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לעקציע צװײטע

 רעװאלוציע אינדוםטריעלע די
 דער און אײנגלאנד אין

טשארטיזם
אן ט פון פל ע ב ר א

i• פאלגן. אירע און ענגלאנד אין רעװאלוציע אינדוםטדיעלע די

— כאראקטער איר — רעװאלוציע אינדוסטריעלער דער ערב באדינגונגען די
 פארגעקומען רעװאלוציע אינדוסטריעלע די איז פארװאס — קאנםעקװענצן אירע

 פאליטישער א פון געװארן באגלייט ניט זי איז פארװאס — ענגלאנד? אין צוערשט
רעװאלוציע?

n. װיכטיקע פאטע די און כאראקטער איר טשארטיםטן־באװעגונג, די 
אנטװיקלונג. איר פון שטופן

קאסף דער :טשארטיזם דעם פאר איינגלאנד אין ארבעטער־באװעגונג די .1
 די אזוי װי — 1832 פון רעפארם די — באװעגונג לודיםטישע די —מאשינען קעגן

 אינטערעםן אייגענע אירע פאר ארבעטער־באװעגונג די אויםגענוצט האט בורזשואזיע
אוען. ראבערמ —

פארטײ די און צװאנו. מאראלן פון פארטיי די :טשארטיפטן־באװעגונג די .2
 פון פעריאד צווײטער דער — קאנװענשאן טשארטיםטישע די — צװאגג פיזישן פון
 דער — טשארטיםטן די פון פראגראם םאציאלע די — טשארטיםטן־באװעגונג דער

טשארטיםטן־באװעגונג. דער פון פעריאד דריטער

j n היםטארישע זײן — טיטארטיזם פון דורכפאל דעם פון אורזאכן די 
באד״טונג.

IV .עקזאמעךפראגן



לעקציע צװײטער דער צו ארײנפיר-באמערקונגען

 און גרוים־אינדוםטריע פון קאפיטאליזם, אינדוםטריעלן פון אויפקום דער
 מאדערנער דער פון הויפט־קלאםן צװיי די פון אויםבילדונו. די און מאשין־טעכניק,

 אמ־ קענען — פראלעטאריאט דער און בורזשואזיע די — געזעלשאפט בורזשואזער
 געשיכטע. איינגלישער דער פון אונטערזוכונג אן דורך װערן געשטודירט כעסטן

 געװארן געשאפן זיינען עם אזוי װי װייזן, צו באצװעקט קאפיטל איצםיקער דער
 איז װאם גרוים־אינדוםטריע, פון אנטװיקלונג דער פאר באדינגונגען נויטיקע די

 פארא װאס קאפיטאל״, פון אנזאמלונג ״אורשפרינגלעכער דער פון פראצעם דער י-עװען
 װירקונגען םאציאלע און עקאגאמישע פארא װאם און אנגענומען האט ער קורם

 אוים־ מיר װעלן װייטער, רעװאלוציע. אינדוםטריעלע די באא״נפלוםט האבן עם
 מאםן־באװעמנג פאליטישע גרויםע די אלם טשארטיזם, פון כאראקטער דעם פארשן

 ציל זיין פאר געשטעלט מאל ערשטן צום זיך האט פראלעטאריאט דער װעלכער אין
קלאםךאינטערעםן. איעענע זיינע אין מאכט פאליטישער דער פון פארכאפונג די

 װי אכט, אין נעמען לעזער דער דארף ט״ל, צוױיטן דעם דורכארבעטן ב״ם
 בורזשואזיע דער פון איינפלום דעם פון באפרייט זיך האט ארבעטער־חלאם דער אזוי
 דארף ער קלאםן־אקצוע. זעלבםטשטענדיקער פון נויטװענדיקײט די באגריפן און

״ן און אוען ראבערט פון אידעאלאגיע די עקזאמינירן  ארבע־ דער אויף א״נפלום ז
 באראקטעריםטישע די אויןז אפשטעלן םפעציעל אויך זיך דארןנ ער טער־באװעגונג״

 דער אויף אויך װי טשארטיזם, פון פעריאדן דר״ די פון יעדעו־ז פון איענשאפטן
 דעם פלאטפארם, פאליטישע זייער צוגעט״לט האבן טשארטיסטן די װאם װיכטיקײט,

 אין טשארטיםטן, די צװישן אונטערשיידן אויך דארף םטודענט דער טשארטער.
 הויפט־ די באוועמנג, טשארטיםטישער דער פון צוזאמענשטעל פארשידנארטיקן דעם

 זיי- װאם טענדענצן, (די טאקטיק און פראגראם דער איבער מיינונגם־פארשידנקײטן
הארנעי). און א׳בר״עז א׳קאנאר, לאוועט, דורך פארטראטן נען

 אעדוםטריעלער דער אויפמערקזאמק״ט םפעציעל פארדינט טײל דריטן דעם אין
 אומשטענדן די אט א״נגלאנד; פון װעלט־מאנאפאל עקאנאמישער און אויפשװאונג

 פארגל״ך א ארבעטער־אריםטאקראטיע. דער פון פאזיציע די פארשטארקט עם האבן
 כ-אראקטער רעװאלוציאנערן דעם פון פארשװינדונג דער צװישן װערן געמאכט דארןן

 פעריאד) נאךטשארטיםטישן דעם (אין ארבעטער־באװעגונג איינגלישער דער פון
 (װי באװעגונג יענער אין פאו־ איצט קומט יװאם ראדיקאליזאציע־פראצעם, דעם און
 עקזאמינירט אויך דארפן עס און ),1926 פון גענעראל-םטר״ק דער באװיזן האט דאם

פראצעםן. צװײ די פון אורזאכן די װערן

 װעגן ענגעלס און מארקס פון מײנונגען די שטודירן לעזער דער דארף לםוף
קלאס. ארבעטער ה״נטיקן דעם פון באװעגונג דער פון לעקציעס די און צשארטיזם



 רעװאלוציע אינדוםטריעלע די
 דער און אײנגלאנד אין

טשארטיזם
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רעזולטאטן אירע און רעװאלוציע אינדוםטריעלע די

רעװאלוציע אינדוסטריעלער דער פון באראקטער און באדינגונגען

 גרינטלעכער א דורך אױפגעקומען איז ארדנונג קאפיטאליםטישע די
 םא־ אלטע די און פרארוקציע פון סיםטעם אלטער רער פון אומגעשטאלטונג

 צײטן פארשײדענע אין פארגעקוטען איז ענדערונג די אט באציאונגען. ציאלע
 לאפיטאליםטישע מאדערנע די איז אײנגלאנד אין לענדער. פארשיידענע אין

 אנגענומע; דארטן און לענדער אנדעדע אין װי פריער אנטשטאנען םיםטעם
 אי; זיך האט יארהונדערט טן18 פון םור בײם פארמע;. גרויזאטסטע אירע

 אויף אינדוםטריע לאפיטאליםטישע די אנטװיקלען אנגעהױבן אײנגלאנד
 פון פלאץ דעם פארנעמען אנגעהויבן האבן מאשינען — מאםשטאב גרויםן א

 פאר ארט דעם אפגעטראטן האט ענגלאנד אגריקולטורעלע רי האנט־ארבעט,
 פראלעטאריער. פון קלאס א אויפגעקומען ס׳איז ענגלאנה אינרוסטריעלער דער
 געװאי־ן איינגעשטעלט זיינען עם שטעט, נײע גרויםע אױםגעװאקםן זיינען עם

פארקער־מיטלען. נײע
 פ־ן טריאומר דעם פאר נויטיק געװען זײנען באדינגונגען יפארא װאם

 לןאפי־ פון אנװעזנהײט די )1 פראדוקציע־שטײגער? קאפיטאליםטישן דעם
אנװעזנ־ די )2 ;אונטערנעמונגען אינדוםטריעלע גרויסע אװעקצויאזן טאל
 פראדוקצי׳׳ך די פון אויך ״פריי״ — ארבעטם־קראפט ״פר״ער״ פון הײט

 פארבינדונגע; בײדע די אז פארשטענדלעך, ערד־אייגנטום. פון און טיטלען
 זײ ;קלאפ אײן מיט מאם נויטיקער דער אין געװארן נעשאפן ניט זיינע;
 האט מאףקס װאם פעריאד, א פון משך אין גראדנװײז אנטװיקלט זיך האין

 אנזאט־ אורשפרינגלעכער אדער פרימיטױוער דער פון פעריאד דער אנגערופן
קאפיטאל. פון לונג

פונדעםט־ געװען, ניט איז אנזאמלונג פרימיטױוער פון פעריאד דער אט
 בורזשוא־ װי אנטװיקלונג, רייךעקאנאטישע און פרידלעכע גלאטע, ק״ן װעג;,

 אויפ־ דער פארקערט׳ פונלט באשר״בן. צו אים ליי האבן היסטאריקער זע
 ״די רעװאלוציע, םאציאלער א פון געװארן באגלייט איז קאפיטאליזם פון קום

 געשיכטע דער אין באקאנט איז װאם רעװאלוציע, בלוט־דורשטיקםטע םאטע
(מארקם.) מענטשהײט״. דער פון

 דעם אין קאלאניעם פון פלינדערונג און פארכאפונג די באהאנדלען בײם
 גע־ מארקם האט אנזאטלונג, קאפיטאליםטישער פרימיטױוער פון פעריאד

:שריבז
 אויסראטונג די ;אםעריהע אין זילבער און גאלד פון אנטדעקונגען ״די
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 פארשקצאפונג זייער פאצן, צאצ א אין ארט־געבידטיקע די פון
 דעד פון אנהויבן די ;שאכטעם רי אין באגראבונג זייער — אנדערע אין

 1םי פארװאנדצונג די ;איםט־אינדיעם די פון בארויבונג און פארכאפונג
 דער געװען זײנען װאם נעגערם׳ פון זאפאםן די פאר םטאנציע א אין אפריקע

 אינ־ די געװען זיינען דאם $ט — שקצאפךהאנדצ רעם פון מאטעריאצ רויער
 ערא דער פון באגינען ראזעװן דעם כאראקטעריזירט האבן װאם צידענטן,

 פרא־ אידעאצע די געװען זײנען דאם פראדוקציע. קאפיטאציםטישער פון
 (עצע־ אורשפרינגצעכער פון הױפט־םאסטארן די געשאפן האבן װ$ם צעםן,

 יאר־ זיבעצנטן דעם פון םווי ביים איינגצאנד, אין אנזאמצונג... מענטארער)
 קאצאניא־ דער אין קאנצענטרירט געװארן סיםטעמאטיש זיי זיינען הונרערט,

 פין םיםטעם מאדערנע די םיםטעם, הוב נאציאנאצער דער םיםטעם, צער
 גראד נעװיםן א ייז פראדוקציע. פון םיסטעם מאדערנע די און שטייערן

 דער אין בײשפיצ, צום װי, קראפט ברוטאצער אויוי געשטיצט זיך זײ האבן
 דער אויו» געשטיצט זיך זײ האבן צוזאמען אצע םיםטעם. קאצאניאצער

 ארגאניזירטעד און יזאנצענטרירטער דער אויףי שטאאט, דעם פון מאכט
 פעאדא־ פון אומװאנרצונג די סטימוצירן צו כדי געזעצשאפט׳ דער פון קראפט

 פארקירצן צו כדי און פראדוקציע, קאפיטאציםטישער און פראדוקציע צער
איבערגאנגם־פעריאד״.*) דעם

 געמוזט ה^ט זאמבארט, װערנער װי פראפעםאר, בורזשואזער א אפיצו
 װייצ מערב־אײראפע, אין אויפגעקומען איז קאפיטאציזם דער אז אנװײזן,

 אומברחמגותדיקער דורך געװארן. צעראבירט איז װעצט דער פון פערטצ דריי
 האנטװערקערײ פון רואינירונג דער און פױערטום דעם פון עקספראפריאציע

 גע־ פארװאנדצט האנטװערקער זעצבסטשטענדיקער רער און פויער דער זיינען
 בא אײגנטום איינציק װעטעם ארבעט, זוכן װאם פראצעטאריער אין װארן

ארבעטם־קראפט. זײער אין שטײט
א: גישט רעריבער איז אנזאמצונג אורשפרינגצעכע אזױ־נערופענע ״די

 ^פגעגט װערט פראדוצירער דער װאו פראצעם, היםטארישער דער װי דערש
 וױיצ פארם, ״אורשפרינגצעכע״ אן ־<ןן נעמט זי פראדוקציע־מיטצען. די פון
 פארן דורכגעמאכט װערט װעצכע פאזע, אורשפרינגצעכער דער צו געהערט זי

 דער פאר אוכזמיטצבאר קאפיטאציזם, פון געשיכטע דער פון אנהויב םאמע
 קא־ דעם אייגנטימצעך איז װאס פראדוקציע־מעטאד, דעם פון איינפירונג

פיטאציזם...
 געקענט ניט האט ארבעטער, דער פראדוצירער, אוממיטצבארער ״דער

 צוגע־ זײן צו אויפגעהערט ניט האט ער ביז פערזאן אייגענע זײן אויפגעבן
אדער פאר^באק שקצאף, דער זײן צו אויפגעהערט ה־סט ער ;צאדן צום בונדן

,1928 אונװיין, און אללען באנד. ערשטער ״קאפיטאל׳/ מארקם קארל *)
 פאבלי־ אינטערנעשאנעל און ,1930 םעריעם), (״עװערימען״ דענט מ. י. .832־3 ז.

 װאם אויםגאבן, יענע צו זײנען ״קאפיטאל״ בוך אויפן אנװייזונגען די שערם.
אויםגאבן. אײנגלישע די אין זייטלאך די פון אויםשטעל זעלבן דעם האבן
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 ניט קומעז זײט, צוױיטער דער נ£ון אבער, פערזאן... אנדער אן פון משכון
 זײ בא האט מען ביז פארקױםן זיך מארק אין פערזאנען באפרײםע נײע די אט

 עקזיםטענץ־באװארעניש;, אלע און פראדוקציע־מיטאען אלע אװעסנערױבט
 דע־ פון געשיכטע די צוגעשטעאט. זיי האבן אינםטיטוציעם אאטע די װאם

 די אין פארשריבן איז א״גנטום) זײער אװעסנעמען (דאס עקםפראפריאציע
 פון בוכשטאבן מיט מענטשהײט דער םון (געשיכטע־ביכער) בדאניקעם

פײער״.*) און באוט
 אויף געזעלשאפט דער אין באציאונגען פעאדאאע די פארבייטן דאס

 פאר ארענדע־פארמער קאיינעם ךעם פון פארשװיגדוננ די קאפיטאאיםטישע,
 אי״' זיך האט פויערטום׳ דעם פון עקםפראפריאציע די פארמער, גרויםן דעם

 ;יארהונדערט פופצנטן דעם פון םוף בײם װי פרי אזוי אײנגלאנד אין געהויבן
 םפעציעא געװען עם איז יארהונדערט אכצגטן דעם פון שלום בײם אבער
 אפגע־ מען האט 1760 ביז 1710 פון פעריאד דעם אין פארשפרײט. ברײט

 אפגע־ מען האט 1843 ביז 1760 ׳פון בשעת לאנד אר,ער 335,000 שאאםן
 ביישפיא, צים לאנד־באזיצער, אײננאישע די אקער. מיאיאן זיבן שלאםן

 אין װאא־אינדוםטריע דער פון אנטװיקלונג שנעאער דער פון משך אין האבן
 פארטרייבן צו פראפיטבאר מער פאר געהאלטן י^רהונדערט זעכצנטן רעם

 פאשע־ אין אקערבוי־ערד גוטע פארװאנדלען צו און ב^ךן דעם פון פויערים די
 האט שעפםן״, פון איינגעשלונגען װערן ״מענטשן שעפסן. פאר אאנקעם
 די געשטיצט שטארק האט שטאט דער .1516 אין מאר טהאמאם געשריבן

 געזעצאעכע זײ געבן דורך באדן פױערשן ־עם אפשאיםן צײם לאנד־באזיצער
 גע־ די פון היאה דער מיט װ. אז. א. ״פאראאמענט־אקטן״, דורך םאנקציע,

 זײער אאם זיך פאר גענומען פריצים די ״האבן געשריבן, מארסס האט זעצ;,
 באפעלקערונג״. דער צו געהער^ האט װאם באדן, דעם פרױואט־אייגנטום

 גיין און שעפםן פאר פלאץ טאכן געדארפט האבן פויערים פון מאםן גרויםע
 יפארם־ קאיינע פון אײגנטימער 180,000 די פון ארבעט. זוכן שטעט די אין

 איי יארהונדערט טן17 דעם פון םור ביים אײנגלאנד אין באלעבאטישקײטן
שפעטער. יאר הונדערט מיט געבאיבן ניט קיינער פאקטיש

:געשריבן האט טאינבי היםטאריקער דער
 צוױשך דעם פון משך אין געשיכטע אונדזער ניט װיים װאס מענטש ״א
 פארגע־ איז אויםראטונגם־מאחמה גרויםע א אז זײן, משער זיך קען פעריאד

 פאראורזאכט האט װאם רעװאלוציע, םאציאאע שטורמישע א אדער קוטען,
צװייטן״.*) א צו קאאם אײן פון איבערגאגג דעם

 פויערים טויזנטער אװעקגעריםן האבן דאח* אין ענדערונגען טיפע די אט
 אינדוםטריץ. דער פאר אויךארבעטער פון ארטײ אן געשאפן און באדן דעם פון
 אאטע די פון רעשטאעך אאע פארניכטעט האט װאם אגראר־רעװאאוציע, די

געמײנדע־באד;), אי; באאעבאטישקײטן די (צוטייאט דאר^־אינםטיטוציעס

.792 ז. ״קאפיטאל׳/ מארקם *)
 לאנדאן, רעװאלוציע״, אינדוםטריעלער דער װעגן ״לעקציעם טאינבי, אינאלד *)

.36 ז ,1903
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 ענדערונג די בארן־באארבעטונג, אינטענםױוע די אנטוױקלען צו געהאצפן האט
 תבואות, די בייטן פון םיסטעם דער אויךז םיםטעם דרײ־פערױיקער דער פון
 פון געװען אויך איז זי פאשינען. לאנדװירטשאפטלעכע פון אײנפירונג די

 פאר טאר? הײמישן דעם פון אױםשפרײטונג דער פאד װיכטיקײט גרוים
 שטיק זײן אן געהאלםן יפעםט זיך האט פויער דער װי לאנג אזוי אינדוםטריע.

 עי װאם זאכן, די פון טייל גרעסטן דעם פראדוצירט אלײן ער האט לאנד׳
 האט לאגע די אט מארק. אויםן וױיניק זײער געקױפט און געדארפט האט

 גע־ ס׳איז פױערטום. דעם פון עקםפראפריאציע דער מיט ;עענדערט זיך
 לאנר־ די בעת אינדוסטריע פון פראדוהט; די פון פארברויכער צאל די װאקםן

 סחורות, מאם גרעםערער א איז אלץ געװאו־ן זײנעז פראדוקטן וױרטשאפטלעכע
מארק• פארן פראדוצירט װערן װאם

 ,1899 אין געשריבן אענין האט פױערטום״, דעם פון צעשמעטערונג ״די
 ארעמערע די צװישן קאפיטאליזם. פארן טארק הײמישן דעם ״באשאפט

 זײעד פאר (זאכן געברױך־ארטיקלען פאר מארק דער זיך צעװאקסט שיכטן
 װײניקער פארברױכט פראלעטאריאט דארפישער דער באנוץ). אייגענעם

 קװא־ ארעמערער אן פון פראדוקטן פארברויכט און פויעה טיטעלער דער װי
מער״. קויפט ער אבער ברויט), אנשטאט קארטאפל (װי ליטעט

 צװאנגם־ ז״ער פויערים, מיטעלע פון קלאם דעם פו; פארשװינדונג די
 םון אױםשפרײטונג די שטויס מעכטיקן א געגעבן האט עקספראפריאצ־ע׳

 אײ.-* טאסךנאכםראגע א געשאפן גלײכצײטיק און טארק ה״מיש; דעם
 און ארבעט־צעטײלונג די געװארן פארגרעםערט איז דערפיט ;םחװ־ות

 כיאש־• און גרוים־אינדוםטריע דער פון זיג דער געװארן פארשנע^ערט כ׳איז
 גרױםע די געװען איז פראצעסן אלע די אט פון רעזולטאט אײן נעריע.

 אויב־ פון װיכטיק״ט דער אין און עקםפארט־האנדל דעם אין פארגרעםערונג
טערק. לענדישע
 אוז שפינערײ אין דערפינדונגען צאל א — רעװאלוציע טעכנישע די

 פאר־ האט — דאמוײמאשין דער פון דערפעדונג די םפעציעל און װעבעריי
 היסטא־ בורזשואזע טאשיךפראדוקציע. צו איבערגאנג דעם אויםבאשטימט

 הױך־טאלא:־ פון ארבעט צופעליקע די אלם דערפינדונגען באטראכטן ריקער
 מערםטנטייא ;ריכטיס נישט אבער איז דאס פערזענצעכקײטן. טירטע
נױטװענדייןייט;. סאציארע און עקאנאטישע פון דערפ־נדונגען די זיך נעמען

רעװאלוציע אינדוםטריעלער דער פון רעזולטאטן

 דעי אין ענדערונג געװאלטיהע א פאראורזאכט האבן פאשינען רי
אײנגלאנד. פון ארדנונג םאציאלער גאנצער

 אין געשריבן ענגעאם האט — פאשינען פון אײנפירונג דער ״פאר
 דורכגעפירט רױ־שטאו» רעם פון פארװעבונג און פארשפינונג די איז —1845

געשפונען האבן טאכטער און פרוי ארבעטער. דעם פון הײם דער אין ;עװארן

— 10 —



 הא:ן װעבער־פאמילעם די אט פארװעבט... האט מאן דער װאם גאדן, דעס
 געקעני, האבן און שטעט, די פון װייט ניט דערפער, די אין מערםטנם געילעבט

ל־ינען... זייערע מיט אויםקומען פיין גאנץ
 און פרומען צוריקגעצױגן, א געפירט ארבעטער די האבן אופן דעם ״אויף
 װי בעסערע, א סך א געװען איז לאנע כיאטעריעאע זייער און לעבן פרידלעכן

 זיי איבערארבעטן, געדארפט ניט זיך האבן ױי נאכפאלנער. זייערע נא
 פארדינט דאך און געגלוסט, זיך תאט זיי װיפיא מער געארבעט ניט האבן
 געזונטער פאר צײט פרײע געהאט האבן זײ באדערפעגישן. ז״ערע פאר גענוג

 דער־ א איצײן זיך פאר איז װאם ארבעט, אן פעלד, אדער גארטן איז ארבעט
 פארװײ^ונגען די אין אנטיימעמע; געקענט דעם חױן א נאך האבן און האלונג׳

 דע־ איז געװאקםן זײנען קינדעױ זײערע שככים... זײערע פון שפילן און
 אין ע^טערן זײערע ארויםגעהאלפן זעיצטן באויז און רארױ־לופט, פרישער

אײנגלאנד אין ארבעטער־קלאם דעם פון <אגע די :(ענגעלם ארבעט״. רער
).1־2 ז. ,1844 אין

 ראדיקאל אומ׳טטענדן די זיך האבן מאשין דער פון דערשיינען נייטן
 (דער ״שפיךדזשעני״ די — דערפינרונג ערשטע די שױן נעענדערט.

 אזויפ•^ מא? זעהם פראחצירט האט — )1764 אי; הארקרײװם פון פינדן
 און דערפינדוע נייע יעדע האט אופן דעם אויף שפינראד. אלטע די װי

 צאצ די און ארבעטער, צאיצ באשטימטע א איבעריק געמאכט פארפו^קאמונג
 זיך טיט האט מאשינען פון אײנפירונג די שטייגן. איין אין געהאצטן האט

ן פײנ^עכן כםדרדיקן דעם געבראכט האנט־ארבעט. פון פא̂י
 מער קיין פון ניט װיים — געשריבן מארקם האט — װעאטנעשיכטע ״די

 אייננ־ די פון אונטערגאנג שטוםנװײזער דער װי ספעקטאקצ ־ארצרײםנדיקן
 יארן צענדליקער געדויערט האט װאם פראצעם, א װעבערס, האנט־לם ישע5<

 ״קא־ (מארקם׳ ".1838 י^ר צום געװארן פארענדיקט פוילשטענדיק איז און
).461 ז. פיטאל׳,

 אי! געװארן אריינגעצױגן זײנעז קינדער און פרויעץ צאק גרעםערע אלז
 האט פאבריק־פראדוקטן אויױ נאכפראגע װאקסנדיקע די פאבריק־ארבעט.

 עקםפלאטא־ גרעםערער און גרעםערער אלז צו קאפיטאלסטן די ־ערמוט־קט
 דאס נעװירקט אויך האט ריכטונג זעלנער דער אין ארבעטער. דעם פון ציע

 טע:י דער אין און מאם פולפטער דער אין מאשינען די אויםצונוצן שטרעבן
 רעװאאוציע טעכנישער פון פעריאד ד־עפ אין װײא צייט׳ קורצסטער לעך

 דער געברויך. פון ארוים און געװארן פארעלטערט שנעצ טאשינען זײנען
 ניט שעה. אכצן און זעכצן ביז געװארן פארקי^ענערט איז ארבעטם־טאג

:דעם װעגן )283־4 ז. (ז. ״קאפיטאל/ אין געשריבן טארקם האט אוטזיםט
געשיצעכט, און ע^טער פון נאטור, און שטייגער־צעבן פון נרענעצן ״א^ע

 פון אלײן באגריפן די אפי^ו געװארן. אפגעשאפט זײנען נאכט, און טאג
 אלטע די אין א״נ־פאך אזוי געװארן פארמוצירט זיינען װאם נאיט, און טאג

 I860 װי שפעט אזוי אז צעשװאומען, אזוי געװארן זײנען געזעץ־ביכער,
שארפ־ תילמודיסטישן אטתן באנוצן געדארפט ריכטער איינגילישער אץ ״ואאט
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 ‘איו נאכט איז װאס דעם װעגן אנטשײדונג געזעצצעכע א אחיםצוגעבן זין
ארגיעם״. זײנע געפײערט האט קאפיטאל דער טאג. איז װאם

 אין באשעפטיקט ןגעווע יןשו זיינען טער̂ע צארטםטן דעם פון קינדער
 אר־ צולאזן פון אפגעהאיצטן ניט זיך האבן קאפיטאליםטן די ;פאבריקן די

?ינדער. יאריקע פינף» און פיר בעטן
 קינדער אז דערקלערט, װערט פאבריק־קאמיסיע א פון באריכט א אין

״ אז בעטן, די פון װערן ארױםגעצויגן אױפזעער די פון פצעגן  גע־ פצעגן ז
 טראגנדיק נאקעט, פאבריק, דער אין בייטשן מיט און קצעפ מיט װערן טריבן

 גע־ קלעפ דורך זײ פון האט מען 5וױםי און הענט׳ די אין סאיידער זײערע
 דער בא איינשצאםן פונדעסטװעגן זיי פלעגן פארטרײבן, שלאח דעם פרױאװט
 אז איבער, :יט באריכט זעאבער דער אויםגעשעפט. פולשטענדיק מאשין,

^פן נאכן קינה אײן ש ײנ  אויפן אויפגעשפרונגען איז מאשין דער בײ א
 די מאכן געפרואװט אויגן פארטאכטע מיט נאך און אויפזעער, פון געשרײ

 ;געגאעען ניט איז אליין מאשין די כאטש ארבעט, זיין פון באװעגונגען
 פארקריכן פילעגן ארבעט, דעד נאך אהיים גיין צו מיד צו קינדער, די װי

פן, ד^רטז און יאוױל פון פעק הינטער ^ ש  מיט זיי פלעגט מען און א״נ
 פלעגן קינדער הונדערטער װי ;טעקםטיל־פאברילןן די פון ארויםי^גן קיעפ

 קײן מער האבן ניט פשוט פלעגן זיי אז אויםגעמוטשעט, אזוי אהיים קומען
שצאפן. אװעקפאלז און עםן צו כוח

 זיך האט רעװאלוציע אינדוםטריע^ער דער פון אנטװיק^ונג דער מיט
 אר־ די פון אומזיכערקײט מאטעריעצע די פארגרעםערט אומגעהױער כםרר

 דעד פאר שרעק אין געי!עבט שטענדיק הא.ט הײם־ארבעטער דער בעטער.
 פאברילר דער פאבריק. דער פון װערן אײנגעשאונגען װעט ער אז נעפאר,

 קריזיס א פאר מאמענט יעדן צוגענרײט זיין געדארפט אויר ה**ט ארבעטער
 דער פון פ?יען דארפן װעט ער װען םאשינען, די יפון פארפוצקאמונג אדער

פאברי?.
 געגאנגעז אויך איז רעװאאוציע אינדוםטריעלער דער מיט האנט אין האנט

 אר־ די װאו צענטערם, אינדוםטריעיצע און שטעט גרויםע די פון װאוקס ־ער
 ק?ײנע אין אײנגשאפט, און נט5ע גרעםטן דעם אין געלעבט האבן בעטער

 האכן פארברעכן און פראםטיטוציע שכרות- חורבות. און קברים־שטיביעך
 שרעקצע־ פון ב^דן פרוכטבארן חגם אט אויף פאנאנרערגעבליט שטארק זיך

 פאר ארעםטירט א״נגלאנד אין טען האט 1805 אין נויט. און דחקות כער
 שפעטער, יאר 20 מיט אבער ;פערזאנען 4,605 פארברעכנס קרימינעלע

 ‘צ^ די שוין איז באפעםטיסט, געהאט שוין זיך האט קאפיטאיליזם דער װען
 זיינע דערגרײכט האט קאפיטא^יזם איינגאישער דער .14,737 ביז געשטיגן
 פארהונגערונג און פארארעמונג גרעםטער דער פון חשבון אויפן זיגן ערשטע

 אין פויערטום רואינירט א פון גרונט דעם אױף קיצאם, ארבעטער דעם פון
קא^ניעם. די אין און אײנגצאנד
 נײעד דער פון אויפבוי דעם און אינדוםטריאאיזירונג דער פון װעג דער

אונטערשײדט םאװעטן־פארבאנד אין געזעילשאפט־ארדנונג סאציא^יםטישער



 קאפיטא־ די געגאנגען איז עם װעאכן אויךי װעג דעם פון פונדאמענטאא זיך
ארדנונג. איםטישע

 אזעצכע מאוכה פראלעטארישע די באזיצס הינזיכט דער אין ״װײא
 _ די האבן. ניט קענען און ניט האבן מאוכות בורזשואזע די װאם פארצוגן,

 קרעדיט־ און פארקער־ נאציאנאאיזירטער דער אינדוםטריע, נאציאנאאיזירםע
 האנדי׳ אינעראעכער דער און האנדא אױםאענדישן פון מאנאפאא דער װעזן,
 צוגאבי פון קװאאן זײנען אאץ דאס — מאוכה דער פון רעגואירט װערט װאם

ט^ן,  פיז אינדוסטריע די אנטװיקאען צו װערן גענוצט קענען װעאכע קאפי
 געקענט ניט קײנטאא האט אאנד בירגעראעך איינציק ?יין װאם אאנד, אונדזער
 פאר טעגאעך ניט איז װאס אנטוױקאונגם־װעג, דער איז דערפאר קריגן...

 אי!ע אויף גע?וקט ניט מעגאעך, און אפן יע מאוכות, קאפיטאאיסטישע די
פראבאענ־ען :(סטאלין טאוכה״. פראאעטארישער דער פאר שװעריקײטן,

אעניניזם.) פון
 םאװעטן־ דעם פון אינדוםטריאאיזירונג דער פון פאאגז די זיינען װאס
 םא־ דער פון היאף דער מיט ? פויערים און ארבעטער די פאר פארבאנד

 פאי־ װירטשאפטן פויערשע קאײנע די װערן אינדוםטריע ציאאיםםישער
 אונטערנע־ אאנדװירטשאפטאעכע םאציאאיזירטע ריזיקע אין װאנדלט

 בא־ שױן 1931 םוףי צום האבן װאם — םאװכאזן און קאאכאזן — טונגען
 קוא־ נאנצן דעם פון פראצענט 79 און פארטם די פון פראצענט 62 טראפן

 די געמײנט האט קאפיטאאיזם פון אנטװיקאונג די בשעת באדן. טיװירטן
 םא־ דער האט פויערים, די פאר אײדן גרעםטע די און פארארעמונג נרעםטע

 א פױערים די פארזיכערט סאװעטךפארבאנד איז אויפבוי ציאאיסטישער
 גאײכן קייז ניט האט װאם װאויאזײן, קואטורעאן און מאטעריעאן פון שטופע

געשיכטע. זײן אין
 שקאאפך װעגן רײדן םאציאא־דעמאקראטן די און װעאט־בורזשואזיע די
 װאו־ם ריזיקער דער איז אמתן דער אין אבער םאװעטךפארבאנד, איז ארבעט

 םיםט׳ד א מיט האנט אין האנט געגאנגען װירטשאפט םאװעטישער דער פון
 ן א ארבעטער. די פון אעכנם־באדינגונגען די אין פארבעסערומ םאטישער

 אוטגעהער־ דערגרייכט ארבעטאאזיקייט די האט אענדער קאפיטאאיםטישע די
 אפגעשאפט פואשטענדיק זי איז םאװעטן־פארבאנד אי; ;צאאן ריזיקע טע

 דע־ דורך נעװארן פאראורזאכט זיינען װאם שװערירןײט;, געװיםע געװארן.
 פארשנעאערן צו כדי קאפיטאא־אינװעסטמענטס ריזיקע מאכן פון נויטיקײט

' פון פארװאנדאונג דער דורך און אינדוסטריאאיזאציע דער פון גאנג דעב  י
 קאאעהי• ריזיקע אין פויערים־װירטשאפטן צוריקגעשטאנענע צעשפאיטערטע

 פאי־ דערפאאגרײכער דער נאך װערן באזײטיקט װעאן װירטשאפטן, טיװע
פאא;. יאר פינף דעם פון ענדיגונג

 ט;19 דעם פון אנהויב דער !אײנגאאנד צו אומקערן זיך אאמיר נאר
 געביט דעם אויח רעװאאוציע טעכנישע א געבראכט אויך האט יארהונדערט

 אאקאמאטױו סטעפענסאנם און 1815 אין דאטח־שיף (פואטאנם פארקער פון
).1829 אין
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 װאפ מענטשז׳ א פון פע; דער פון באשרײבונג א אונטן דא גיבן מיר
 דאמןז־ ערשטער דער פון דורכפאר דעם װעגן צײם׳ יענער אין נעלעבט האט
קאנאל. ענגאישן דעם איבער שיףי

 איז פארזאמאט זיך האבן שטעט ארוטיקע די פון אײנװאױנער ״די
 ־ער־ און רעדער די פון גערױש דעם פון פארגאפט ברעג, אויפן מאםן גרויסע
 זיך האבן װעאכע פײער־צונגען, און פינקען די פון אנבליק ביים שראקן
 האט פאקא אומגעװײנאעכער דער אט קוימען. דעם פון געריםן

 פאר־ און בליקץ, אלעמעם פון פארפאלגט װערנדיק כװאריעס, די געשניטן
שטײ !פײער !פײער :אלארם־געשרײען װעג. זײן אויףי שרעק שפרײט

 דער־ פאנטאסט־שע די אט נאכגעפאאגט האבן הונטגעביאן און רעם־גלאקן
צוגעפאאן״. איז נאכט די ביז ׳טײנונג

 ערשטער דער קעגן פאדאורטיילן די געװען זײנען קוריאז װײניקער ניט
 צוריב אז ,1835 אין דערקלערט אראגא געלערטער בארימטער דער אײזנבאן.

 פון איבערגאנג פלוצימדיקן רעם טונעאן, יפון טעמפעראטור נידעריקער דער
 אונגעךאנטצי;־ קריגן לייכט שװיצן, װאם מענטשן, די קענען היץ, צו חעלט

 װאס צוגן, צװיי װען אז געהאלטן, האבן אנדערע װ. אז. א• קאטארן, דונגען,
 װעט אנדערע, די אײנע פארבײגײן זאלן ריכטונגען געננזעצאעכע אין פארן

 קע־ רייזנדע אלע אז צוזאפענגעפרעםט, אזוי װערן צוױי די צװישן אופט די
 פרן פעריאדן אאנגע די צוגעשריבן האבן פויערים די װערן. דערשט־קט נען

 צום שלאק און אומגליק אנדער יעדער און קארטאפא־קראנקהייטן דעגנס,
אאסאמאטױון. די פון רויך

 און שטערונגען אלע אויח געקוקט ניט געזיגט אבער האט מאשין די
 אינדוםטריעלע די שוין איז יארהונדערט טן19 פון מיטן צום פאראורטײלן.

 דער דאנק א פארענדיקט. פולשטענדיק געװען איינגאאנד אין רעװאאוציע
 ענגלאנד ארבעטם־פראדוקטיװיטעט. די נעװאקםן אומגעהויער איז מאשין

 דאפ װעאט״. דער פון ״װארשטאט דעם אין מער אלץ פארװאנדלט זיך האט
 — קאפיטאאיםטן די פון פראפיטן די הײםט דאס — ד״כטום נאציאנאלע

 אלע אנטװיקאט אויך אבער זיך האבן גלײכצײטיק געשטיגן. געװאלטיק איז
 קא־ פון כאראקטער אנארכיש; דעם דורך בעבוירן װערן װאם װידערשפרוכן,

 טיפע רעגאטעםיקע אנטשטאנען זײנען קאפיטאליזם ־פון זיג מיטן פיטאדיזם.
 געזעאשאפט־ פריערריקע אלע ).1847 ,1836 ,1825( קריזיםן דױערנדיקע און

 רע־ אינדוסטריעאער דער פון געװארן צושמעטערט זײנען באצ־אונגען יעבע
 און מײםטער צװישן באציאונגען פאטריארכאלע אדטע די דועגן ױאלוציע.

 דער צװישן תהום דער רייד. קײן זײן געקענט ניט מער שוין האט נעזעאן
 צום געװארן ארויםגערופן איז װאס פראלעטאריאט, דעם און בורזשואזיע

טיפער. און ברײטער אאין געװארן איז רעװאאוציע, דער דורך אעבן
 פון אויפטריט ערשטן דעם באטראכטן צו איבער גייען מיר איידער ראך

 מיר מוזן געשיכטע, פון סצענע דער אויו» פראלעטאריאט אײנגלישן דעם
רעװאלוציע אינדוםטריעלע רי איז פארװאם :פראגן צװיי אונטערזוכן
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 לאנד? אנדער איז עס װעלכן א אין ניט און אייננלאנד אי; פאמעקומען
 רע־ פאליטישער א פון געװארן באגלייט ניט רעװאלוציע די איז פארװאס
? װאאוציע

 פארגעקומען רעװאלוציע אינדוםטריעלע די איז פארװאס
אײנגלאנד אין צוערשט

 פארגעיןומען איז רעװאלוציע אינדוסטריעלע די װאם עם, קומט װי
 ראסךאײגנ־ און נאציאנאלע די צוליב עם איז אײננלאנד? אין צוערשט

 אידעאליםטי־ םך א װי פאלקם־כאראקטער, אײנגלישן דעם פון טימלעכקײטן
 װאם דערפאה אפשר אדער ! ? גאויבן םאכ; אונדז װילן היםטאריקער שע

 אירע פלינדערן דורך רייך װערן צו לאנד ערשטע דאס געװען איז אײנגלאנד
 נישט װעט דערקלערונג די אויך קאפיטאל? ריזילו! אנזאמלע; און תאלאניעס

 אייראפע אין געװען זיינען יארהונדערט טן17 און טן16 אין גענוג. זיין
 קאלאניא־ א פירן אנגעהויבן האט װאם איינגלאנד, װי לענדער, רײכערע סך א

 ארן שפאניע מערב־אײראפע. אין שכנים אירע פון שפעטער פאליטיק לע
 נאך האלאניאל־טאכטן גרויםע געװען שױן זיינען ביישפיל, צום פארטוגאל,

 רעװאלו־ אינדוםטריעלע די איז פארװאם יארהונדערט. טן17 און טן16 אין
 װאם דאם, איז דעם פאר אורזאך די ? פארגעקומען ניט דארטן צוערשט ציע

 ניט נאך איז האנדל־קאפיטאל און האנדל קאלאניאלן פון אנטװיקלונג די
 באזיץ קאלאניאלער קאפיטאליזם. אינדוםטריעלן דעם באשאפ; צו :ענוג

 אײ־ דעם פון אנטװיקלוננ קאפיטאליםטישער דער פאלן אלע אין ניט העלפט
 אונטער־ קען האנדלם־סאפיטאל פון אנטװיקלונג רי מוטערלאנד. ראפייאישן

 זי איז אךאוךפאר־זיך 1אבע פראדוקציע־פארהעלטנישן, אלטע די גראבן
 באזונדערע די פראדוקציע. פון םיסטעם נײע א שאפן צו בכוח ניט נאך

 א אלם אנטשטייט װאס ארדנונג, עקאנאטישער דער פון פארם קאנקרעטע
 פראדוקציע״ די אן אפ היינגט קאפיטאליזם, קאמערציעלן פון רעזולטאט

 האנדלס־קאפיטאל. דער זיך אנטװיקלט עם װען צייט, דער אי; פארוזעלטענישן
 געשטערט האבן ב״ צ. שפאניע, פון רײכטימער קאראניאלע געװאיטיקע די

 פעא־ די פארשטארקט האט דאם װייל אנטװיקלונג, קאפיטאליםטישע איר
 דער בלויז אויםגעלעבט. פאקטיש שױן זיך האבן װאם באציאונגען, דאלע

 או; שפאנישע די פון רײבטימער גרויסע די פון בענאםן האט פעאדאליזם
 קירכע׳ קאטוילישע די מאכט, ?עניגלעכע רי — קאלאניעם פארטוגעזישע

 מיט בארירונג אין געקומען זיינען װאם באאמטנטום, פעאדאלע גאנצע דאם
 לײכטע די אױםגעלןליבן בעםער האבן פעאדאלן שפאנישע די קאלאניעם. די

 די אנטװיקלען צו איידער קאלאניעם די דורך רײך װערן צו מעגלעכקייטן
 זײ בא איז ארבעט פראדוקטױוע ;לאנד אײגענעם זײער פון װירטשאפט

 קורץ, באשעפטיקונג. נידעריקער און מיאוסער א פאר פאררעכגט געװען
 ־װי געפירט, האט שפאניע אין האנדלם־קאפיטאל דעם פון פארטשריט רער

דער פון פארשטארקונג א צו קלינגען, ניט זאל דאם טאדנע
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 דעם צו ניט אופן בשום און ארדנונג פעאראלער אונטערג״ענדילער
 א איז האילאנד געזעלשאפט. קאפיטאי^יםטישער נייער דער פון געבורט

< צװייטער שפ  דער־ האט װאס לאנד, דאם געװען איז האלאנד ביי
 דער נאך האנדלם־טאיט און קאלאניאלע א א?ם אויבערהערשאפט די גרייכט
 קאלאניאצע הא^ענדישע די איז ?כתחי^ה פארטוגא^ און שפאניע פון ירידה

? טי ^י  אין מאנופאקטור פון אנטװיקאונג דער מיט פארבונדן אײנג געװען פ
 אינחםטריעאע קײן פארגעקומען ניט דארטן איז פונדעסטװעגז גופא. לאנד

האט פאליטיק קאילאניא^ע האלענדישע די 5װ״ ? פארװאם רעוואלוציע.
 פרא־ פון באזים אורשפרינג^עכן דעם מיט פארבינדונג איר פארלארן בטלד

 פאר געלוינט מער זיך האט װאוכער״ און צװישנהאנדיצ ריינער דער דוקציע.
 קאמעײ פון אגטװילןלונג איינזייטיקע די איז דעריבער האאאנד. רייכן דעם

 קאפיטאאים־ דער פון געװארן באגלײט נ־ט האלאנד אין לאפ־טאליזם צ־עיל;
 אנט־ איר כעשטערט נאך פארקערט, און, פראדוקציע־אנטװיקאונג טישער

װיקצונג.
באראק־ אנדער אן גאר אנגענומען פאםיחנגען די האבן אײנגלאנר אין

 פאליטיק קאיאניאלע איר פירן צו אקטיװ אנגעהױבן האט אײנגלאנד טער.
 קעגן קאמף דער פארענדיקט פאקטיש זיך האט עם װי צײט זעצבער רער ארום

 פ^ר־ איז רעװאלוציע בורזשואזע די היים. דער אין פעאדאציזם אבסאאוטן
 די קעגן קאמה דעם (אין יארהונדערט טן17 דעם פון מיטן אין געקומען

 גע־ ניט איינגלאנד אין פעאדאליזם דער האט דעריבער םטוארט־הענינן).
 האנדיט ?אלאניא^ן דעם פון פרוכט די אצײן שניידן שפאניע, אין װי קענט,

 קאלאניאלן דעם מיט געװארן פארגרעסערט איז װאם קאפיטאל, ענג^ישער דער
 איז באזים איר פון כוח זעלבםטשטענדיקער אלם דערשינען ניט איז רײכטום,

 אנט־ זײן אין שטופע פריערדיקער פארהעלטניםמעםיק א אויוי פראדוקציע.
 אין געװארן ארײנגעצויגן האנדלם־קאפיטא? אײנגאישער דער איז וויקאונג
 האבן יארהונדערט טן17 דעם אין אינדוםטריע. דער מיט באציאונגען איינגע

 קאפיטא־ אינדוםטריע. דער אין װעג זייער געפונען קאפיטאלן גרויםע שוין
 די געװארן לאנג שוין זיינען הויז־אינדוםטריע און מאנופאקטור ?יסטישע

א־ דער איז בײשפיא, צום וױ פראדוקציע, םון פארמע; כאראקטעריסטישע א  װ
 כםדר זיך האט װאם האנדלם־לאפיטאל, דער האט נאכדעם אינרוםטריע.

 דרוק אונטערן און מערק נייע פון דערעפענונג דער דאנק א פארגרעםערט,
 אין װײטער אלץ ארײנדרינגען אנגעהױבן קאנקורענץ, אױםאענדישער פון

 פראדוקציע־צװייגן, די אי; איניע ערשטער דער אין און אינדוםטריע דער
עקספארט. דעם מיט פארבונדן זיינען װאס

 צוזאמענגעבראכן איז געזען, ה^בן מיר װי אימפעריע, האלענדישע די
 די און האנדיל ק^אאניאלן איר צװישן צוזאמענהאננ ניט־גענוגנדיקן דעם פון

 האט מאכט קאלאניאלע פראנצויזישע די טוטערלאנד. ךעם אין אינדוםטריען
 פון װאוקס דער אײנגלאנד• צו פלא־ו '^פטרעט; געמוזט אורזאבן צוליב אויך

 אײ־ אין פראדוקציע קאפיטאליםטישער דער צװישן פארבינדונג אײנגער אן
האנדל, אויםילענדישן זײן און אנטוױק^ט׳ פרי זיך האט װאם ^אנד, גענעם
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 פאר־ שנעצע די פאראורזאכט און פארצוג גרויםן א אײנגלאנד געגעבן האט
?אפיטאל. אינדוםטריעלן און הענדלערישן פון װאנדלונג

פאק־ געאגראפישע אויך אכט אין נעמען נ$*ך מיר דארפן אויםערדעם
 דער ברעג־ליניע, גינםטיקע איר אינדזצ, אן אלס לאגע אײנגלאנדם — טארן

 ׳5לםוו און לאנד, אין פארקער־מעגלעכקײטן באקװעמע די קלימאט, מעםיקער
 קייאז• און אייזז פון אוצרות אנטדעקטע לענדער אנדערע אלע אין װי פריער די

 מיציטע־ אײנגלאנדם באפעםטיקן געהאלפן אויך האבן נאטור־פארצוגן די אט
 און איטאליענייטער דער פון צוזאמענברוך מיטן אויבערהערשאפט. ר״שע

 ים״ שטיענדיקער דער מיט ראלאניאי^־הערשאפט, ׳טפאניש־פארטוגעזי׳פער
 די געװען לאגע אײנגלאנדם איז האלאנד, און פראנקרײך פון װיכטיקײט
 אירע פון האפנם די צו ים־װעגן די באהערשט ה$ט זיי װײא גינםטיקע,

 יבשה׳ דער פון אוטאטאקירבאר האלאנד. און פראגקרײך — ?אנקורענטן
 ארמיי׳ אן אױפצוהאלטן םיטען גרויםע אויסגעבן געדארפט ניט זי האט

 פון אויפבוי דעם אויףי קאנצענטרירן געקענט זיך און געטאן, עם האבן זיי װי
 םיי פאציטי?. קאלאניאי;ער פון װאפן מעכטיקםטער דער פלאט, שטאר?ן א

׳טטאנדפונקט. קאמערציעלן דעם פון סײ מיליטערישן, פון

 געװארן באגלײט ניט רעװאלוציע אינדוםטריעלע די איז פארװאם
רעװאלוציע? פאליטישער א פון

 מיטן אין איינגלאנד אין פארגעקומען איז רעװאלוציע בורז׳טואזע די
 געבראכן געוהנן לאנג שוין איז פעאדאליזס דער יארהונדערט. טן17 פון

 מאכט די אנגעהויבן. זיך האט רעװאלוציע אינדוםטריעלע די אײדער נאך
 יארהונדערט טן18 פון איינגלאצד אין דעריבער איז רעזשים אלטן דעם פון

 רעװאלוציע אינדוםטריעלע די פארװאם אורזאך׳ די געװע; ניט װייט ׳טוין
 רעװאלוציע. פ?]ליטי׳טער א פון באגלייטונג דער אן פאםירן געקענט האט
 איז רעװאלוציע אינדוםטריעלע די אז פונדעםטװעגן, ניט אבער מײנט דאס

 פונקט געזעלשאפט. דער פון לןלאםן ע5א פאר פארצוגן גלײכע פון געװען
 געװאח פארטריין איז װאם פויער, עקםפראפריאירטער דער !פארקערט

 רואינירט זיינען װאם האנטװערקער, און הויז־ארבעטער דער ערר, זיין פון
 עקםפלוא־ ברוטאל איז װאם לוין־ארבעטער, דעד מאשין, דער דורך געװארן

 האבן זײ — קאפיטאליזם אינדוםטריעלן ׳טטײגנדיקן דעם פון געװארן טירט
 װעלכע ענדערונגען, די מיט צויפרידנשטעלן זיך אורזאך קײן געהאט ניט

 אנגע־ פראטעםט זייער האט אנהויב אין אבער פארגעקוםען. זײ ארום זיינען
אקציעם• ספאנטאנע פון פ^רם א בלויז נומען
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II.

 די און באראקטער איר טשאדטיםטן־באװעגונג, די
אנטװיקלונג איר פון שטופן װיבטיקםטע

 טשארטיזש פארן אײנגלאנד אין באװעגונג ארבעטער די
לודיט־באװעגונג די — מאשינען קעגן קאמף דער —

 צוױיטן פאדגעקומען צוערשט זיינען פראטעםט־האנדלונגען םפאנטאנע
 אינדוםטריעלע די דורך ז״נען זײ האנטװערקער. די און הויז־ארבעטער רי

 זיי פון און לעבנם״׳עטײגער אלטן זייער פון געווארן אװעקגעריםן ענדערונגען
 יאדהונדערט טן18 דעם פון יארן לעצטע די אין געליםן. אטשטארקםטן

 אנטשטייענדיקער דער קעגן קאמף פארצװײפדטן א אנגעהויבן זײ האבן
 געמאכט פאבריקן, אונטערגעצונדן מאשינען, צעשטערט פאבריק־םיסטעם,

 קאפיטאליזם דער װעלבע מאםן, די פון אויםברוכן די אט װ. אז. א. רעװאלט;,
 אנגענומען האבן נויט, און עלנד פון תהום גרעםטן אין אריינגעשליידערט האט

װייטער. און 1811 יאר רעם פון מאפשטאבן ריזיקע
 היים־ארבעטער, און מלאנות) (בעלי קוסטארן טויזנטער צענדליקער

 פלאנמעםיקע א אנגעהױבן האבן ן, ט ם י ד ו ל נאמען אונטערן באװאוסט
 די פאבריק־רעװארט;. ארגאניזירט און *) מאשינען פון מאסךצעשטערונג

 גע־ דער קלאםן. באזיצנריקע די אויוי מורא א אנגעװארפן האט ראװעגונג
 דענקט, טען אוטפאקאנט. איז ״לודיםט״ טערמין דעם פדן אפשטאם נױער

 האט װאם פאך׳ בײם װעבער א לו־ נעד געװיםן א טיט טאן צו האט עס אז
 ארויםגעבראכט און זאקן, שטיקן צו מאשין א פיצלעך אויוי צעשמעטערט

 דער איז 1811 אין געטאן״. האט לוד װאם טאן װעל ״איך :װערטל דאם
 מאשינען װען פארבאנד. געהײמער מעכטיקער א װי אויפגעטראטן לודיזם
 צעטעלע, א איבערלאזן מאשין־ברעכער די פילעגן געװארן׳ צעשטערט זײנען

 באפעלן די אויףי געװארן געטאן איז ארבעט די אז געשטאנען׳ ס׳איז װאו
 בא־ ניט אויך זיך האבן לודיםטן די לוד״. ״קעניג א־ער לוד״ ״נעד פון

 די פאר קעמפן געפרואװט אויך ־אבן זײ ;טאשינען ברעכן מיט נוגנט
 ןכקע קאמף א אנגעפירט האבן זײ װעגן. אנרערע אויוי ארבעטער־אינטערעםן

 און מארק־פלעצער די אױף קומען פלעכן זײ שפייז. אייױ פרײזן הויכע
 זיי װאס פרייזן, די םאר םחורה זײער פארקויפן צו הענדלער די צוױנגען

 זײ םון אװעקצונעמען געםטראשעט זײ האבן — ניט אויב דילטירט. האבן
 הײזער די אין ארײנדרינגען אויך זײ פלעגן אפט בחנם. אינגאנצן םחורה די

 פון נאמען דעם אין געלט־שטיצעס זײ פון געפאדערט און לייט רײכע די פון
 געװיינטלעך זײנען געגנטן פארשײדענע די אין ארבעטער די לוד״. ״קעניג
שטימונגען. זײערע אױםגעדריקט האבן װאם לודיםטן רי צו פרײנטלעך געװען

 פאבריק־ ארן מאשינען פון צו׳סטערונג דער קעגן געזעץ ערשטע דאם *)
.1769 אין א״נגלאנד אין געװארן ארויסגעגעבן איז געב״דעם
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łi ניט זיך, פארשטייט האבן, רעגירוינג זייער און קצאםן באזיצנדילע 
 1812 אין ?ודיםטךבאװעגונג. דער צו גלייכגילסיק פארהאלטן זיך צעקענט

 שולדיקע די טוים מים באשטראפט װאם געזעץ׳ א געװארן ארויםגעגעבן איז
מאשינען. ברעכן אין

 דער עס האט געזעץ דעם איבער דעבאט; פארלאמענטארישע די בעת
 דעם קעגן רעדע ליידנשאפטלעכע זײן געהאיטן בייראן לארד פ^עט באריםטער

:דערקלערט האט בייראן ,)1812 ,27 (פעברואר געזעץ
 אין פארבראכט האב איך װאם. צײט, קורצער דער פון משך ״אין

 ;גװאלט־אקט פרישן א אן שעה 12 קיין אװעק ניט איז נאטינג־האמשײר,
 מיר מען האט אפגעפארן,• דארטן פון בין איך װאם טאג, דעם אין און

 געװארן צעבראכן דארטן זיינען פריער אװנט א; מיט אז איבערגעגעבן,
 אוים־ ניט און וױדערשטאנד א אן געװײנטלעך, װי און — װעב־שטואן 40

 אן נעמען אקטן רי אז צוגעבן, מוז מען כאטש און ברעכער... די געפינענדיק
״ אז לייקענע;, ניט אבער מען קען כאראקטער, געפאר־דראענדן א  זײנען ז

די :נויט אוםדערהערטער פון אוםשטענדן פון געװארן פאראורזאכט
 האנדלונ־ זייערע פאר זעצן טענטשן אומגליקלעכע די װעיכעד מיט עלשנות,

 ריזיקע א טרייבן געקענט האט נויט גרויםע די בלויז אז באשטעטילט, גען,
 באגײן צו ארבעטזאם, און ערלעך פריער געװען זיינען װאם מענטשן, צאל

 דער און פאמיליע זײער פאר אלײן, זיך פאר עקסצעםן געפערלעכע אזעלכע
 שטאט די איז דערמאנט, האב אין װעלכער װעגן צייט, דער אין געמײנרע.

 אפטיילונגען. מיליטערישע גרויםע מיט פארפלײצט געװען קרייז דער און
 און פארזאמלט, ריכטער די באװעגונג, אין געװען איז פאליצײ גאנצע די

 מיליטערישער ציװילער דער פון מיטלען אלע האבן פונדעםטװעגן
 אין ארבעטער... ארױםגעװארפענע די גארנישט.... — צו געפירט מאכט

 אױפהאלטונג די אז געגלױבט, האבן הערצער... זײערע פון נארישקײט דער
 גרע־ םון זיינען מענטשן ארעמע ארבעטזאמע די פון װאוילשטאנד ;־ער און

 אײנצלנע צאל קליינער א פון בארײבערוע די איירער װיכטיקײט סערער
 און נעפערצעך , פארצװײםאט המון, א מענטשן די רופט איר מענטשן...
 די אט בארואיקן צו װעג אײנצילער דער אז דײנקט, איר און ;אומ־ויסנד

 קעפ... איבערפליםיקע אירע פון צאל א אפצוהאקן איז מאכינע פיל־לעפיקע
 דער איז עם ? המון א צו האבן מיר װאם פארפליכטונגען, רי םיר װײםן
 — הײזער אײערע אין דינט און פעלדער אײערע אויףז ארבעט װאם המון,
 — ארמ״ אײער רעקרוטירט און פלאט אײער צוזאמען שטעלט װאם

ך פאר געמאכט האבן װעלכע  גאנצער דער קעגן שטעלן צו זיך טעגלעך א״
 און פארנאכלעםיקונג װען אײך, קעגן שטעלן אויך זיך קענען און װעלט

 רופן מענטשן די קענט איר פארצװײפלונג. צו געטריבן זײ האבן אומגליק
 שטי־ די אפט זײער אויס דריקט המון א אז ניט, פארגעםט נאר המון, א

 פארא װאם מיט דערויף אנװייזן נאך איך מוז דא און פאלק, דעם פון מונגען
 אייערע היאףי שנעלע שיקן צו געװאוינט שטענדיק זייט איר גרײטקײט

נויטבא־ די װאם צייט דער אין קריגם־פארבינדעטע, נויטבאדערפטיקע
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 באראט גאטס אויף» איבער איר צאזט לאנד אייגענעם אײער פון ו־ערפטינןע
 דערפון, צענט^ א םומע, ?לענערע א סך א צדקה־אנשטאלטן... צו — אדער
 געמאכט און גענוג זײן װא^ט פארטוגא^... אװעקגעשיינקט האט איר װאם

ת?יה. דער און באיאנעט דעפ פון בארמהערציקײט די איבעריק
 האצב״ איבערישן דעם פון מלחמה־פ^אץ דעם בארײזט האב ...איך

 פראװינצז אונטערדריקטע סאמע די פון צא̂י א אין געװען בין איך אינז^,
 ניט־קריםטלעכע דעםפאטישע םאמע די אונטער קיינמא? נאר טערקיי, פון

 האי איך װאם נט5ע נאמענצאזן אזא געפונען ניט איך האב רעגירונגען
 קריםטצעכן א פון הארץ סאמע דעם אין צוריקגעקומען בי; איך זינט געזען
 אומטעטיקײט פון הדשים נאך ? רפואות אייערע זיינען װאם. און י!אנד.

 דערשיינט אומטעטיקײט, װי ערגער נאך זײען װאס טעטיקײט, חדשים און
 פון הײל־מיט? פאטענטירטער זיכערער דער — װארט, גדויםע דאש ענדלעך

 טויט טאג... צו היינט ביז דראקא פרן צייטן די זינט מילוכה־ראקטױרים איצע
 זיכערער דער און אומגערעכטיקייט ביוטיקער דער פון אפגעזען (שטראף)...

 אין טױט־שטראפן גענוג ניט איר האט צי געזעץ, דעם פון פרוכטלאזיקייט
 שטראף־ אייערע אויף בלוט גענוג ניט נאך קילעפט ? געזעץ־ביכער אײערע
 עדות־ און הימי! צום ארויף זא? עם פארגיםן נאכמער דארפט איר אז ביכער,

 פאר־ און פארהונגערטער א פאר רפואות די דאם זיינען אײך?... קעגן זאגן
?״ באפעלקערונג צװ״פלטעד

 אפגעשיקט איז מיליטער געװארן. אנגענומען נאטירלעך איז געזע־ו דער
 טויט־ דורכפירן אנגעהײבן האט מען מאשיךברעכער, די ל,ענן געװארן

 ארײנ־ און צודיםטן) אכצן געהאנגען 1813 אין מען האט יארק (אין שטראפן
 אונטערדריקט איז באװעגונג די ארבעטער. די צװישן שפיאנען געשילט
שפעטער. יארן סיט אויפגעלעבט װידער האט זי נאר געװארן,
 פראלע־ דעם אין רעװאאציאנער געװען ניט איז ^ודיםטךבאװעגונג די
 פארצװייפ^ונג פון אױםברוך אן געװען איז זי װארט. דעם פון זין טארישן
 דורך געװארן רואינירט זײנען כע5װע מאםן, קציינבירגעראגכע די צװישן

 איז עם שנאה באינדע װעמעם און רעװאלוציע, אינדוםטריע^ער דער
 די מאשין. די פיינט, אויגשיינילעכן סאכי/ג דעם קעגן געװארן געװענדעט

 ניט און צייטן״ אלטע ״גוטע די צו אומלןערן געװאאט זיך האבן ^ודיםטן
 ארדנונג געזעילשאפט^עכער נײער א פאר קאטף שום קיין װעגן געטראכט

אזעצכן. אלם רעזשים קאפיטאליםטישן קעגן אדער

 עקםפלואטירט בורזשואזיע די — 1832 פון רעפארםי די
אריעטער־באװעגונג די

 באפרייאוננ דער צו װעג דער געװען ניט איז מאשינעךברעכעריי די
 אנט־ צו מער ץ5א געװענדעט זיך האט װעלכער ארבעטער־לן^אם דעם פון

 טרײר פון ארגאניזירונג די און םטרייקם װי קאמף־מעטאדן, שידענערע
אײ־ אויםקעמפז געדארפט מען האט שי^אכטן ביטערע און ?אנגע ױניאנם.
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 ארגאניזירן צו זיך רעכט דאם געװאונען האבן ארבעטער אײנגצישע די דער
 דעם אין שארף םפעציעצ געװען זיינען קאטפן די אט ױניאנם. טרײד אין

 געקומען איז װאם ?ריזים, דעם פון משך אין ,1822 ביז 1815 פון פעריאד
מצחטות. נאפאצעאנישע די נאך

 די אפיצו אויםנענוצט בורזשואזיע די דעםאצט האט יארן צאי א פאר
 בור־ די צװעקן. אייגענע אירע פאר ארבעטער־באװעגונג אויפװאכנדיקע

 ל־8וי אצטן דעם פון רעפארם א פאר געקעכיפט דעטאלט האט זשואזיע
 װעצכע פארצאמןגנט, איץ פארטרעטערשאפט א געגעבן איר האט װאם רעכט׳

 דעי• צאנד. אין באדײטונג װירטשאפטצעכע איר אנטשפראכן ניט האט
 און צאנד־באראגעז די פון װערקצייג א געװען אײנפאן־ איז פארצאמעגט

 בעת אויםגעװא?סן זיינען װאם שטעט, נײע די מאגנאט;. קאלאניאיע די
ויז פארטראטן. געװען נישט זיינען רעװאצוציע, אינדוםטריעצער דער  די ב̂י

 דעס פון אנהייב בײם נאר געדיכט־באפעצהערט, אכזאצ געביטן, דארפישע
 שטים־- געהאט האבן אומבאװאוינט, פוצשטענדיק כמעט יארהונדערט ט;19

 אנװעזנ־ דער אין געװארן אפגעהאצטן זיינען װאצ־מיטינגען געװיםע רעכט.
 ארז מיטינג דעם געעפנט אצײן האט װאס װײצער, איינציק; אײן פון הײט

 צװינגען צו כדי פארצאמענט. אין מיטגציד אלם דערוױיצם געזעצצעך זיך
 האט װאצ־רעכט, דאם רעפארמירן צו פארצאמענט צאנד־באזיצערישן דעם

 באזונ־ ארבעטער, די פון שטיצע די געװינען געפרואװט בורזשואזיע די
 פון רעבט דאם געװאונען 1825 אין האבן װאם ױניאנם, טרײד די דערם

 פאר־ זיך צײט געװיםער א פאר האין ױניאנם די עקזיםטענץ. יעגאצער
 ארבעטעו־ די פון ״ױכיאנם רי באװעגונג, פאליטישער דער מיט אײניקט

 פון באאיינפצוםט שטארק ױניאנם, פאציטישע די אט מיטצ־קצאםן״. און
 אין געװארן געגרינדעט זייקח פאריז, אין 1830 ױצי פון רעװאצוציע דער

 פאר־ אבער דארפן מיר שטעט. אנדערע םך א און בירמענגהאם, לאנדאן,
 ארבעטער־ דעם פון מינדערה״ט קציינע א איז דעמאצט אפיצו אז צייכענען,

 ראדי?אלע די אט בורזשואזיע. דער מיט בונד דעם קעגן געװען קלאם
 The Poor צײטונג, צאנדאנער דער ארום גרופירט זיך האט מינאריטעט

Man’s Guardian װאם מענטשן), ארעמען דעם פון באשיצער (דער 
 גע־ ״נישט ערשטע די פון איינע ,1895 ביז 1831 פון דערשינען איז

 ארויפגעצײגט האט 1819 פון געזע־ן (א צייטונגען, איינגצישע שטעמפצטע״
 אוממעגצעך כמעט האט װאם צײטונגען, אויף שטעמפצ־שטײער הױכן א

 האט מענטשן״ ארימען פון באשיצער ״דער ;ארבעטער־פרעםע אן געמאכט
 דערשינע; איז נומער יעדער און שטייער דעם באצאלן צו אפנעזאגט זיך

 רעכײ פון מאכט די אומגעזעצצעך, ״ארויםגעגעבן אויפשריפט: אן מיט
גװאילט״.) פון מאכט דער אנטקעגנצושטעל;

 גע־ ארבעטער, די פון ףי5היי דער מיט בורזשואזיע, די האט 1932 אין
 רעפארם. פראילעטארישע די באװי^יסז צו ?אנז־־אריםטאקראטיע די צװאונגען

 האט דערמאנט, האבן מיר װעלכע װעגן געגנטן, דארפישע די פון םך א ביי
מען האט פאבריק־געגנטן נײע די און װאיל־רעכט זײער צוגענוטען מען
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 געװאי! באװיציהט איז שטים־רעכט די אבער פארטרעטערשאפט. געגעבן
 אמוױי־ דירה־געלט פאר צאלן װאס איינװאױנער, שטאטישע די צו ביויז

 זייער א געװען עם איז צייט יענער (צו יאר א שטערלינג פונט 10 ניקםטנם
 .130,000 באטראפן אינגאנצן האט װיילער נײע צאל די םומע). הויכע

 קאמף דעם אין ראלע אנטשידנדיקע אן געשפילט האבן װאם ארבעטער, די
 געװאונען. גארנישט דעם פון האבן רעפארם, פארלאמענטארישער דער פאר

 דורכ־ אויף זיג איר אויםצונוצן צוגעאײלט זיך האט בורזשואזיע די נאבמער,
 פאר־ אומגעהויער האט װאס ,1834 פון ״ארעם־געזעץ״ נייעם דעם צופידן

 הויז־ נויטבאדערפטיקע די פאר שטיצע, געזעלשאפטלעכע ך־י קלענערט
 בורזשואזיע די האט מיטלען אזעלכע מיט אלגעםיין.*) און ארמנטער

 אװעקגע־ פראדוצירער, לולײנע די פון עקםפראפריאציע די פארשנעלערט
 בײ ארבעטן צו מעגלעכקײט לעצטע זײער הויז־ארבעטער די ביי רויבט

 װאו פאבריקן, די אין אריינגעטריבן זײ און װעב־שםולן אייגענע זײערע
 לױט ארבעטם־קראפט. מער אין גענויטיקט שטארק דעמאלט זיך מ׳האט

 דער (אין ״ארבעטער־הײזער״ געשאפן מען האט ״ארעם־געזעץ״ נייעם רעם
 ארבעט״. דער צו געבראכט פאלק ״דאם מ׳האט װעלכע אין טורמעם) אמתן

 עלטערן׳ זייעדע פון אפגעזונדערט קינדער די מעז האט ארבעט־הײזער די אין
װייבער. זײערע פון מענער

 די אנטױשט ביטער האבן רעפארם 1832 דער פון רעזולטאטן די
 פון אידייע די צוריקגעװיזן זײ האבן שפעטער יארן לאנגע נאך ארבעטער.

 זיינע אלע געלייגט און בכלל קאמח פאליטישן און אסציע פראלעטארישער
 קאאפע־ ױניאנם׳ טרייד — אקציע עקאנאמישער דירעהטער אויף האפנונגען

 רײען די אין באליבט טער אלץ װערן צייט יענער זינט םטרײקם. ראטױון,
אוען. דאבערט פון אידײען די פראלעטאריאט פון

אוען ראבערט

 אין געװארן געבוירן איז זאטל־מאכער, א פון זון דער אוען, ראבערט
 גרויםז א אין לערן־־אינגל א געװען ער איז יארן פריםטע זײנע אין .1771

 רײזנדער, קאמערציעלער א געװארן שפעטער איז ער מאנופאקטור־געשעפט.
 עלטער אין טעקסטל־מאשינען. פון פאבריק א איז שותו* א נאכדעם און
 אין פאבדיק (באװל) קאטן א פון דירעקטאר געװארן ער איז יאר 19 פון

פאבריקאנט. זעלבםטשטענדיקער א 1795 אין און מאנטשעסטער,
כא־ דער :פאלגט װי װערן פארמולירט קענען אידייען אוענ׳ס קורץ,

 לעבנם־פאר־ די פון םביבה, דער פון אפהעעיק איז מענטשן פון ראקטער
 אויםבעםערן מיר מוזן מענטשן, אויםבעםערן וויאן מיר אויב העלטענישן.

גרעםטן דעם האבן באדינגונגען די אז וױבאלד לעבנם־באדינגונגען. זייערע

 מיט 6 פון געפאלן זיינען פארזארגונג עפנטלעכער פאר אויםגאבן די *)
.1841 איז פוגט מיליאן האלב א מיט 4 ביז 1831 אין פונט מיליאן ־אלב א
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 אױפמערקזאמקייט גאנצע די װענדן מען דארוי מענטשן, אויפן אײנפלום
 דער געװארן 1800 אין א׳ז אוען װען דערציאונגם־םיםטעם. דער אויף

 דורכפירן אנגעהײבן ער האט ^אנארק, נױ אין פאבריק א פון אײגנטימער
 לוברים־שטיב^עך, ענגע אלטע, די אנשטאט פראקטיק. דער אין אירײען זיינע

 ברייסע נייע אויםגע^״גט ער האט גע<עבט, האבן ארבעטער די װעילכע אין
 דעם אנשטאט הײזער. גראםע ריינע, אױםנעבויט און ^אנאיק נױ אין גאםן

 10% דעם איינגעפירט אוען האט ארבעטס־טאג שעהדיק; 14 געװײנלעכן
 די פאר לןינדער־ארבעט. אפגעשאיפט טײלוױיז און ארבעטם־טאג, שעהיקן

 געגרינדעט ער האט אן) עלטער יאר צװײ דעם (פון ארבעטער־קינדער
 זיינע אין אפגעשאפס אוען האט טעאריע, זײן צו געטריי קינדער־היימען.

 אנשטאט איינגעפירט האט און ?ער־ביבער פון בלויז לערנען דאס שולעם
 און באלױנונגען באאבאבטונג. דורך שטודירן פון טעטאד דעם דעם׳

 מך זײנען ילאנארק נױ אין געװארן. אפגעשאפט אויך זײנען שטראפן
״ פאבריקן. די בײ געברויך־קאאפעראטיװן געװארן גרינדעט  געקויפט הא־; ז

 פארקױפ; געקענט דעריבער האבן און (הורטאװנע) אגולנע םחורות זייערע
פרײזן. ביליקע פאר קװאליטעט גוטער פון םחורות ארבעטער די צו

 האבן ארבעטער טויזנטער װען ,1806 פון קריזים דעם פון משן־ אין
 אבעי פאבדיק. זיי; צוצומאכן געצװאונגען געװארן אוען איז געהונגערט,

 געטאן, האבן בא?עבאטים אנ־ערע װי ארבעטער, זיינע אפצוזאגן אנשטאט
 אינטערעםאנט ם׳איז שכירות. זייערע צאלן צו פארטגעזעצט זײ ער האט

 פאר־ גרויםער דער צו האבן, רעפארמעם אוענ׳ם אלע אז פארצייכענען, צו
 אויףז װירקונג שצעכטע קײן געהאט ניט אונטערנעמער, די פון װאונדערונג

 און בעםער־נעשפײזטע פון געװארן פראדוצירט זײנען װאם פראםיטן, זײנע
. ארבעטער. געזונטערע

אנגע־ אים האט לאנארק נױ אין טעטיקײט רעפארמאטארישע אוענים
 אנגעהייבן ער האט 1812 זינט טעטילן״ט. םאציאלער עפנטאעכער צו רעגט

 אין פאבריידגעזעצגעבונג. די און שואעם די רעפארמירן פאר ארבעטן
 אפגעדרוקט ער האט יאר יעגעם אין םאציא^יםט. א געװארן ער איז 1818

 ער װעאכער אין געזעיצשאפט״, דער פון אויפפאםונג נייע ״א שריפט זײן
 רעװא־ אינדוםטריעלער דער פון רעזףלטאטן די קריטיקירט גרינטיעך האט

 האבן, הײראט פון עזבארקײט5אומאױפ די און אײגנטום רעאיגיע, אוציע.
 ע;,5איב< װיכטיקפטע די פון דרײ־אײניקײט די געבילדעט םײנונג, זיין אױט
 געזאגט ער האט — ״פריװאט־אייננטום, װעח. פארניכטעט דארפן װאם

 אוען גיהנום״. א אין ט5װע די און טיױואילים, אין מענטשן פארװאנדילט —
 קאפיטאצים־ דער אין װידערשפרוכן שרייענדיקע רי אױףי אנגעװיזן האט

 פארהעלטענישן ריכטיקע (ניט דיםפראפארציע די ;געזעלשאפט טישער
 מאוקם מעכטיקער דער ;פראדוקציע און (פארברויך) קאנםומציע צװישן

 לעם פון םא?ן א פון באני^ייט װערט װאם פראדוקציע־קרעפטן, די אין
 דעם פון קאםט; איבעריקע גװאלטיקע רי ;טאם; ־י פון ^עבנם־פטאנדארד

דער פון געזעצשאפט דער פאר פילאן א פארגעשלאגן חאט ער האנדיל.
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 צװישן אונטערשײד דער װערן אפגעשאפט זאצ עפ װעצכער אין צוקונפט,
 ארבעט אינדוםטריעצע האט (ישובים) קאצאניע אוענ׳ם אין דארף; און שטאט

״ן געזאצט  1שפיצ זאצן צעצטע די װאו צאנדװירטשאפט, דער מיט פארבונדן ז
 קאמו־ אועניסטישע די פון באזים דער געװען איז לןאאפעראציע הױפט־ראצע. א

 דעם פארשטאנען גוט זייער האט אוען כאטש אז װערן, געזאגט דארףי דאך נעס.
 האט געבראכט, זיך מיט האט טאשינען פון זיג דער װאם עצנד, םאציאצן

 אנער־ דער אױף געזעצשאפט צוקונפטיקע זײן באגרעניצט פונרעםטװעגן ער
פאבריק־םיםטעם. דער פון קענונג

 גע־ ער האט מאשין׳/ דער מיט ק^נקורירן ניט קען ״האנט־ארבעט
 באר־ צום אומקער אן געמיינט װאצט מאשינען פון זיך אפזאגן ״צו שריבן.

 מענט׳ט־ פון דינםט אין װערן אװעקגעשטעצט מוזן מאשינען די באדיזם...
איצט." טוען זײ װי ארױסצוזעצן, זי אנשטאט ארבעט, צעכער

 דער פון ארויםגעגאנגען בצויז ניט ״איז אוען אז געזאגט, האט מארקם
 דערקצערט עם נאר עקםפערימענטן, פראקטישע זײנע אין פאבריק־םיםטעם

 רעװאצוציע״. םאציאצעד דער פון אויםגאנג־פונלט דעש פאר טעארעטיש אויך
.)544 ז. (קאפיטאצ,
 פון ישובים ארגאניזיח פון אידײע דער מיט אעעהױבן האט אוען

 פאדערונגען זײנע זײנען שפעטער נאר קאאפעראציע״, און ״א״ניקײט
 דער פון אומגעשטאצטונג גאנצער דער אויף געװארן אױםגעברײטערט

 צװײ קאצאניעם. און געמיינדעם קאמוניםטישע פון בונד א אין געזעצשאפט
װי ערשטנם, :פצענער אוענ׳ם אצע פאר כאראקטעריםטיש זײנען שטריכן

 דורן־ ציצ זײן דערגרייבן צו געדואפט ער האט אוטאפיםטן, אנדערע אצע
 פאצ אין.דעם (װי מוםטער א װ״זן פון מאכט רער דורך מיטצען, פרידצעכע

 אטעריקע אין געגרינדעט האט ער װאם קאצאניע, הארמאני״ ״נױ דער פון
 גע־ ניט אוען האט אוטאפיםטן, אנדערע װי װידער צװייטנם, ).1824 אין

 טראנםפארמירן װעט װאם ?רא׳פט, די אצם פראצעטאריאט דעם אין גצויבט
 געזעצשאפט, דער פון טייצן אצע צו געװענדעט זיך האט ער געזעצשאפט. די

 פאר־ און פצענער זײנע געשיקט און קצאם;, הערשנדיקע די אײנגעשצאסן
 איז אוטאפיסטיש אזוי פונקט טיניםטאוץ. און פרינצן צו אפיצו שצאגן

 ריכטיקע ״א אז געשריבז, האט ער דערציאונג־טעאריע. ז״ן געװען אויך
 א פון דערװאקםענע די קצאם אײן פון קינדער די מאכן קען דערציאונג

 זיי פאר זאכן, אין גצויבן צו אויסצערנען מען קען קינדעד ; קצאם צװײטן
 עצטערן זייערע כאטש גוט, און נאבצ פאר זאכן באטראכטן צו שטארבן, צו

שענ־צעך״. און פאצש פאר געהאצטן עם האבן
 די צו גצײכגיצטיק געװען ארבעטער די ז״נעז צײט צאנגער א פאר

 צאנדאז אין אויםגעװאקםן איז ,1824 אין שפעטער, אוען. פון אידייען
 ,1832 נאך ערשט אבער באװעגונג. קאאפעראטיװער א פון אנהייב דער
 דעם צװישן םענטימענטן אנטי־פאציטישע אפאטישע די פון רעזוצטאט אצם

 מער שײנקען אנגעהײבן ארבעטער די האבן פראצעטאריאט, אײנגצישן
דעם איגנארירט האבן זײ אויך װייצ צעבץ, אוענ׳ס צו אויפמערקזאמקײט
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 מאכן אנגעהױבן האט קאאפראציע פון פלאן אוענ׳ס קאטןז. פאציטישן
 ק^יינע די צוױשן םפעציעיצ ארבעטער, די צװישן פארשריט באדייטנדיקן
 ניט טאר מען קאפיטאציזם. פון געװארן רואינירט זיינען װאם פראדוצירעה

 פון ״פאטער דער אלם באטראכט רעכט מיט װערט אוען אז פארגעםן,
 קאאפעראטױוע גרינדן אנגעהײבן זיך האבן 1830 ארום קאאפעראציע״.

 דורך ארבעט־באנקען״, קאמונא^ע און ״אויםטױש־באזארן״ געזעלשאפטן,
 די פון אויםטױש״ ״גערעכטן א פארזיכערן צו געהאפט האט אוען װעיצכע

 ניט ם׳איז פראדוצירט. האבן מיטגילידער די װעילכע ארבעט, פון פראדוקט;
 אבעד געפ^אצט. שנע^ זייער האבן אױםטױש־באנקען די װאם חידוש, קיין
 פון אונדז פאר איז װאם באװעגונג, דער פון זײט אנדער אן פאראן איז עם

^ די ; אינטערעס װיכטיקן  געקענט האבן ״אויסטויש־באזארן״ די פון הי
 האנט־ האלבע ארבעטער, בעםער־געשטעאטע פון גרופן ק^יייע אױםנוצן באויז

 װערן און ארױפצוארבעטן זיך האפן געקענט א׳לץ נאך האבן װאם װערקער,
 די אינטערעסאנט איז דערמיט שייבות אין טייםטערם. זעאבםטשטענדיקע

 ״אויב :צײט יענער פון צייטונג קאאפעראטיװער א פו; ציטאטע פאלגנדיקע
 דערהויבן מיטגאידער זייערע ן5װע דערפא^גרייך, איז קאאפעראטױו דער

 םיאיז באזיצער״. פון קלאם דעם צו ארבעטער פון קילאם דעם פון װערן
 די פון פראדוציר־קאאפעראטױון נרינדן געװאילט אויך האט אוען אז אמת,

ארבעטיצאזע.
 פאיצי־ פון אפגעקערט זיך האבן ארבעטער די װען צײט, יענער אין

 די פון פאפוצאריטעט די פארגרעםערט באדײטנד זיך האט אקציע, מישער
 אײנפ^ום. גרויםן א אויםגעאיבט אוען האט זיי אויןז אויד ױניאנם; טרײד

 קאנםא^ידײטעד נעשאנעצ ״גרענד די געװארן געגרינדעט איז 1834 אין
 די אומגעשטאיצטן ציא ̂א פאר געשטעלט זיך האט װאם ױניאן״, טרײדם

 קאאפעראציע. פון מעטאדן דורך יסודות קאמוניםטישע אויף נעזעצשאפט
 דעש אפשאפן מ׳קען אז אידייע, די אויפגעקומען איז ארבעטער די צװישן

 שוין זײנעז זיי װע^כן איז — סאמף פארלאמענטארישן א אן קאפיטא^יזם
 טרייד די פון מאכט דער דורך בצויז און — געװארן אפגענארט אײנמא^
 ^אנד־ גרינדן און ?אנד קויפן געדארפט האבן ױניאנם טרײד די ױניאנם.

 אינדױ גרינדן געדאדפט אויך האבן ;זיי קאאפעראטיװן װירטשאפטצעכע
 דערציאונג־ און קאנסומער־פארבאנדן פראדוציר־קאאפעראטיװן, םטריעלע

 פרידלעכער פון געטרויפט אופן אזא אויו» האט אוען אינםטיטוציעם.
 ארבעטער־באװעגונג די אבער ;קיצאםן די צװישן שאום־מאכן פון רעװאצוציע,

 אויסגעװאקםן באצד זיינען שטרײטיקײטן אריבערגעװאקםן. אוענ׳ען האט
 םינדיקאצים־ ^ינקן דעם מיט םפעציעל ױניאנם, טרײד די און אים צװישן
 זע^בן אין נאך צוזאמענגעבראכן איז נעשאנעא״ ״גרענד די .5פ?יג טישן
 תרך געװארן פארשנעאערט איז צוזאמענברוך איר גרינתנג איר פון יאר

 אפגע־ מער און מער א?ץ איז אוען ק^אםן־גערעכטיקייט. און ^א?אאוטם
 אנטװיק־ דער פון משך אין ארבעטער־באװעגונג. דער פון געװארן פרעטדט

האט ער באװעגונג. די אטאקירט שארף אפט ער האט טשארטיזם, פון ילונג
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 רייכע די צו פאראכטוע און שנאה זײן אין טשארטיםטן די באשולדיקט
 ממשלה. םאציאליםטישער דער פון אנקום דעם דערמיט פארהאלטן אין און

 דעם דורך װערן דערגרײכט ניט קען גערעכטיקײט ליבע פון ממשלה די װייל
שנאה.״*) פון טויער

III.

טשארטיםטךבאװעגונג די

 אנטוישונג זייער װי פאליטיק, צו ארבעטער די פון גליימילטיקײט די
 געקענט ניט לאנג האט ע?םפערימענטן, אועניסטישע די פון דורכפאל נאכן

 נישט־גענוגנד־ דער אין איבערצײגט מער אלץ געװארן זיינען זיי דויער;.
 פראלע־ דער פוץ לעשציעס די טעטאדן. םינדיקאליםטישע באויז פון קייט

 מוזן זײ אז באוױזן, קלאר אבער זײ האבן 1832 אין רעפארם טארישער
 אפגעזונ־ קאטו* פאליטישן פון װעג א װעג, זעלבםטשטענדיקן א אױף גײן

 לאנדאנער פון גרופע א האט 1836 אין בורזשואזיע. דער פון דערט
 ״לאנדא; די געגרינדעט לאװעט, פון אנגעפירט ארבעטער, און קוםטארן

 בא־ פאליטישע די געװען איז ציל זייער אסאשיאײשא;". װאירקינגמענס
 ״אסאםיאײשאן״ רי האט נאכדעם קורץ פראלעטאריאט. דעש פון פרייאונג

 זעקש פאלגנדיקע רי פון באשטאנען איז װאם פראנראם, א אויסגעארבעט
אי•; יאר 21 פון מענער אלע פאר װאל־רעכט אלגעמײנע .1 :פונקטן
;װאלן ביי אפשטימונג געהײמע .3 ;פארלאמענטן יערלעבע .2 ;העכער

; פארלאמענט־מיטגלידער פאר שב־רות .5 ;װײלער־דיסטרילןטן גלייכע 4
 פאר־ ןיא יײטגלידער פאר אייגנטום־קװאליפיקאציעם פון אפשאפונג .6

 אנגערופ; טאל ערשטן צום דעמאלט איז װאם פראגראש די אט לאניענט.
 אנהויב דעש פארגעשטעלט זיך מיט האט ״פאלסם־שטייער״, אלס געװארן

 א־ז װעלכע פראלעטאריאט, אײנגלישן דעש פון באװעגונג גרויםער דער פון
 געװעז איז פראגראם די אז אמת׳ סיאיז טשארטיזם. אלם באריטט געװארן

 פאר װאל־רעכט קײן געפאדערט ניט האט זי : פרטים םך א אין פעלערהאפט
 פאר־ איין־קאמער קיין און רעפובליק קײן געפאדערט ניט האט זי ;פרויען

 פארערונגע;. עקאנאמישע און סאציאלע קיין געהאט ניט האט זי ;לאניענט
 פאראויס שריט גרויםער א געװען טשארטער דער איז דעם אויף געקוקט :יט
 קלאסן־ א אויף אקציע פראלעטארישער פאליטישער פון ריכטונג דער אין

בורזשואזיע. דער םון אומאפהענגיק באזיש׳
 טשאר־ דער פון אנהויב דער אלם װערן באטראכט קען 1837 יאר דאם

 אנגעהויבן זיך האט טשארטער פארן קאנ־ר דער באװעגונג. טיםטישער
 יארן שפעטערדיקע די אין און לאנד, נאנצן איבערן אגיטאציע אן דורך

מיטינגען. און ־עכ־אנםטראציעש גרויםע סך א געװארן אפגעהאלטן זיינען

״ן פון אנאליז ו.לע:צנדער א .1858 אין געשטארין איז אוען *)  טעטיקייט ז
 און אוטאפיםטײטײר ״סאציאליזם׳ בוך אין ענגלש׳ן פון געגעבן װערט

וויסנשאפטלטכטר״.
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 מענער די איינדרוקםפול. זײער געװען אפט זיי זײנען אױםער$ז$ך אויך
 זייערע מיט פארשפרייט און ארבעטם־קליידער זײערע אין געטארשירט האבן

באװאפענען צו פאדערונגען די שײן.*) רויטן בלוט א פאקלען

 אלם געװארן דערקלערט אויםדריקלעך פאקל־מיטעגען די זיינען 1838 אין *)
 ארגא־ לאקאלע בלויז גרינדן צו דערלויבט אויך האט געזעץ דאם אוטגעזעצלעה

 אומגע־ געװען ז״נען מאםשטאכ נאציאנאלן א אויף ארגאניזאציעם ניזאציעס.
 הויך־פארראט. אין געװארן באיטולדיקט צייט צו צייט פון זיינען און זעצלעך,

 די באזוכט האבן םך א געװארן, אױםגעדריקט אפן איז באפעיקערונג די
עפ אױםגעמאלטע רי באװאפנטע. שױן םיטינגען טךק ױ  פאנען׳ די אויף ט

 איבעד־ ניט האבן פראצעםיע, דער פון בראש געװארן געטראגן זיינען װעלכע
ײט דער װעגן צװייפר קײן געלאזט שלאסנה  ציטאטן ארבעטער, די פון אנט

אנערע פון װאמצי  מיט איבערגעמישט געװארן זײנען רעדעם און פאעטן רע
״ װייניקער חזירים, ״מער װי לאזונגען, אזעלכע ם, חי  מעםעד ניזן ״קעמפט גי

ע קינד," און װײב פאר  נקמה״. אלגעמיינע ארער װאל־רעכט ״אלגעמ״נ
שע די אויף איז אדרעםירן פון פארם די שארטיםטי  דאס געװען מיטינגען ט

ײט װאדט !״ ״ארבעטםל
 פון מאנטשעםטער אין מיטינג גרויםן א אויף איז 1838 פון םוױ צום

 נאציא־ א שיקן צו באשלוס א געװארן אנגענומען מענטשן 100,000 ארום
 רי דערװײלט אויך האט מיטינג דער פארלאכזענט. צום פעט־ציע נאיע

 פאר־ איז װאם קאנװענשא;, טשארטיםטישער דער צו דעלעגאטן ערשטע
 אאע פון דעלעגאט; פון אנטײל םיטן ,1839 אנהויב אאנדאן אין בעהובזען

קעניגרייך״. ״פארא״ניקטן דעם פון טײאן

צװאנג פיזישן פרן פארטײ די און צװאנג מאראלישן פון פארטײ די

 קאכיוי פון ארענע די געװארן איז אלײן קאגװענשא; טשארטיםטישע די
 מיר פארםראטן. געװען זײנען װאם טענדענצן, פארשײדענע די צװישן
 בא־ זיך האבן באװעגוננ טשארטיםטישער דער אין אז נערײנקען, דארפן

 העלםט ערשטער דער אין װײא עלעמענטן, פארש־דנארטיקםטע די טײליקט
 געװעל אײנגלאנד פון פראלעטאריאט דער איז יארהונדערט טן19 דעם פו;

 בא־ איז באװעגונג די איבערגאנגם־פעריאר. אן פון פר^לעטאריאט יער
 פון רעקאעך ״מיט צפון דעם פון אדבעטער אינדוםטריעלע פון שטאנען

 היים־ פארארימטע פון אויך און הענט״ צעמאזאאיסטע און םאמעט באװאענעם
 און (באטראי,עס) ארבעטער ־ לאנדװירטשאפטלעכע קוסטאר;, ארבעטער,

 פארטרעטער די טימ צוזאמען עאעמענטן. קלײנבירגערלעכע צאלן גרויםע
 האבן ױניאניזם, טרייד פון אנהענגער ארבעטער־אריםטאקראטיע, דער פון
 ;א.קאנאר װי אינטעליגענטן, אירלענדישע באװעגונג דער אין געפינען זיך
 די פון שטימונגען די אויםגעדריקט לעצטע די האבן גראך נעװיםן א ביז

 זייער געװען איז עס לאגע װעמעם אירלאנד, פון טענענט־פארמער קלײנע
כאװעגונג טשארטיםטישע די האט עטאפן ערשטע אירע אין שװערע. א
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 ברוזשר מיטעצער און קצײנער דער פון מיטגצידער צאצ א צוגעצױגן אױך
 אפשאפן פאד ארבעטער־באװעגונג די אויםנוצן געװאצט האבן װ$ם אזיע,

 דעם אויף טאריודאפצאצן הויכע ארויפגעצייגט האבן װעצכע קארךגעזעצן, די
װייץ. פון ארײנפיר
 ארבעטער־אריסטא־ רי און ראדיקאצן בורזשאזע די האבן אנהויב פון
 פון טאקטיק די באװעגונג. דער אין ראצע פירנדיקע א געשפיצט לראטיע

 מעםיק. זײער געװען איז אםאםיאײשאן״ װאירקיננמענ׳ם ״צאנרא; דער
 :־ער צאװעט, געזאגט האט דערציאונג״, נ**ר ביקם, קײן ניט דארפן ״מיר

 איז צאװעט צװאנג. מאראצן פון פארטײ די פציגצ, רעכט; דעם פון פירער
 ״אםאםיאײשאן״ דער פון צװעק דער אז דערקצערט, האט װאס דער, אויך
 אצע פאר רעכט םאציאצע און פאציטישע גצייכע געװינען ״צו געװען איז

מיטצען״. געזעצצעכע אצע באנוצן דורך געזעצשאפט דער פון קצאםן
 פראנצויזישע רעװאצטירנדיקע די געראטן צאװעט האט 1848 אין

 מיצדער פרידצעכער, דורך פריינט פאר שונאים זייערע מאכן צו ארבעטער
 געדיינקס, האבן אנהעעער צאװעט׳ם באהאנדצונג. אנטקעגנלןומענריקער און
״ אז  בורזשאזע די טיט בונד א דורך בצויז ציצ זייער דערגרייכן קענען ז

 רי דעריבער האבן טשארטיזם פארן צעצטע די געװינען צו כדי ראדיק^ן.
 פאדערונגען. פאציטישע רײן צו פראגראם זייער באגרעניצט צאװעטיםטן

 דרוק מאראצן אויםאיבן פון מעטאדן אנדערע און פעטיציעס רעזאצוציעם,
 פון פארטײ דער פון טאקטיק די געװען איז קצאםן הערשנדיקע די אויף

צװאנג. מאראצן
 די אנערקענט האבן דיזראעצי, װי שרייבער, קאנםערװאטױוע אפיצו
 זייז אין צװאגג. טאראצן פון טאלטיק דער פון וױרערשפרוכן אינערצעכע

 ז^גט טשארטיםטךבאװעגונג, די שיצדערט װאם ״םיביצ״, נאװעצע
ארבעטער: אן

 אביםצ מיט לאפיטאציםטן די אויח פרואװ א מאכן כצ קודם װעצ ״איך
 דאפ רעזוצטאטן פארא װאם זען, מיר װעצן דעמאצט — צװאנג מאראצן

 זייערע (פרײ׳װיציק) אפגעבן װעצן קאפיטאציםטן די אױב ברײנגען. װעט
 אנ־ אן װערן מארגן אויף באצד איך װעצ םאצדאטן), (פון קצײדער רויטע

צװאנג.״ מאראצישן פון הענגער
 דער םון פציגצ צינקער דער געװען איז צװאנג פיזישן פון פארטיי די

 און א׳ברייען, און א׳קאנאר פון געװארן געפירט זיינען זיי באװעטנג.
 אנצו־ געפאדערט האין װאם הארניי, און דזשאונם ערנעםט פון שפעטער,

 שטרעגגן א אױף קאמו» פאציטישן אין טאקטיק רעװאצוציאנערע א װענדן
קצאםךבאזים.
 ארבעטער־ און מיטעצע די אז אײך, זאנן װאם יענע, ניט ״גצויבט

 א׳ברייען. געזאגט האט אינטערעסן,״ דיזעצבע און אײנע האבן לצאםן
 הימצ, םון יװ״טער ניט איז גיהנום דער ציגן- פארדאמטער א איז ״דאס
אינ־ די ז״נען עם װי װאסער, צו קעגנזעצצעך מער ניט אויך איז פײער
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 קלאםן." פראחקטיװע די פון אינטערעסן די צו מיטעלע די פון םערעםן
.)1833 גאדדיעז״, מענ׳ם (פור

דער פון חױפט־פעםטונגען די געװען זיינען בירמענגהאם און לאנדאן
 זיין געהאט האט פליגל לינקער דער בעת צװאנג מאראין פון פארטיי

 פון קערן אטתער דער צפון, פון צענטערס אינדוםטריעלע די אין הויפט־בח
טשארטיםטן־באװעמנג. דער

טשארטיםטן־קאנװענשאן די

 אין פארזאמלט דעלעגאטן 53 זיך האבן ,1839 פעברואר, טן4 דעם
 מיט געצויגן זיך האט זי קאנװענשאן. טשארטיםטישער דער צו לאנדאן

 צװאנג פיזי־׳ען פון פארטײ די יאר. זעלבן פון םעפטעמבער ביז איבעררייםן
 אייגענעם אן כרינדן װעגן אידייע אומקלארע נעװיםע א געהאט האט

 פוז פארלאמענט עקזיםטירנדיקן צום אפאזיציע אין פאלקם־פארלאמענט
 האט װאם צװאנג, מאראלן פון פארטײ די פינאנםירן. און לאנד־באזיצער

 דער פון מאיאריטעט די קאנטראלירט ראדיקאלן בורזשואזע די מיט צוזאמען
 פאר־ די דורכגעװארפן האט םעקרעטאר), געװען איז (לאװעט קאנװענשאן

 קאנװענשאן, די האט פונדעםטװעגן טאקטיק. רעװאלוציאנערער פון שיאגן
 דער בײ טראךרעדע דער אין אטאקע פארשטעלטער א אויףי ענטפעד אלם

 פאלגנדיקע די ארױםגעגעבן פעברואר, טן5 םון פארלאטענט־דערעפנונג
. : פאלס צום װענדונג

זע^בםט־פארט״דיקונג, אנצואװענדן געצװאונגען װערן זאלן מיר ״אויב
 מיר מיטלען. עקםטרעמםטע די באנוצן פון צוריקהאלטן ניט זיך מיר װעלן
 מענטשן פרייע ם5אי דער^תליה אויו» שטארבן צו בעםער אויםקלײבן װעלן

 װענדונג די אבער שקלאפ;. פון רו זארגלאזער דער אין לעבן צו אײדער
רעגירונג." דער אן נאר אונדז, אן אפ ניט הענגט געװאלט צו

 צום פעטיציע דער פאד געװארן געזאמלט זײנען אונטערשריפטן
 קאנװענשאן, די געםרעגט האט אלט, יאר 22 דעמאלט הארנעי, פארלאמענט.

 געװען ם׳איז װי זאל, פארלאמענט דער אויב טאן, צו בדעה האט זי װאם
 מערהייט די טשארטער. רעם באוױליקן צו אפזאגן זיך װארשײנלעך, זײער
 אױך האט זי װערן. דיסקוטירט נישט זאל פראגע די אז באשלאםן, האט

 די איבער ארום פארן װאם קאנװענשאן, דער פון מיטגלידער די פארבאטן
 אדער רעדעס פ״ערדיקע האלטן צו אונטערשריפטן, זאמלען צו פראװינצן
 די האט זײט אנדערער דער פון טאםמיטלען. רעװאלוציאנרע פארשלאגן

 פאלק פון רעכט דעם פון פאדערונג די גוטגעהײםן פולשטענדיק רןאנװענשאן
 אזוי איז פראגע די אז אויםרײד, אונטערן באנוצן, זײ און װאפן טרא:ן צו

 פון פארטײ די כאטש דיםקוטיר;. נישט אפילו זי דארף מען אז קלאר,
 בורזשואזע צאל א זיינען אויבערהאנט, די געהאט האט צװאנג מ^ראלן

 רעדעם די פון טאן רעװאלוציאנערן דעם מיט אומצופרידן געװען ראריקאלן
זי האט ראם קאנװענשאן. די פארלאזן האבן און פליגל, לינקן דעם פון
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 נאנצער און איינהײטצעכער אימער פאר שטאנרפונקט םאציאלן א פון געמאכט
 בא־ דער פון פ^יגאען צװײ רי צוױשן אנטאגאניזם דער אבער קערפערשאפט.

 און געפאדערט האט פליגל לינקער דער שארפער. אצץ געװארן איז װעגונג
 פאר־ איז װאם בױרטינגאם, קיין קאנװענשאן די אריבערצוטראגן אױסגעפירט

 גלי?לעכעױ■ א װערן אנגערופן קוים ?ען אויםװאל דער מאי. טן13 דעם געקומען
 געװע; איז עטװאוד, טהאמאם פאריצאטענט, פון מיטגליד און באנקיר רייכער א

 ארבעטעד־ און האנטװערקער זעליםטשטענדיקע די צװישן פאפולער ז״ער
 צו?-ב רעױרונג דער קעגן געװען איז עטװאוד בוירמינגאם. פון אריסטאקראטן

 גונםטן צו דערק^ערט זיך ה$ט ער באטש און פאליטיק, פינאנציעלער איר
 טאן צו האבן געװאלט ניט אטתן דער אין עד האט םטרייק, גענעראל א פון

 אויםנוצן געװאלט באויז האט ער — קאטןײמעטארן, רעװאיצוציאנערע מיט
רעפארם. פינאנציעלע א דורכצופירן ארבעטער־באװענונג די

שריט, אנצונעמען באשלאםן קאנװענשאן די האט בוירמינגאם אין
 פיזישן פון פארטדעטער די אבער ווערן. צוריקגעװיזן פעטיציע די אויב

 דער־ האט א׳ברײען רעװאלוציע. א פאר געשראהן זיך האבן אציין צװאנג
 רעקא־ צו לאגע א איז געװען ניט קאנװענשאן די איז איצט ״ביז :קלערט

 עס װאלט טאן, איצטער עם זאל זי אויב מיטי^ען. ענערגישע מענדירן
 דאס װי מער רעהאטענדירן צו געפאר. א אין פאלק דאם בר״נגען באדייט

דורבפאל״. א צו פאראורטײילן אילײן זיך געמיינט װאלט רעװאלוציע) די ה. (ד.
 צוריק־ זאל פעטיציע די פא? אין אױפגעפאדערט, האט קאנװענשאן די
 דעפאזיטס די ארויםציען שטײערן, און רענט קיין צאלן צו נישט װערן, גערויזן

 די אט גאלד. אויף פאפיר־געלט די אויםב״טן און שפאר־באנקען די פון
 ארבעטער די טאג. זעלבן אין לאנו־ גאנצן איבעדן װערן גענומען זאלן מיטלען

 זיינע; װאם געטראנקען, אלקאהאלישע נוצן אױפהערן געדארפט אויך האבן
 ניט האט עם םטרײק. גענעראל א דערקלערן און באשטײערט, געװען

 די אז אנגעװיח, האט ער פראגראם. רער פון קריטיק הארנעים ג/גהאלםן
 אײנציקער זײער אז און באנקען די אין דעפאזיטם ק״ן נישט האבן ארבעטער

 באװאפנטן א אין אנטװיקלען זיך מוז װאם םטרײק, גענעראל דער איז װאפן
 דעם גוטגעהײםן אויך האט קאנװענשאן די אז אמת, ם׳איז אויפשטאנד.

 םאטע און לעצטן א אלם בלויז ״),נאר חודש ״הײליקן (דעם גענעראל־םטרייק
 ארויםגעװיזז האט הארנעי פאויז פאל. ערגסטן דעם אין מיטל פארצװ״פלטן

 באװאפנט; און םטרײק גענעראל דעם פוז פארשטענרניש קלארערע א
אויפשטאנד.

 דעם דורכצופירן אויףז מיטלען פרידלעכע אירע אויםארבעטן נאכן
 און ױלי, ערשטן דעם ביז געשלאסן קאנװענשאן רי זיך האט טשארטעה

 מיטינגען די אט טאם־מיטינגע;. ארגאניזירן אנגעהײבן צייט׳ יענער ביז
 װי אבער שנעל אזו דעדפא^גן. אויםערגעװײנלעכע געװען אומעטום זיינעז

 אנגעהויב; רעגירונג די האט פארזאמלט, װידער זיך האט קאנװענשאן די
 פאליצײ די געװארן״ פארבאטן זיינען מיטיננען שריט. דעפרעםיװע נעמען

מאםן־ דורכגעםירט און ארבעטער־דעמאנםטראציעם אפגעבראכן האט
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 די און קריגס־צושטאנד געװארן דערקלערט א־ז בוירמינגאם אין ארעםטן.
ג האני  דעם אז ארבעטער, די פראװאצירט אזוי האט רעגירונג רער פו; ׳.̂ו

 שונאים טט־באקאנטע די פון הייזער די געװארן פארברענט זײנען ױלי טז15
 געװען שטאט די איז טעג דרײ אדער צװיי פאר טשארטיםטן. די פון

 פאסירונגען דארטיקע די װעגן ניים די פאלק. דעם פון הענט די אין פאקטיש
 אױפרעגוננ גרויס ארױםגערופן האט רעגירונג דער פון האנדלונג דער פון און

מאמענט אנטשידענעם דעם אין לאנד. גאנצן איבערן ארבעטער די צוױשן
 זיץ־פלאץ איר געביטן װידער ױלי טן10 דעם האט וואם קאנװענשאן, ־י האט
ניט האט זי םאכטלאזיקייט. פולשטענדיקע איר ארויםגעװיזן לאנדא;, קײן

 גע- שטריינג זיך און אויפשטאנד באוואפנטן א פאר רוףי דעם ארויםגעגעבן
 פראטעםט־ א מיט באנוגנט בלויז זיך האט זי מיטלען. פרידלעכע בײ האלטן

רעגירונגם־באאמטע. די פון האנדלונג דער קעגן רעזאלוציע
 פארלאמענט אין קלאםן הערשנדיקע די האבן ,1839 ױלי׳ טן12 דעפ

 אונמערשריפטן, מיליאן אנדערהאלבן א־רע מיט פעטיציע, די צוריהגעװיזן
 קאג־ די פאד. 46 און פעטיציע דער קעגן 235 פון אפשטימונג אן דורך

 ערשטער איר ארױםרוףי. דעם אױפצונעמען בבח געװען ניט איז װענשאז
 זיך האט װאס חודש׳ ״הײליקער״ דער — םטרײק נענעראל א פון פלאן

 די געװארן. דורכנעװארםן איז — אויגוםט טן12 דעם אנהויבן געדארפט
אלע זיינען ״מיר באריכט: איר אין דערקלעדט קאמיםיע סטרײק גענעראל

 אנשטאט צוגעגרײט״. זײנען מאםן די אז מײנונג, דער מיט אײנשטימיק
 דרי• אדער צװײ פאר םטר\יק דעםאנםטראטױון א דערקלערט זײ האיז ־עם
 אנמעכטיקײט, איר פילנדיק דורכפאל. א געװען איז דאם אויך טעג.
 רעגיררנכ די סעפטעםבער. טן14 דעם אױפגעלייזט ךיז קאנװענשאן די האט
פוז טוך־םאכער א פראסט, דזשאן אטאהעם. אירע פארשטארקט האט

טשארטיםטן, די מיט פארבינדן זיך האט װאם פרידנם־ריכטער, און נױפאיט
 װינםענט, הענרי באפרײען צו פארזוך באװאפנטן א מיט אנגעפירט האט
 אנטייל נעמען פאר תפיםה נױפארטער אין געװארן אײנגעשפארט איז װאס

 פרן בראש מארשירט האט פדאםט פארזאטלונגען. רעװאלוציאנערע אין
 האגל א מיט געװארן באנעגנט איז ער נאר גױפארט, אויױ מענטשן טויזנט

 אוז דערהרגעט אנהײנגער זיינע פון צען האט װאם מיליטער, פון קוילן
 אלם געװארן אױםגענוצט איז ״אויפשטאנד״ דער אט פארװאונדעט. פופציק

 פארלוי^ אין מיטלען. רעפרעםיװע שטרײנגערע אנצואװענדן אויםרײד אן
 א׳ירייען, א׳קאנאר, מענטשן. 450 ארעםטירט טען האט חדשים 4 פון

 הױך־פארראט. אין געװארן אנגעקלאנט זיינען אנדערע סך א און פראסט,
 האט װאם ),,(פראספעריט װאױלשטאנד עהאנאמישן פון פעריאד דעם אין
גאװעגונג, דער פון פירערשאםט אוטאײניקע די האט אנגעהײבן, ד־עמאלט זיך
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 ארגאניזאציעס׳ לאקאלע אויח געשטיצט אױםש^ים^עך זיך האט װעצכע
טשארטיזם. פון כװא^יע ערשטער דער פון אפפצום דעם פאראורזאכט

טשארטיםטן־באװעגונג דער פון פעריאד צװײטער דער

 קריזיס עקאנאטישער נײער א קורצע, א נאר געװען פױזע די איז דאך
 זייער אױםגעאיבט באלד האבן נויט און ארבעטלאזיקײט פון װאוקם און

 פדא־ דעם פון קאטו» דעם פאראוים שטוים מעכטיקן א געגעבן און װירקונג
 טשאר־ נאציאנאלער א געגרינדעט זיך האט 1840 ױאי אין לעטאריאט.
 פאראײנימן צו געװען איז צװעק זײן םאנטשעשטער. אין פארבאנד טיסטישער

 ״ו כרי' געזעץ) קעגן געװען איז (דאס לאנד איבערן גרופן טשארטיםטישע אלע
 (אונטער־ קאמאנש״ אװ ״האוז דעם פון רעפאדם ראדיקאילע א דערגרײכן

 מיט^ען״• קאנסטיטוציאנעלע און ״פרידלעכע דורך פאדיצאמענט) הויז, שטער
 לאקאלע 400 ערך אן פארמאגט פארפאנד דער שוין האם 1842 ארום

 אן געװען איז דאס . 40,000 פון מיטגיצידערשאפט א מיט אפטײלונגען
 רעגלמעסיקע קאמיטעט, עקזעקוטיװע אן מיט ארבעטער־פארטײ, אמתע

 בעםטע די איז דאם טיטגצידם־קארטן. און מיטגאיד־אפצא^ונמגן קאנגרעםן,
 ארוישגעשטעאט׳ הױם עד נאך װערט װאם םברה, דער פון אפ^ײקענונג

 פרא^עטאריאט דעם פון מאםן־פארטײ פא^יטישע קיין זיין ניט קען עס אז
 פאר־ נעזעצצעכן און קאטפן ביטערע די אויף געקוקט ניט א״נגלאנד. אין

 א אויפצובויען געלונגען פארבאנד טשארטיסטן נאצ־אנאלן דעם אין ראס
 צייט קורצער א אין זיך האט װאם ארבעטער־ארגאניזאציע, נאציאנארע
 דעס באצייכנט האט דאם ארבעטער־פארטײ. פאליטישעד א אין אנטוױק^ט

־ עקזעקוטױו דער באװעגונג. טשארטיםטישער דער פון פונקט העכסטן א ו  ל

 פאריצאמענט. צום פעטיציע צװײטע א אױםארבעטן גענוטען האט מיטעט
 עפאנאמישע און םאציא^ע קיין געהאט ניט האט פעטיציע ערשטע די

 פונקטן, זעקם רי חרן א איז, פעטיציע צװייטער דער אין אבער פאדערונגען.
 די פון פאדערונגען עקאנאמישע די צו פלאץ םך א אפגעגעבן געװארן

:ארבעטער
טויזנ־ שטארבן װ״לס און םקאטראנד איר^אנ־ אײנגלאנד, אין ״אז

 הויפט־ די איז ארעםקייט אז אנערקעמגנדיק, הונגעד. פון טענטשן טער
 און פארװאונדערונג מיט פעטיציאנערן די קוקן פארברעכן, םון אורזאך
 אייט. אצטע און שװאכע ארעטע, די פאר געטאן װערט עם װײניק װי אוטדו

 רעם פון באשלום דעם טיר באטראכטן אנטריסטונג גרעםטער דער מיט
 ניט ״ארעם־געזעץ׳/ דעם קראפט אין לאזן צו (פארלאמענט) הויז ערנװערטן

 אומקאנםטיטוציאנעצן זײן װעגן באװייזן 5צא גרױםער דער אויף געקוקט
 און גרויזאמע זיינע פון און באדאקטער אומקריםטאעכן זײן פון פרינציפ,

 פון לעינם די און ארבעטער די פון ^וינען די אויוי וױרקונגען מערדערלעכע
לאנד... דעם פון אונטערטאנען די

;־עם פון יאגע אומדערהערטער און עי^נדער דער אויף געקוקט ניט ״אז
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 ב$ך צו נייגונג לױין ארו׳יםגעוויזן ניט הויז /נרנו^ערטע אײער האט ל,5פא
 רעם הײבן צו און שטײערן די פארקלענערן צו מלוכה־אױסגאבן, די שרײנקען

װאוילשטאנד.״. אלגעמיינעט
 ספעציעל ארבעט־שטונדן, די אז זיך, קלאנן פעטיציאנערן אײערע ״אז

 פון גרענעצן די איטער פארלײנגערט זײנןע פאבריק־ארבעטער, די פון
 צו געצװאונגען זײן נאכן לוינען, פארדינטע די אז ;אױםדױער מענטשלעכן

 אנגע־ איז פראצעװען צו אומשטענדן, אומנאטיחלעכע אונטער א־בעטען
 קי׳נר־ די דערהאלטן צו ;ענוג ניט זיינען װארשטאטן, אומגעזונטע או; גליטע

 יענע מיט באזארגן אים און ארבעטער דעם פון געזונטהײט פערילעכע
 אומגע־ אן נאך נויטיק אומבארינהט אזוי זײנען װאס באהװעמ^עכקייטן,

ענערגיע. פיזישער פון פארלוםט הויערן
 אײער פון אויפמערקזאמקײט די אויך װענדן פעטיציאנערן אייערע ״אז

 ארבע־ לאנדװירטשאפטלעכע די פון הונגער־לױנען די אויף הויז ערנװערטן
 יענע, פון אײנקונפט; נידעריקע די צארן און גרױל מיט באטראכטן און טער
באפעאקערוננ. גאנצער דער פון נארונג רי פראצע זייער מיט שאפן װאם

 טאנא־ פון עקזיםטענ־ו די אמטיפםטן באדויערן פעטיציאנערן ״א״ערע
 בא־ די אופן אנטשידנסטן אויפן פארדאמען און לאנד דעם אין פאליעס

 די פון פארברויכט הויפטזעבלעך װערן װאם םחורות״ פון שטײערונג
י אויב אז האלטן, זײ ארבעטער־קלאםן. ג ד נ ו פ ו ר ק י ר ו ן צ ו  פ

י i ד j p ן צ ע ז ע נ ־ ן ט ט ע ו ו ו י ן נ ע י י ר פ א  י ד ב
ר ע ט ע ב ר ן א ו ן פ ט י י ק ע ר ע י י ז ז י p‘2 ם א ד ב H 

 ! א P ס א ו ו ,ט כ א מ ע נ ע י ן צ י ז א ב ט י נ ט ע ו ו
ן פ א ש פ ם ע ל א א ע י ל א פ א נ א ן מ ו ■ א ־ ר ע ט נ ו  א

 עקזיםטירנדיקן דעם אויףז זיןן באציען פעטיציאגערן אײערע .ג נ ו ק י ר ד
 מאשינען פון באזי־ז דער פאפיר־געלט, פון װאל־רעכט, דעם פון מאנאפאל

 דער פרױוילעגיעם, רעליגיעזע פרעםע, דער פון מאנאפאל דער באו־ן, און
 זייכ־עז װאס אנדערע׳ צאל גרױםע א און פארקער־מיטלען אױו> מאנאפאל

 דורך נעשאפן װערן מאנאפאציעס אלע די אט אױסצורעכענע;. צופיל
ג נ ו י ע ג צ ע ז ע ג ־ ן ם א ל ״— ק

 פאדערונגען די פארמולירט קלאר שוין האט פעטיציע צװייטע די אט
 אויך װי פאברייךגעזעצגעבונג איינפירן און ״ארעם־געזעץ״ דעם אפצושאפן

 צום טאכט דער פון איבערגאגג דעם פון נויטװענדיקייט די אונטערשטראבן
 דעמ געװארן. געזאמלט זיינען אונטערשריפטן 331,000 העכער פאלק.

 איז און פאו־ראמענט צום געװאדן דערלאנגט פעטיציע די איז אויגוםט טן2
 פעלזן די צו אפעליר; אזוי פונלט שוין מע;; ״מיר געװארן. צוריקגעװיזן

 מיטגליד ראדיקאלער א געזאגט האט פארלאטענט׳/ צום װי גיבראלטאר פון
 געשיכטע־ איינגלישער בארימטער ךער מאקאאולעי, לארד פארלאמענט. פון

:דערקלערט געלעגגהייט דער בײ האט שרײבעד,
אי; מאוכה דער פון מאכט העכםטע די איבערצוגעבן געפערצעך ״ם׳איז

אוז אומפאםנדיקע געמאכט pםפ אן װאאט װאם ס?אם, א פון הענט די
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אייגנטום.״ פון זיכערקייט דער אויףי אטאקעם טיםטעמאטישע
 אוניגע־ אן קעבן קעניפן גערארפט גלײכצ״טיק האבן טשארטיםטן די
 — ארױפגעצװאונגען זײ אױףז איליין זיך האט װאס פארבינדעטן, װינשטן

 פון אגיטאטארם צאל גרויסע די ?יגע. אנטי־קארן־געזעץ בורזשואזע די
 דעפ אריבערגעװינען געפרואװט האבן ארגאניזאציע גע^ט־רײכער דער

 דעם פון הויבונג און ברויט ביליקע אויף» אויםזיכטן די דורך ארבעטער־לןלאם
 ארגומענטירט, האבן זיי װי געקומען, װאיצטן װאם לעבנם־םטאנדארד,

 טיטיען אזע^כע דורך קארךגעזעצן. די פון צוריקרופונג דער פון רעזולטאט
 די פון אויפמערקזאםקײט די אפצואװענדן געהאפט בורזשואזיע די האט

 פאד־ קלאר זייער טשארטיםטן די האבן דאך טשארטיזם. דעם פון ארבעטער
 נידע־ געמיינט װאלט ברויט ביאיקער מאנעװרעם. בורזשואזע די שטאנען
 דער אויף כאפ; געאאזט ניט זיך האבן ארבעטער די און לוינע;, ר־קערע

 דרוק א אויםצואיבן געפרואװט דעריבער האט בורזשואזיע די װענטקע.
 צו לאקאאוטס ארגאניזירט האט זי אופן. אנדער אן אױף מאםן די אויף

 צאל א אױםגעבראכן טאקע זײנען 1842 אין םטדײקם. פראװאצירן
 האט בורזשואזיע די װאם כאראקטער, א אנגענומען האבן זײ נאר םטרײקס,

 געװאר; איצט איז טשארטער דעם צו פאדערונג די פאראויםנעזען. ניט
 געבראבט אויך האבן סטרייקס די פאדערונגען. עקאנאטישע מיט פארבונדן

 טיטן אײנער בונד ענגערן אן אין ױניאנם טרייד די און טשאדטיםט; די
 ראדיקא־ א אויסגעאיבט טשארטיםטן די האבן צײט געװיםע א צװײטן.

 א אן געשטאנעז אאײן זײנען װאם ױניאנם, די אויף װירקונג י^יזירנדיקע
 םטרײק גענעראא א פון אידײע די טשארטער. דעם פאר קאמו» דעם פון זײט
ארבעטער. די פון געדאנקען די באשעפטיקט װידער האט

 אלס באטראכט װערט בוך־הענדאער, און שוםטער א בענבאװ, װיאיאם
 האט 1831 אין םטר״ק. גענעראל דעם פון אידייע דעד פון פאטער רער
 ״הײאייןער דער םטרייק, גענעראא דעם װעגן פאמפאעט א אפגעדרוקט ער

 אין גארדיען״. מענ׳ס ״פור דער פון געװארן אויפגענומען איז װאם חודש׳/
 יאנקשײר. גאנץ איבער מיטינגען אפגעהאאטן בענבאװ האט 1838 פון םשך

 האט 1842 און 1838 צוױשן ארעםטירט. אים מען האט 1839 אויגוסט אין
 הויפט־ בענבאװ׳ס אײנפאום. אומפאםנדיקן אן אויםגעאיבט פאנ־פלעט זיין

 דער אויף געגעב; האט ער װאס ענטפער, דעם פון זען מען קען א־דײען
? באפרײען זיך ארבעטער לי קענען אזוי װי פראגע:

 מען ארבעט. די אפשטעאן דורך רו׳ פון חודש א פראקאאמירן ״דורך
 נישט מער אאמיר !גוט איבער־פראדוקציע. פון איידן מיר אז אונדז, זאגט

 עקאנאמישע פון שפע א אז לערזע;, הערשער די וועאן דעטאאט פראדוצירן,
 איבער־ פון איידן מיר אז אונדז, זאגט מען צרה. קײן ניט איז םחורות

 די איז עם גרוים װי זען אאמיר און צייאן אאמיר !גוט באפעאקערונג.
 מינ־ פרױױאיגירטע די איז עם צא? אין :ישטיק װי און ארבעט פון ארמ״

 באװאוםט־ װערן זײ וועיצן ארבעט די װארפן װעאן מאםן די װען דערהייט.
פאראיי־ פון װיכטיקײט די פארשטיין וועאן זײ מאכט, זײער װעגן זיניק
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 רו־ רער מוז נוץ, א דערפון האבן זאלן ארבעטער די כדי אקציע. ניקטער
 נאציאנאל! די װע?כן אין פארקס־חודש, א קאנגרעס, פון חודש א זײן חודש

 או; באזיגן װעט און הכיל םך םאציא^ן א אונטערציען װעט קאנװעגשא;
טיראגײ״. דער צו םוױ א מאכן

 טשארטיםטן רי םפאנטאן. אויפגעקוטען איז םטרײק־באװעגונג די
 גע־ מערםטנס זײנען פאםירונגען די איניציאטיװע. רי גענומען ניט האב;
 מאנטשעםטער. פון אנגעהײבן זץ־ האט םטריי? דעד אומדערװארט. קומען

 דעם פון ?אזונג דעם אױפגענומען האט עקזעקוטױוע טשארטיםטישע די
 גע־ א ערן5דערק צו ארבעטער אײנגיצישע אלע גערופן און חודש ״הייאיקן״

 ק״ן כאטש אפקילאנג, ^עבעדיקן א געקראגן האט רוף :־ער םטרייק. נעראא
 צײט דער אין װײא פארגעקומען, ניט איז םטרייק גענערא^ װיר^עכער

 צענט־ און דרומדיסע די זײנען ארויםגעקומען, בראװ איז צפון דער װאס
ארוים. ניט דיםטריקטן רא?ע

 אומרו־ גרוים ארויםגערופן האבן 1842 אויגוםט פון פאםירונגען די
 םער האט שפעטער יאר פיר מיט קצאסן. הערשנדיקע די צוױשן איקײט

:פאר^אמענט אין געװען מודה זיך אינערךמיניםטער, דער גרעהעם, דזשיימם
 דער־ טרױערדיקע און פיינפו^ע געבראכט אונדז האט 1842 יאר ״דאס

 אװעק, שױן איז עס אז איצט און נויט. גרויםער פון יאר א :פארונגען
 אגע5< די געװען איז װאם געפאר. גרויםער דער ײעגן דערק^ערן איך קען
 האבן מיר םוד. א אויסצוזאגן איצט אייך מייר דער^ויבט ?1842 אין

 ריזיקע מיטינגען. טשארטיםטישע נאכט, םיסן אין ^אנדא;, אין געהאט
 זיך האבן עלעמענטן םארביטערטע אומצופרידענע, שטארק מענטשן, טאםן

 און פרידן... עפנט^עכן דעם פאר געפאר א איז װאס נײםט, א אין געפירט
 געשטאנען זיינען ןצאשינען אצע ?אנקאשײר?... אין לאגע די געװען איז װאם

 די מיט פאריינדונגען אין געשטאנען אומאױפהערצעך בין איך שטיל...
 גענומען דארפן װאם זיכערקײט־מיט^ען, די װעגן באאמטע מיציטערישע

 ארויסגערופן כסדר איז מיציטער פריז־;. עפנט^עכן דעם אפצוהא^טן װערן
 אויפצוהא/טן צענטערם אינדוסטריעצע די םון טיילן פארשײרענע פון געװארן

 דרײ די דורכגעצעבט האבן איך און קאלעגן מײנע רו... עפנטלעכע ד־
 אוים־ ניט דעטאצט ביז קײנמא? נאר איז אונדז װאס חדשים, שרעקאעבםטע

 ״פארלאמענ־ (האנסארד, ענינים...״ עפנטצעכע בנוגע דורכצוימאכן געױטען
 בריטיש אװ ״היםטארי ביר׳ס .718 ז. ,1846 פעברואד דעבאטן׳/ טאדישע

).150 ז. םאשעאיזם״,
 פירגום פירער, איר איז אױםװעפן, זיך אנגעהײבן האט םטר״ק דער װען
 די א^יין. זיך צו באװעגונג די איבערגעצאזט און אנטילאפן א׳קאנאר׳
 1841 אקטאבער אין ארעםטן. 1,500 העכער דורכגעפירט האט רעגירוננ

ארעסטירטע. די פון 651 געמשפט מען האט
 די דעזארגאניזירט האט חודש״ ״הײ^יקן דעם םון דורכפאל דער

 מיטג^ידער. פאר^ארן 5שנע האט טשארטיםטן־פארבאנד דער באװעגונג.
דער פון ירידה די .1843 אין פארבליב; זיינען טויזנט פיר אדער דרײ כלויז
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 אינדױ דעם פון פעריאד דעם דורך געװארן פארשנעלערט איז באװעגונג
 די .1846 ביז 1843 פון געדױערט האט װאם אױפשװאוננ, םטריעלן

 קאטוי פאליטישן דעם פון אפגעקערט װידער זיר האבן ארבעטער אנטױשטע
 ?אאפעראטיװער און ױניאן טר״ד דער צו ענערגיע זײער אפגעגעבן און

 טיטאר־ און ריכטונג די אנטװיקלט עס זיך האט צײט יענער אין באװעגונג.
באדן." צום ״צוריק ארבעטער די גערופן האט װאם טיזם,

טשארטיפטן די פון פראגראם םאציאלע די

 האבן עס עיצעמענטן פארשידנארטיקע יפארא װאש געזען, שױן האבן טיר
 צוזא־ דער אט באװעגונג. טשארטיםטישער דער אין צוזאמען געפונען זיך

 מײנונגם־פארשידנקײטן די אין נאר ניט ארױםגעװיזן זיך האט מענשטעל
 פראגראם. טשארטישטישער דער איבער אויך נאר פראגן, טאקטישע איבער
 רעכטן בײם ס״ רײף, ניט און אומקלאר געװען איז פראגראם םאציאלע זייער

 גלויבן׳ צו טעות גרויםער א געװען װאלט פונדעםטװעגן פליגל. לינקן ביים םיי
״ן אין באויז געאעגן איז טשארטיזם פון קראפט די אז  פראג־ פא׳ציטישער ז

 באװע־ בורזשואז־ראדיקאלע א אצש באטראכטן אים דערפאר און אצײן, ראם
 בור־ פון געװארן אויםגעדריקט צייט לאנגע א איז װעלכע שטעצונג, א מנג,

געשיכטע־שרײבער. זשואזע
 שטעלונג קעגנזעצלעכע די אנצונעמען פאלש אזוי פונקט זיין װאלט עש

 אוטװיכטיקער אן פאר טשארטיזם דעם באטראבטן װאם װעבש׳עש, די פון
 פאיריק־ די פאר פאליטיק. מיט שײבות שוש אן באװעגוננ עקאנאמישער

 זיך דריסט םטעפענם װי געיװען, טשארטיזם דער איז צפון, פון ארבעטער
 א שפייז, גוטע מײנט טשארטער רער פראגע. מעםער־און־גאפל א אוים׳
 געזאגט האט ענגעלם ארבעטם־טאג. קורצער א און שכירות גוטע הויז, גוטע
:טשארטיזם װעגן

 פאר זיינען פראנראם)... סשארטיםטישער דער (פון פונקטן זעקם ״די
 דעם פון לאגע (די טשארטיםטן״. די פון קריגש־געשרײ פראלעטאריער דעם

)•235 ז. ,1844 אין אײנגלאנד אי; קלאם ארבעטער
 אלנעמײנע געװען איז באװעגונג דער פון פלאטפארטע אלגעפויינע די

 װאלדעכט אאגעמ״נע די װי נאכדעם, זײן אבער װעט װאם װאל־רעכט.
 ? װעח געשאפן דעמאלט זאצ ארדנונג פארא װאס ? װערן דערגרײכט װעט

 טיילז פארשײדענע די פון ענטפערם פארשיידענע געקראגן האבן פראגן די אט
באװעגונג. דער פון

 םאציאליזם יאז געגאױיט, האט אוען, פון באאיינפלוםט שטארה לאװעט,
א׳ברייעז׳ קלאשן. פון קאאפעראציע דער דורך װערן איינגעפירט באויז קען

 באאיינפרוםט געװען אויך איז ),1805־64( פליגל אינקן פון פירער צװייטער א
 האט ער װאם באבעוי׳ן, װעגן בוך א פון םפעציעא און אוטאפיםטן, די פון

געזעז א׳ברײען האט טשארטיםטךקאמףי דעם אין אײנגאיש. אין איבערזעצט
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 װעגן מײנונגען זײנע קאפיטאליזם. דעם אינגאנצן אפצושאפן קאמה דעם
:אינטערעםאנט זייער זיינען רעגירוננ פון קילאםךכאראקטער דעם

 זייערע באשיצן צו קאפיטאליסטן רי פזן געשאפן װערט רעגירונג ״...די
 דעם אויןז לאםטן ארױפגעלייגטע און רענט־געלט פראפיטן, ארויסגעפרעסטע

 װאם מענטשן, די און װעכטעה זײער איז רעגירונג די פאאק... ארבעטנדיקן
 געיטאפן רעגירונג די איז אײנגצאנד אין אונטערדריקטע... די זײנען ארבעטז
 פון לעבן װאם די פאר ה״ ד. הלאסן, מיטעלע און אױבערשטע די פאר געװארן

 הענט... זײערע אין בלייבט רעגירונג די װי לאנג אזוי געװאלט. או; רייבערײ
רעפארם״. פראקטישע קלענםטע די אפילו דורכצופירן בכוח זײן ניט מיר װעילן

א׳ידײ־גנ׳ע; בא פארמישט סאציאליזם פון פארשטעלונג די זיך האט יאך
 םחורה־ אדער ״אויםטויש־באזארן״ און ״ארבעטם־נעלט״ פון אידײען די טיט

 און ארבעט זיין פון פראדוקט דעם ברײנגט ארבעטער יעדער װאו הײזעה
 ךי פארשטאכעז ניט האט ער דארף. ער װאם סחורות, די דעם פאר קריגט

 אויףז געקוקס ניט פראלעטאריאט. און ?אפיטאליזם פון ראלע היםטארישע
 פון רעדעס רעװאלוציאנערע מוטיקע די פארגלײכן צו גענוג איער איז דעם,

 א פון ב. צ. װי רײד׳ הלאםן־פרידלעכע און לאקרעץ־זיםע די מיט א׳ברײען
 פראלע־ די צװישן אונטערשייד טיפן דעם באגרײפן צו מאקדאנאלה רעמזי

 לייבאר דער פון פירער הײנטיקע די און טשארטיזם פון פירער טארישע
 אינ־ די אנשטעלן, פרומע אוינךגלאצערישע הינטער באשיצן, װאם פארטיי,
בורזשואזיע. אײנגלישער דעד פון טערעםן

 אלם םאציאליזם צװישן צוזאמענהאנג דעם װעגן באגריױ קלארן מער א ,
 פון קאכיף* פאליטישן דעם און באװעגונג טשארטיםטישער דער פון ציל דער
 אים פאר הארנעי. דזשוליאן דזשאררזש געהאט האט פראלעטאריאט דעם
 ״אלגעמײנע קריגן פון צי&ו צום מיטל א בלויז געװען װאל־רעכט דאם איז

 א בלױז געהאט אבער האט ער לעבנם־באדינגונגעף. די אין גלײבהײט
 פעטי־ (ניט טאקטיק רעװאלוציאנערע זײער און אנהײננער, גרופע קאיינע
 פארטגעשריטן מער םך א געװען איז אױפשטאנד) באװאפנטער נאר ציעם׳

 פון פריינט א שפעטער הארנעי, צייט. יענער פון ארבעטער־אידייען די פון
אינטערנאציאנאל. ערשטן דעם פון מיטגליד א געווען איז ענגעלס, און מארקס

 געװען איז טאסן די פון פירער אײנפלוםר״כםטער און באליבטםטער דער
 דער םטאר״, ״נארדערן דעם פון ארויםגעבער און רעדאקטאר דער א׳קאנאר,

 סאציאליםט. קײן נעװען ניט איז ער צענטראל־ארגאן. טשארטיםטישער
 דערקלערט. ער האט קאמוניםט״, ק״ן ניט און םאציאליסט קײן ניט בין ״איך

 און נוצאעך זײנען באלעבאטישקײטן פױערשע קלײנע אז געהאלטן, האט ער
 ארבעטער דער קען קלײךבאזיצער, א זײז אויך זאל ער װען באויז נויטיק.

מיטן זײן און ארבעט ״זײן פארװענדן צו מעגלעכקייט די האבן
 איז אידעאל א׳קאנאר׳ם נוצן״. אײגענעם זײן פאר און פארטײל גרעםטן
 נױטי?ער דער און הויז הלײן א ט־ט יעדערן פאר לאנד אקער צװיי געװען

אויםשטאטונג.
שוין איז טשארטיזם דער װען חודש, הײליקן דעם פון דורכפאל נאכן



 עעטייאן פון פהאן זײן ארױםגערולןט א׳קאנאר האט בארג־אראפ, געגאנגען
 לאנדװױטשאפט־ קאאפעראטױוע גרינדן דורך ארבעטער די צװישן באח דעם

 טשארטיםטן־ דעם פון געװארן אנגענומען איז פלאן דער קאלאניעם. לעכע
 פארשטופט אלײן טשארטער דעם אפילו צײט א פאר האט און קאנגרעם

 אקציעש די איעגעקױפט האבן מענטשן 75,000 ארום הינטערגרונט. אין
 געװארן איז באדן״ צום ״צוריק לאזונג די קאאפעראטיװן. די פון

 און האנטװערקער הויז־ארבעטער, רי צוגעצויגן האט ער פאפולער. זייער
אן און באדן פון געװארן אפגעריםן צוריק אאננ ניט זײנען װאם ארבעטער,  נ

 געזאגט מוז עם אבער צײטן. פארגאנגענע די צו אומקער װעגן געטרוימט אלץ
 האט אוטאפיע קליין־בירגערלעכע און רעאקציאנערע א׳קאנאר׳ס אז װערן,
 דאס קען מען ׳פאבריק־ארבעטער. די צװישן אנהיינגער םך א געפונען אויך

 פאיריק־פראלעטאריאט, דעם פון טיילן געװיסע װאס דערמיט, דערסלער;
 םך (קיין איבערגעפורעמט ניט אינגאנצן נאך האט קאפיטאליזם דער װעלכע

 די געטיילט האבן צפון), אינדוםטריעלן דעם אין געװען ניט זײנען אזעלכע
 הױך־קװאליפי־ די האבן דעם חוץ א באדן. צום זיך אומקערן װעגן אילוזיעס

 געגלויבט׳ צײט, יענער פון ארבעטער־אריםטאלראטיע די ארבעטער, צירטע
 װאם יענע, פאױ שבירות העכערע מײנען װעט ערד־רעפארם א׳גןאנאר׳ם אז

 צוזא״ פינא־ציעל איז 1848 אין פאבריקן. די אין אריעט; פארבלײבן װעקי
 געגאנגען פארלאח איז דערביי לאנר־ארגאניזאציע. א׳קאנאר׳ם מענגעבראכן

פארטעג;. פרױואטער גאנצער זײן אויך
:א׳קאנארן װעגן געשריבן טארקס האט 1850 אין

 א געטראגן האט און קאנםערװאטיװ נאטור דער פון געװען איז ״ער
 רעװא־ דער און פארטשריט אינדוםטריעלן צום שנאה העכסט־אנטשלאםענע

ע אלע אוציע.  קלײך און פאטריארכאליש גרינדלעך זיינען אידעאל; ז״נ
בירגערלען־".

באװעגונג טשארטיםטישער דער פון פעריאד דריטער דער

 פון װאלן פארלאמענטאריםטישע די און קריזיס קאמערציעלער דער
 פעפריאי פון רעװאלוציע רי איץ, איבער און, אירלאנ־ איז הונגער דער ,1847
 טשאד־ דער פאראוים שטוים נייעם א געגעבן האבן פראנקרײך, אין 1848

 אומ־ געװארן זיינען אײנגלאנד אין ארבעטלאזע די באװעגונג. טיםטישער
 לא־וננ דער געװען איז רעװאלוציע״ אדער ״ברויט לאזו־נג זײער רואיקער,

 בא־ םך א קריגערישער. אלץ געװארן זײנען װאם מאסן, גרעםערע אל*ז פון
 רעװאלו־ פראנצויזישע די צו געװארן געשיקט זײנען גריסונג־רעזאלוציעם

ציאנערן.
 בא־ קאנװענשאן טשארטיםטישע א האט אנװײזונג א׳קאנאר׳ם אויףי

 פאר־ צום פעטיציע נייע א איבערצוגעבן ,1848 אפריל, דריטן דעם שלאםן
 מיט מיליאז א געװארן געזאמלט איז עם .1842 פון דער צו ענלעך לאמענט,

אנגעגעבן צוערשט האבן טשארטיםטן רי כאטש אונטערשריפטן, טויזנט 975
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 באשאאםן ס׳איז מיאי^ז. האאב א מיט פינף אלס אונטערשריפטן צאצ ־י
 נאציאנאלע א װערן פאררופ; זאל צוריקװײזונג זיין פון פאי! אין אז געװארן,

 װערן װעם טשארטער דער ביז זיצונגען אירע האבן זאל װאם ׳פארזאמיצונג,
 אויף געװארן ארגאניזירט איז מיטינג גיגאנטישער א לאנד. פון געזעץ דאם
 פארלא־ צום דארטן פון מארשירן צו גרין קענינגטאז אויף אפדיי טן10 רעם

פעטיציע. דער פאר דעמאנםטראציע א אין מענט
מיטינג. דעם פון װיכטיק״ט די איבערטריבן שטארק האט רעגירונג די

 טאג דעם פאר געװארן אײנגעשװאױרן זײנען פא^יםאייט םפעציעיע 170.000
געװארן באװאפנט ז״נען עם דובינסעם. מיט געװארן באװאפנט זײנען און

זײנען מאטראזן און םאלראט; 700,000 ארופ און רעגידוננם־באאכיטע 2.000
 אויםגע־ זײנען ארטילעריע־אפטײילונגען לאנדאז. אין געװארן קאנצענטרירט

 זיינען שיפן צאל א און שטאט פון פונקטן פארשײדענע אין געװאח שט/גיט
 זיינען קלױםטערם מי^יטער. נ״עם ברענגען צו גרייט געװארן געהארטן

 הימי!, פרייען אונטערן מיטינגען א^ע און באראקן אין געװארן פארװאנדלט
 שעפער די געװארן. פארבאטן זיינען זײן, ניט זאל עם צװעס װעאכן פאר
 טן10 דעם געװארן צוגעשאאםן זײנען ראנדאן פון פאבריקן קאענערע און

 אט מענטשן. באװאפנטע מיט פארפלײצט געװען זיינען גאםן די און אפריא
 דער אונטער און באפעא אויפ׳ן געװארן נעמאכט זיינעז צוגרײטונגען אאע די

 10 װעאיננטאן. הערצאג ״אייזערנעם״ אאט; יאריקן 79 דעם פון אנפירונג
 קאנ־ טשארטיסטישער דער צו דעיעגאטן די דך האבן אינדערפרי אזייגער
 פאר־ זיך האבן ארבעטער די װאו גרין, סענינבטאן אין באנעגנט װענשאן
 פיר מיט קארעטע א פארן געזאאט האט פראצעםיע דער פון בראש זאמלט.

 צום פעטיציע די פיר; געדארפט האט װאם פאנען, מיט דעקארירט פערד,
\ פאראאמענט.

 דרײםיק פון מער ניט דורכפאא. א געװען דעמאנםטראציע די זיא דאך
 האבן פירער טשארטיםטישע די געקוטע;. זיינען טענטשן טויזנט פערציק ביז

 פאראא־ צום דעמאנםטראציע פארבאטענע די צוריקנערופן אאײן דעריבער
 צו און פאנאנדערגיין רואיק זיך ארבעטער די גערופן האט א׳קאנאר מענט.

 פאראא־ דער פארזיבטיקײט. און איבערגעאײגטקײט דורך זיג זײער געװינען
 טן12 דעם פעטיציע. די צוריקגעװיזן אנטשידן מאא דריטן צום האט מענט

 דעם פון פארזיכערונג דער פאר געזעץ א געװארן אנגענומען איז אפריא
 אויפהעצערישע פאר תפיסה מיט באשטראפט װאם רעגירונג, דער און טראן

 װאם ?אנװענשאן, די אײפגע^ייזט רעגירוננ די האט טאי טן13 דעם רעדעם.
 מאי פון פארזאמ^ונג. נאציאנאלע אנגערופן זיך טאי ערשטן דעם זינט האט

 פון טעראר דער איינג?אנד גאנץ איבער פארפאײצט זיך האט אקטאבער ביז
 פאר־ זיינען טשארטיסטז פראמינענטע נײנציק קלאםךגערעכטיקײט. דער

 האט לאנד־פלאן קאאפעראטיװער א׳קאנאר׳ם תפיםה, אין געװארן שפארט
 דער רעאקציע• די געזיגט האט װיז און בער^ין פאריז, אין בשעת געפלאצט,
 ־ער ח׳לאפ שװערן א דערלאנגט םפק אן האט אפריל טן10 פון רורכםא^

אין האנדאונגען װעליננטאנם קאנטינענט, אויפן באװעגונג רעװאאוציאגערער
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 ױני־אױפשטאנר דעם צעשמעטערן צו קאװאינאלן געהאצפן האין ^אנדאן
פרא^עטאריאט. פאריזער דעם פון

 כאס־פ קאאפ, דעם פון זין־ צו קופיען געקענט נ־ט האט טשארטיזם דער
 וױ נאכדעם אױפאעב;. צוריק אים געװארן געטאכט זײנען פארזוב; צאא א

 דזשאונס ערנםט האט דערשיינע;, צו אויפגעהערט האט סטאר״ ״נארדערן דער
 אין געשטארבן איז א׳קאנאר ).1852־4( ״פאלקם־צייטונג״ די געגרינדעט

 אר־ טשארטיםטישע װירקזאמע אעצטע די .1858 אין אוען ראבערט ,1855
.1854 אין פאנאנדערגעפאאן זיך זיינען גאניזאציעס

IV.

 די און טשארטיזם פון ראלע היםטארישע די
דורכפאל זײן פון אורזאנן

 טשאר־ דער אין צוזאמענגעפאאן זיינען עם איינג װי געזען, האבן מיר
 פעריארן די מיט ירידה און פארטשריט פון פעריאד; באװעגונגדי טיםטישער

 (פראפפעריטי). װאױאשטאנד אינדוםטריעאן און קריזים אינדוםטריעאז פון
 פון פאאמען אעצטע די פאנאנדעמעאאזן האט װאם ,1847 פון קריזים נאכ׳ן

 פון יארהונדערט פערטא א אין אריינגעטראטן איינגאאנד איז טשארטיזם,
 דייטש־ און פראנקרייך אין רעװאאוציע 1848 די אויפשװאונג. אינדוםטריעאן

 די געהאאפן און אענדער יענע פון אינדוםטריען די פארלריפאט האבן לאנד
 אזיאסישע די פון קאנקורענטן זײערע ארױםשטופן קאפיטאאיםט; אײנגאישע

 צוריקרופונג דער (מיט האנדעא פרייען פון זיג דער מערק. אמעריקאנישע און
 אינ־ דער פון טריאומף דעם באצײכנט האט )1846 אי; לארן־געזעצן די פון

 אנטװיקאונג אינרוסטריעאער העכערער דער צואיב בורזשואזיע. דוםטריעאער
״ פאר געװען האנדא פרײער דער איז אײנגאאנד פון  פארטייא, גרעםערן פון ז

 אין איבערגעװיכט א; אונטערנעמער איינגאישע די פארזיכערט האט ער װײא
 האט האנדא פרייער דער מעדק. אױםאענדישע פאר קאנקורענץ־קאטו* זייער

שפייז. און מאטעריאאן רויע ביאיקע גאראנטירט זיי
 די װען װאויאשטאנד, אינדוםטריעאן פון פעריאד דעם פון משך אין
 פראאעטאריאט איינגאישער דער איז װאקםן, איז געהארטן האבן שכירות
 טן7 דעם מארקם׳ן צו שרײבנדיק ״בורזשואז״. מער און םער אל*ז געװארן

:געזאגט ענגעאם האט ,1858 אקטאבער,
 בור־ אזוי מער און מער אא*ז װערט פראלעטאריאט ענגאישער ״דער

 פאר־ װיל אאנר בורזשואסטע םאמע אט־דאם װי אוים קוקט עם אז זשואז,
 אאם פראאעטאריאט בורזשואזן א און אריסטאקראטיע בורזשואזע א מאגן

 נאנצע די עקספאואטירט װאם אאנד, א אין גופא. בורזשואזיע דער צו צוגאב
בארעכטיקט. נראר ;עװיםן א ביז עס איז װעאט

 מאנאפאל א־נדוםטריעאן אײנגאאנד׳ם פון פעריאד דעם פון נישך ״אין
די פו; גענאסן אויך געװיםערמאסן ארבעטער־קאאם איינגאישער דער האט
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 ניט איז עם פארװאס םיבה, די איז דאם און מאנאפאל... דעם םון געװינםן
 $ועניזם". םון אפשאפן ־עם זינט אייע׳לאנד. אין םאציאליזם קײן געװען

 אױסגאבע דער צו פ^ררעדע קאאס״, ארבעטער דעם פון ואגע ״די (ענגעלם,
.)1892 פון

אינדוםט־ פון פרוכט די נעשניטן ה#ט װאם בורזשואזיע, איינגילישע די
 ט־5װע דעם אױף פאזיציע דאמינירנדיקער איר פון און אויפשװאונג דיע^ן

 ארבעטער די ברעקלעך גרעםערע צואװארפן פארגינען געקענט זיך האט טארק׳
 עמינראציע די האט זייט צוױיטער דער יפון צוימען. צו זײ דערמיט און

 מיט צוױי איינגלאנד פון ארויםגעװאנדערט האבן 1854 און 1848 (צװישן
 דער נ$ך פארגרעםערט באדייטנד זיך האט װאם מענטשן), מיאיאן האצב א

 ענערגישע סאמע די אװעקגענומען אויםטראציע, אין גאאד פון אנטדעקונג
 רי הויבן געהאאפן נאייכצײטיה און ארבעטער־באװעגונג דער פון עלעמענטן

ילאנד. אין פארבליבן זיינען װע^כע ארבעטעה די פון שכירות
 ניט געװען איז װאם ױניאניזם, טרייד ״קרעפט״ באגרענעצטער דער

 אינטערעםן פון הארמאניע געפרעדיקט און קאםו* פאליטישן צום פריינט?עך
 אר־ די אויפגע^עבט. װידער ה^ט ארבעטער, די און באלעבאטים די צװישן

 -jo רעװ^וציאנערן איר פאריארן יארן צאנגע אויף האט בעטער־באװעגונג
 דורכ־ איז װאם ארבעטם־טאג, שעהדיקן צען דעם פון געזעץ דאס ראקטער.

 דער־ ״זיך קאנםערװאטיװן די פון הילף דער מיט 1847 אין געװאח געפירט
 רער אין געוױרקט אויך האט בורזשואזיע״, דער מיט אפצורעכענען טיט

ריכטונג. זעלבער
 און םטעפענם ר. דזש. רעװרענדס די װי קאנםערװאטױח, צאיל א

 און טשארטיםטן־באװעגונג דער פון רײען די אין נעװען זיינען אאסט^ער״
 איט• די פון אידייען פארטראט^די האבן זײ פליג?. ינקן5י איר אין איפילו

 פון $«רעמם די אין נעװארן געטריבן זײנען װאס ?אנד־באזיצעה פרענקישע
 די פארניכטעט װעאכער קאפיטא^יזם, קעגן פראטעםט אין טשארטיפטן די

 פאר־ אויםגעצײכנטער אן געװען איז ^אםטצער אײנג^אנד״. ״פרײילעכע
 קעניג;" דער פון אונטערטאן טרייער א בין ״איך גרופע. דער פון טרעטער

 ער איך אריםטאקראטיע. דער פון פרײנט א בין ״איך געזאגט. ער האט
 הערן אינםטיטוציעם די װען אבער קירך. נאציאנא^ע די רעםפעקטיר און

 מיס אױםצושרייען גרײט איך בין פא?ק רעם פון באשיצער זײן צו אויוי
ןבײ5ב ניט זיי פון זאא !נידער זײ, מיט נידער :שונאים ערנםטע זי־יערע

געדעכעניש!״ קײן
 װיכטיקםטע םאטע די איגנארירט פולשטענדיק האבן טשארטיסטן די

 שעהדיקן 10 דעם םאר פארערונג די ארבעטער־ק^אם, דעם פון פאדערונג
 גע־ א אין האט פאדערוננ דער פון פארװירק^עכונג די כ^טש ארבעטם־טאג,

 גע־ האט װאם דער..רעװאאוציע, פון בורזשואזיע די געראטעװעט זין װיםן
.1848 אין אויםצוברעכן דראט

טשארטיזם, פון צוזאמענברוך דעם פון אורזאכן די אונטערזוכן בײם
גופא באװעגונג דער פון כאראקטער אינער^עכן דעם פארגעסן ניט מיר טארן
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 “מיי די באטײ^יקט, איר אין זיך האבן װאס עמענטן,5ע פארשײרענע די —
 (כאט־ט שװאכקײט ארגאניזאציאנעלע איר זײ, צװישן נועס־פארשײדנקייטן

 ניט זײ זיינען טױזנטער, הונדערטער פון װערן באזוכט פיעגן מיטינגען די
 קאנטאקט געהעריקער קיין געװען ניט איז אויםערדעם ארגאניזירט). געװען
 אנטוױקלט זיך האבן װאם ױניאנם, טרײד די און טשארטיםטן די צװישן

באװעגונג. טשארטיסטישע די באקעמפט אפי?ו אפט און זע^בסטשטענדיק
 םא־ קאארע קײן געהאט ניט האט טשארטיזם דער אז געזען, האבן מיר

 טשאר־ די ביי געװען איז סאציאאיזם דער פראגראס. עקאנאמישע און ציאיע
 צושטאנד• עטבריאנישן אן אין בילויז אנמגוױזן, האט ענגעלס װי טיםטן,
 טשארטיזם דער האט צוזאמענברוך ענדגיאטיקז זיין פון צײט דער צו ערשט

 דזשאונם ערנםט װי פירער, אזעילכע דורך סאציאציזם צום דערנענטערט זיך
 דער־ האט 1851 אין קאנפערענץ טשארטיםטישע אאנראנער א הארנעי. און

 ניט קיינמאא װעט באדיעונגען פאאיטישע די אין ענדערונג אן אז קלערט,
 פון װערן באגאײט װעט ער םיידן רעזוצטאט, געוױנטשטן דעם פראדוצירן

 דער פון אאזונג דעם ארױםגערוקט האט הארנעי ענדערונג. םאציאאער א
 פאר־ הארנעי און דזשאונם רעפובאיק״. םאציאלער און ״דעמאקראטישער

 םאציאאיזם. װיםנשאפטאעכן צום טשארטיזם פון אימגרגאנג־שטופע די טרעטן
 איבער־ אײנגאישע ערשטע די אפגעררוקט הארנעי האט יארן פופציקער די אין

 געשסאנען זײנען צװײ די אט מאניפעםט״. ״קאטוניסטישן דעם פון זעצונג
 םאציא־ װיםנשאפטאעכן דעם פון גרינרער רי מיט קאנטאקט פערזענאעכן אין

 געהאט ניט האט גאנצע א אאם באװעגונג טשארטיםטישע די אבער איזם.
 אנא־ וױםנשאפטאעכן א אױף באזירט פראגראם םאציאאיםטישע קאארע קײן
 יארהונ־ טן19 דעם פון העאפט ערשטער דער פון פראאעטאריאט דער איז.

 דעם אויףז געקוקט ניט פראגראם. אזא פאר רײףי געװען ניט נאך איז דערט
 דאם טשארטיזם. פון װיכטיקײט היםטארישע די גרוים זיכער איז אאעמען

ע ערשטע די געװען איז ס י ד ג ע ט ש ט ם ב א ע  בא־ רעװאאוציאנערע ז
.ם א א ק אאם פראאעטאריאט דעם פון װעגונג

 װאס ארבעטער־קאאם׳ גאנצער דער עם איז טשארטיזם אין ״אבער
 פאאיטישע די כא ?ודם אטאקירט און בורזשאזיע דער קענן אויףי שטײט
 ארומ־ זיך האט בורזשואזיע די מעאכער מיט געזעצן, פון פעםטונג די טאכט,

 אר־ ר״נע א געװען טשארטיזם דער איז אן מאמענט דעם פון גערינגאט...
 פון אאגע ״די (ענגעאם, עאעטענטן״. בורזשואזע אלע פון פרײ בעטער־זאך,

.)234 און 228 ז. ז. ארבעטער־קאאם״, דעם
 פון ארבעטער די װײזן צו ערשטע די געװען ז״נען טשארטיםטן די

 פירט פראיצעטאריאט דער אזוי װי געמאכט״, װערט דאם אזוי ״װי װעלט דער
 באװעגונג טשארטיםטישע די ציאן. זעצבםטשטענדיקע זײנע פאר קאמןז דעם

 היינט נאך איז װאס ?עגענדע, רעפארמיםטישע די אטקלארסטן אפ ^ייקנט
 אנט־ שטאטן םאראייניקטע די אין װי איינגצאנד אין אז פארשפרייט׳ ברייט
 עקאנאמישע רײן און פרידלעכע אדיןי ארבעטער־באװעגוע די זיך װיקיט
געװען איז טשארטיזם דער קאמף. 1פא?יטיש פון אפגעטײ^ט װייט ?יניעס
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 אײנג־ דעם פון באװעגונג רעװאלוציאנערע פאליטישע, אױםנעשפראכענע אן
 שטייגנדיקער דער דורך געװארן באזיגט איז װאם פרארעטאריאט, יישן

 אײנגלישן פון אױפשװאונג דער אבער קאפיטאליזם. אײנגלישן פון טאכט
 אינדוםטריעצער איינגלאנדם אײביק. אויף געװען ניט איז קאפיטאליזם

 איינג־ אין םיםםעם קאפיטאליםטישע די און צוזאמענגעבראכן איז מאנאפאל
 אין בארג־אראפ. גײן אנגעהויבן האט װעלט, גאנצער דער אין װי לאנד׳
 ער םטר״ק. גענעראל דעם פון געװארן אױפנעטרײםלט אײנגלאנד איז 1926

 לייבאר דער און ױניאנם טרײד רי פון פירער די דורך געװארן פארראטן א־ז
 דער איז הײנט־צו־טאג אײנגלאנד אין אז באװיזן, האט ער אבער פארטײ.

 אומ־ מאםן פראלעטארישע די פון באװעגונג רעװאלוציאנערער א פאר באזיס
 טשארטיזם. רעװאלוציאנערן פון צייט דער צו װי בר״טער פארגלײכבאר

ט זיך געפינען סיר  קאפיטא־ גאנצע די װען פעריאד, דעם אין טאג צו ה״נ
 נרויס־ פון פארטײ קאמוניסטישע די צוזאטע;. ברעכט סיםטעם ליםטישע

 פון טראדיציעם רעװאלוציאנערע די אנגענומען האט (איינגלאנד) בריטאניע
טשארטיזם.

 זעלבסטשטענדיקע ערשטע די טשארטיזם, פון דערפארונגען די אויוי
 זײער אויפגעבויט ענגעלס און מארקס האב; פראלעטאריאט, פון פארטײ
 דער האט ביישפיל טשארטיםטישן דעם פון קלאםן־קאמף. דעם פון טעאריע

 פאליטישע די פארכאפ; פון וױבטיקײט די אויםנעלערנט זיך ארבעטער־קלאם
 די הייםט, דאם װאױלזיין״, ״םאציאלן אײנפירן צו װעג דעם אלס מאכט

 טשארטים־ דעם פון יםודות. נײע אויה געזעלשאפט דער פון אוטגעשטאלטונג
 ארגא־ פון װיכטיקײט די געלערנט פראלעטאריאט דער האט בײשפיל טישן

 האבן טשארטיםטן די ארבעטער־?לאם. דעם פון מאםן־אקציעם די ניזירן
 מאסן. די פון טעטיקייט רעװאלוציאנערע די ארגאנידרן צו פארנאכלעסיקט

דאם אונדז. מיט שטייען מענטשן מיליאן ״פיר :געזאגט האט א׳קאנאר
 ארגאניזירטע די געװען איז װאו אבער זינ״. אונדזער פאר גאראנטיע די איז

 האט טשארטיזם פון דעדפארונג דער פון ? מאםן די אין פארװארצלטקײט
 באלדיקע, די פון װיכטיקײט די אנערקענען צו געלערנט פראלעטאריאט דער

 אוטאפיםטי־ פון באפרײען צו זיך געלערנט האט פאדערונגען, טאג־טעגלעכע
 װיכטיקײט די באגריפן און לאנד־רעפארם, א׳קאנאר׳ם װי טעאריעם׳ שע
פראלעטאריאט. דעם פון קלאסךפארטײ זעליםטשטענדיקער א פו;

 דעם געלייגט האבן ■זואס טשארטיםטן, די געװען עס זיינען םווי כל םוױ
 אינטערנאציאנאלער פון גרונט־שטײן ארגאניזאציאנעלן או; אידעאלאגישן

״ קאנאדע, און אירלאנד פאר ארױסגעטראטן זײנען זײ :םאלידאריטעט ז
 פוילישן פון קאטף צום םימפאטיע גרעםטער דער מיט באצויגן זיך האבן
 און האמעי װי פירער, טשארטיסטישע די פון צאל א צאריזם, קענן פאלה

 ארגאניזא־ אעטערנאציאנאלער דער פון מיטגלידער געװען ז״נען דזשאונם,
 אינטערנאציא־ ערשטן דעם פון און ירודערשאפט״, ״דעמאקראטישע די ציע,
 אינטערנאציאנאלער פון פראפאגאנדע די ציל א פאר געהאט האט װאם נאל,

דעטאקראטיע. רעװאלוציאנערער דער פון סאלידאריטעט
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 פראגראם טשארטיסטישער דער םון אומרײפקייט דער אויף געקוקט ניט
 טשארטיםטן די אין געזען םאציאליזם װיםנשאפט^עכן םון גרינדער די האבן

 סא־ דעם פארשמע^צן צו פראלעטאריאט. דעם פון פארטרעטער אמתע די
 מאםן־ די איצם טשארטיזם מיטן טעאריע וױםנשאפט^עכע א ם5א< ציא^יזם

 װיכטיקסטע סאמע די געװען זײ פאר איז פרא^עטאריאט דעם פון באװעגונג
אויפגאבן. אלע פון

V.

עקזאמעךפראגן

 אין אנזאמ^ונג אורשפריגגאעכער יפון קװא^ן די געװען זיינען װאם .1
 אין ^נזאמ^ונג םאציא^יםטישער פון קװאלן די צו האנטראםט אין אײנגיצאנד

םאװעטן־פארבאנד? דעם
רעװא־ אינדוםטריע^ער דער פון רעזו^טאטן די געװען זיינען װאם .2
אײנג^אנד? אין אוציע

 אין פארגעקומען רעװא^וציע אינדוםטריעיצע די איז פארװאם .3
? ^עגדער אנדערע vis אין װי פריער, אײנ׳צאנד

 טשארטיםטישער דער אין הויפט־טענדענצן די געװען זיינען װאם .4
? באװעגונג

? צוזאמענגעבראכן באװעגונג טשארטיםטישע די האט פארװאם .5
 דער פון פראקטיק און טעאריע די האט מאמענטן נייע פארא װאם .6

טשארטיזם? דעם פארדאנקען צו ארבעטער־באװעגונג אינטערנאציאנאלער
ארבעטער־באװע־ אײנג^ישער דער מיט טשארטיזם דעם םארגצייכט .7
םטרייק. גענערא^ דעם פון צײט דער צו גונג

:ביביציאגראפיע אבים?
 זיך געפינט טשארטיזם פון געשיכטע דער צו ארײנפיר בעםטער דער

 1אי אײנג^אנד אין ארבעטער־קי^אם דעם פון v:si ״די בוך ענגעלם׳עם אין
 אין באהאנד^ט קורץ װערט איצ״ן טשארטיזם דער (איינגציש). ".1844

 שייצדערט גענומען אימאנצן בוך דאם נאר ״ארבעטער־באװעגונג״, 8 ?אפיט?
 באאבאכטונגען אײגענע ענגלם׳עם פון גרונד אויפן אײנצ^הייטן, vis טיט
 יענער אין ארבעטער איינגאישע די פון אגע5 די ן,5קװא געדרוהטע די און

 רעװא־ אינדוםטריעלע די דעם אויםער ער שי^דערט הקדמה זײן אין צייט.
רעזו^טאטן. זיינע און וציע5<

 פאבריק־ארבעטער די םון visi די און רעװא^וציע אינדוםטריעלע די
 באהאנד^ט אויך װערן יארהונדערט טן19 דעם פון העילפט ערשטער דער אין
 װעגן קאפיט^ען די אין ״קאפיטאל׳ באנד ערשטן זײן אין מארקם׳ן פון

און ),283 (ז. ",1864 ביז 1833 פון פאבריק־געזעצנעבװג ״איינג^ישע
אויםגאבע). איינגלישער דער פון ,790 (ז. אנזאמיצונג״ ״אורשפרינג^עכע

 פון געשיכטע דער אין פאםירונגען די פון גאגג דעם פון שייצדערוננ א
װערט באװעגונג דער פון קאמפן און אידייען די פון אנאיציז אן און טשארטיזם
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 ^ייבא־ ביז טשארטיזם ,׳פון בוך ?עזבארן זייער ראטשטײנ׳ם ט. אין געגעבן
).1930 פעב. מאנטלי״, ״אייבאר אין רעצענזיע די (זעט (איינגליש) ריזם״

באװע־ טשארטיםטישער דער פון אפשאצונג פולשטענדיקסטע םאמע די
 מאנ^- דײטשער דער אין זיך געפינט סוף« ביזן אנהייב םאמע איר פון נונג׳

 דער צו בײטראג א טשארטיםטךבאװעגונג, ״די שיצוטער הערמאן פון גראפיע
 דעם םון גרונט־איד״ען די אײנגלאנד״. פון געשיכטע םאציאצ־פאליטישער

 ארויםגעגעבז שיצוטערן פון איז װאס פאמפלעט, א אין שוין זיך געפינען װערק
 טשארטיםטך ״די :ענגעלם׳ן מיט מיטארבעטערשאפט אין אנאנים געװארן

אײנגילאנד״. אין באװענונג
 גרינטילעך זײער װערט ױניאנם טרײד אײנגלישע די פון געשיכטע די

 פע^ערן מיט דעריבער און שטאנדפונ?ט, פאביאנישן א פון נאר באהאנחלט,
 פון ״געשיכטע די און באלױכטונג, קלאםן־מיטארבעטערשאפט א מיט און

 דער (אײנג?יש). װעב. ביטרים און סידני פון יוניאניזם״, טרייד א״נגצישן
 קוס נייער ״א אין באהאנד^ט אויך װערט ױניאניזם טרײד פון אפשטאם

(איינגציש). אוען ראבערט פון געזעאשאפט״. דער אויףי
 אויך װי ״?ײףי״, בוך אייגענעם זײן אײענען מען דאו־ו* אוען, װעגן

(אײנגליש). אוען״ ראבערט פון לעבן ״דער קאולס ה. ד. ג.
 פון געשיכטע ״א אין געפינען אויך מען קען שטעלן אינטערעםאנטע

(אײנגליש). בער מאקם פון םאציאיליזם״, אײנגאישן
 םאװע־ דער און אנזאמ^ונג אורשפרינג^עכער דער צװישן פארנאײך א
 פון ״פראבילעמען בוך אין םטאלינען ׳פון געמאכט װערט װירטשאפט טישער

אעניניזם״.
 אפדרוקן אנטהא^ט 1906 ביז 1789 :״רעװאאוציע״ פאםטגײט׳ם װ• ר.

דאקומענטן. װערפו^ע צאצ א פון
 פון צײט דער אין ״איינגצאנד אין האמאנר בארבארא אוז ט. דזש.

 פון באדינגועען םאציא^ע די װעגן פאקטן 5צא א בר״נגען טשארטיםטן״ די
 שטאט־ ״דארךי־ארבעטער, זײער װי גוט אזוי ניט איז בוך דאם פעריאד. דעם

 ביכער זיינע א?ע (אײנגאיש). ארבעטער״ קװאליפיצירטע און ארבעטער
 דער טיט דורכגעזאפט זיינען נאר מאטעריאל, אנשוילעכן נעװיסן א פארמאגן

אױטארם. די פון אנשויאונג ציבעראלער םענטימענטאי^ער
 װאטערם מ. שארלאט פון אײנג^אנד״, פון געשיכטע עקאנאמישע ״די

 פעריאד. דעם פון אנטװיק^ונג עקאנאמישע די אנצייכענען אין נוצלעך איז
 קאנ־ םאמע דעם פון געװארן געשריבן איז װאם בוך׳ סאמפציצירט מער א

 קא־ װעגן פאקטן א.םך אבער פארמאגט װעיצכער שטאנדפונקט, םערװאטױון
 גע־ ״עקאנאמישע ק׳לאפהעמ׳ם ה• דזש• איז אנטװיק^ונג, יםטישער5פיטא

(אײנג^יש). אייזנבאךערא״ ערשטע די — אײנגצאנד מאדעתעם יפון שיכטע
),1850—1760( איינגאאנד פון געשיכטע םאציאצע און עקאנאמישע

(אידיש). ילייערבערג י. פון
 מערב־אייראפע. אין באװעגונג וצי*נערער5רעװא< דער פון געשיכטע

(אידיש). םצוצקי און פריד^אנד פון ),1848—1815( טײא צװייטער
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:ג א ל ר א פ

אודן ארנעטער אינטעונאציאנאלעו

:ביכער שול
ר ע ד נ י ק

 צוזאמענו״ע־ לערניאר׳ ערשטן פארן
ב. און טאראנט ד. פון שטעלט

 געבונדן). זייטן, 100( פרידמאן.
ם. 45 שולן פאר סענט׳ 75 פרייז

ט א ט ש
 זייטן). 48( לערניאר טן3 פארן

ס. 15 שולן פאר םענט׳ 25 פרייז

שול אונדזער
לערניאר, פערטן און דריטן פארן

אונדזערע פאר םענט, 40 פרײז
םענט. 20 שולן

ע יק ר ע מ א
 זייטן). 64( לערניאר טן4 פארן
אונדזערע פאר םענט. 40 פרייז

םענט. 20 שולן

מאי ערשטער
 לערניאר, פערטן און דריטן פארן

 אונדזערע פאר םענט, 10 פרייז
םענט. 5 שולן

לעבן נײעם צום
 זײטן). 96( לערניאר דריטן פאיז

 אונדזערע פאר סענט, 45 פר״ז
סענט. 20 שולן

נאװעמבער טער7
 זייטן). 96( לערניאר דריטן פארן

 אונדזערע פאר סענט, 40 פרייז
םענט 20 שולן

קאמןן און ארבעט
 לערניאר. פערטן און דריטן פארן

 אונדזערע פאר םענט, 40 פרייז
םענט. 20 שולן

 פאליטיש־געזעלשאפט־
:ביכער לעכע

 אינטערנאציאנאלער דער
ארדן ארבעטער

 פון צילן. אויפגאבן׳ געשיכטע,
 פאר םענט, 30 פרײז אלגין• מ.

 ארדן ארב. אינט. פון ברענטשעם
םענט. 15

 בויט םאוועטךפארבאנד
סאציאליזם

 אילו־ טיט עפשט״ן. מלך חפ
 פרייז זייטן). 128( פטראציעם׳

 פון ברענטשעם פאר פענט. 50
םענט 30 א. א א.

ארבעטער־פעםטונג נײע א
 איגטערנא־ דער אזוינם איז װאס

 פארװאם און ארדן ארב. ציאנאלער
 אים אין זיך דארפן ארבעטער

אנשליםן.

פארזיכערונג םאציאלע
 קאפי־ אנדערע אין ,‘אמעריק; (אין

 םא־ אין און לענדער טאליםטישע
 אלמאזאוו ש• פון פארבאנד) װעטן

 פאר םענט, 40 פרייז זייטן. 96
םענט. 20 א. א. א. פון ברענטשעס



מלחמה־געפאר די
 פר״ז ביטעלמאן. אלעקםאנדער פון

 פון ברענטשעס פאר םעגט. 20
םענט. 15 א. א. א•

 םאציאליזם — קאפיטאליזם
קאמוניזם

 פר״ז לעקציעס. 15 פון קורס א
 ארב. פון םטודענטן פאר ם״ 50

 פון מיטגלידער און אונױוערזיטעט
םענט. 25 א. א. א•

 אינטערנאציאנאלער דער
ארדן ארבעטער

 אידיש. אויפגאבן. און צילן ז״נע
שפראכן. אנדערע און איינגליש

 העלפט רינג ארבעטער דער
 געגן מלחמה ארגאניזירן

םאװעטן־פארבאנד
 און אבראמאװיטשן פון ראל (די
 אינ־ די און רינג ארבעטער דעם

 געגן פארשװערונגען ־ טערװענציע
פאטערלאנד). פראלעטארישן

 דער אראבער׳ די פאלעםטינע,
צױניזם

 פאר ם. 50 פרייז נאוויק. פ. פון
םענט. 30 ברענטשעם אונדזערע

 שיקן דארפט ־איר פארװאם
 שולן אין קינדער אײערע

א. א. א. בײם
םענט. 8 פרייז זײטן. 8

קורםן שטודיר מארקםיםטישע
 רעװא־ פראנצויזישע גרויםע די

לוציע•
 אין רעװאלוציע אינדוםטריעלע די

 טשארטיזם. דער און אײנגלאנד
 פאר לעקציע. א סענט 15 פרייז

 םענט•10 ארדן פון מיטגלידער
יעדע. זייטן 48

:ליטעראםור שײנע
קאמף צום געזאנג מיט

 צוזאמענגע־ נאטן). מיט (לידער
 יעקב פון באארבעט און שטעלט

 מיט־ פאר דאלער, 1 פרײז שייפער.
 פ. ג. פ. און א. א. א• פון גלידער

G0 .סענט

 א. א. א. פארלאג אין
 צום זיך געפינען

:פארקויה
מײםעלעך קינדער

 דער געזאגט. האט לענין כאװער
 דער םטרייקט. קוימען פאבריק
 בירא־בידזשאן. גענעראל. ערשטער
 די איקאר. דארןז פון מאטעלע
 שלמת פון — יארק נױ אין מלחמה

 קיגדער־ אין זומער דאװידמאן.
 ארטעף אין פארן מיר לאנר.

לייב. א• פון — טעאטער

ר ע ד נ י ק
 צוזאמענגע־ לערניאר טן2 פארן

 און טאראנט דבורה פון שטעלט
 געבונדן. זײטן 174 פרידמאן. ב.

 אונדזערע פאר דאלער. 1 פרייז
סענט. G5 שולן

טײך זײט יענער פון
 פאװער. כאיװער פון מייםע) (א

ס. 40 שולז פאר םענט. 75 פרײז

ק״ ר א י ו י ״נ
 פון ארויםגעגעבן ארבעט־פראיעקט,

 פון קלאם גראדואיר מיטלשול
 שולן פאר דאלער, 1 פרייז .1930

םענט. 50

״קינדערלאנד״
 ם. 10 נומערן אלטע (זשורנאל).

םענט. 5 שולן פאר נומער׳ א
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80 FIFTH AVENUE NEW YORK, N. Y.
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