ר ,ארבןיטסטאג שעה׳דןגען 8 גען
 פראסטע קי_ין בלעבען ניט זאל נעזעץ דער אז נויטןג, נאף איז

 זאלען בעלי־הכתים דן אז נויטיג, איז עם , פאפןער שטןקעל
 פאברןקאנ־ דן קונצען א פאר וואס ווןןס יעדערער .היטען איהם

 וראם ,נעזעץ אזא פון ארויסצודרעהען זיף נ^ר אבן ,מאכען טען
 זיף וועט מען אויב ,קעשענע זןןער שאדען ברןןנגען קען

 ניט סוף קי_ין מאל קןין •ועט יושר, זןןער אויף פערל^זען
 בעלגישע דן פ^דערען דעריבער .צרות ארבעטערם צום נעהמען

 ק־ ע פ ס נ י א ע נ ש ט י ר ב א פ ארועקשטעלען ז$ל מען , ארבי_יטער
 פאברןקאנטען דן אז נעבען, אבטונג זאלען וואם ט^רען,

 שוץ צום ארויסגענעבען זענען •ועלכע געזעצען, דן הןטען זאלען
 אינ- פאברןטשנע די אבער דארפען דערמי ארבעטער, דן פון

 רעגי־ דער פון געשטעלטע בעאמטע, קןץ דין נןט ספעקטארען
 י־ ו ל ק ם י ו א ין ז ן ע פ ר א ד ן ןן ל א ר ע ט י_י ב ר א דן נ$ר ,רונג



 גאנץ ארבגיטער בעלנישע די פערשטעהען דאם בען;רו$רום
 פאבריקאנטם דעם זעהר פערהיט וו^ם ,יענירונג די אז ,גוט

 וועלכע אינספעקטארען, אזעלכע אויםקלי_יבען וועט ,קעשענע
 דן ווען איז, אבער אזוי ניט שוריגען. און אלץ הערען און זעהען

 די ;אינספעקטארען פאבריטשנע קלויבעןאויסדי אליין ארעיטער
 בע- דינען וועלכע ,מענשען אזעלכע יבען2אויםקל שוין רועלען
 ארמיטער" פון בעשיצער אמת׳ע און ארענטליכע פאר וואוסט
,קלאס

 אלטע די ורענען אויף זארנט ארבגיטערפארטין בעלנישע די
 דער צו פעהיג ניט שוין דינען און שוואף דינען וואם ,ארב״טער

 ,ארבי_יטערפארטיי די פאדערט פערזארגען, צו די כרי ארבי_יט.
 ר, ע ט ל ע ר ע ד ף י ו א ן ע ר ע כ י ז ר ע פ ארמיטער די ז$ל מען
 עם אז ,געהערט גע*ויס האט איהר ? פערזיכערען הי.יםט רו^ם

 הריזער פערזיכערט מען רואו געזעלשאפטען, אזעלכע דא זבינען
 וו$ם ,בעלי־הבתים אלע אזוין: זיף פיהרט ד$ם שרפה, א פון

 געוויסע א יעהרליף צ^הלען רריזער, זייערע פ^רזיכערען ווילון
 קאפיטאל א אויף זיף קלי_יבט נעלטען אלע די פון געלד, סומע

 וועל־ בעל־הבית, יענעם פון היזק ד^ם רעקט מען וועלכען פון
 פערזי- מען קען אזוי פונקט שרפה, א פון ג^ליטען ה$ט כער

 פון נ$ר דארף מען ,עלטער דער אויף ארב״טער די כערען
 צוזאמענקל״בען מענשען סף א פון איינצאהלונגען שטענדיגע

 אויף ארבגיטער די דערנאף זאל מען יועלכען פון ,קאפיטאל א
 צום אויף סטאיען זין זאל וו^ס שט.יצע, א ארויסגעבען עלטער דער

 קאפיטאל? דער נעהמען זיף ויעט וואגען פון אבער לעבען.
 ארבגיטער די פון איינצ^הלונגען די פון ניט ;זיף פערשטעהט

 צאהלען ארמיטער דער קען פערדיענסט מאגערען ין2ז פון .אליץ
 איבעריגע די ,פערזיכערונגס-געלד די פון טןיל קליינעם א נ$ר

 יע־ פון ארוים דאף ציהען זיי ,בעלי-בתים די צאהלען דארפען
 און ריוח רובל טויזענר איין ניט לעבען דין פאר ארבי_יטער רען

 רויפיעל רועלט, דער פון יונגערה״ט געהען ארמיטער וויפיעל
 נאר — י^הרען בעפטע די אין לעבען פון אבגעשניטען ווערען
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 קאטארזש- דער צוליעב ,פרף״ ״עבודת ישען אכזר׳ רעם צוליעב
 צרוישען "גליקליכע" רועניג נאר הארעוואניע! פאבריטשנער נער,

 עלטערען ראם אי ,עלטער דער צו ביז דערלעבען ארבןןטער די
 ארבי_יטער פון הארעיואניע שרעקליכע די ,פריה זעהר זיף זיי

 זי בריינגט אליין ארבגיטער די ,בעל-הבית דעם ב^ר רי_יך מאכט
 חאטש זאל טא שעארכקי״יט. פריהע און טויט ווי ניט מעהר

 פערזיכערוננם- מיט בעיוארענען וועניגנסטענם בעל-הבית דער
 זןיערע אוועקגעלעגט האכען וועלכע ארמיטער, די איינצ^הלונגען

 מען קען פערזיכערונג די — !איהם אויף ה^רעווענדיג כוחות,
 די אויסער ,ז$ל געלד די פון טיןל א אז ,אזוי אויף מאכען

רענירונג. די אויף צאהלען פאבריקאנטען, און ארמיטער
 ארמיטער־ בעלגישע די נאף פאדערט ,אלטע פאר אויפער

 אונגליקם- א׳ן אין ארבניטער די פון פערזיכערוג די פארטןן
 דארף פערזיכערונג דיזע נאר .ט י_י ב ר א ר ע ד י_י ב ל א פ ו צ

 רו$־ ,בעלי־הבתים די פון חשבון אויף׳ן פאלען גאגצען אין שוין
 דער וואט ,דעם אין שולדיג דינען עי ניט אז ,דען יוער רום

 בעלי־ די זץ, איבר. א׳ן ארבי_יט דער בי_י פנגרלירט ארכי_יטער
 די קאפטען דארפען עם וועלכע , רובל עטליכע צוליעב הבתים,

ארבי_יטער. דעם מפקיר זנינען ,פערהיטונגס-מיטל^ן
 ארבניטערפארטןן די נ$ף פ^דערט צי_יט אייגענער דער אין

 צו פאבריקאנטען די נויטען זז^לען וועלכי; ,געזעצען בעזונדערע
 ב:י טרעפען וועלכע אונגליקען, פון ארבי_יטער די פערהיטען

,ארבי_יט דער
 בעל- די וועלכע געזעצען, רויכטיגסטע די זי״ינען ד$ם $ט

 רעד פון פערבעסערונג דער צו פאדערט ארבי_יטערפארטןן גישע
 אויפצוארמי- כדי אבער ,ארב״טער פאבריטשנע די פון לאגע

 ריב־ פריהער מען מוז ,געזעצק עהנלןבי; $דער אזעלכע טען
 ,וויפען דארף מען ; ארבץטער די פון לאגע די דערנעהן טיג

 און ,נויטיג האט ארבי_יטערמאםע די געזעצען א פאר רואם
 די פאדערט דעריבער בריינגען. נוצען איהר קענען עם וועלכע

 מיניסטער־ עיע א גריגדען זאל מען אז ארב?טערפארטץ בעלגישע
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 זאל וועלכע ,ט י_י ב ר א פון מיניסטערסטווע א 1םטת?
 לאגע זןןער אונטערזוכען זאל הארעתען, תאם דן וועגען זארנען

,געזעצען נוטע דן פאר אויםצוארבי_יטען זעהן און
 ווי;ל- ,כעזעצען אויף פאדערט ארמיטערפארטןן בעלגןשע די

 בי_י־ ר א ע ש ן פ ר א ד דן פון לאגע די פערבעסערן ז^לען כע
.ן ר יע ו ב און ם ר ע ט כ א פ ע נ יי ל ק די פון , ר ע ט

 תיכ־ איין נ$ף תעגען דערצעהלען מיד וועלען סוף אויף׳ן
 רועלכע ,ארבניטערפארטין בעלגישער דער פון פאדערונג טיגע

 ארעמנגר גאנצער דער פון לאגי; די פערגרינגערט שטארק וואלט
 פערנןב-- זאלען עם :פאדי;רט זי תאם אט .בענפעלקערונג

 ע ג י ט י ו נ ף י ו א ן ע ג נ ו ל ה א צ ב א ע ל א ן ע ר עג ת ט ע ט
 תערען אבצ^הלונגען אל^ די פון ודיל יטלען, סט בעג ע ל

 בעפעלקערונג ארעמע די תעלכי; פראדוקטען, די טהןיערער
 אבצאהלונג א׳ן איינפיהרען מען זאל רעם אנשטאט פערברויכט,

 דין דארפען אבצאהלונגען די און רתכע, די פון הכנסות די אויף
 ער דארף ,חיכער איז איינער ת^ם אז ,איינגעארדענט אזוי

הכנסה. זי_ין פון פראצענט גרעסערננן א אלץ צאהלען
 אום ,פ^דערט ארבי_יטערפארטןן כ^לגישנג די וואם אט

 געזע־ וועלכע פאר אט לאגע, ארבתטערם דעם אויסצובעסערען
 פאר־ אין שטעהן תעלען ארבץטער דן פון פז^רשטעה^ר דן צען

.לאמענט
 דן אז בעתיזען, ה$ט צוזאמענפאהר כריוםעלער דער

 בענו- צו זןף תאם צו און תן ,ווןןם ארמיטערפארטןן בעלנןשע
,תאהלרעכט דעם מ.יט צען

 האט פארלאמענטי" בורזשואזנעם דעם שטורמען "לאמןר
 צוזאמענ־ פון פארזןצענדער ח;ר רעחע לעצטער דין אין אויסנערופען

 איבער* בעתיסטערט איז אויפרוף דןזער און ל. סע ג א פאהר,
 דן ק^נגרעם. פון מןטגלןעדער 400 דן פון געווארען געחזר׳ט

 האט ,אתסגעארבתט ה$ט קאננרעס דער תעלכע פראגראמע,
 פארלא- בורזשאזנעם דעם מיט קאמפף דעם פ^רגרןנגערט פןעל
צעהנדלןגע פארטןן דער צו צוגעצוינען האט זן ווי_יל ,מענט
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 קעמפפען צו גרייט דינען וועלכע מיטגלירער, עיע טויזענדער
בלוט. טראפען לעצטק ביז׳ן רעכטען זייערע פאר

.ארמיטער-פארטיי מגל פון קרעפטק די 5
 פון וואהלען די ררעגען דערצעהלען וועלען מיר איידער

 די אויף טהאן קוק א מיר מוזען יאהר, ־טען1894 אקטאבער
,ארעיטערפארטיי דער פון קרעפטען
 גערעכענט פארטיי די האט וואהלען די פון צי_יט דעו־ צו

 פון זעקפט־חלק א כמעט ה., ד. ,מיטגליערער טויזענד 104 ביז
 עקם:* ארבי_יטערפארטיי דער אויסער ארכי_יטער. בעלגישע אלי;

 —גי;ז$גט פריהער שוין האבען מיד ווי—בעלגיען אין נאף סטירען
 דינען פארטין דעו* פון מיטגליעדער די .בונרען פראפעפיאנעלע

 פון בונדען פראפעסיאנעלע די אין מיטגליעדער אויף רוב ד$ם
 טויזי;נד 70 בין געווען איז יאהר ־טען1892 א־ן .פאף זיןער

ארבייטער. ארגאניזירטע פראפעפי^נעל
 ווי;- שליסען ריכטיג ניט נאף מען קען ציפרען דיזע פון

 צו ווארום בונדען, די און ”פארט דער פון קרעפטען די גען
 די־ ארב״טער דיזע .ארבי_יטער ענטוויקעלפטע די געהערק זיי

 עי און פראלעטאריאט, פון טןןל טעהטיגסטער ניטדער מעהר נען
 עגטווי- וועניגער איבערינע, די אויף ווירקונג גרויפע א ה^בען

 גע־ א אין זי_ינען וועלכע ,ארבניטער פף א ,ארבניטער קעלטע
 פאר- מיני אלי; צו נלגיכגילטיג נאנק .זיף דאכט צ:יט וועהנליכע

 ארגאני- און פעראייניגטי; זץערי; צו צו גלכיף שטעהען ׳טןןען
 דאם שטר:יק. א $ן זיף הויבט עם נאר ווי בריד^ר, זירטע
 דעם אן הויבק געיועהנליף שטרי_יק. יעדען בי_י פאר קומט

 $בער קוים בונד. פראפעם.יאנעלי;ן פון מיטגליערער די שטרי_יק
 פיעלע. צו איהם צו שטעהען ,^נגעהובען שטרי_יק דער זיף האט

 בונד. פון מיטגליעדער קי_ין נעיוען ניט פריהער דינען וועלכע
ארעי- דער פון קאמפף בי_י׳ם פאר אויף קומט זאף אייגענע די
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־טען 1893אין ה$טארבי_יטערפארטין ד.יבשעת,טערפארטןן
וראהל־ פאר׳ן שטרי_יק א צו ארבי_יטער דן אויפנעפאדערט י^הר

 אנטןןל א׳ן שטר:יק דעם אין ,וויןסען מיר ווי ,האבען — רעכט
 אהאלב טןט 2 אין ה,, ד. ,ארמיטער טויזענד 250 ביז גענומען

אין מיטגליעדער געיוען איי עם איירער ,מענשען מעהרער מ$ל
.פארטיי דער

 וויב- בעזונדערם א האבען ארבי_יטער בעלגישע די פאר
נ א ק די און יוו-חברות פראדוקט די בערי_יטוננ טיגע

,פערברויכונגם־חברות ר ע ד א ,ן ע נ י י א ר ע ם־פ ו ם
 די :וואס אין אט בעשטעהען "פראדוקטיוו-חברות" דן

 איז עם וועלכע אלןץ מאכען חברה דער פון מיטגליעדער
 ארבע־ די דינגען זאלען וועלכע ,בעלי־הבתים קי_ין .סחורה

 בעל- דער .ניטא איז ,ארבי_יט דער פאר צאהלען דן און טער
 דינען וועלכע ,געצעג אלע .אליץ ארבי_יטער־חברה די איז הבית

 נעמידעס אלע ,מאטעריאלען אלע ארבי״יט, דער צו נויטןג
 צו ניט געהערען ,געארמיט ווערט עם וועלכע אין )בנינים(,

 עם .ארבי_יטער-חברה גאנצער דער צו נאר ,מענשען איינצעלנע
 צוטןילט ארבי_יטער-חברה דן אז דעריבער, זיף פערשטעהט

 דעם אויף נאר דןשכירות, נאר נןט מןטגלןעדער איהרע ציוןשען
 די בעלי־הבתים. דן פאר געוועהנלןף אייעק געהט וואס ריוח,

 פןהרען און זןף אויף בעלי-הבתים אליןן דא דינען ארבי_יטער
 קאנסום־פעראיינען —,הברה זייער צו בעלאנגט וואם ,אלץ אליין

 מןט נאר זןף בעשעפטןגען די אוים, נןשט גאר אלןין ארבכיטען
 פערברויכונגם■ דן ,סחורה פארטןגע פון פערקויפען און קויפען
 גןט וועלכע , קראם חברה׳שע א גערערט פראסט איז ראם—חברה

 . אלןןן קויפער דן נ$ר ,קרעמער איז עם וועלכען א ניט ריוח
חברה. דער פון מןטנליעדער דן זנינען וועלכע

 קאנסום־פעראיינען און פראדוקטןוו-חברות בעלגןשע דן
 דער צו אלע נעהערען זין וו^ם ,רערמןט אוים זןף ציןכענען

 זייער פון דרןטעל א אוועק גןבען זין וועלכער ,ארבי_יטערפארטןן
 חברה׳^ער דער חוץ א אלע במעט דן האבען אויסערדעם .ריוח
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 גוטע קריגען קען מען תאו , בעקעמיען אייגענע נאף אויף קראם
 אלער- פערקויפען קראמען חברה׳שע די ,ביליג דערצו און ברויט

 מוז ארמיטער דער תאם ,זאכען נויטיגע און עסענתארנען לין
 בעהייצונג, ,קליידער שוכתארג, למשל, ווי ,לעבען צום האבען

 איינענע זייערע חברות די האבען דעם אויסער ג. ד. און תעש
 אפטיים אויף אפילו—אנדערע און ,קאווע-הניזער , רעסטאראציעם

 די ויאו ,פונקטען אלע אין עקסעסטירען חברות אזוינע קען.
 דער־ און שטעדט אלע אין ,ענטתיקעלט מעהר איז פראדוקציאן

 פון מיטגליעדער צאהל גענוגע א זיף געפינט עם תאו ו פער
 דינען עם תאו ,שטעדט גרויסע די אין ,ארמיטערפארטןן דער

 אנטתער־ ,נענט אין , למשל ווי ,ארמיטער מאסע נרויסע א דא
 איין יעהרליף הברות אזוינע טראגען ת. ז, א. בריוסעל ,פען
.רובל טויזענד 140 ביז 130 פון

 שט:מט עם תער יערערער, צוגענומען תערט מיטנליעד אלם
 צאהלט ,ארמיטערפארטיי דער פון פראנראמע דער מוט איין נאר
 תאם אקציע, א׳ן קויפט און איינטרעט־געלד קאפ. 20—10 איין

 מען רארף רובל 4 די .רובל 4 ווי מעהר ניט קאסט
 ארנין טרעט מען ווי גלי_יף ,מאל א מיט איינצאהלען ניט אבער

 ,ריוח פון אראב דערנאף מען רעכענט דאם ,חברה דער אין
 דער אפילו קען ארדנונג אזא .מי חלק זנין אויף אויס קומט תאם

 די .חברה רער פון מוטגליעד א תערען ארמיטער ארעמסטער
 מיטגליעדער איהרע פון צאהל די און חברות אזוינע פון גרוים

 איז חברות 6 אין ווי נוט מעהר . יאחר צו יאהר פון וואקסט
 מ.יטגליע־ רי פון צאהל די (1889—1893) יאחר 4 פון משף אין

מאן, טויזענד 30 ביז 13 פון אויסגעתאקסען דער
 קאנסוס־פער- און פראדוקטית־חברות די בון בעדניטונג די

 זעהר אלוון רערמיט שוין ארבערערפארטיי די פאר איז איינען
 ריוח ערער פון דריטעל א אתעק איחר גיבען זיל תאם ,גרוים

 שטרניק גרויסען א מי ,למשל תי ,נויט א פון צניט דער אין און
 פארטיי דער מיטגליעדער די גיבען תאהלען, די פאר אדער

 אויסער נאר ריוח, חלק אייגענעם זייער אויף אוועק פריןד מיט
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 איהרע פון טהןןל גרעסטען רעם שעפט פארטןן די וואם דעם,
 מ:ט איחר פאר רריכטלג נאף דן דינען חברות, דיזע פון מןטלען

 א׳ןאנדער .מיטנלןעדער מיע איחר צו צו ציהען זןן רואם רעם,
 ניט מעהר חברה דער אין ארנין טרעט וועלכער ,ארבייט^ר

 און סחורות ביליגע און נוטע ה$בען וויל ער וו$ם ,דערפאר
 צניט דער מ.יט ווערט ,פערדינסטען די פון טהןןל א ביעקומען

 די פון זאלען די אין ,סאצןאלדעמאקראט קלאסענבעוואוסטער א
 פאר אפט קומק חברות, די צו געהערען רואם רעסטאראציעס,

 פארטןן דער פון מיטגליערער די רועלכע אויף ,פערזאמלונגען
 זיף זנינען ארבניטער פעראיינןגטע די וראו אדער רעדעם, האלטען

 צרוי־ שטענדיג זיף געפיגענדיג אינטערעסען, זןןערע רועגען מישב
 ,פערזאמלונגען די בעזוכענדינ און ארבניטער ענטוויקעלטע שען

 צו בןסלעכיריז ארבניטער ענטיויקעלטע ווענינער די $ן הןןבען
 פון וויכטינקניט די ,פארטןן דער פון פראגראמע די פערשטעהען

 דן נעהמען צניט דער מןט און ,ארבניטערקלאם פאר׳ן שטרניט
 ווןעדער חברות דן , שטרניט דןזען אין אנטהןןל א׳ן אויף אלןןן
 זןןעי פערלארען ה^בען רועלב^ ,ארעיטער אזוינע ארבניט גןבען

 פאר־ דער פאר געווען טהעטןג דינען דן וו^ם ,דערפאר שטעלע
 אונ-" ק:ין נןט מען לנידט אומעטום, ווי ,ב/נלגיען אין טןן.

 ,ארמיטער אזעלכע לןעב גןט ז;ןער ה$ט מען ׳קעפ״ רוהןגע
 ברן- דןערע פון אויגען די מאכען אפען עט״ואס ווןלען רועלכע

 דער און בעלי-הבתים דן נענען שטרניט צום דן רופען און דער
 אונרוהןגע אזוינע: ורעלגנן ויאלטען בעלי-הבתים די .רענירונג

 דן קענען אלעמען געגען נאר ענטזאגען, גאנצען אין ארבניטער
 דא איז טער ארב אזעלכע ווארום ,אנרוענרען נןט מיטעל אזא

 צומאכען מען דארף ,ענטזאגען דן ז^ל מען ווען און פןעל זעהר
 ל^זען כעס גאנצען זןןער ווערקשטאט, אדער פאבריק גאנצע די
 ענטרוןקעלטע און בעסטע דן צו ;איינצןגע צו אוים דערןבער זןן

 צונעהמען צו כדי ארמיט דער פון זןן ענטזאגען דן ארבי_יטער:
 הןלף צו דערןבער קומען חברות דן ,ברויט שטיקעל דן זןן בני

 דן גןבען און זאף כלל א פאר לנידען וועלכע ,ארבניטער אזעלכע
3
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 ורי- און כלל פאר׳ן טהאן קענען זאלען דן כדי זיף, ב;י ארב:יט
 ליכטיגע די ארבי״יטער פןנסטערע די ציוישען פערשפרןןטען טער

.אידעען סאציאלדעמאקראטןשע
 פר^דוקטירו־ די צו גיבען אורזאכען אלע די צוליעב אט

 ני_יע ארבניטערפארטןן בעלגישער דער קאנסום-חברות און
.קרעפטען

 ארכי_יטערקלאם דער אז ,זאגען דערבני אבער דארף מען
 קאפיטא- דעם פון כעפרלען ניט אופן שום קי_ין אויף זיף קען

 ־ארבי_י די הברות. פראדוקטןוו פון חילף דער מיט ליסטענקלאס
 מאכען קענען זאלען דן אז ,געלד פיעל אזוי ניט האבען טער
 פראדוקציאנם-צרריגען רוב דאם אין חאטש אדער ,אלע אין

 פרא- בעלגןשע גרעסטע די אפילו ,־חברות פראדוקמןוו אזעלכע
 טיט מלאכה, איין מיט נאר ז,יף בעשעפטיגען דוקטיוו־חברות

 נאף איז ארבי״יט סארט דעם אין ריכיל ? יואם פאר .בעקערי״י
 .בעקערי_יען קאפ.יטאלןסטןשע גרויסע ק:ין יען ג בעל אין ניטא

 די ן ע גי בעל אין זבינעגן ארבי_יטער־חברות די פון בעקעחיען דן
 דן ,פארע און מאשינעס מןט מען ארכי״יט זןן אין , גרעסטע

 ברויט ניטע אזי^לכע פערקויפען ניט קענען בעקער^יען קלןןנע
 דן אז ,זןף פערשטעהט חברהישע, גרויסע דן ווי ,ב.ילןג אזוי

 דאס בעקי;רפ קלןןנע דן בי_י אב צןהען בעקערןיגנן הברה׳שע
 כל סוף מוזען בעקערי_יען קלןןנע די און קונדען 3זןןערע פון רוב
 פר^דוק־ אנדערע אין איז אבער אזוי נןט ,אונטערגעהען סוף

 אונטערנעהמונ־ גרויסע נאר עקסעסטןרען עס רואו ,ציאנסצוריגען
 מא־ פארארוע מ.יט נעארמיט אלןןן ווערט עס וועלכע אויף ,גען

 גע- נאף אמאל און פאכרןקאנטען יכע2ר אזוינע געגען ,שןנעם
 דן זןף קענעץ קאפןטאלןסטען פון געזעלשאפטען גאנצע גען

 יע זןף וואלטען זין ווען און שטעלבן, נןט ארבלטער־חברות
 קאנקורעג- דן אויסהאלטען געקענט נןט ן זן וואלטען , געשטעלט

 געקענט נןט מעהר וואלטען ארמיטער-הברות דן .זןן מןט צןע
 זןן בי_י וי^לט גרויסע אויף ,אונטערנעהמונגען קלןןנע וון האבען

פאב־ חיכע די זןן וו^לטען דעריבער ,געלד קי_ין געסטאיעט נןט
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 רו—נעמאכט. חרוב און איינגעשלונגען לויכט נאנק ריקאנטען
 נאר עקסעסטירען אלזא קענען קאנסוס-חברות פרארוקטירו־און

 און פאבריקען, גרויסע קנין ניטא נאף דיניהן עם וראו ,דארטען
 נאר זעלכשטענדוג מאכען קענען חברות די אז ,הווסט ראם

 ארנעיטער־ גאנצען דעם בעפחיען , ארבי_יטער צאהל קליינע א
 ראם זיי קענען אגב ביכולת. ניט אופן בשום דו האבען קלאם

 פאר- שוין זוף זאלען מור אורזאכע״ווען אנדער אין צול.עב ניט
 אין קענען און געלד גגגנוג האבען ארבי_יטער די אז ,שטעלען

 נאף—,ארמיטער-חברות גרויסע גרינדען ארבי_יט סארטען אלע
 ארמיטער- די אז ,פארשטעלען שוין זוך זאלען מור רוען ,מעהר

 פריוואט-פאברי- די מיט קאנקורירען לניכט נאנק קענען חברות
 אפילו קען ,מארק פון ארויסטופען נאנצען אין אפילו דו און קען
 ארמיטער־חברה יעדע ווארום ארויסקומען. ניט גאר דערפון דאן

 איינם אונטערנעהמונג־-אלץ ע ער ונד בעז א געיוען דאף וואלט
 גע- אויף וואלט און—פריוואט־אונטערנעהמונגען איצטינע די ווי

 סוף כל סוף .פאבריקען די הנינט טהוען עם ווי ,סחורה מאכט
 וועלכען טאנץ, זעלבינער ד^ר אנגעהויבען דעריבער זיף וואלט

 זוף וואלט עם :קאפיטאליסטען די צווישען איצטער זעהען מיר
 ארבווטער- פערשיערעג^ ציוישען קאנקורענציע א אנגעהויבען

 דו און קלענערע די איינגעשלונגען וואלטען גרעסטע דו חברות;
 דאם פון וואלטען ארבי_יטער-חברות קלענערע: די פון מיטגליעדער

 וואלטען און ארבי_יטער, ומגג ר א זגגלבוגע דו ווערען ני_י
 עם חברות. גרעסערע דו בוי שכירות פאר פעררינגען מוזען זיף

 קלאס א :קלאסען 2 עקסוסטורען צו אננעהויבען רויעדער וואלטען
 רער — . ארבכיטער ארעמע קלאס א און בעלי-הבתים רניכע

 נאר בעפחיען מאל אלע פאר מאל איין זוף קען ארמיטערקלאם
 פראדוקציאנס- אלע ווען ארדנונג, סאצואליסטושער דער אין

 גע- גאנצער רער צו ,כלל גאנצען צום געהערען וועלען מוטלען
 איין רו.י גלכיף דין וועלען אונטערנעהמוננען אלע ווען זעלשאפט,

.ארבי_יטער־חברה גערואלטיג־גרויסע
 וועלכע וועגען הברות, און ארמיטערבונדעו די אויסער

*'3 
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 בעלגיען אין נאף עקפוסטירען ,נערעדט פרוהער האבען מור
 שטוצען יועלכע אונטערשטיצונגס-גי^זי׳גלשאפטגנן,

 ארוס נעהן אדער קראנק דינען יענע ווען ,מוטנללערער זווערע
 אולף רען נעה קאפעם אדער נעזעלשאפטען דלזע .ארבניט אהן
 געזונד איז ארבניטער דער זמן כל ,ארבי_יטערפארט;י דער צו

 צו כדי קאפע, אין ער צאהלט ,פערדוענען צו רואו האט און
 די פון וואכער די פון נויט. א אין קאסע פון שטיצע בעקומען

 בע־ די שטיצען צו וראם מיט קאסעם די האבען מיטגלועדער
 מיטנליערער די אז אוים, דערלבער קומט עם און ,רערפטיגע

 די זוך רופען טאקי דערפאר און אגדערע די איינע זוך שטיצען
"זעלכסטהילף־געזעלשאפטען"! געזעלשאפטען

 געזעל- אזוינע ארמיטערפארטיו די האט פועל בעזוגדערם
 1893 אין גענט. און געננעגאו שטערט דו אין שאפטען

 מוט חברות אזוינע 30 געננעגאו אין גע־וען דינען למשל, יאחר
 געיוען איז פערמענען אלנעמוונער זווער ,מוטנלועדער 5,400

 שטיצע אולף האבעןאולפגענעבען זוו רואם אויסער רוכל. 12,500
 אונ־ יאהר יענעם אין נאף זוו האבען ,מוטגלועדער זיוערע פאר

 אין רובל. 880 ווו מעהר מוט גופא פארטוו דו טערגעשטוצט
 יאהר 1890 מערק אין חברות הולף אלע דו זוך האבען נענט

 10 געהאט האט וועלכע חברה, גרויםע איין אין פעראיינוגט
.מוטגלועדער טויזענד

 פראפאגאנ־ ענדלוף געהערען ארבי_יטערפארטוי דער צו
 מוט׳ן נאר זוך פערנעהמען וועלכע ,ן ע ט פ א ש ל ע ז ע ע-ג ד

 געזעל- דו .אירעען סאציאלרעמאקראטושע דו פערשפרווטען
 דו צ־וושען איבערהויפט זוך, פערשטעהט ארבויטען, שאפטען

 םאצואלדעמא- דו פערשפרייטען זיל פון איינוגע נאר ,ארבי_יטער
 אפילו און סטודענטען בויערן, דו צווושען אויף לעהרע קראטושע

 און סטודענטען בעלגושע דו ציוושען ,סאלדאטען דו ציולשען
 געפו- פראפעסארען און לעהרער דו צעושען לניט, געבולדעטע

 פון .ארבי_יטערפארטיי דער פון אנהוונגער פועל זעהר זוך נען
 םאצואליםט.ישע פון ,נעזעלשאפט א עקפופטורט יאחר 1888
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 ם!^ציאלד.;מ^קראטישע די פערשפרייט וועלכע טטודענטען",
 סאל־ די צווישען .ארבי_יטער ארן סטודענטען די צווישען אידעען
פאצואלדעמאקראטי "יונגע א נענרינדעט אויף זיף האט דאטען

 פאציאלדעמ^קראטישע די פערשפריזט וועלכע ,גווארדיע" שע
 פון יטען פ^רטשר די ,חברים־סארדאטען איהרע צווישען אירעען
 בע־ ארמעע בעלנישע די נרוים. זיוער דינען גרוארדיע דיזער

 ארפדיטער-בעפעל- ארעמער דער פון גאנצען אין כמעט שטעהט
 זעל- פאר דיעגען צו חשק קנאפען א האבען רניכע די .קערונג

 שטעלען $דער געלד, מיט אוים דעריבער זיף קויפען און נער
 ניט איז זעלנער בעלגישער דער ארימע. — אנדערע זיף פאר

 ,אליין זיף אריף פיהלט ער ,פאראנדקעם אזוינע מ.יט צופריעדען
 טיט לייענט און בורזשואזיע, דער פון יאף דער איז עם שרוער ווי

 הערטמיט ,צכיטונגען און ביכער פאציאלדעמ^קראטישע די חשק
 צו נויטיגקי״יט דער ורענען רעדעם סאציאלרעמ^קראטישע די חשק

 אור- די איז דאם $ט ,ארדנונג עקסיסטירענדע די פערניכטען
 מאכט גיוארדיע" ס^ציאלדעמ^קראטישע "יונגע די רואם ׳זאכע

,חיל דעם צורישק פארטשריטען גרויסע אזוינע
 פראדוקטיוו- ארמיטערכונדען די אויף אנשפארענדיג זיף

 פראפאגאנדע-געזעל- און זעלבסטהילף־הברות (ק^נסום־חברות און
 ריעזיגען א ארבניטערפארטין בעלגישע די בילדעט ,שאפטען

 מיט־ פערשטענדיגע צאהל דער טיט אי שטארק איז זי .מאכט
 זיי, צווישען הערשט רואם איינשט.ימיגקי_יט, דער מוט אי נליעדער.

 פאר דין צו מקריב מיטגליעד יערער פון גריןטק:יט ד^ר מיט אי
 איז עם אויב און מיהע ין2ז ,צגיט דין ,געלד דין פארטיו דער

 — קאמפף בלוטינען ענטשנידענדען א׳ן פון מינוט א אין—נויטע
לעבען," דעם אויף

 ארויפגעווי- זיף האט ארבניטערפארטיי דער פון מאכט די
,יאהר 1894 $קטאבער פון וואהלען די אויף זען
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 ארבייטערפארטיי פוןדער נצחין דער 6.
.וואהלען ך אויף

 ארמי־ בעלגןשע די זיף האבק יאהר 1894 אקטאבער אין
 האבען און , וואהלרעכט מיט׳ן בענוצט מאהל ערשטען צום טער
נצחון. גלענצענדען א געהאט גל:יך

 ס^ציאלדעמאקראטען 28 גקוארק אויסגעקליבק זי_ינען עם
 ארמיטער־ די ורעלכע ,קאנדידאטען די און פארלאמענט, אין

 טויזענד 346 געקראגען האבען ,ארויסגעשטעלט ה$ט פארטיי
 פארלאמענט ב^לגיש^ר דער בעשטעהט סף־הכל אין . שטימען

 געקראגען צוזאמען השביען יועלכע , דעפוטאטען 152 פון
 אויף האבען סאציאלדעמאקראטען די , שטימען 1,800,000

 און דעפוטאטען טייל פינפטק א כמעט בעקומען אופן אזא
(1 .שטימען

 . יאהר 8 לעצטע די פאר געוואקשען ריזיג איז פארטיי די ווי (1
 פארנעקומען זיינען וועלכע ,וואהלעי די פון רעזולטאטען די ווייזען קענען

.צייט דיעזער פאר
 וואהלען, די איבער געזעץ נייעם דעם )נאך מען האט יאהר 1896 אין

 ניי דאש אויף פארלאמעגט פון העלפט די ווערט יאהר 2 יעדע וועלכען לויט
 זיינען וואהלען די ,דעפוטאטען 77 איבערבאלאטירען געדארפט אויסגעקליבען(

 האבען סאציאליסטען די חאטש .בעלגיען פון בויערן־טייל אין פארנעקומען
 דאך זיי האבען , פארלאמענט אין דעפוטאט נייעם קיין דורכגעפיהרט ניט דאן

.שטימען נייע צאהל בעדייטענדע א געוואונען
 די ביי אויך געהאט פארטיי די האט שטימען פון צואוואקם נייעם א

 דורכצו־ געלונגען ניט וויעדער איהר איז עש אבער יאהר, 1898 פון וואהלען
 נעלעגען איז דערפון אורזאכע די .פארלאמענט אין דעפוטאט נייעם א פיהרען

 בעשטעהט ער "מעהרהייטס-םיסטעם", דעם ,וואהלען די פון סיסטעם דעם אין
 ,דעפוטאטען 18 אויסקלייבען מען דארף למשל, בריושעל, אין .וואם אין אט
 יערע , אויסקדייבערם טויזענד 50 ,זאגען לאמיר ,פאראנען איז דארטען און

 צעטעל דער און ,דעפוטאטען איהרע פון צעטעל א ארויס דאן שטעלט פארטיי
 מעהרהייט די געפאלען איז עש וועלכען אויף ,אויסגעקליבען פאר זיך רעכענט

 וואס ,פארטיי די שיקט אופן אזא אויף .טויזעגד 26 ב. צ. ,שטימען די פון
 די .פארלאמענט אין דעפוטאטען 18 ,שטימען טויזענד 26 בעקומען האט
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 פער ניט וועלען מיר ווען , זעלטענער א איז נצחון רער
 ,אלגי^מ^נער א׳ן אפילו חאטש עקסןסטירט כעלכיען אץ אז געסען,

 דיבע די בעת אז ,וואהלרעכט לגיבור ג ין2ק ט .י נ אבער
 ניט ארבי_יטער רוב ראם האבען שטימען, 3 און 2 צו האבען
 שטעדטלעף קליעע די אין ניט מעהר ; שטימע 1 צו ווי מעהר

 אייגענע א׳ן רוב דאם ה^ט ארבי_יטער דער וואו ,דערפער און
 צו האבען זאלען וואס ,ארבי_יטער געפינען זיף קענען ,דדזעל

 דיכער איין אז ,אויס קומט אופן אזא אויף , אויף שטימען 2
 אדיבר ,ארבלטער 3 אדער 2 וויפיעל שט.ימען פיעל אזוי האט

 יבען2אויםקל קען ארבי_יטער צאהל געיויסיב א ,גערעדט אנדערם
 די ידער“א ,פארשטעהער ווענינער מ$הל 3—2 פארלאמענט אין

 דעפו־ איין קיין אפילו חאט ,שמימען טוייענד 24 בעקומען האט וואם אבער,
 דעריבער .יושר קיין ניט איז שישטעם אזא אז ייך, פערשטעהט .ניט אויך טאט

 ביי ,שיפטעם ,פראפ^רציאנעלען" דעם געפאדערט פאציאלישטען די האבען
 צאהל נעווישע א וואהלען די אויף בעקומט וועלכע פארטיי, יעדע וועלכען
 ,פארלאמענט אין דעפוטאטען צאהל געוויפע א דעם לויט בעקומט ,שטימען

 איין אויף רעכט דאש האבען אוישקלייבער טויזענד צעהן יעדע ,למשל , אויב
 ,שטימען טויזענד 50 בעקומען האט וואש ,פארטיי די האט דאן , דעפוטאט

 זיך האבען יאהד 1899 אין און וו. ז, א. דעפוטאטען פינף אויף רעכט דאש
 "פראפארציא־ צוש דערשלאגען פאקי קאמפף הייפען א נאך פאציאליפטען די

.וואהלען די פון פישטעם נעלען"
 ,סיפטעם נייעם נאך׳ן שוין געגאנגען וואהלען די זיינען יאהר 1900 אין

 איהר אויף .נצחון נלענצענדען א צו דערשלאגען זיך האט ארבייטערפארטיי די
 אין ווי מעהר טויזענד 120 גענויע מיט שטימען טויזענד 467 געפאלען זיינען
 אין האט זי ה ד. ( דעפוטאטען 5 נייע בעקומען האט זי און ,יאהר 1894

.דעפוטאטען 31 נעשיקט יצט שוין פארלאמענט
 די .יאהר 1902 אין פארגעקומען זיינען וואהלען לעצטע די

 שטימען טויזענד 10 נאהענט פץ צואוואקש א געהאט וויעדער האט פארטיי
 נאהענט איצטער זי האט צוזאמען אלזא ,דעפוטאטען 3 נייע בעקומען האט און

 צאהל די .פאילאמענט אין דעפוטאטען 34 שיקט און שטימען טויזענד 480
 גשוארען פערניכטעט וואלט עש ווען , גרעשער געווען נאך וואלט דעפוטאטען

 וועט לעזער דער ווי דאם, איז דערוויילע .שטימען דרייאיגע און דאפעלטע די
 פוף כל פוף אבער .דורכצופיהרען געלונגען ניט גאך ליידער ,זעהן ווייטער

.ווערען דורכגעפיהרט דאך דאם וועט
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 דא האט פארלאמענט בורזשואזער דעה ,חיכע צאהל זעלבע
 וועט ער רואם דערמיט אז ,געמןןנט האט ער .געהאט טעות א

 ניט ארבניטער דן וועלען ,שטןמען 3^2 צו רניכע די נעבען
 די ;פארשטעהער זןןערע פארלאמענט אין אויפקלגיבען קענען

 צו איבערגענעבענתיט די אז , דערוויזען האבען אבער וואהלען
 אזא מיקומען לניכט קען אידעען פאציאלדעמאקראטןשע די

,שטערונג
 דערשראקענע די געקלאגט האבען — לאנד״ גאנצע "דן

 אויפ׳ן אזוי "איז — וואהלען די פון צ:יט דער אין קאפיטאליסטען
 אמת אין און !״ פאלקס-רעוואלוציע א ערב ווי גלי_יף , גערעגט

 דן פון געהאט ניט שעה מנוחה קי_ין דאן בורזשיאזיע די האט
 ארמיטערפארטיי די פלעגט טאג-טעגליך , סאציאלרעמאקראטען

 פאלקם־ גרויפע דערפער און שטעדטלעך אלע אין צוזאמענרופען
 אברוה א׳ן אהן פלעגען פארשטעהער איהרע .פערזאמלונגען
 גערעכענט האבען זיי וואו ,געגענדען יענע אין ארומפאהרען

 ערקלערען פלעגען ,דעפוטאטען פאר ווערען צו אויסגעקליבען
 ארבי_יטער־ דער פון פאדערונגען די איינייאהנעי דארטיגע די

 פאר־ אויפצוקלכיבען ארבי״יטער די ראטהען פלענען און פארטןי
 נאך פלעגען דעם אויסער .סאציאלדעמאקראטען די פון שטעהער

 וועלכע ,פערזאמלונגען די בעזוכען סאציאלדעמאקראטען די
 פלעגען און מאכען פלעגען .קאפוטאליסטען די ,געגנער זןוערע

 , איהם דערוריזענדיג ,אוינען די פאלק דעם עפענען דארטען
 ,איז עס אונמעגליף ווי ,זי_ינען קאפיטאליסטען די פאלש ווי
 ׳ צו זאנען ען תאם , דאס ערפילען זאלען קאפיטאליסטען דן אז

 אין אתינצופאלען נןט היטען זןף דארפען ארב^יטער דן ווי און
 פערווארפענע דן אין ם:י , הויפטשטאדט אין םי_י . נעטץ זןןער

 געגענ־ דן אין ם:י , שטעדט פאברןטשנע דן אין םי_י ; ווןנקעלעף
 סץ ; גרעבער שטןןנקויהלען מןט בעיואהנט ז:ינען וועלכע ,דען

 — בויערן, דן ציוןשען סץ ,ארמיטער שטאדטןגע דן ציוןשען
 פן.יערדןגע דן הערען לאזען טאג אלע זןך פלענען אומעטום

 ערטער אנדערע אין , סאציאלדעמאקראטען דן פון רעדעס
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 סאצי־ 50 ווי מעהר פארקומען טאג איין אין אפטמאהל פלעגען.
 די פלעגען דערפער די אין . פערזאמלונגען אלדעמאקראטישע

 , קירכע גאכ׳ן גלניף ,זונטאג איבערהויפט פארקומען פערזאמלונגען
 זונטאג אלע זיף פלעגען שטעדט גרויסע אנדערע און בריוסעל פון

 דערפער, ארומיגע די אין סאציאלדעמאקראטען 25־20 ארויסלאזען
 סאציאלדעמאקראטישע בויערן די צווישען צוטהיילען פלגנגען
 די אויף קירכע נאב׳ן קומען בעטען זיי פלעגען און ביכלעף

 אויסהערענדיג■ .פארקומ^ן שפעטער וועלען רועלכגג (פערזאמלונגען
 הערען געהען מאפעניריז יערן בו די פלעגען ,גלח פון מוסר דעם

 מאכען פלעגען וועלכע ,סאציאלדעמאק-אטען די פון רעדעס די
 פיעלע אין און .קירכע פון וריט גיט פערזאמלונגען זיןערע
 בויערן די איבערצ^יגט סאציאלדעמאקראטען די האבען ערטער

 און וויל ,זי נאר טאקי אוי ,ארמיטערפארטיי די אז ,דעם אין
 • פאלק געדריקטען און פערהארעיועט^ן נאנצען דעם העלפען קען

 סאציאל־ די פאר שט:מען זיןערע געגעבען ה^ב^ן בויערן פיעלע
 וריט ניט ליגען וועלכע ,געגעגעדק די אין און דעמאקראטען

 םאציאלדעמ$־ די האבען ( שטעדט פאבריטשנע גרויסי; די פון
.בויערן־שטימען מעהרסטענטייל דיעם בעקומען אפילו ^ראטען

 מיטגליעדער זיף צו צוגעצויגען האט ארבי_יטערפארטןי די
 ביכלעף דורף אויף נאר ,רעד^ס און פערזאמלונגען דורף נאר ניט
 טעגליכע 5 ארויס גיט ארבגיטערפארטיי די ,צניטונגען און

 .אבאני^נטען טריזענד 70 ביז צוזאמען האבען ווי^לכי; ,צניטונגען
 צווישען אידעען םאציאלר^מאקראטיש;נ די פערשפרייטען צו בדי
 "דער צ:יטונג יועכענטליכע א ארוים פארטיי די גיט ,בויערן די

 אי ,פראנצויזיש אויף אי זיף דרוקט ווי^לכער , ערד־ארבכיטער״
 בעזונד';רע א ארוים זי גיט זעלגגנר די פאר ,פלאמאנדיש אויף

 וועכעגט־ די צולעגק נאף מען דארף דערצו , ״רעקרוט״ צלטוגג
 ארוים גיבען עם רוי^לכע ,צניטונגען ציויי-וועכענטליכע און ליכע

 דער אין איז דעם אויסער ,ארמיטער-בונדען פערשיעדענע די
 ריוהע גאנצע א גגנעארען אבגעדרוקט וואהלען די פון צי_יט

 אזא אויף , אומזןסט צוטהןילט האט מען וועלכע ,בראשיורען
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 עקזאמפליאי טויזענד צעהן צו פאנאנדערגעטיילט מען האט אופן
 רראם ,דעם ררעגען גערערט האבען רועלכע ,בראשורען צורי רען
 דערשלאגען זיף רריל וראם און סאציאליזמוס אזוינם ראם איז
 ארמיטער פאר בראשורען מיליאן 2 ראן ,ארבויטערפארטיי די
 פאר ,שטןינקויהלען־גרעבער פאר מלאכות: פערשיעדענע פון

 שעידער, , רועבער שפינער, ,שלעפער ,מוליארעם , שטיינהאקער
 ג. ד. און לעהרער , פריקאזטש;קעם , אייזענבאהן-ארבי_יטער פאר
 ארוים־ אויף מען האט ארמיטער קאטוילישע און בויערן די פאר

 פאציאל- די האיען ענרליף .בראשורען בעזונדערע 2 געגעבען
 און פאנאנדזגרגעירארפען ררינקעלעף אלע אין דעמאקראטען

 פלוג־בלעטער ,פראקלאמאציעם שיעור א אהן אנגעקלעפט
,אויפרופען און

 דאם ,ארומר:יזען שטענדיגער דער ,פערזאמלונגען די
 אלץ קאסט דאם — אויפרופען , ביכלעף ,צכיטונגען פון דרוקען

 ? גענומען ארבי״יטערפארטיי די דאם האט רואו ,געלד גוטע
 ריוח דעם פון ,געזעהען שוין האבען מ.יר ווי אלץ, ווי פריהער

 אייג־ די פון דערנאך און קאנפום־חברות און פראדוקטיוו די פון
 ארמיטער פערשטענדיגע די . מיטגליעדער איהיע פון צ^הלונגען

 אבגעשפארטע ,לעצטע ערע”ז מקריב פערגעניגען מיט דינען
 דער אויף און בורזשואזיע ד^ר מיט קאמפף אויף׳ן גראשענם
 פערהארע־ די פון . ברידע־ אבגעשטאנענע זירערע פון בילדונג

 טויזענדע הונדערטע די גיבען עם וועלכע ,גראשענם וועטע
 טויזענדער גאנצע יוערט ,ארבץטערפארטין דער פון מיטגליערער

,פר^לעטאדיאט קעמפפענדען פין קאמפף־קאסע די — , רובל
 פאציאלרעמאקראטען די פון טהעטיגקץט אונערמיד^טע די

 אקט^בער־־ואהלען. אויףדי נצחון אזעלטענעם צו געבראכט האט
 גע־וען איז גרעפער גאף $בי;ר ,מיה די גערען איז גררם זעהר
,איהר פאר שכר דער

 אזוי ניט בעשטעהט ארבגיטערפארטיי דער פון נצחון דער
 אין נעקר^גען האט זי וואט ,דעפוטאטען פון צאהל דער אין

גאנצען אין כמעט האט זי רואם ,דעם אין ררי ,פארלאמענט
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ע ז א ו ש ז ר ו ב ע ט ל א פון ע נ י י א ט ע ט כ י נ ר ע פ י ד
,יי ט ר א פ ;ג ל א ר 1? ב י ל די , ן ע יי ט ר א פ

 בורזשואזע צ־ץי עקסיסטירט כעלגיען אין האבען איצט ביז
ביודע . )גלה׳ישע( קלערוקאלע א אץ לובעראלע א פארטץען:
זיי אנדערע; ד: פאר איינע בעסער געיוען ניט דינען פארטץען

 דער בורזשואזיע, דער פון אינטערעסען די בעש.יצט בץר;נ האבען
 רואם ,דער ניט מעהר נעווען איז ביןדען זיי פון אונטערשיעד

 בעשיצט האט זי רואם ,דעם אויסער האט פארטוו גלח׳ישע די
 דער פאר געקעמפפט נאף ,בורזשואזיע דער פון הערשאפט די

 גע־ האט פארטוי ליבעראלע די בעת נלחים, די פון הערשאפט
 בעל- גאנצע די דין אלידן אייגע זאל בורזשואזיע די אז ,וואלט

 בעלגיען אין דינען נלחים קאטוילישע די , לאנד אין הבית׳טע
 אנדערע נאף און מאיאנטקעם נרויפי; ה$בען זיי ,רי_יף זעהר

 ערד-בעזיצער ישע גלח׳ רי_יכע ריעזע $ט . פערמענענם גרויסע
 אנפיהרער די דינען פריצןס ר:יכע פרומע אנדערע טיט צוזאמען

 שטעהען קלאסען אנדערע פון .פארטיי קלעריקאלער דער פון
 אונירוסענדע די עקר, דער פארטץ, קלערוקאלער דער צו צו

 ז^רטיגער דער וועמען , יענעם אוים קלניבען ורעלכע ,בויערן
 עקר דער געהערען פארטץ ליבעראלער דער צו ,הליסט גלח

 .קלענערע און גרעסערע ,בורזשוא איבערהויפט פאבריקאנטען
 ניט , זיף פערשטעהט ,האבען ארבי_יטער קלאסענבעוואוסטע די

 קלעריקאלע די פון נ.יט ,ליבעראלע די פון ניט , וריסען נעיואלט
 ניט וואהלרעכט קי_ין אהער ביז דאף האבען זץ $בער ,פארטייען

 פארא־ אויף ווי ,געקוקט מען האט מיינונג זייער אריף ;געהאט
 יאהרען צעהנדליגער ה^בען לאנד אין און ,שנעה יאהרעדיגען

 געהערשט נאבאנאגד יאהר( 1831 פון קונסטיטוציה דער )זינט
 ליבעראלע די ;קלעריקאלע די דא ,פארטיי ליבעראלע די דא

 פארשטע־ טץל נרעסטער דער ווען דאן, געהערשט האט פארטץ
 קלעריקאלה, ד: איחר; צו געהערט האט פארלאמענט אין הער
, איהרער געייהן איז פארשטעהער טייל גרעסטער דער ווען

,שטימען רוב נאך׳ן בעשלאסען זאך יעדע ווערט פארלאמענט אין *(



44

מ.יט בענוצט ליבעראלען און קלעריקאלקדי זיף האבק
 דער וו^גען געזארגט האבען ביודע — ? רעגירונגם־מאכט זיןער

 האבען קלעריקאלען די ;אינטערעסען איהרע אין בורזשואזיי;
 די פאר , גלחים די נוצען בריעגען צו געזוכט דעם אויסער נאף

 בעפעלקערונג ארעמער איבערינער דער פאר און אבער ארבניטער
 זיף האבען זין ,געקימערט רואם ררעניג נאנק זוף זיי האבען

 נערעכענט האבען דן רוען ,דאן נאר ארבויטער וועגיען בעזארגט
 פון יעדערע , טובה איז עם וואסערע א איהם פון ארויםצוקריגען

 גילדענע פאלק דעם צוזאגען פלעגט פארטייען בורזשואזע די
 האבען פלעגט זי בשעת , שדאף דין פלעגט זי בשעת בערג,

 איז מאכט די און ,אנדערע די איידער דפוטאטען וועניגער
 אבער קוים הענד. די אין אנדערע די בי_י געווען דעריבער

 ־וערען נאר זי פלעגט קוים ,ווערען מקוים וואונש איהר פלעגט
 פערגעסק באלד זי פלקט , לאנד אין פארטיי הערשענדע די

 ניט בעהאנדלען ארבי_יטער דעם פלקט און הבטחות אלע איהרע
.פארטין פריהערדינע די ווי ,בעסער

 דעם ה$ט צי_יט גאנצע די ;יאהר 50 א־ועק זיף איז אזוי
 אהן , יענע מאל א ,פארטיי די מאל א גענארט ארבניטערקלאם

 יאהר 1894 פון וואהלען די נאף אבער . זיף פאר שארען שום א
 איז יען נ על ב אין סוף, א געקומען פ^ליטיק ד.יזער צו איז

 הונ־ מיט ארבי_יטערפארטי.י די , קראפט ני_יע א ארויסגעטרעטען
האט קראפט דיזע און ,אויסקלי_יבער מיע טויזענדע דערטע

 פארלאמענט אין זיך פאר האט וועלבע פארטיי, די אז זעלבסטפערשטענדליך,
 ,געזעצען אומבייטען און ארויסגעבען קען ,טא; דעפוט טייל גרעשטען דעם

 אז ,געזעהן שוע מיר האבען דעם אויסער .נייטיג זיך פאר געפיגט זי וועלכע
 האבל מיר .רעגירונג ן גאנצ די לגיען ב אי; זיך ווענדעט פארלאמענט אן

 הייסען און מיניסטארען די אראבווארפען קען פארלאמענט דור אז ,געזעהן
 מיניסטא־ די אז וויל, קיסר דער אויב ה. ד. ,אנדערע אויסקלייבען קיפד דעם
 וועלכע ,פאיטיי יענער פון אויסקלייבען זיי ער מוז ,האלטען זיך זאלען רען

 שיין קומט ממילא , פארלאמענט אי; דעפוטאטען טייל גרעסטען דעם האט
 פארטי? יענער ביי זיך געפיגט לאנד פון רעגירונגס-מאכט גאנצע די אז אויש,

,פארלאמענט אין דעפוטאטע; טייל גרעשטער דער געהערט עם וועלכער
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 די פערניכטעט גאנצען אין כמעט
 פארטןן די וועלכע ,דעפוטאטען 59

 איהר בי_י דינען , פארלאטענט דינען

 די פון :פארטיי ליבעראלע
 פריהער־ אין געהאט האט

מעהר געבליבען יצטער א
! 15 ניט

 נאף געהאט ה$ט ארמיטערפארטןן דעי פון נצחון רער
 יכען2ז קלעריקאלען און ליבעראלען אויסער .ווירקונג נוצליכע א

 האבען •ועלבע דעפוטאטען, עטליכע גע־וען פארלאמענט אין נאף
 דן פון לאנע די אויסבעסערען עט־ו^ם געיואלט ערנסט גץ נא

 פריהער .״פר^נרעסיסטען״ היןסען דעפוטאטען דיזע .ארבי_יטער
 נאף ,אבער איצטער ,לןבעראלען די צו רעכנען זיף די פלעגען

 די פארלאמענט אין שטיצען זיי וועלען ,אקטטאבער-וואהלען די
 זיף געפינען פארלאמענט איצטןנען אין , סאציאלדעמאקראטען

 מךיארען אויסגעקליבען דינען וועלכע ,פראגרעסיסטען אזוינע 5
 ארמיטער די .ארבי_יטערפארטןן דער פון הילף דער טיט

 אז , תנאי דעם טיט זיי פאר שטיטען זן.יערע געגעבען האבען
 ס^ציאלדעמאקראטישע די מיט צוזאמען רוירקען זאלען די

.דעפוטאטען
 שטרניט א פ^רקומען פארלאמענט אין רועט איצטער , אלזא

 צווישען נור קלעריקאלען. און ליבעראלק די צווישען ניט שוין
 שטר:יט דער .פאציאלדעמאקראטען די און קלעריקאלען דן

 קגין ארבי_יטער דעם האט פארטןיען 1.בורזש; ^יגןןד די ציוישען
 צווישען שטרגיט רער פערקעהרט, ;געבראכט ניט נוטצען שום
 פארטיי סאציאלרעמאקראטישער דער און פארטןי בורזשואזער רער
 דן ,נוטצען פיעל זעהר ארמיטערקלאם דעם ברןןנגען וועט

 דער- זעהן איצטער ריעלען דעפוטאטען סאציאלדעמ^קראטישע
 ,ארבדטער פאר׳ן פערכעסערונגען פערשןעדענע זיף שלאנען

 ,פארלאמענט אין האלטען רועלען דן וועלכע ,רעדעם די טיט
 סאציאלרעמאקראטיע דער פון פאדערוננען די בעשןצען דן וועלען

 טהעטיג־ שעדליכע דן אויף אויגען דן פ^לק דעם עפענען און
 שטארק זיף הערט פאלק גאנצער דער ,קלעריקאלען די פון יט2ק
 סאציאלרעמ^קרא־ די און ,דעפוטאטען די פון רעדעם די צו צו
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 יע2נ צוצןהען רעדעם זןןערע מיט אופן אזא אויף וועלען מען
.אייבי״יטערפארטןן דעי צו מןטגלןעדער

 אגרויסע נאף דעררונילע האבען קלעריקאלען דן טאקן אמת
 וראם , דעם צולןעב אלץ , פארלאמענט אין דעפוטאטען צאהל

 האבען דן ;שטימען 3־2 צו האבען ר:יכע דן און בויערן די
 איצטער אבער .דעפוטאטען 104 גאנצע פארלאמענט אין נאף

 צוגעזאנט האבען די רואם , דאס ערפןלען מוזען .שוין זין וועלען
 אויסקלי-ינערם די דן רועלען ,נןט אז ווארום ,אויסקלי_יבערס דן
 אלגעמןןנעם דעם בי_י !״ טאג נוטען ״א :זאגען מאל צררןטען א

 אנטהןןל א׳ן שוין נעהמט ארמיטערפארטןן דן ווען ,וואהלרעכט
 גרעסטע דן פערלןרען פוף כל סוף זןן ייעלען ,וואהלען דן אין

 אב־ דן פון ררעלען בויערן דן : אנהענגער דןערע פון מאסע:
,ארב:יטערפארטןן דער צו איבערנעהען און שטעהען

 קרינען צו אנגעהויבען שוין האבען פאציאלרעמאקראטען דן
 האבען מיר רון ,דינען רועלכע ,בויערן דן צ-רישען אנהענגער

 נאף ;קלעריקאלען דן פון קראפט גרעסטע דן ,נעזעהען שוין
 ערשטע דן בי_י שוין האבען פאציאלרעמאקראטען דן ,מעהר

 אין דעפוטאטען איינןנע קלערןקאלען דן ב:י צוגענומען וואהלען
 ארט דעם אויף מען האט למשל ר, יו ט נא אין . פארלאמענט

 דערצו נאף איז וועלכער קלערןקאל, פריהערדןגען דעם פון
 סאציאלדעמא־ א אויסגעקלןבען מןנןסטער, ערסטער דער נעורען
 רועלען קלערןקאלען דן אויב און , נע פ דע ארבי״יטער א׳ן , קראט

 איהם און נאז פאר׳ן בויער דעם פיהרען יועלען אויף ווניטער
 דעם הערען נןט מעהר שוין ער רועט ,חלומות פוסטע צוזאנען

 דאם און ,ארבי_יטערפארטןן דער צו צושטעהען וועט און גלח
 גוט ז:ין קענען קלעריקאלק דן אז ,יעדער דאף פערשטעהט

 שטןצע אמת׳ע יעדע ווארום ,צונג מןט׳ן נאר נויער פאר׳ן
 בורזשו־ דער און נלחים דן שאדען ברן!נגען קען בויער פאר׳ן
 קלערןקאלען דן פון קראפט איצטןנע דן רואם פאר אט ,אזיע
 ארבי_יטער־ דער פון נצחון דער רואם פאר אט .לאנג אויף נןט איז
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 אין האבען זין ח$טש שלאפען, רוהיג ניט זין ל$זט פארטןן
,דעפוטאטען דן פון רוב דעם פארלאמענט

 קלערי־ דן ;קראפט יונגע א איז—ארבי_יטערפארטןן די
 שטןצט ארבי_יטערפארטןן די . קראפט ^בגעלעבטע א׳ן — קאלען

 בעוואוסטזי_ין דעם און ענטוויקלונג דער אויף זיף
 אונטער־ דן און בכלל, .יקטע נעדר אלע פון און ארב_יט:ר די פון

 מעדר אלץ ווערען און מעהרער אלץ זיף ענט־וןקלען דריקטע
 רוערען ארבןיטערפארטןן דן וועט דערןבער .פערשטענדןנער

 , פערקעהרט ,קלעריקאלען דן ,שטארקער און נדעם!ר אלץ
 בויערשער רעד פון ט ענהי_י ים ו נו או דער אויף זיף האלטען

 שוין הויבען $בער בויערן די ; ט י2 ק ש ל א פ אויף און מאסע
 קלעריקאלען דן אויף אז ,פערשטעהען צו אן מעהרער אלץ

 זן; פןהרען קלערןקאלען דן אז ,האפען צו יואם נןט זין ה^בען
 אלץ ווערען קלערןקאלען דן וועל^ן ד^רןב^ר ,נ$ז פאר׳ן

 ור^לען ארבי_יטערפארטןן דער צו ,גערערט אנתגרם ,ש־ואכ^ר
 אלץ ורעלען קל^רןקאל^ן דן פון , ^נה^ננער מיע צושטעהן אלץ

 מנצח וועט פארטןןען ביןרע דן פון רועד . א-רעקגעהן מ:;הרער
,דין נןט ספק קי_ין קןןנעם פאר קען ,זי_ין

 פאר׳ן ארבץטערפארטןן ד^ר פון קאמפף מי^כטןגער דער
 ,וואהלען ץרםטע דן אויף נצחון רןזןגער איהר און וואהלרעכט

 ארמיטער־ נאנצער ד^ר גענומען אנטהןיל אין האט עם וו^לכע אין
 ארב:יטער־ דער פון קראפט דן אז ,ד^רפאר ערוב ז:ינען ,קלאם

 דן יואו און ,מעהרער און מעהרער אלץ וואקסען וועט פארטןן
.נצחון דער איז רארט:בן — קראפט

 אנדערע אלע אין וון אקוראט ,והגט בעלגןען אין
,ארבץטערקלאס דער דין מנצח ,ל;גנדער



.שפעטער יאהר אכט טיט

^עלג;ק. אץ וואהל-רעכט פארץ לעצטע_קאמפפק ך
 ,פאציאלדעמאקרטען די פון טהעטינקניט אינטענזירוע די

 די בענט”אויפנעצ איבי^רהויפט זיף האבען עם וועלכער טיט
 פון כוחות די אבגעשוואכט כיפעל א האט ,יאהרען לעצטי;

,פארטין קלעריקאלער דער
 בע־ טליל גרעפטער דער וואו ,וואהל-קחיזען אייניגע אין

 וועלכע און , אינדופטריע דער אין פערנומען איז פעלקערונג
 פאציאליסטישע די פאר כאדען כעפערען א דעריבער גיבען

 פאציאל־ די פאר שטעמען פון דיצאהל האט ,פראפאגאנדע
 די איבערצושטניגען אנגעהויכען קאנדידאטען דעמ^קראטישע

 פאר* אין .וראהל-צעטלען קלעריקאלע די פאר שט.ימען צאהל
 ־קלערי די ,דעפוטאטען ארבי_יטער אר^ינגעקומען דינען לאמענט

 האט רעאקציע די ,אויםענגעכל.יבען איז צאהל קל^רע קאלע
 אנגע^וענדט יאדר 1899 אין האט און געפאהר א דערפ:הלט

.פאקוס אונגעשוקטען א׳ן זעה־
 נאף ,פ^רשלאג א אחינגעטר^גק ווערט פארלאמענט אין

 ינ־2אר זאל אינדוסטרי^־צענטערן גרויסע אייניני; אין וועלכען
 עקר דער פערטרעטונג: פראפארצי^לע א ווערען געפיהרט

 ארנין קומען פארלאמענט אין' אז , דעם אין בעשטעהט דערפון
 , רואהל-צעטעל זעלבען דעם און איין פון קאנדידאטען אלע נ:ט

 פון נאר ,שטימען צאהל גרעפטע די בעקומען האט וועלכער
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 לויט ,דעפוטאטען עטלןכע אדער איינעם צו וואהל־צעטעל יעדען
 רואהל-צעטעל יי^נער אדער דער וועלכץ ,שטןמען צאהל דער נאף

 גראד געוויסען א אין מען פערזיכערט דערמןט ,בעקומען האט
 רואהל- איהרע אויף האט ומנלכע ,פארטיי דעה פון רעכטען דן

 דערןבער און .שטימען צאהל קלענערע א ב^קומען צעטלען
 גע־ דעם אחינצופןהרק פארגץשלאגען קל׳גריקאלען די האבען

 עקסיםטירט האט זין פאר יראו ,וואהל־קהיזען דן אין נאר זעטץ
 אלע אין ,שטימען צאהל 4קלענ?גר? א בעקומען צו געפאהר די

,פריהער ווי בל״בען אלץ געדארפט האט ערטער אנדערע

 די . קלאר צו געווק איז רעאקציע דער פון פלאן דער
 צו־ מאל א מןט האבען ארב:יטער די צווישען אונרוהען גרויסע

 פארטיי קלעריקאלץ דן געצוואונגען האבען און פלאן דעם שטץרט
 אין אומעטום פערטרעטונג פראפארצןאנעלע א דורכצופןהרען

. לאנד גאנצען

 דן כאטש . פאראוים שרןט גרויס^ר א געווען איז דאם
 האט מען וועלכע פערטרעטונג, פראפארצןאגעלע א פון סןסטעם

 אונפאלקאם, און פערפלאנטערט אווי ג^רועזען איז ,איינגעפןהרט
 דן האבען געקענט נןט אלץ האט פארטןן יענע אדער דן אז

 פון צאהל דער צו פראפארצןאנאל פי^רטרעטעד צאהל רןכטןגע
 ,איהר פאר געבען פלעגען בןרגער דן ורעלכי; ,שטןמען דן

 פארט דערפון קלערןקאלען דן פון לאגי; דן האט אבער דאף
 פץ וואהלען דן פון צ:יט דער אין ,ווןגען צו אנגץהויבען זןך

 שטןמען, 1,021,311 שוין געהאט אפאזןציץ דן האט יאהר 1900
 993,445 וון נןט מעהר אבער קאנדןדאטען קלערןקאלע דן

 גץווען וואלט פרןנצ.יפ פראפארצןאנעלער דער אז ;שטןמען
 פאר־ אץ געהאט אפאזןציע דן וואלט , דורכגעפןהרט רןכטןג

 כע־ וואלט קלערןקאלען דן פאר און ,דעפוטאטען 77 לאמענט
 פאלש- אלץרלןן איבער אויב און ,75 וון ׳נןט מעהר בלןבען
 מאן, 16 פון מעהרהי_יט א בעקומען ץאקציע ר דן האט קגיטען

 שרןט איין נאף אז ,קלאר ,זןף פערשטעהט ,דאף איז
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 צער• וועט קלעריקאלען די פון הערשאפט די און — פאראוים
.רוערען שטערט

 דעם אויף נאר געשטיצט הערשאפט זןיער זיף האט איצט
 רעם אויף ,וואהל-שטימען דרכיאיגע און צוריאיגע די פון רעכט
 נעהמט— ר^אקציע, דער פון הערשאפט די זיף האלט רעכט

 דארפען ריזקאומשטאנד און זי; פאלט דאן און רעכט דיזען אב
 אבשאטצען ריכטיג קענען זארען מיר אז ,זינען אין האבען מיד

 יאהרען 1899 און 1893 אין אויב ,פאסירונגען וריטערדיגע די
 דיפראנע אום נז^ר געהאנדעלט קלעריקאליזם רעם פאר זיף האט

 , הערשאפט דין פון אבשיואכונג אדער פערשטארקערונג רועגען
 די טיט רעדען זאלען מיר ווען , קל^ריקאליזם דער איצט איז

 ברי;ג עכטען דעם ביז "געקומען ,(ז "פארורערטם" פון ווערטער
 אנרערס ניט מוזען רועט ער וועלכען אין ,אבנרונד יענעם פון

 בי_י נאכגעבען. איז עם יואם אין וועט ער אויב ,אועינפאלען
 פאר זיף האנדעלט רועג דיזען אויף טריט וריטערדיגען יעדען

 .טוידט״ $דער לעבען וועגען פראל; די אום קלעריקאליזם דעם
 טוירט, אויף אר;גר לעבען אריף פיהרען זיף מוז קאמפף דער
 פון הערשאפט די אבצושאפען פראבי; יוי_יטערריגע יערע און

 דעם דיט איהר פון בעגעגענען וועט פארטץ קלער.יקאלער דער
 יאהר ד^ם פון פריהלינג אים ,וויד^רשטאנד פערצררןפעלטסטען

 יאהר צירן פון פערלויף אין ,פראבע אזא געמאכט מען האט 1903
 אניטאצינג שטארק׳; א געפיהרט סאציאלדעמאקראטיע דן האט
 געפונען זי האט איצט ,וואהלרעכט יבי;ן2גל אלגעמןץ, דעם פאר
 אויסי;ר .טהאטען ענטשיד^נע צו איבערצוגי;הען מעגליף פאר

 רואהלרעכט אלגעמיינעם דעם אין איז סאציאלרעמאקראטען די
 — אפאזיציע, ליבעראלי^ די אויף פעראינטערעסןרט געוועזען

 און פראגרעםיפטען די ,לןבעראלען אייגענמלןכי; די הןןסט דאם
.דעמאקראטען קריסטליכע די

 סאציאלדעמאקראטישער דייטשער דער פון צענשראל-ארגאן דער י(
.פארטיי
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 פון דעמאקראטיזורונג די ררען ,פריהער ווי אזוי אויף
 האט און פארטוו פר^גרעפויוע די בעלעבט האט וואהלרעכט

 נצחון דעם מוט זיף בענוצען צו מעגלוכקי_יט דו געגעבען איהר
 אזוי ,רווהען איהרע פערגרעסערען צו אום פדאלעטאריאט פון

 וואהל-רעפארם גי_יע יעדע אז ,האפען געק^נט איצט אויף זו האט
 עפענען איהר ורעט ,נוצען גרעסערע נאף ברוונגען איהר יועט
 צו־ איהר האט האפנונג דן אט און ,הערשאפט צו ררעג רעם

 לובערא־ ד^ר פון אינטערעפען דו ,קאמפף צום חשק געגעבען
 דו אין פארטוו ליבעראלע רו געטרובען האבען בורזשואזיע לער

.קלערוקאלוזם פון געגנער דו פון רויהען
 , סאציאלדי^מאקראטיע דו האט אומשטענדען אזעלכע ב:י

 פאר פריהער געמוזט , קאמפף איהר אנגעהויבען האט זי איידער
 קאמפף־ איהרע אנטקעגען האלטען צו זיף ירי ,בעשטומען אלץ

 אין ארוינטרעטען זי זאל צו — ,לובעראלען דו — גענאסען
,בעדוגגוגגען רועלכע אויף טא יע, אויב און , זוו מוט בוגד א

 צוגרווטונגען רו געפוהרט זיף האבען עם ווען ,דאן נאר
 1903 יאהר פון מאנאט מערץ פון צי_יט דו פאר ,קאמפף צום

 דופראגע :קגעשטעלט או געיוגגן פארלאמץנט אין איז )דאמאלסט
 פערטרעטונגען דו אין יואהלרנגכט פון רעפארמנג דער וועגען

 וועלכע פראגע, א — (ז פר^וונצי^ן און נעמוונד^ם דו פאר
 אגוטא־ צוגרווטענדע א פאי באריגי דעם שאפען געדארפט ה$ט

 דעמאנצטרא־ ריוהע גאנצע א פארגעקומען איז דאן שוין ציע(,
 אפ$־ דרי_י אלע פון ארגאנוזורט געווען זי_ינען רועלכי; צועס,

.צוזאמען פארטווען זוציאנעלע
 פאציאלדעמא־ בי^לגישער דער פון קאנגרעם דעם אויף

 דעם זוצונגען 2ינע2ז געעפענט האט וועלכער ,פארטוו ושער קראט
פון בעדונגונגען די וועגען פראג?! דו האט , מערץ טען-30

 דער פון זעלבםטפערוואלמיגג די הייפט פערטרעטונג געמיינדע די י(
 פראיוינץ־פערטרע- די .דארף יענעם אדער דעם פון אדער שטאדט יענער אדער
 .פראוויגץ אדער ראיאן גאנצען א פאר זעלכסטפערוואלטונג די הייסט טוב;
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 מען ,מיטעלפונקט רעם פי;רגומען ליבעראלען די מיט נוגד א
 אין ליבעראלען די פון שטימונג די אז ,בעמערקען דא דארף
 דרי_י די מיט חאראקטערעזירען גי;קענט מען ה$ט מ^טענט רעם

 נויטיגער דער פאר געהאלטשן האבען זיי וועלכע ,פונקטען
 פיהרען צו איינרויליגען קענען זיי וועלכער אונטער ,בעדינגונג

 דער , סאציאלדעמאקראטי;ן די מ.יט קאמפף געמיינזאמען א
 מאכען זאל מען אז ,דעם אין נעשטאנען איז פונקט שרשטער

 קאנם־ דער פון געזעץ א פאר פי;רטרעטונג פר^פ^רצי^נעלע ד.י
 אויפשליסען ז^ל מען אז — פונקט צוריטער דער .(1 טןטוציי;

 פאר וואהלרעכט רעם וועגען ;,פראג די טאגעספראגען די פון
 געזעצליכש נאר אגיוענרען — פונקט דריטער דער .פרויען

.מיטלען
 זיף האט ליבעראלען די פון פאדערונגען דיעזע מיט

,פארטיי דער פון קאנגרעם דער רעכענען געמוזט
 ארויסגעטראטשן שארף דינען רי;דנער רי׳הע גאנצע א

.דעמאקראטיע נורזשואזער דער מ.יט אבמאף יעדערליי געגען
 בחיג־ אוגז וועלי;ן ליבי;ראלען די פון צילינדערס די "גיט

 פון העבר די נאר— וואלקער, זאגט —, רואהלרעכט דעם גען
 גאסען, די אין ארויסטרעטען דאם גאר אליץ .פר^לעטארישר די

 ,גוצען מי;הר ברןןנגען אונז וועט ,נויטיג ז:ין וועט ד^ם ויען
לינעראלען", די מןט פערביגדונגי;ן אלע איידער

 פאר בי;וואונדערענדיג און ל.ינעראלען די געגען ווארנענדיג
דר_י .אין ליכעראלען די ען3נאכגי; מיר "דארפען עפעס רו^ם

 האבע! מען דארף ,פאדערונג דיזע פערשטעהן קענען זאל מען אום י(
 איינגעפיהרט בעלגיען אין איו פערטרעטונג פראפארציאנעלע די אז ,זינען אין

 אב^ קען פארלאמענט דער וועלכען , געזעץ געוועהגליכען א דורך געווארען
 אבצישאפען אבער אום .שטימען פון מעהרהייט אנ׳איינפאכע דורך שאפען

 צוזא־ מען מוז ,קאנסטיטוציע דער אין אריינגעפיהרט איז וועלכער ,געזעץ א
 פון בעשטעהט וועלכע ,פערזאמלונג קאבסטיטואירענדע בעזוגדערע א מענרופען

 פון שטימען 2/3 אז פאדערט צוזאמענרופונג אזא ;פארלאמענט פון או; סענאט
.דערויף אייגוויליגען זאלען פארלאמענט
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 גאר־ דעם אנשטאט אונז גיבען דן ווען ,צןיט דער אין פונקטען
 רעדנער בעסטע די פון איינער ,דעסטרע^ האט ניט״, נ.ישט

 ווי , הארץ א זיף געמאכט פונדעסטיועמגן פארטןן, דעה פון
 אין זין נאכצוגעבען ציועקמעסיג פאר געפונען און ,זאגט מען
 דריטען פראגעיועגען דער אין אבער ,פינקטען ציוןן ערשטע די

 ;א״יזען •יון שטארק האלטען זיף מןר מוזען ,ער זאגט , פונקט
 נןט קען טאטןק רע:וואלוציאנערער דער וועגען פראגע דער אין
 — רעיואלוציע קי_ין נןט מיר ווילען "גילוים ,אבמאף קי_ין דין

 ניט איהר וועלען מיר אז , מעגליף נאר — וריטער ער זאגט
 קלע־ די אויב ,טהאן צו אויסקומען אונז וועט רואם ,אויסמנידען

 , *( אבסטרוקאציע א׳ן אניוענדען נאכגעבען? ניט וועלען רןקאלען
 וואט ,טהאן דאם וועלען ר ן מ ? רעדע איין טעג י2דר האלטען

 איזגעיוען ראם יון וועטמוזען ער ? פאלק דאס טהאן אבער וועט
 וו, ז. א, שטחיק אלגעמיינעם א׳ן פאר נעמען זיף יאהר 1893 אין

 דינע פאר אפפערען צו פנגרשטעהט ארבויטערקלאם דער נאר
 ,בעיריזען מאל א נאף איצט דאם מוזען וועט ער און ,אירעאלען

 אין אבער נאכגעבען, מןר וועלען פונקטען צירן ערשטי^ דן אין
 דעסשטורט־ ב;י רעדנער דער י;נדןגט — אויב און נןט, דרןטען

 אויב — דערעי געיוען ז:ינען וואם , אלע די פון בי״יפאל דןגי;ן
 איינעם אין אונז מןט האלטען נןט זיף וועלען ליבעראלק דן

!״ זןעגען אויף זןן אהן ארבכיטערקלאס הגר וועט , סוף בןז׳ן
 פון קאמןטננט צענטראלער דער וועלכע רעזאלוצהג, די

 איז פארטןן די וועלכער אין און פארגעשלאגען האט פארטןן דער
 בע־ האט ,פונקטען צווין ערשטע דן אין נאכצוגעבען מסבים

 דן אז ,מודה ער איז רעדע דין אין .וואנדערוועלד גרןנדעט
 פארלא־ אין פ^רטרעטונג פראפארצןאנעלער פון פערפעסטןגונג

נאף זןף האט סאציאלדעמאקראטיע דן וועלכער מיט , מענט

 אפא־ די אז ,דעם אין בעשטעהט אבסטווקציע פארלאמענטארישע א 0
 האלט זי וועלכע ,געזעצען דורכצופיהרען ניט דערלאזט פארלאמענט אין זיציע
 שעה׳לאנגע האלט טומעל, א ליארם, א מאכט זי וואם דעם מיט שעדליך, פאר

.געזעצען די בעטראבטען ניט איבערהויפט לאזט און רעדעם
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 דעריבער נאף זיף האט און ,מאל איין נאה בענוצט דערורילע
 ניט ארער גוט איז זי ווופיעל אויף איבערצגיגען געקענט נ.יט
 הארצ־ טיט אויף ;נוצליף ניט איז פערפעסטיגונג די אז ,גוט

 וואהלרעכט פאר׳ן קאמפף דעם אבצולןיגען אוים קומט וועהט^ג
 דורב־ עם פאדערען ליבעראלען די ווי אזוי "נז^ר .פרויען פאר
 ק<ןמ.יטעט צענטראלער דער האט -- וואנדערוועלד זאגט — אויס

 $הן אויב נאכצוג^בען, זיו רעם אין בעשלאסען פארטןי דער פון
 זיענען צו גאנצען אין אום ,בענעהען ניט זיף מען קען דעם
וואהלרעכט", אלנעמיינעם פאר׳ן קאמפף דעם אין

 רוערט קאמיטעט צענטראלען פון רעזאלוציע פאלנענדי; די
איינשטימיג: כמעט אנגענומען

 בערועגונג איצטיגע אונזערע אז ,דעם צוליעב ווי ״אזוי
 ,נויטיג איז איינגעבען, זיף זאל וואהלרעבט אלגעמיונעם פאר׳ן

 קאנם־ דער פון 0 רעוייזיע דער פאר שטעהען וואם ,די אלע אז
 פארטיי ליבעראלע די ווי אזוי איינשטימף; דין זז^לען טיטוציע

 פון בעדינגוננ אלם שטעלען דעמאקראטען קריסטליכע די און
 ארי_ינ־ פארלענען ז$ל מען אז , קאמפף אין אנטוולנעהמען זיןער

 פראפאר־ א פון פרינציפ דעם קאנסטיטוציע דער אין צופיהרען
 פאדע־ די אויסשליסען זאל מען אז און ,פערטרעטוננ ציאנעלער

 :בעשל^סען ק^נגרעם דער האט ,פרויען פאר וואהלרעכט פון רונג
 דעם אהינפיהרען זאל מען אז ,ווערען פארגעליוגט וועט עם

 ק^נם־ דער אין פערטרעטונג פר^פ^רצי^נעלער א פון פרינציפ
 דער־ צו אום בעדונגונג, נויטינע א איז דאס אויב טיטוציע,

,וואהלרעכט אלגעמיןנעם דעם זיף של^נען
 נ^ר זיף פערשפריןט קאנסטיטוציע רער פון רעווחיע די

 יוען ,פאל דעם אין און ,מאנפלי_יט פון וואהלרעכט אויף׳ן
 די ויכוחים די אין ארגינטראגען וועט פארטןי קלעריקאלע די

דער זיף פערלאזט ,פרויען פאר וואהלרעכט רעם ווענען פראנע

 קאנשטיטוציע, די איבערזעהן הייסט קאנ&טיטוציע א פון רעוויזיע א י(
. >יהר אין אומענדערונגען איז ניט וועלכע אדיינפיהרען ניט מען דארך► צו
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 ,פערשטעהען שלין וועלען וועלכע דעפוטאטען דינע אויף קאגגרעם
 יועלען ארן .קלעריקאלען די פון המצאה דיעזע צושטערען צו ווי

 פון אנהענגער אלע פון אייניגקויט די פערעכערען צו זעהען
.רעוויזיע״ רעד

 דער מיט בונד ד^ר ג^נדיגט, זיף האט קאנגרעם דער
 נאף איז פראגע איין נאד געשלאסען, איז אפאזיציע ליבעראלער

 קאנגרעס דער האט פונקטען צוו?י די וועגען ,אפען געבליבען
 בעשלאסען ניט ( רעזאלוציע דין אין מיינונג דין ארויפגעזאנט

 דער רועגען—פוגקט דריטש וו^גיען פראגע די געבליבען איז
 פארטיי דער פון פארשטעהער די ,טאטיק רעוואלוציאנערער

 יפ־1א זיף ווי ווי_יזוננען ב^שט.ימטע קאנגרעם פון בנגקומען האבען
 די פון אנהאלט ד^ם נאר בערןהרט האבען רואם צופיהרען,

 .קאמפף רעד פארגי^שטאנען אה עם וו^לכנג פאר פארערונגנגן,
 אוים־ געדארפט האבען זיי קאמפף פון ם ר א פ א פאר וראם אבער

 —מאמענט יענעם אדער רעם צו פאסען' זיף זאל ?גם קלניבען,
 רער פון פיהרער הויפט די אן געיוענדעט זיף האט ראם

, גופא פארטין
 ,מיטלק רעיואלוציאנערע אדער געזעצליכקגיט שטרענגע

 ,דעמאנפטראציעם גאסען אדער קאמפף פארלאמענטארישער
 ארסער־ פון פאליטיק אדער פאליטיק מעסיגע אייננעהאלטענעם

 צווישען ,קאמפף פון פארמען די דיגען דאם אט —מןטלען סטע
 גאנצער דער און יבען,2אויםקל געדארפט האבען דץ וונגלכע

 צו ,דעם אן געווענדעט אפשר זיף האט קאמפף פון רעזולטאט
 די מיטלען אלע די פון אויסצוקל״בען איינגעבען זיף וועט עם

, פאסענדע
 רעם מיט פאדערונג יענע אדער די צ:יט א אריף אבלעגען

 א׳ן פאר קאמפף דער איינגעבען בעסער זיף זאל עם אז ׳הקצר
 אזא אה דאם — פאנראם פון פונקט נויטינערן א ,אנדערען

 מען אויב און ,נוציג זעהר דץ פראקטיש קען וואם , מיטעל
 אזא געהט ,ן ע ג נ ו נ נ י ד ע ב ע ס י ו ו ע ג י2 ב ר ע ד ט ל י פ ר ע

 רעוואלוציאנערער דער פון פרינצןפען די געגען ניט נאר מיטעל
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 ווערען עם אויב ,פאל דעם אין נאר אבער ;סאציאלרעמאקראטיע
 בעדינגונ־ דיעזע וועגען אט און ,בעדינגוננען געיויסע ערפיעלט

 ■בעשטעהט כעדינגונג יויכטיגפטע די ,איצט דא מיר רעדען גען
 מוז פארטיי, בורזשואזער טיט בונד א שליפענדיג אז ,דעם אין
 פאר האלטען אייזען און שטאל סאציאלדעמאקראטיע די זיף

.מיטעל קאמפף׳ם פראלעטארישען ריץ־רעיואלוציאנערען איהר
 סאציאלדעמאקראטיע בעלנישע די האט בעדינגונג דיזע

,ערפילט ניט
 מען מוז ,קאמפף פון פלאן ריכטינק א אויפצובויען כרי

 די פון קרעפטען די ווי אבשאצען פינקטליף אלץ פאר פריהער
 וויפיעל אויף אריך אזוי ,מאמענט יענעם אדי;ר דעם אין געגנער

 ארויפזעהן קען מען וואם ,נאכצוגעבען גריןט איז געגנער דער
 ורירק־ דער פון אבשאצונג ניט־ריכטינע יעדע ,שטןמונג דין פון

 יבי;ן2אויםקל בי_יים פעהלי^רן צו נויטיוענדיג בריינגט לאגע ליכער
 טאקטיק די ,קאמפף פון פארמי;ן און מיטלען פאסענדע די

פערשפיעלען. מען קי^ן קאמפף גאנצען דעם און פאלשע א ווערט
 פאקט, חאראקטעריסטישער דער פאראונז איז אינטער^סאנט העכסט

 גע- די ב:י אלץ פאר גיכער זיף טרעפי;ן פעהלערן אזעלכע אז
 פאר ווי , זיף שרעקענדיג .פארטןןען מעם.ינט;נ־אפאז.יצי^נעלע

 "רע־ ,אויסערפטי;״ ,״אונגעזעצליבע״ פארט יעדע פאר , פ:יער
 איבער אלץ פאר מעהר זיף טרייפלענדיג טריט, וואלוצי^נערי;"

 ,רוהיך און שטילקי_יט ״געז^לשאפטליכער דער פון אבהיטונג די
 ,כשר׳קי״יט זץער ווענען עקען־קאנטען אלע אין שתיענדיג און

 די טיט דורכגעררונגק דורף און דורף פארטןיען דיזע זנינען
 צולועב און ,פ$רזיכטיגק:יט און בעגרענצטקגיט בורזשואזע קליין
 פריד־ אויגען ד: אין גרוים שטענדיג דן בי_י דינען שטימונג אזא

 פריעד־ אל״ן האבענדןג ,געגנער זייערע פון שטרי;בונגען ליכע
 איז שונא דער אז פאר, זיף די שטעלען ,שטרעבוננען ליבע
 די_יטליף איהם נאר דארף מען אז און נ^כצוגעבען גרןיט אויף
 ,פ^לק פון ווילען דער ב^שטעהט וואט אין ,בעיריזען קלאר און
 פריעד־ א ,נאכגעבען אמתין אין ערזאל אז ,נענוג ראם שוין איז
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 — בע־ריזען אזעלכע פון א״ינער אלם ,דעמאנסטראציע ליכע
 אפא־ געמעסיגטע די פון מיטעל אויסערסטער רער איז דאס אט

.פארטייען זיציאנעלע

 צום נעהענטער צו זיף קוקען מיר אז .זאך מאדנע א נאר
 די צו אויף ווי ,בעלגיען אין פאסירונגען לעצטע די פון גאנג

 דער פון ^נפיהרער די פון ערקלערונגען און טריט איינצעלנע
 ווילענדיג ניט מיר זעהען ,דעמאקראטיע סאציאל בעלגישער

 פלעקען דארט און דא גרונד סאציאליסטישען רעם אויף
 וועלכע טאטיק געמעסיגטער . איינגעהאלטענער זעלבער דער פון

 ארי_ינטרעטענדיג ,חאראקטעריזירט רואם נאר דא האבען מיר
 די האט , בורזשואזיע ליבעראלער רער טיט פערבינדונג א אין

 איבער־ אינבערואוסט און יוילענדיג ניט סאציאלדעמאקראטיע
 און ,קאמפף־מיטלען איהרע פון עלעמענטען אייניגע גענומען

 זיף האט טאקטיק רעוואלוציאנערער דער פון קיואל ריינער דער
 דער פון שטראמען בעמערקליבע קוים די דורף פערשמוצט

 — אתינגע׳גנב׳עט זיף האבען עם וועלכע ,$פ$זיציע מעסיגער
.ווי נעזעהן ניט גאר האט מען

,פאקטען די צו ווענדען זיף ל^מיר
 ,וואקאציעם פפח׳דיגנג די נאף אפרןל, ־טען8 דעם

 הויבט עם ;פארלאמענט אין זיצונגען די אן וויעדי^ר זיף הויבען
 מאל; א מיט אויף זיף הויבט שטימונג די .קאמפף רער אן זיף
 נעהמען דעמאנסטראצי^ס די , געפיהלען די זיף צוהיצען עם
 ,בעאונרוהיגענדז! א ווערט לאגע די ,חאראקטער שארפען א אן

 איילט ,אויסלאנד אין גע־וען איז וועלכער ,לעאפ^לד קעניג דער
 צוריק־ דעם יוענען אוןאט, . הויפטשטאדט אין אומצוקעהרען זיף

 דער פון צענטראל־^רגאן רעם אין ערש;ינט קענ.יג פון קומען
 פאלק" "דאס צ:יטונג דער אין , סאציאלדעמ^קראטיע בעלגישער

 מוזען מיר אז , חאראקט^ריסטיש אזוי איז וועלכער , ארטיקעל א׳ן
:נאנצען אין ברייננ^ן דא איהם

צו ביאריטץ פון אום זיף קעהרט טער-11 רער "לעאפאלר
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זיף פערזאמי^לט פארלאמענטיער ויען,צלט זעלבער דער
. רויעדקד

 מאנארכיע, דער פון פרי_ינד ■קלן ניט זלנק וו^לכע ,"מיר
 תילען מיר אז חשד, דער פאלען ניט קען עם תעלכע אריף און

 זיף אבשטעלענדיג ניט בעגריסעך מיר , קעניג דעם חנפ׳ענען
 האט ;גר רואם ,דערפאר קענניג אלטען רעם , מינוט א אויף

 אין פלאטץ דין אויף שטעהן צו פפליכט זלן פאר געהאלטען
 דער פון תידערשטאגד אונזיניגען רעם צולןעב תען ,צלט אזא

 זיף דארף פאלק, פון ארפרענוגג וואקסענדער דער און רעגירונג
 פון ווארט דעס ארויסזאנען זאל וועלכער ,מענש איין אויפהויבען

!ג;גרעכטינקלט און הבמה ,פריעדען
 רעפובליקאנער און ;זלנעןרעפובליקאנער סאציאליסטען "די

 און קלוגער דער תען ,פונדעסטתעגען .בללבען אויף זין וועלען
 וואלטען ,ווארט דעם ארויסזאנעןאט וואלט קעניג פערשטענדיגער

 רואלט ווארט דעם טיט אז אנערקענען, מיה יערע אהן מיר
 פון פי^רזיכערונג די פאר געיוארען אויפגעטהאן מעהר סף א

 בשר׳־ פון אויסדריקען הויכע אלע די מיט ווי ,מאנארכיע דער
 פאר האט מען וועלכע ,פראזען פאטריאטישע די מ.יט און קלט

 נעפיהלען די אנצופרישען אום אנגערוענדעט, צי.יט לעצטע די
.פאמיליע קלזערליכער דער צו טרלקלט פון

 האט אונז פאר אז געזאגט, מאל הונדערט האבען "מיר
 ,רעפארמען דורכפיהרען זאל מען אז ,בעדלטונג גרעסערע א

 א־בלטער- דעם פון אינטערעסען די נאהענט בעריהרען וועלכע
 ,פראגען פארמאלע ,אויסערזג איז ניט וועלכע איידער , קלאס

 רעני- יענער אדער דער ווי^גען פראגען די דין אפילו מעג עם
 שטעלען רועלכע אורחים, די צו גללף דינען מיר רונגספארם.

 די רוענען מעהר זארגען און שטאדט פרעמדע א אין אב זיף
 שילד, דעם רועגען איידער אכסניה, זלער אין בעקרועמלןכקי_יט

,ארויסגעשטעלט איהר אויף פארענט איז תאם
 רעאקציא־ ,קאנסערתאטיתע רעפובליקען ^קזיסטירען ״עם

 קיין דינען תעלכע רעפובליקען —אימפעריאליסטישע און נערע
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 אנדער קי_ין ניט אויף איצטי^ר אפשר דינען און געווען ניט מאל
 גי_יםט־ און געלדזעק די פון הערשאפט פעראייניגטנג די ווי ,זאך

 פון צ:יט דער אין איצט, אויף מען זאל וו^ם־זשע פאר ליכע;
 מעגליך פאר האלטען ניט ,אבמאכונגען און פערענדערונגען

 דעם באמת אוים קלויבט וובגלכי^ מאנארכיי;, קאנסטיטוציאנעלע א
 פא- דעמ^קראטישער פרוכטבארער און בריןטהערציגער א פון וועג

 פער- צו פראבע יערער פון ותיט זיף האלט וועלכע און ליטיק
פראגרעם? רעם האלטען

 אין מאכען צו לי_יכטער דערפאר נאף איז פראבע "דיזע
 פערבינ- אין ,וואהלרעכט אלגעמץנעם רעם בי_י והיל ,בעלגיען

 ס$־ די יועלען פערטרעטונג, פר^פארצי^נעלער דער מ;יט דונג
 געוויסע א אויף לאנד אין ם:י ,פארלאמענט אין םי_י ציאליסטען

 וועלען ראן און ,פארטיי קלענערע די בלתבען ספק א $הן צי_יט
 מיט און חשק מעהר מיט געזעצען בי^סערע פון שוץ אונטערץ זיי

 די אט אניוענדען קענק , פריהער איז עם ווען ווי ,נוצען מעהר
 ניט איצט ביז נאף האבען זץ וועלכע ,ארבגיט אץ אויף צ:יט

 ,פראלי^טאריאט פון ערציהונג און ^רגאנןזאציע די—געענדינט
 הענד איהרע אין געהמען דערורילע וועט לאנד פון פיהרונג די
 גערעכענט האט מען וועלמנר וועגען , פארטיי ליבעראלע די
 הערשאפט, איהר פון צי_יט די אריבער לאנג שוין איז עם אז

 נ^ר אפשר זיף היןבט אויפגאב?! 5געז^לשאפטליכ? איהר בעת
 צו דיברשלאנען זיף אופן אזא אויף וואלט לאנד די אן. איצטער

 זיף וואלט וועלכי; .מיניסטעריום פראנרעם.יםטישען ליב^ראל א
 אויף אויף צ^הל דעם גרופען,אין ראדיקאל;? אל^ אויף שטיצען

 וויץלכע ארויסקומען קענען דאן וראלט ווי טא ,ס^ציאליסטען די
 דער און מןניסטעריום אזא צווישען סכסוכים פ:ינדל:כע את עם

מאנארכיי;? קאנסטיטוצי^נעלער

 דינען זיי אבער ,סברות נאר אלץ דינען דאם ,״געיוים
 ז*^- ,רודער בי_ים שטעהען וואם .די אז ,ווערטה פונדעסטוועגען

 רא־ מען דארף אלץ פאר פריה^ר רעכענען. זיי מיט זיף לק
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 נע* די פערווירקליכען מאל א שרן און פר.ידען, רעם טעורען
. רעכטיגקניט

 קלעריקאליזם דער פאר אדער מידע: די פון "איינס
 רואם מט ער האט דאן— לאנד פון מעהרטייל דער טאקי שטעהט

 ;קאנסיסטוציע רער פון רעוויזיע דער פאר האבען צו מורא
 לאנד, פון טייל גרעסטער דער ניט איז זניט דין אויף אדער

 ,הערשאפט די ארנינצוחאפען ניט רעכט קנין ראך ער האט דאן
.איהם צו ניט געהערט וועלכע

 ווען צי_יט, זעלבער דער צו אום זיף קעהרט קעניג דער"
 דארפען טהעטיגקניט; דין צו אום זיף קעהרט פארלאמענט דער
 מאמענט וויכטינסטען דעם אין אז ,ערווארטען ניט דען מיר
 פא־ אמת קייזערליכען, אמת דין מאבען 11 דער לעאפאלד וועט

 קינדיש צו גע?יען וואלט עם—וועלכער ,שריט ערשטען ליטישען
 ליעבע די צוריקגעבראכט גיף איהם וואלט—אבצוליןקענען דאס
? פאלק דין צו אכטונג און

 איועקצושטע־ פפליכט אוגזער פאר נעהאלטען האבען "מיר
 ער- צו דניטליף ,כונה ערסטערן גאנץ רעם מיט פראגע די לען

,פעראנטיוארטלוכקרט״ גאנצע די קלערען
 האבען וועלכע ,גענאסען די צו אכטונג פון געפיהל דער

 זיי וועלכען קאמפף, פערצוויופעלטען דעם געענדיגט רואם נאר
 וואונ־ א מ.יט געפיהרט דאף פעהלערען דןערע אלע בני האבען

 צו ניט אונז ערוילבט ,איבערגעבענהניט און ענערגיע דערבארער
 בעטי וועלכע מןעונג, שארפע די ארטיקעל דעם ווענען געבען

 איינם; .דורכאויס פערדיענט ער וועלכע און אלןץ זיף פון זיף
.בעמערקען פארט דא מיר מוזען אבער

 געדאנקען, איינציגע איבער ובוהים אין ארנינגעהענדיג ניט
 מען וועלכע און ארטיקעל דעם אין אויסגעדריקט דינען וועלכע

 לויט טעאריע, די ב. צ. )ווי בעשטרניטען זעהר און זעהער קען
 וויכטיג(, אזוי ניט איז רעגירונג דער פון "פארם" די וועלכער
 די מיט חאראקטעריזירען קורץ געקענט איהם מיר וואלטען

 דאם אט רענירונג!" די חלילה איבער ניט "שרעקט ווערטער:
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 דיזען פאר געפאפט דורכאוים וואלט רר^ם ,אויפשריפט די איז
.ארטיקעל

 .ערשטער דער פון ,•בעיריזען די פון גאנג גאנצער דער
 צו מעהר רואם ,דערצו נאר פיהרט ,לעצטער דער ביז שורה

 ין2ק פ^ר ניט שטעהט איהם קעניג": "אלטען דעם כערוהיגען
 רעס קעניגליכע דינע אנריהרען ניט וויל קיעער געפאהר; שום
 וריטער אריף אויף וועט ארדנוגג רעגירונגם ה^ינטיגע די טען,

 דיגאנ- הץליגקי_יט; און ריןנקי_יט גאנצער איהר אין עקפיפטירען
 צו ווי ,דעם אין נאר בעשטעהט אפאזיציע דער פון דאגה צע

 , ^זיציע די ,זי וועלכען צו ,פריעדען דעם פערזיכערען
 אין און כשר׳קגיט דער אין הארצען. גאנצען מיט׳ן שטר־;כט

 צ־וןןפ־ צו וואם ניטא איז קעניג פון פערז^ן דער צו אכטונג דער
 א׳ן קעניג פאר׳ן אויף זיף עפענט דיט אנדער דער פון לען;

 ליעבע די צוריק בעקומען גלןיף וועט ?נר— אויסזיבט אנגענעהמע
 אקע- פון ר$לע די אין ארויפטרעטען וועט ער ,פאלק דין פון
 צו- די זיף אתינמישען דין טיט בערוהיגט וועלכער ,חבם א ניג

 וועלכער און לאנד דין פריעדען גיט וועלכ^ר געפיהלען, ;,היצט
 גערעכטיגקלט". און חכמה ,פריעדען פון ״יוארט דעם ארוים ז^גט

 דעם, וועגען אנצוהערענעם מען ניט ,פערבניכעהענדיג ,ענדליף
 יע וו^ט ,פ^דערט מען וועלכי^ ,רגנפארמע די אפילו אויב אז

 סא- די בי_י ניט ז:ין מאכט די דאף וו^ט ,ווערען אחינגעפיהרט
 זיי וועלען יואם, איירי^ר דעריירילע,— הענד די אין ציאליפטען

 קלענערע די דין פארלאמענט אין םי_י גופא, לאנד אין פגי דאף
 געמעסןגטע, ,פרידליכע די בי.י לןבעראלען, דן בי_י נאר—פארטןן
 מאנארכיע ק^נסטיטוציאנעלע די וועלכע מיט ,ליבעראלען כשרע
 דעריבער און קריגען, צו זיף וואם פאר האבק ניט גאר וועט

 פאר איז ,אומשטענדען אלע די זינען אין האבען זאל מען אז
 געבען צו זאף נוציגסטע און בעקיועמפטזג די אל:ין קעניג דעם

רעפארמגנ". די אויף הסכמה ד_ין
 מען אז און ארטיקעל דעם פון עקר דער איז ראם אט

 פרא־ די זיגען אויף׳ן ארויף ווילענדיג ניט קומט ,איהם ליןענט



 ם$־ א געשריבען אמת׳ן אין ארטיקעל רעם דען עם ה^ט גע:
 איז עם ווי סבה פי על ער איז אפשר אדער ,ציאלדעמאקראט

 פאלק" "ראם צי_יטונג דער פון דיטען די אויף אחינגעפאלען
 ארויסגע־ זאל ארטיקעל דער אז דין, ראם קען (?£6 ?611ק16)

 פאר האלט וועלכע ,פארטין זעלבער דער פון ריןהען די פין הען
 נ.יט און קאמפף, רעם — טאקטיק איהר פון פרינציפ עיקר דעם
 יעדע געגען ארויס מאל אלע טרעט וועלכע ,פריעדען דעם

 די פון מחשבות גומע די און ווילען נוטען דעם אויף האפנונג
 פון חסד דעם אויף ניט פלענער איהרע אלע בויט און געגנער
 דאס קען קראפט? אייגענער איחר אויף נאר שונאים, איהרע

 פאסט עם אז ,פערשטאנען גןט האט פערפאסער דער אז ,דין
 שונא איהר מ.יט רעדען צו פארטיי רעוו^לוצי^נערע א פאר ניט
? רחמנוח-פנים א טיט

 פער- דער זינען אויףץ ארויף קומט ווילענדיג ניט און
 .קורצער זעהר ,פאלגענדער דער מיט ארטיקעל דעם פון גלי_יך
 מערק טען-18 דעם פון נאכריכט בעחיטענדער פיעל זעהר נ^ר
 דער צו געהט פארלאמענט אין זיצונג דער פון צ:יט דער אין

 סאצןאלדע- רעם צו נעיע רעסמע־דע מיניסטער־פר^זידענט,
 פרי־ א אין איהם ערקלערט און סמיטם דעפוטאט מ^קראטישען

 לעצטע די וואלטען! סאציאליסטען די אויב אז ,שמועם וואטען
 רעגירונג די וואלט , אבסטרוקציע ין2ק .געפיהרט ניט יאהר צוויי
 "און ,קאנסטיטוציע דער פון רעוויזיע די נענען געהאט ניט ג^ר
 איצט וו^לט איך — מיניסטער רער צוג^לעגט נ^ף האט—אויב

 רועט רעגירונגספארם פארלאמענטארישע די אז ,ז.יכער נעווען
 די אויף איינגעיוילינט איצט אויף איף וואלט ,פערזיכערט דין

* .רעוויזיע״
 איג- ניט אונז זעלבסט זיף פאר איז ערקלערונג דיזע אט

 אלע וועלסע ,ליעדעלעף פיעלע די פון אייגע ווי ,טערעסאנט
 פאר ארויסטעלען זיף ווילען זיי ווען שטענדיג, זינגען רעגירונגען

 לע־ און לניב מיט כלומר׳שט שטרעבען וואם ,רעפארמאט^רען
אויפפיהרונג אונרוהיגע רן נז^ר ,רעפארמען דורכצופיהרען בען
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 אזעלכע .ווןלען נוטען זןןער אין זןן שטערט אפאזןציע דער פון
 לןבעראלע דן זאק אין ארנין געוועהנלןף נארען ליעדעלעף
שטרעבונגען נוטע די אין ערנסט נלויבט וועלכע אפאזןציע,

אינטערע- אונז. רואם רודער בנים שטעהען רואם דן, פון
 דן צווישען איינשטימונג מארנע רן נאר איז ,דא פירט

 אר־ אויבענדערמאהנטען רעם מט מינןסטער דעם פון ירערטער
 מןנןסטער דער .צניטונג סאציאלדעמאקראטןשער דער פון טיקעל

 פאר שטעהן וועט ער וועלכע בני ,בעדןנגונגען גערריסע שטעלט
 צני- דן רו"" ז, און זןכער" דין רראלט איך "אויב ,רעפארמע דן

 בע־ צו אום קראפט איבערצניגוננם גאנצע איהר אן רוענדט טונג
 אין זיכער" זנין פאלקאם "קען ער אז ,מינןפטער דעם ויניזען

 "פארלאמענ- דן אז ,סאציאלרעמאקראטען דן פון בשר׳קניט דער
 הןןסט ,אז און פערזןכערט דין ררעט רעגירוננספארם טארןשע"

 שטעלען נןט זןף ררעלען קרעפטען שעדלןכע שום קנין ,דאס
 מענ־ איהרע פון פערררןרקלןכונג דער בני ררעג אין רענירונג דער

.פלענער שענפרנינדליכע
 אויבער- גערועהנלןכער א מןט זןך פרובט מןנןסטער דער

 אלע דן ?נרנסט אין אן ני;המט ארגאן פןהרענדער דער המצאה;
 קרני־ העכערי^ דן פון בונות גוטהערצןנע דן ורעגען בבא־מעשות

 נוטע דיזע דין צו פנים מקבל חוב דין פאר אפילו האלט און זען
 אויסגעברוקןרט איז בעקאנט, איז עם וון ,וועלכע מןט בונות,

. גיהנום דער
 ערווארט האבען ווארט אזא אט נןט אז ,זןף דוכט אונז

 דן אנשטאט און ,פןהרער זןן^רע פון ארבניט?נר בעלגןשע די
 זןך האט עם וועלכע אין ,רעדעם ,שלום וועגען הנדעם אלע

 רע- א טהאן הילף א געדארפט האט ,גי;בעט א במעט געהערט
 אייגענע דן אין בטחון דער קליננען זאל עם וועלכער אין , דע

 ערקלערען אפען און שטאלץ זאל וועלכע און ,קרעפען
.מלחמה

 ארוים- קלאר קען מען וועלכע אין , אבער רעדעם דןזע
 אויסנע- זןף האט עם פארשטעלונג פאלשע א פאר וואם ,זעהן
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 דער דועגען ס^צואלדעמאקראטיע בעלגושער דער בני בולדעט
 געמוזט האבען רעדעם דיזע נאכצונעבען, שונא פון גרווטקניט

 צו ,קאמפף־ענערניע דער פון פערקלענערונג דער צו פיהרען
 טאק■ דער אין עלעמענט רעיו^לוציאנערען פון ^בשוראבונג דער

 פריעדליכע צו און געפיהלען די פון בערוהיגונג דער צו* טיק,
,שטרעבונגען
 אויבען דא האבען מור רואם ,דעם טיט איינשטימיג גאנץ

 ער וועלכע ,וואנדערוועלד פון ווערטער די זנינען ,פארגעבראכט
 נאכדעם, ארום טעג צרויי אין פארלאמענט אין ארויסגעזאגט האט

 אניכיזענדיג ,ארטיקעל בערוהמטער דער ערשנינט האט עם ווי
 סאצואל־ די פון נגען1שטרעב פריעדליכע די אויף איבערהויפט

 דינע טיט צוזאמען גריוטקניט דין ער ערקלערט ,דעמ^קראטען
 ,ן ע ט ע ב ו צ ם י ו א איהם ב:י אום ,קעניג צום געהן צו חברים

 בירגער־ א צו דערלאזען ניט און ארנינמישען זיף זאל ער אז
, מלחמה

 רעם שוין הרען ,רוערטער אזעלכע קלרנגען מאדנע ווי און
 בריוסעל פון ק^רעספאנדעץ א אין מור ליוענען מערץ ־טען22

 ,)מענשען אפטימיסטען די ״אויב : ^(2 72 ״פאר־וערטם׳ )אין
 פער- ניט נאף האבען דיט( נוטע די נאר אלץ אין זעהען רואם

 פר.יעד- א פון מעגלוכקניט די אין גלויבען שטארקען דוער לארען
 מו- פראגע, דער פון פ^רענטפערונג פארלאמענטארישער ליף
 זעהען, דו יוען איצט, נלויבען דעם $ט פערלוערען דאף דו זען

 און רענורוגג דו אננענומען האבען עם שטעלוננ א פאר רואם
 אבשטומונגען ל;צטב דו ב:י מעה"הדט לאמענמארושע“פא דו

 רונצען“פרא דו פאר רואהלרעכט דעם רובנען פראנע דו איבער
 רו^ם אין ,דערב;י געזעהן נא^ האט עם ורער ,געמוונדען דו און

 און מונוסטער־פרעזודענט דעם געיוארפען האט עם קדחת א פאר
 דורכנע־ נוט האבען זוו ווי ,פארלאמענט אין קלערוקאלען דו

 גרונד וועלכען אויף ,בעוריזען ק:ין זוכענדוג נוט אפילו ,לאזען
 ,נאטורלוכסטען דעם אפילו פ^רשל^ג, קי_ין ,דאם טהוען זוו

 ם.י- דער פון אבשאפונג דער צו נעשטרעבט נז^ר ה^ט וועלכער
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 צוויןפעלען ניט מעהר שוין קען דער שטימען, פיער פון סטעמע
 נאר קומען קען פראגע דער פון פערענטפערונג די אז ,דעם אין
אויסעניועניג", פון

 טעלעגראפישע די דערצעהלט אפריל. יטען11 דעם און
 פעסט האט רעגירונג "די : פאלגענדעם ״האעאם״ אגענטסטרוא
 רעוואלוציאנערען", די פון דרוק דעם נאכצוגעבען ניט בעשלאפען
 רעגי־■ רער פון שט.ימונג אזא מי אז ספק, א אהן איז עם

 סאצ.יאלדעמאקרא- דער פון טאקטיק פריעדליכע די האט דונג
 אייג- נרויפען קצן רעגירונג דער אויף מאכען געקענט ניט טיע

 דער בי_י ארויסרופען געקענט נאד האט זי ,פערקעהרט דרוק.
 ,נעגנער די פון שיואכקגיט די און איבערציצגונג די רעעירונג

 בענוצען, צו גלצף געזעהען רעאקציע די זיף האט דערמיט און
 פון נעגנער דעם ארויסצושטופען קלאפ פלינקען איין טיט כדי

 איז זאף די ווי אט פעסטונגען. שטארקסטע דינע פון איינע
.פארגעקומען
 דער פארלאמענט אין פאר שלאנט אפריל טען-8 דעס

 זאל פאר, שטעהען וואם פראגען די אז ,מיניפטער-פרעזידענט
 דארף זאף ערשטי; די ארדנונג: פאלגענדי; אין בעטראכטען מען
 קומענדיגער דער אויף דערנאף ביודזשעט, דעם אננעהמען מען
 די טאגעם־ארדגונג דער אויף רוערען ארועקגעשטעלט וועט וואף

קאנסטיטוציע. דער פון רעיויזיע דער וועגען פראגען
 ר5שפיציג? דער וואם ,פערשטעהען נעקענט האט יעדערער

 גע- זיף האט ר^גירונג די .געמיינט דערמיט האט פאליטיקער
 נויטורענדיגע די פערזוכערען מאמענט ערנסטען אזא אין וואלט

 וויפיעל אויף דין, צו דארפען, וועט זי וואם ,טאהן צו פהיהצט
 דורב־ קענען צו פארלאמענט, פון אבהענגיג ניט מעגליך, נאר

 בע־ זצענריג עט , פלענער אייגענע איהרע נאף אלץ פיהרען
 זי .אפאזיציע דער פון דעה די דורף פאל קצין אין גרענעצט

 איינצו- מעגליכקצט די זיף פערזיכערען צו זעהען געמוזט האט
 זאף קיץ אין נאכגעבענד.ינ ניט ,פלאטץ איהר אויף זרף האלטען

 און טרעפען נעקענט נאר זיף האט דאס וואס ,פאל יעדען בצי
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 האט , פאראויסזעהען, נעקענט גאר האט זי וועלכען
 געלר־מיט־ די הענד איהרע אין רעגירונג די מאל א אבער

 זאל רעגירונגם־מאשין די כדי ,האבען דארף זי יועלכע ,לען
 וועל־ ,געפאהר יערער פון ארס זיף זי לאכט דאן גלאט, געהען

 פארטייען די צווישען קאמפף רער בחעגען איהר קען עם בע
 ,אבסטרוקציע יעדע אויסהאלטען דאן קען זי .פארלאמענט אין
 פאנאנדער־ גאר .נויטיג איהר פאר דין זאל דאם יוען ,קען זי

 די ,פעסטע א דאן איז לאגע איהר ,פארלאמענט דעם לאזען
 קאמפף ריק־פארלאמענטארישען דעם אין ווערט אבער אפאזיציע

.שיראך ג^ר
 דעם ווענען פראגע דער אן אז ספק, א אהן גאר איז עם
 פיעל זעהר זעהר ,גע-וענדט זיף האט ביודזשעט פון אננעהמען

 דעם אין אז ספק, א אהן איז עם .קאמפף איצטיגען דעם אין
 געדארפט רעפארמע דער פון אנהעננער אלע האבען מאמענט

 דער־ צו ניט פאל קי_ין אין כדי ,קרעפטען זיך;רע אלע אניוענדיען
 געבען ניט און ,ביודזשעט דעם אננעהמען זאל מען אז לאזען,

 דיט שידאכסטע איהר צובע^יטצען מעגליכקי_יט די רעגירונג דער
. פאנצער אייזערנעם אץ טיט

,געטהאן ניט מען האט אבער דאם
 געשטעלט ווערט מינ.יסטער-פרעזידענט פון פארשלאג רער

 די ,אונטער איהם שטיצען ליבעראלען די אבשטימונג, דער צו
 דער ,פראטעסט קלענסטען דעם אויף נ:ט הויבען סאציאליםטען

 בע־ אפאעציע די ,איינשטימיג מען נגענו א ווערט פארשלאג
"יוארטען", צו של.יסט

 דער ווערט אפריל, ־טען 11 דעם ארום, טעג דרי_י אין
מען. נגענו א ביודזשעט
 די אז ,טראכטען צו העזה גרויסע א געווען רואלט עם

 ד: פערשטאנען קלאר ניט האבען דעפוטאטען סאציאליסטישע
 זיי אז ספק, א אהן איז עם . פראגע דיזער פון בעתיטונג

 דער פון אויפפיהרוננ די אז ,געוואוסט מט בעשטי נאנץ האבען
סאציאלדע- די זין, וועלכע אין פאסטקע, א צו גריןט רעגירונג
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 א^- פרוהער, טאג א מוט נאף .או״וינפאלען מוזען ,מאקראטען
 אפען נאנק מען האט ,ביודזשעט דעם אנגענומען האט מען וער

 געיועסט איהר האט מען און אבסטרוקציע א׳ן וועגען גערעדט
 ניט פארט מען האט אבסטרוקציע די נאר ,אנגעהויבען אויף

פערמאכט, זיף האט פאסטקע ד.י רורכגעפיהרט,
 מאדנער זעלבער דער מוט דא זיף מיר טרעפען וויעדער

 אויבענ־ דעם אין געזעהען שדין האבען מיר וועלכע ערשי״ינונג
 שטו&ע, די דא מיר הערען וויעדער .ארטיקעל דערמאהנטען

 מוט- שארפע יעדע געגען ארענט וו און שלום א אויף רופט וואם
 אויסצומעדען נאד זוכט מען ווי ,דא מיר זעהען וויעדער ; רען

 פאנאנדער־ יעדע און בונדען־חכרים די פון בעאונרוהונונג יעדע
 פון דין וריט נלט מיד יועלען אפשר און שונאים, די פון רווצונג

 און פאקט דעם פון ערקלערונג די זוכען וועלען מור ווען ,אמת
 אין צ:יט דער צו ארומגעטראגען זוף האט וואם ,קלאנג דעם
 מוניסטער-פרע־ דער אז ,פרעסע דער אין און געזעלשאפט דער

 רע- דער וועגען פראגע רו אעעקגעשטעלט אלוון האט זידענט
 איז "עם .טאגעסארדנונג דער אויף קאנסטוטוציע דער פון וווזיע

 זוף האט רעגורונג דו אז צגיטונג, א אין מור לווענען סברה, א
 רגיל אלוון קענוג דער והיל ,דעם צולועב נאר אזוי נעהאלטען

.וואהלרעכט" וועגען פראנע דער אין שלום א צו קומען
 אויסצושטרעקען פערלאנג דעם אין אט נוט מען דארף צו

 דו זוכען שטרעבונגען, פרודלוכע זענע אין קענוג דעם האנד די
 ווען ,מאמענט אזא אין ווארטען״ ״צו נוונונג דער פון אורזאכע

 ארבי_יטערמאםע דער ווען פון און ,ווארטען געטארט נוט האט מען
 צאר־ רעכט מ.יט און—קולות צארנוגע געהערט שוין זוף האבען

 נא־ צום מאכען געלאזען ווועדער זוף האבען "מור—קולות נוגע
 מען דארף איצט ,אויפיוארטען אייער מוט אב האלט .״ !רען

!״ טהאן
 ווען ,טאג דעם אפרול, טען-11 דעם נאר אזוי, צו אזוי

 אנגעהויבען זוף האט ביודזשעט, דעם אנגענומען האט מען
 בוז אויב ,הרשים לעצטע דו פון קאמפף א*ן פערואד ני_יער א

5*
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 אז ,האפען איז ניט וויפיעל געקענט נאף מען ה^ט טאג רעם
 אויף עף פיהרט וועלבער ,קאמפף פארלאמענטאדןשער רער
 מאםענ-דעמאנםטראציעם,וועט פרידליכע פון גרונד ערנסטען רעם

 אבער וו^לט ,רעזולטאטען איז ניט וו^סערע צו בריינגען יע
 ה^פען צו נארעשקעט גרעסטע די געווען ,ט$ג רעם נאף ,איצט
 דער אז ,טאג ווי קלאר נעיו^״ען איז אלעמען פאר ,רעם אויף

 אין פארלאמענט פון אריבער זיף טר$גט קאמפף פון שווערפונקט
 הענגט דעפוטאטען די פון רעדעם די פון ניט אז ,גאסען די
 פון טהעטיגקי_יט רער פון נ$ר ,קאמפף פון רעזולטאט דער ז^ב

 פערהעלט- דעם וו^גען פראגע די .מאסען הונדערט־טויזענדןגע
 פון קאמפף דעם און פארלאמ;;נט אין קאמפף רעם צווישען נים

 אנגע- און בעלניכטונג מיע א בעקומען איצט שוין ה$ט אויסען
,ריכטוגג מיע א ג$ר נומען

 רער אין האט פראגע דיזער אין אז ,דאם איז מו^דנע נ$ר
 אנגעהויבען זיף סאציאלדעמאקראטען בעלעשע: די פון מענונג

 פאליטישע די בעת ,אפר.יל ־טען11 דעם פאר נאף קריזים א
 עם וועלכער מ.יט די, ווי אנדערס געיוען ניט האר א איז לאגע

 צורן, טיט און וו^ף א טיט רעכענען צו זיף אויםגעקומען איז
 די הערשט קאמפף פון וואבען ערסטע די אין .פריהער דרי_י

 פארלאמענטארישער דער איינגעבען זיף וועט עם אז האפנונג,
 זיף האט פםח־צ:יט פון ק^נגרעם רעם אויף שוין אמת, קאמפף.
 געווא- האט וועלכע ,ע ע ר ט ם ע ד רער פון קול רער געהערט

 פארלאמענ- רעם אויף פיעל צו ה^פען ניט זאל מען אז ,רענט
 —נעזאנט ער האט—רעם מ.יט אבגעבען ז.יף וועלען ״מיר , טאריזם

 די זיף ה$ט פוגדעסטווענען פאלק?" דאם טהאן וועט וואס ז^בער
 דאם ר". י "מ די $ט אדום געדרעהט אויפטערקזאמקעט גאנצע
 ,דעמאנסטראציעס פרידליכע מאכען געדארפט ה^ט $בער פאלק

 קאטפף דעם .ווילען אויסדריקעןדן ,פראטעפט דין ארוים־ריזען
דעפוטאטען. די פןהרען געדארפט ה^בען

 פון ארבי_יטער די אבנעהאלטען מען ה^ט כוחות אלע מיט
 ,^נגעקומען גרינג ניט איז ד^ס און ;שטרי_יק אלגעמןעעם א׳ן
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 ווע־ געדאנק רער .קאמפף צום זיףגער.יםען האט מאסע די ווילל
 בעהערשט, אלעמען ביסלעכיולז האט שטרלק אלגעמיינעם א׳ן גען

 האט , ארכלטערמאסען די צווישען אונטען פון זיף אנהויכענדיג
 איין ארלנציהענדיג וולטער און וולטער אלץ פערשפרלט זיף ער

 פערשיעדענע אין ווי זעהען, מיר און צווייטען, רעם נאף ראיאן
 פון ארבלטער טויזענד צעהנדליגע שטרלק א אן הויבען קרלזען

 רער .אויבען פון פיהרער די פון וולזונג שום א אהן ,אליין זיף
 ,דאן אט און ,מעהר און מעהר אלץ זיף פערברייטערט שטרלק

 צו שטאנד אים ניט איז ער אז זעהענדיג אפריל, ־טען10 דעם
 דער נויטיג פאר געפינט , פאלק פון שטימונג די גנגגען קעמפפען
 אויף הסכמה דין געבען צו פארטל דער פון קאמיטעט צענטראל

 איז וועלכער ,בעשלום דעם מוט ,שטרלק אלגעמיינעם דעם
 אומענדע־ איז עם וועלכע צוליעב ניט געווארען ארויסגערופען

 איינ־ גאר פארטיי די האט ,לאגע פאליטישער דעה אין רונגען
 גע- האט ז.י וועלכע ,מיטלען די אונטערגע׳חתמ׳עט איצט פאף

 אבער רערווללע ארגאגיזירען, און צוגרלטען פריהער נאף דארפט
 שטתי־ די פאר פערזיכערען צו אום אויפגעטהאן גארנישט זי האט
 זי צי_יט, לאנגע א פעסט האלטען צו זיף מענליבקי_יט די קער
 אראבגע- איז שטרניק דער .צוגריוטוגגען קלן ג^מאכט ניט האט

 נ.יט פריהער גאר האט קיינעם ווי אזוי ,הימעל פון ווי פאלען,
 רעם פאר נעהמען זיף פארט וועט מען אז איינפאלען. געקענט
 בעיואוסט, פריהער געיוען ניט גאר וואלט עם ווי אזוי שטרלק,

 ענדליף, אויסקומען, קנננען ניט מען וועט ני^ונגהר דיזכן אהן אז
 אזעלכע בעוריזען מאל א מיט איצט זיף וואלטען עם ווי אזוי
 דעם געצדאונגען וואלטען עם וועלכע ,אורזאכען ערנסטע נלע

 אומצובלטען מאל א מיט פארטל דער פון קאמיטעט צענטראלען
.קאמפף־מיטעל דיזען וועגען מלנונג זלן

 גערוארען גללף איז און אנגעהויבען זיף האט שטרלק די;ר
 געיוארפען האכען טעג עטליכע פון פערלויף אין גרוים. ריעלג

 איג- אלע פון העלפט א כמעט מאן, 350,000 ביז ארבילט די
.כעלגיען פון ארבלטער רוסטריעלע



 און שטתיק דער געטראגען האט חאראקטער א פאר רואם
 גאנג רעם אויף ווירקונג דין בעשטעהן גערארפט האט וואט אין
פאסירונגען? די פון

 איבערהויפט, שטתיק אלגעמיינעם א׳ן •ך;גען רעדענדןג
 דרגיערלין ארויסצושטעלען מעגליך פאר געפינען מיר וואלטען

 הערשגגנדע די אויף קאמפף־מיטעל דיזען פון ווירקונגען
.קלאסק

 אלם ,שטרניק רער געהערט ררירקוגגען ארט ערשטען צום
 פעסט און תיטליך אויט דריקען וועלכע ,מיטלען די פון איינער

 דעמאנפטראציע א אלם שטרניק דער — פאלק פון ווילען דעם
 מוןנונג געזעלשאפטליכע די אויף ורירק^ן צו צוועק רעם מיט
קרי_יזען. ^פאזיציאנעלע די פון קראפט די בעורהען צו און

 הילפס א אלם , שטתיק דער—ווירקונגען ארט צווייטער דער
 קירצעריל א אויף ארבניט דער פון אבשטעלונג די דורך מיטעל

 די פון מיטעל איבער׳ן שלאגען צו ,צ:יט לענגערע א אויף אדער
 צווינגען די געלד-נויט אזא פון הילף דער מיט און געלדזעק

.נאכצוגעבען
 הילפס^ א אלם שטר_יק, דער—רוירקונגען- ארט דריטער דער

 ארוים- ,יט';ר-ארמע^2ארב די מלחמה צו צוגרןןטען צו מיטעל
 מיט רעוואליוציע א ארויסרופק און גאם אויף׳ן איהר פיהרען

,באריקאדגנן
 בעל- אין שטתיק אפרילער רעם צו זיך ורענדען מ.יר אז

 מעג־ דריטע די אט אויפשליטיען פל קודם מיר מוזען גיען
,ליכקי_יט

 אנגענו- דא האט מען יועלכע מיטלען, די צווישען אויב
 געפינען ,קאמפף לעצטען דעם מי איועקגע״וארפען דא ,מען
 פריהער מיר הען1ז? שטעלונגען, שטארקע און פעפטע יע מ,יר
 גא- א וועגען פראגי; דער אין שטעלונג פעסטע' אזא אלץ פאר

 יעיוי;גונג דער פון פיחרער די ווי נאבדים ,סען־רעצאלוציע
 שטע־ מינדליכע א מאל אלע פאר מאל איין אנגענומען האבען

 צי_יט גאגצע די שיין דן האבען ,קאמפף־מןטעל דיזען צו לונו.



 דיזען פון טראט א אויף ניט אבגעטראטען ניט קאמפף פון
 ד^ם .לעבען אין דוכצופיהרען איהם געזעהן און שטאנדפונקט

 אלגע־ דעם פאר פריהעד צי_יט א טיט נ$ף ^נגעהויבען זיף ה$ט
 פריעד- ערשטע די פ^רגעקומען דינען עם בעת ,שטרי״יק מענעם
 אין נאף אנגעהויבען האט מען וועלכע , דעמ^נסטראציעס ליכע״
 "גע־ א אויף קאמפף פון אבצוזאגען זיף אורזאכען . מאנאט מערץ

 בארןקאדען, אויף קאמפף א צו איבערצוגעהן און וועג זעצליכען"
 גאג- א מוטה צוגעגעבען האט דיט איין פון סף, א געיוען דינען

 אוים־ האט ער תעלכע אין ,חיל פון דעמאנסטראציעס רעהע צע
 האבען רועלכע און ,ארבי_יטער די צו סןמפאטיע דין נערריקט

 אויפ־ א׳ן אנהויבען תעלבן ארבתטער די אז ,האבען נעל^זט
 , חיל אזא ארויפצושיקען ה$בען מורא רעגירונג די תעט ,שטאנד

 רעת^לוציאנערער דער מיט ^נגעשמעקט שוין זיף האט רואם
 גע־ צו מיליץ די ארויסגערופען האט מען בשעת ;פראפאגאנדע

 רעתאלו־ זינגענדיג שט$דט איבערן אומגעגאנגען איז ,וועהר
 דעמאג־ די מיט ברירערשאפט נעמאכט האט ליערער, ציאנערע

 ארויסגע־ אופנים אלערלץ אויף האט און ארבניטער סטרירענדע
 פא- די האט דיט אנדער דער פון ,סימפאטיע איהר זין וויזען
 איז "עם פאלק, דעם פאנאנדערצוהיצען אויפגעהעדט ניט ליצין

 קארעספאנדענט בעלנישער דער זאנט ,טאקטיק גערועהנליכע די
 ,זניטען מודע פון גאסען די פערצאמען עי ״פ^ררוערטס״: פון

 געהט תאם ,מאסע די מיטלען אלערלין מיט פאנאנדער רעצען
 ארויף זיי פאלען דערנאף און ,צורעק בעשטימטען א ז^הן ארום
 דערגרייכט אויפרענונג די בשעת .ש־וערדען בלויזע מיט איהר אויף
 פראיואקא־ פצענע אויף׳ן ייף בעיתיזען מ$ס, העכסטען צום ביז

 די רעת^לתערען פון שיםערי_י א הערען ז.יף לאזט עם ,טארען
.שיפער?" א מיט דיט איהר פון ענטפערט פ^ליצןן

 שארפען א זעהר ז^נגענומען האבען גאפען־געשלענען די
 געיוען איז עם באריקאדען, ביז דערגאנגען איז עם חאראקטער,

 האט נאכט שטורמדיגע יעדע ,פערתאונדעטע צעהנדליגע פיעלע
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 אין געווען איז אזוי צויהרנ׳עטען עטליכע זיף מיט געבראכט
.שטעדט אנדערע אין אויף אזוי ,בריופעל

 העכפט דער בי_י און דערפאליציי פון אויפפיהרונג אזא בני
 אנ- פארטיי די האט ארבניטער די פון שטימונג אויפנעבראכטער

 בלוטפערגי־ פון פערהיטק צו אום נאד מיהע אלע געויקדעט
 אין פערזאמלונגען גרויפע די אויף האבק א־רענד יעדען סען.

 אננערוענדעט פארטיי דער פון רעדנער בעפטע די פאלקפהויז
 זא־ זץ אז ,ארבניטער די איינצורעדק כח-הדיבור גאנצען זץער
 צוזאמענ־ יעדען אויפצומנידק זעהק און רוהיג האלטען ?יף לק

 אגיטא־ זעלבע די חיל. דעם מיט און פאליצץ דער מ.יט שטוים
 פרעסע. רער אין געפיהרט אויפהערענדיג ניט זיף האט ציע
 לץקק אפריל ־טען13 פון פאלק" "דאס צניטונג דער אין
:מיד

 מוז בלוט אין :קלאר איז רעאקציע דער פון פלאן "דער
 רע־ די פאר אגיטאצי^ אלגעמיעע די נאר ניט דערטרינקען מען

 גרויסע די אלץ פאר פריהער נאר ,קאנפטיטוציע דער פון רויזיע
 פא- בעלגישע די וועלכי; ,ארבניטער-ארנאניזאציע דער פון זאף

 אויסמארק ווילען זיי ,,,פארגענומען האט ציאלדעמאקראטיע
 ער ,צווינגען איהם און בלוטצאפען מיט פראלעטאריאט דעם
.,רחמים, זץער אויף איבערגעבען זיף זאל

 מען רר^לכע אין ,פאסטקע די דין, ניט אבננר ■יועט ״דאס
.אפען איז ,ארנינכאפק אונז רריל

 דעם ,טריט א אויף אבטרעטענדיג ניט ,פאדערקן ״מיר
 דער־ דאס רוילען מיר און ;וואהלרקבט גלניכען , אלנעמץנעם

 איינציגער דער איז דאם דק ,זי_ין ניט זאל עם וואם .גרייכק
 נוי־ איז ררעלכ?נ ,רעפארמע ד^ר צו זיף דערשלאנק צו מיטעל

 אויפהויבוננ גניפטיגיער און מאראלישער דער פאר טיג
 דארף ארבי_יטי^רפארטץ די נאר ,ארבי_יטערמאםע דער פון

 שט^לען ,רעפארמק די צו ז.יף דערשלאכק צו כדי ניט,
 צי_יט א פאר אויפגעבויט האט זי וו^לכק בנין, דעם ריזיקע אין
 אויף איהם צושט^רק אפשר און , יאהרק פיעלע פיעלע, פון
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 הויכען א מיט ארבי_יטערקלאם צום מיר רופען דעריבער און ,לאנג
 אייערע ררעלכען פלאן, בלוט:גען דעם צושטערט ! זיף היט קול:

 דאף , העלדיש חאטש - ניט נעהט !פארגענומען האבען שונאים
 נעשטעלטי אייך האט מען וועלכע ,פאפטקע די אין —אונזיניג
 מעהר ניט רארף מען ,דין ניט זאל עם וראם ,גענאסען

! בלוט קי_ין
 קאמפף? פון אבזאגען זיף דארף מען אז ,דען עם הןןםט״

 י ,!!ניט אופן בשום ,ניט אופן בשום ,ניט אופן ״בשום
 דעמאנס־ די וראו ,דארט דעמאנפטרירען ורעלען ״מיד

 דעמאנפטרירען וועלען מיר ,פערווערט ניט זכינעגן טראציעם
, געוואלט אהן

 , פעררוערט דינען רעמאנפטראציעם די רואו ,"דארטען
 ניט פאל קיץ אויף זאלען זיי ,גענאסען אונזערע מיר בעטען
!שונאים אונזערע האפען אויףוועלכעעם הריגות, די אויף געהען

 פריד־ א ,שטרי_יק אלנענדינעם דעם אנהויבען ררעלען ״מיד
 ררעלען מיר !שטתיק אלגעמיינעם מורא׳דיגען א נאד ,ליכען

!,., קעשענעס די אין הענד אונזערע בעהאלטען
,ישועה״ אונזער איז שטרי״יק אלנעמיינעם דעם ״אין
 פריעדליכען א טראנען דארף שטתיק דער ,בן על

 ^נגענומען ורערט באריקאדען מיט רערר^לוציע א . חאראקטער
 איין פעפט אב איהר שטויסט מען און צרועקמעסיג ניט פאר
. מ^ל אלע פאר מאל

 איבער׳ן שלאגען צו מיטעל א אלם ,שטרי_יק דער בל״בט
 אויב .דעמאנסטראציע א אלם .שטרניק דער און ,געלד־בי״יטעל

 די האבען "גערואלט" פון יק טאקט דער ררענען פראנע דער אין
 בעשטימטען א אן זיף געהאלטען שטרענג פ^ציאלדעמאקראטען

 דער פון איבער געהען מיר ררען ,אבער מיר זעהען ,פרינציפ
 פראגע דער צו ,טהאן ניט טאר מען וראם ,רעם וועגען פראגע
 ניט עפעם איז דא אז ,טהאן יע דארף מען רואם , דעם וועגען

, קלאר אזוי אלץ
 דער פון קאמיטעט צענטראלען פון הסכמה אפיציעלע די
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 4—3 מיט נאר בעקומען שטתיק אלגעמיעער דער ה$ט ,פארטןן
 האט פארלאמענט אין איידער , מאמענט רעם פאר פריהער טעג

 וועגען פראגע די ווערען ענטשלאסען גאנצען אין שוין געדארפט
׳ פערביםענקי_יט רער ב:י קאנסטיטוציע. דער פון רעוויזיע רער
דער בי_י ,קאמפף דער געפיהרט זיף האט עם ורעלכער טיט

 ארוים■ האט רעאקציע די וועלכע ,פעסטקלט וואונדערליכער
אזא פאר אז ,עה־וארטען צו געווען אונמעגליף איז ,נעיויזען
געקענט קוים נאף זיף האט שטתיק דער בעת ,צניט קורצע

 ווירקונג מעכטיגע אזא האבען קענען מען ז$ל ,פאנאנדערהיצען
 צוברעכען אום לאנד, פון עלעמענטען רעאקציאנערע די אויף

 נאבצוגעבען צ^ינגען זיי און רוידערשטאנד פערצוויןפעלטען זייער
 מען וואס פאקט, דער האט אמת׳ן אין און ,פאדערונגען די אין

 פעררראונדערט וועמען רועניג רעיויזיע, די אנגענומען ניט האט
 ,געפיהלט זיף האט עם ;אבהענדיג נעמאבט וועמען וועניג און
 אלגעמיינער דער אויב אז פאר, נאף שטעהט קאמפף דער אז

 דאף מען קען ,נאכצוגענען צ״וינגען צו טיטעל א איז שטר:יק
 משף גרויסען א פון פערלויף א נאף נאר ארויסזעהן ווירקונג דין

 מיט פיהרען זיף און לאנג דויערן רארף שטרי_יק דער ;צ:יט
 מונטערע א איז שטימונג די .איינגעשפארטקי_יט און פעסטקי״יט

 רעעןזיע רער ררעגען פראגע די ווען טאג, זעלבען דעם אין
 געגען 84 פון מעהררריט א ב:י פארלאמענט אין דורף פאלט

 פון ק^מיטעט צענטראלער דער בעשטימט , שטימען 68
 די אין ,וריטער פיהרען מען מוז שטרי_יק רעם פארטץ: דער

 הערט פאלקם־פערזאמלונגען די אויף רעדנער די פון רעדעם
 דעם נאף .קרעפטען איינענע די אין זיכערהעט טיעפע א זיף
 "דער פ^לק": "ד$ם צניטונג די איבער חזר׳ט אפריל טען-19

ישועה", אונזער איז שטר:יק אלגעמ^נער
 דער בעשטימט , אפריל טען-20 דעם ,ארום טאג א אין

שטרי_יק. דעם אויפהערען —קאמיטעט צענטראלער
 מען קען וואס מיט ? זאף דער פון עיקר דער איז וו^ס־זשע

שט.ימונג? דער אין ענדערונג ניבע אזא אט ערקלערען
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 —שטרי_יק דעם וריטער פיהרען אונמענליףצו נעתען איז עם
 סאציאלדעמא־ בעלעשע אננעזעהענע די זיף פערענטפערען

 די צתינגען צו איינגעגעבען זיף וואלט עם איידער — קראטען
 אוים־ ארבויטער די רר^לטען , נאבנעבען זאל זי אז ,בורזשואדע

.הוננער פון געשטארבען
 דעם; וועגען ויכוחים אין אתינלאזען ניט זיף ורעלען מיד

 די וויסען בעסער אליון קענען ,קאמפף דעם פיהרען וועלכע ,די
 האבען דען צו אבער ארמעע. ז\ער פון קרעפטען תירקליכע

 אפריל, טען-20 דעם נאר אמת דיעזען צו געהאפט זיף זיי
 טאג א מוט רעם תעגען מוונונג אנדער א׳ן זיף האלטענדיג

 ניט דאס מען האט דען צו אפריל? טען-19 דעם - פריהער
 זיף האט שטר:יק רער ר ידע י א נאף זעהען פאראוים געקענט

 ,שטר:יק דעם רועגען מוינונג אזא איינמאל מען האט ? אנגעהויבען
 תאם צו און ,איהם אנהויבעגדיג דאפען מען קען תאם אויף טא

 דער אויב אנהויבען, געדארפט איבערהויפט איהם מען האט
 תעלכע קראפט, אריבערדי שמי״ינט בורזשוא די פון תידערשטאנד

? זיי געגען ארויסשטעלען קענען ארבי_יטער די
 שלאגען לאנגען דעם אויף נוט אז , קלאר תערט דא און

 די געהאפט האבען קאפיטאליםטען די פון קעשענע די איבער
 דעם אויף איינפאף, גאר נאר ,בעתעגונג דער פון אנפיהרער
 מאכען נעזאלט האט שטתיק דער תעלכען איינדרוק, שטארקען

 זאל תעלכער ,מיטעל א ז:ין צו אגשטאט .רעגירונג דער אויף
 דער תערט ,אונטערצוגעבען זיף געגנער דעם ן ע ג נ י ו ו צ

 נעזעלשאפט־ די אויף תירקונג פרידליכער א צו מיטעל א שטתיק
 קען מען תעלכען מיט געתעהר, א אנשטאט מיונונג, ל.יכע

.דעמאנסטראציע פרידליכע א ער תערט געגנער, דעם צתינגען
 אז ,גלויבען דער םצענע אויפ׳ן ארוים טרעט דא אט און

קעניג. פון קומען תעט ישועה די
 תאנדער־ זאגט ,תארט״ דאס איצט געהערט קעניג ״דעם

 איז ער אויב ,דערוריזען וועט ״ער :אפריל טען-19 דעם תעלד
:פארטייען״ די צתישען בורר א ארער ,קעניג פאפירענער א
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פאפיר־ א קעניג דער איז ,ארויפנעוויזען זיף ה$ט עם ווי
פון אראם געהט און זין דין פערליערט שפרי_יק דער ,ענער

,געענדיגט זיף ה$ט קאמפף דער פצענע,
 פון אבקלאנגען פערדעמפטע נאף זיף הערען וואו ערגעץ

 די נאף פראטעםפירען וואו ערגעץ שטורם, אויםגעבר$כענעם
 דאף ,צוריק אבטרעטען אונערווארפעטען אזא געגען ארבי_יטער

 זעלבאר דער טיט ,דיפארטןי-דיסציפלין אויבערהאנר די נעהמט
 וועלכער טיט ,דיםציפלינירטקי_יט און אחדות בעוואונדערענדער

 ,קאמפף אין ארויסגעטרעטען איז אלעטאריאט“פ בעלגישער דער
 צענט־ דין פון מאניפעסט דעם איצטער זיף ער אונטערווארפט

,געעעהר דין צונויף לעגט און קאמיטעט ראלען
 בעלנישען דעם פון הויפט־מ^מענטען די דיגען ד^ם אט

 צו דערפון וריט דינען מיר חדשים. לעצטע די פאר קאמפף
 מען וואס פעהלערען, די טיט נאר דורכפאל דעם ערקלערען

 סברות מאכען צו דרי.יםט צו געיועזען וואלט עם , געמאכט האט
 דיבעלנישע פון טאקטיק די אז ,געיוען רו^לט די;ם,וואם וועגען

.חאראקטער אנד^ר א׳ן געטראני;ן יו^לט םאציאל-דעמ^קראטען
 יראם פעהלערען, די ניט זיף פערקלענערען דערמיט נאר

 אונזער געווען איז חאראקטעריזירען זין און געמאכט, ה^ט מען
,אויפגאבע

 דער :איז פאסירונגען בעשריבענענע די פון שלום דער
 וועלכער פארטןן, בעלגישער דער פון עקפטרע-צוזאמענפאהר

 מאי פון טעג ערשטע די אין געוו^רען צוזאמענגערופען איז
 פאר- זגינען וועלכע ; פארלאמענט אין וואהלען די און מ^נאט,
.מאנאט דעם פון סוף צום געקומען

 די אויף געשטעלט האט מען וועלכע פראגע, ערשטע די
 , לאגע פאליטושע די —געווען איז ,קאנגרעם פון בעטראכטונג

 ,פאסןרונגען לעצטע די ווענען פראגע די געזאגט, אנדערם $דער
 ,דעסטרעע פון רעדע שטורמדיגע די הערען ז.יף לאזט וויעדער



 אויפפיהרונג די אויף היטץ מיט אן פאלט וועלכער
 פון שטורם גאנצער א .קאמיטעט צענטראלען דעם פון

 בעוו^־ דער פון אנפיהרער די געגען אויף זיף הויבט צארן
 גע־ די פון איינעם פון כח-הדבור צוציהענדער דער נאר ,גונג

 .געפיהלען צוהיצטע די בערוהיגט ,אנסגנל ,פיהרער אכטעסטע
 דעם אין אונטערגראבען וועלענדיג ניט , אוים ורהט גנם ווי

 טריאוט־ די פון אויגען די פאר מאטגננט שווערען איצטיגען
 ,קאמיטעט צענטראלען דין אין גלוי-בען דגנם שונאים פירענדע

 ,קאמיטעט צענטראלען דעם צו צוטרוי דין קאנגרעם דער ערקלערט
 זעלבען דעם פון אויפרוף ברענגגנדיגגנן דעם פון יםטערט2בעג און

 געזאנג דעם טיט קאנגרעס דגנר פאנאנדער זיף געהט ,אנסעל
 אזוי פונקט לאגגג די לאזענדיג "אינטערנאציאנאלע", ד^ר פון

 בעטראב־ ניט און פריהער, געוו?גזען אה זי ווי ,אונערקלגגרט
 ,ויאהלען די וועגען — פראגע וויכטיגע צורןטע די אפילו טענדיג

,פאר שטעהען וואם
 די אנהויבק געדארפט זיף האבי;ן מאי טי;ן-25 רעם

 פון יבען2אויםקל גערארפט האט מגנן ,פארלאמענט אין וואהלען
 ,דעפוטאטען 14 נאף דערצו און דעפוטאטען העלפט א נכי דאם

 דגנר פון צואוואקס רעם צוליעב צוקומען געמוזט האגגגן וועלכע
,בעפעלקערונג

 טריאומף דעם זיף אין ^כגעשפיג^לט ד^בגנן וואהלגגן די
 אויב פחןד. פון געטאנצט האט וו^לכע רעאקציע, דגנר פון

 (4 66 פארלאמ^נט אין געהאט ^פ^זיציי^ די האט פריהער
 די איצט ה$ט ,דעפוטאטען קלעריקאלגג 86 גענען דעפוטאטען
קלעריקאלגנן די ,דעפוטאטק 70 רייהען איהרע אין ^זיציע

 דעפוטאטען, 31 בעקימען סאציאלדעמאקראטען די האבען 1900 אין
 אפא־ גאנצע די אלזא , 1 דעמאקראטען קריסטליכע די און 34 ליבעראלען די

 סאציאלדעמאקראטען די האבען 1902 אין .דעפוטאטען 66 —צוזאמען זיציע
 און 34 זייערע ביי געבליבען זיינען ליבעראלען די , דעפוטאטען 34 בעקומען

 אפאזיציע גאנצע די אלזא , 2—בעקומען האכען דעמאקאראטען קריסטליכע די
.דעפוטאטען 70 צוזאמען
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 $נשט$ט איצט בעשטעהט מעהרתיט רעאקציאגערע די .96
. 26 פון — מאן 20 צאהל פריה^דינער דער

 פיעל געגעבען האבען פאסירונגען בעלגישע לעצטע די
 סאציאל־ דער אין .פר^סע מערב-אויראפעאישער רער שט$ף

 פאנאנדערגעברענט זיף האבען ליטעראטור דעמאקראטישער
 ריכטיג ניט אדער ריכטיג האבען צו ,פראגע רער ווענען ויכוחים

 טריגען צו רעם, ווענען גענאםען> בעלגישע די געהאנדעלט
 וועגען ,קאמפף פון פארמען יענע אדער די ניט טויגען אדער

 גאטען- א און טהעטיגקלט פארלאמענטאתישע פון בעתיטונג רער
גל. ד. א, רעיואלוציע.

 פון צ:יט רער אין האט וועלכע פרעטע, בורזשואזע די
 קללות אלע גערופען און ליארם א אויפגעהויבען גופא קאמפף

 רעגירונגם- רער פון צושטערערער די פון קעפ די אויף הימעל פון
 זיף האט האריז^נט פ^ליטישער רער אז איצט, האט ,ארדנונג

 פרעה־ שפיעלען צו ז^ננעהויבען , חמארעס די פון ^בגעריעיגט
 דעה אין ים קריז דעם וועגען טהעמא דער אויף ניגונים ליכע

 דער וועגען ,ש־ואכקגיט איהר וועגען , סאציאלדעמאקראטיע
גל. ד. א, סוף איהר פון נאהענטקי_יט
 וויפיעל אויף , רעם רועגען חןדען ניט דא דארפען מיר

 דעה פון כאר דיזען צו צוצושטעהן ,דעם פון רו:יט זגינען מ.יר
 פער־ עם בורזשואזיע. פוםט־פלאפעלענדער און טריאומפירענדער

 דעם נ$ר ז:נען אין האבען זאל מען אויב אז ,זיף שטעהט
 וועלכען ,קלאפ שורערען דעם קלאר מען זעהט ,טאג רליגטיגען

 נצחון בעדלטענדען דעם אוי בעקומען, האבען גענאסען אונזערע
 אויגענבליק־ א׳ן מיט זיף פרעהען נאר .קלעריקאליזם רעם פון

 פאר .פארט״ען אנדערע די פאר איבער מיר ליאזען נצחון ליכען
 בור־ און אינטערעםק בורזשואזע פון פארשטעהער די פאר ,זץ

 מאמענט דעם חאפען "צו פאסט ען פאר ,שטימונג^ן זשואזע
 זיף פון ^בשטופזגן אויגען, די פערמאכענדיג און, תענוג" פון

 זיי וועלכער פון ,צוקונפט אונאנגענעהמע יעני; הענד ביידע מיט
ווי ףי2גל ,איהר פון זיף אבקעהרענדוג בעפחיען, צו זיף האפען



 קיונער אז ,מיעט און קאפ ז:ין בעהאלט רועלכער , שטרוים דער
 שרעק־ ד.י אט געהט־זי, $בער דערורילע ניט. שוין איהם זעהט
 צורוקענדיג אויפהער א׳ן $הן ג^ר פאמעלעף, ,צוקונפט לימן

 פאר מןרי_יטונג גאנצער איהר אין ארוים טרעט און ,זיי צו זיף
 בורזשואזע די פון פרי_י נאר איז וועלכער ,דענקער יזןדען

 צוקונפט, טרויעריגע די $ט זינען אין ה^בענדיג שטימונגען.
 פער־ די אויף מיר קוקען שונאים, אונזערע ערתארטעט תאם

 ורעלכע ,זי_יטען אזעלמן ד^רט געפינען און ,פאסירונגען גאנגענע
 אב־ אימשטאנד זי_ין ניט רויןט און פערשטעהן וועלען ניט וועט

 קאמפף דער אז זי_ין, זאל . בורזשוא קורצזיכטיגער א צושאצען
 וועט שונא דער און—נצחון אזא נז^ף נאר פערשפילט, איז

 אר־ דער פון בילד נרויפארטיגער דער .קרעפטען אהן בלניכען
 דער צו איב^רגעבנהניט אוגכעגרענצטער די;ר פון ,גאניזירטקי_יט

 פון אויפנאבק, דינע פון פערשטאנד קלארען דעם פון אף,ז
 די איז דאם אט — פארטןן־דיסציפלץ, אויפפאלענדער דער

 געשיכט- בורזשואזער א וועלכע מעדאל, דעם פון זי_יט לעקע
 ריעזיגי; די אט ,ב^מערק^ן ניט קען בי^וענונג דער פון שתיבער
 בעתאוסטזיניג־ די אט ,יט2פעםטק אויסגעהאלטענע און ענערניע

 ארמעע הונדערט-טויזענהג^ר דער פון סאלידאריטעט און קי_יט
 און ליכטיגע די איז דאם אט — פר^לעטאריאט בעלנישען פון
 דאס ,פאסירונגק לעצטע די פון דיט הארץ־ערפרעהענדע די

 פון וועלט, גאנצער דער פון סאציאליפטען די ,אונז פערה.יט
 ניט און פ^ראויסזעהונגען שלעכטגג און בעשלוסען אומעחגע

 ה^פנונג רוהיגי;ר און מוטהיג;נר א מיט ,מענליכקגיט די אונז
.אויגען די אין צוקונפט דער קוקען צו דרי_יםט


