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ע י צ ק ע ל ע ט י ר ד

 1848 יאר פון רעװאלוציע די
דײטשלאנד און פראנקרײך אץ

:אינהאלט
j טוננ ײ איינל

אייראפע. אין רעװאלוציע אינדוסטריעלע די )1(
אוטאפיםטן. די פון טאקטיק די — םאציאליזם. אוטאפישער )2(
 קאמו־ דער און ליג קאמוניםטישע די — װיםנשאפט. צו אוטאפיע פון )3(

בלאנקיזם. און בלאנקי אויגוםט — מאניפעםט. ניםטישער

n. ײך אין 1848 יאר פון רעװאלוציע די פראנקר

 דעי — באנקירן. און פראצענטניקעם פון מלובה די — ױלי־מאנארכיע. די
 — פראלעטאריאט. פון טאקטיק די און פעברואר־רעװאלוציע דער פון כאראקטער

 דער פון לערנען םיר יװאם — באנאפארטיזם. — יוני־שלאפט. די — בלאנק. לואים
פראנקר״ך. אין 1848 יאר פון רעװאלוציע

ע. שלאנד אין 1848 יאר פון דעװאלוציע די ך ײט ך און ד עםסריי

 דער — פאראײניקונג. פון פראגע די — רעװאלוציע. דער פאר דייטשלאנד
 אין רעװאלוציע דער פון דורכפאל דער — עסטרײך. אין רעװאלוציע דער פון גאנג

רעװאלוציע. דער איז ענגעלס און מארקס — ד״טשלאנד.

דדײ לעקציע צו באמעדקונגען און פראגן
אוטאפישן פון שװאכעיזייטן די און שטארקע די זיינעז װאס :1 םעקציע

 בא־ קלאר מען דארף םפעציעל טאקטיק? זיין און אידעאלאגיע זיין פאציאליזם,
 צו קאמןז, פאליטישן צום רעײאלוציע, צו אוטאפיפטן די פון שטעלונג די גרייפן

 אונטערש״ד דעם מאבן קלאר װעט דאם בורזשואזיע. דער און פראלעטאריאט דעם
 דעם פון כאראקטער דעם פון פראגע דער בנוגע מארקסן און אוטאפיםטן די צװישן

 דעם פראלעטאריאט, פון ראליע די פאציאליזם, צו קאפיטאליזם פון איבערגאגג
רעדואלוציע. דער און קלאםגקאמף

 באנקידן די פון הערשאפט די דערקלערן צו װינטיק איז דא :2 םעקציע
 דארפישע און שטאטישע די װאם שטעלונג, די און 1848 יאר דעם פאר פראנקר״ך אין

שואזיע  פון כאראקטער דעם שטודירן מוז מען זיי. צו גענומען האמ קל״ךבורז
פון ראליע די פארששיין צו כדי צײט, יענער אין אינדופטריע פראנצויזישער דער



 אנטװיק־ דער אין טענדענצן נייע די באאבאכטן דארף סטודענט דער פראדעטאריאט.
 אלס ארוים זיך וױיזן װאם רעװאלוציע, בורזשואז־דעמאקראטישער דער פון לונג

 האט פראלעטאריאט דער װאם פאדערונגען, זעלבסטשטענדיקע די פון רעזולטאט
ארויםגעשטעלט.

 ו-עפירט האבן יװאם באדינגונגען, די אונטערזוכן צו װיבטיק םפעציעל ם׳איז
 נאראקמער דעם אוןי (מלוכה־איבערקערעניש), ד׳עטא״ ״קו באנאפארטיםטישן צום
געשעעניש. יעכער פון

פון װעג אויפן שטערוגגען די באמערקן דארף סטודענט דער :3 םעקציע
 אייניקײט די פארװאם און דייטשלאנד אין אנטוויקלונג קאפיטאליסטישער דער
רעװאלוציע. דער פאר פראבלעם אנטשיידנדיקע אן װערן געמוזט האט דייטשלאנד פון

האט פארװאם :שטודירן פארזיכטיק מוז מען װאם פראגן, ריי א דא ם׳איז
 אנטשטאנען ניט איז פארװאם באטייליקט? אקטױו ניט פויערטום דייטשע דאם זיך

 דייטש־ אין קלײן־בורזשואזיע שטאטישער דער צװישן פארטײ ״יאקאבינער״ קיין
 רעאקציע אויםלענדישע די און צװיםטיקייטן נאציאנאלע די האבן אזוי װי לאנד?

?רעװאלוציע דער פון דורבפאל דעם אין מיטגעהאלפן
 מאו־קםן פון טאקטיק דער װעגן פארשטענדעניש קלארע א קריגן מוז לייענער דער

 ארבעטער־ דייטשער ערשטער דער װעגן דערמיט פארבינדונג אין און ענגעלם און
באװעגונג.

״ מיט צוזאמען און ענגעלםן, און מארקסן פון דוערק די דורבשטודירנדיק ז
 פון אויםגאבע ריאזאנאװם אין געגעבן װערט װאם מאטעריאל, באלויבטנדי־ן דעם
 האט, מארקם אזוי װי אויםגעפינען ל״ענער דער זאל מאניפעםט, קאמוניםטישן דעם

 אויפגאבן די■ פארשטאנען ,1848 יאר דעם פון דערפארונג דער פון באזים אויפן
 טאקטיק, די רעװאלוציע, בורזשואז־דעמאקראטישער דער אין פראלעטאריאט דעם פון

 די און קליין־בורזשגאזיע, דער בנוגע אננעמען דארף פראלעטאריאם דער װאס
רעװאלוציע״. ״פעךמאנענטע לאזונג דעם פון באד״טונג

:װערן געלײענט ד«רף װאם ליטעראטור,

ש[ װעגן  װיסנ־ און אוטאפיםטישער : ענגעלס — סאציאליזם אוטאפ־םטי
מאניפעםט. קאמוניםםישער דער :ענגעלס און מארקם סאציאליזם; שאפםלעכער

אויםגעצ״כנטער אן :פראנקרייך אין רעװאלוציע דער פון נע׳טיכטע
״קלאםנקאמך. : שריפטן היםםארישע גרויםע מארקם׳עס אין געגעבן װערט אנאליז

באנאפארט״. לואי פון ברומער טער18 ״דער און פראנקרייך״ אין

שלאנד אי; 1848 יאר פונם רעװאלוציע די ײט ״רעװאלוציע — ענגעלם :ד
דייטשלאנד״. אין קאנטר־רעװאלוציע און

אנטהאלט א״נגליש). (אין, "1906 ביז 1789 ״רעװאלוציע, פאםטג״ט: װ. ר.
*i פעריאד. דעם אט פון געשינטע די באלויכטן װאס דאקומענטן, װערטפולע צאל



I

אײנלײטונג
אײראפע אין רעװאלוציע אינדוםטריעלע די

 און רעװאצוציע פראנצויזישער גרויםער דער צװישן פעריאד דעם אין
 דער דורך געענדערט לענדער אײראפײאישע אלע זיר האפן 1848 יאר רעם

 קלייז־פראדוקציע פון איבערגאנג דער כאטש רעװאלוציע. אינדוםטריעלער
 םך א אנגעגאנגעז אײראפע פון קאנטינענט אויפן איז גרױם־פראדוקציע צו

 ניט ערגעץ אין האט גרוים־פדאדוקצ־ע און אײנגלאנ־ אין װי לאנגזאמער,
 טריאומו* ירער האבן םונדעסטװענן פאזיציע, דאמינירנדיקע אזא געװאונען

 האנטװערקער, קלײנעם דעם איבער אינדוםטריע קאפיטאליםטישער דער פון
 אריינדרינגוננ די און פאבריקן נרויסע פון או; מאשינעריע פון אויפשטײג דער
 איבער־ װיכטיקע צו געפירט אומעטום אנריקולטור דער איץ קאפיטאליזם פון

קלאפן־בחות. פון גרופירונגען
מלאכה, זײער פון און דאהל פון ארויםנע׳טטויםן פראדוצירער, קליינע די

 לעבן- רער פראלעטאריאט. פונם רײען די אין אדײן צאלן גרויםע איז זײנען
 אלס באזונדער ט״פעה ארונטערגעזונקען איז ארבעםער די פון סטאנדארד
 קלאסיפיצירט; דעם פון פארװאנדלוננ די קריזיסן. עקאנאמישע פון דעזולטאט

 פרויען־ פון פארשפרייטונג שנעלע די או; מאשיךהאנט, א אין בעל־םקאכה
 ארבעט־לױן. פונם פאילן שארפן א צו געבראכט האבן קינדער־ארבעט, און
 ארבעטער, די געבראכן פיזיש האט און שװער שרעקלעך געװען איז ארבעט די

 ארבעטם־טאג דער אינדוםטריע; אין ארײנגעטראט; װאם נאר זיינעז װאם
 נייע די אין װאוין־באדינגוננען די שעה. פערצן און צװעלוי געדויערט האט

 ארבעטער־ די און אומדערטרעגלעך געװען זײנעז שטעטלעך אינדוםטריעלע
 באלערע־עפידע־ און טייפום פון פרײ געװען זעלטן זיינען דיםטריקטן ללאם
 ״די פארמערט. זיך האבן פארברעכנם און דחקות ארבעטלאזיקײט, מיעם.

 דער געװארן ״איז פוריער, אוטאפיםט גרויםער דעד געשריבן האט ,“שפע
ארימקײט״. און נויט פון קװאל

 ענדערוננ ׳װיכטיקסטע די פארגעקומען איז פעריאל אט־דעם פון משך איץ
 אנטװיר־ דער פון רעזולטאט אלם קלאםן די פון מאכט רעלאטױוער דער אין

 באװאוםטזיניק מער אלץ נעװארן איז װעלכער פראלעטאריאט, דעם פון לוננ
״ן װעגן  איז רעװאלוציע אינדוםטריעלער דער פון אנטװיקלוננ די טאכט. ז

צודיםטן די אױפשטאנד;. און טאסךאויםברוכ; רײ א פון געװארן באגלײט
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 די אײנגצאנד, אין באװענונג טשארטיםטישע די און מאשינעךברעכער) <די
 צענטער דער יציאן, איז 1834 און 1831 יארן די פון אױפשטאנדן גרויםע צוױי

 שיצעזישע די צװישן אופרוען די ארן זייד־אינדוםטריע, פראנצױזישער דער פון
 םענטימענטן רעװאלוציאנערע פון װאוקם דעם באװײזן 1844 אין װעבער
 ערשטע די אויסגעדריקט האבן זײ ארבעטער. פארצװײפלטע די צװישן

 װאם ק?אם, באזונדערער א װי פרא^עטאריאט פונם ארויםטריטן פפאנטאנע
בורזשואזיע. דער אנטקעגן זיך שטעצט

 דעפ םון אקטױויטעט גרעםערע אילץ רי און ות5ד װאקםנדיקער דער
 אט־דעם צו אינטערעס גרעםערן אלץ אן ארױםגערופן האיז פראלעטאריאט

אם. ־נײעם  ק^ײן־ די פון רייע; ־י פון אינטעצינענץ, דער פון רייען די פון ק̂י
 דער דורך געװארן רואינירט זײנען װעיצכע בעצ־מלאבות, און פראדוצירער

 די אז אײנגעזען, האבן ,־ואם מענטשן, געקומען זײנע; אינדוםטריע, ־נײער
 ריין־פאמטישע ־י :יט געװען זײנען צייט נײער יענער פון גרונט־פראבאעמען

 פערזענרעכע טאנארכיע, א אנשטאט רעפוב^יק בורזשואזע א װי פראגץ׳
 די װי פראבלעמען״, ״סאציאלע די נאר האנדיל, פון פרײהײט און .פרײהייט

 ארעמקײט דער פון און אומניײכקײט שוידעחצעכער דער פון אפשאפונג
 אוטאפיסטישן פונם אורשפרונג דער געװען איז דאם פראלעטאריאט. פונם

פאציאליזם.

םאציאליזם אוטאפישער

אינטעיצי־ דער םון פארשטײעד געװען זיינען אוטאפיסטן מערםטע די
 האבן, װאם באפעלקערונג, דעד פון שיכטן בורזשואזע די פון מענטשן ־גענץ,

 די פון באארמרראיקט און נויט םאציאלעד פון װאוקם דעם פאר שרעק אין
 םענטימענטן, רעװאילוציאנערע זײנע און פראק!עטאריאט פונם ארויםטריט;

 םאציאלע אפשאפן און ?ײדנדיסע די פון גורא דעם פארבעםערן צו געזוכט
 פרן אינטערעםן די פארטראט; האבן אוטאפיםטן געװיםע אומגילײכקײט.

 גע- געװארפן זיינען כע5װע פראדוצירעד, ײנע5ק ־אונטערגײענדיקע5שנע די
 יגרוים־ פון קאנקורענץ דעד דורך פראצעמאריאט דעם פון רייען די אין װארן

 אוטא־ װיכטיקםטע די קאפ־טאל. פון קאנצענטראציע דער און אינדוםטריע
 —1771( םוריע שארא ),1858—1771( אוען ראדערט :געװען זיינען פיםטן
 רריקן שריפטן ערשטע זייערע ).1825—1760( םימאן פאן אדן ),1837
 אבער אינדוסטריא^יסטן, די פון אומצופרידנקײט די גראד געװיסן א אין יאוים
םאציאאיזם. צו דערנענטערט זיך זײ האבן טריט בײ טריט

דעם, אין באשטייט אוטאפיםטן די אט פון פארדינםט גרעםטער דער
 קאפיטא^יםטישע מאדערנע די שטעלן צו ערשטע די געװען זײנען זיי װאם

 דער פאר קריטיק. פארניכטנד־יקער און גרינט^עכער א אונטער געזע^שאפט
 בורזשואזע פארגעשריטנםטע די זײנען חגװאאוציע פראגצױזישער נרויםער
 אייג־ די און פעאדאציזם פון פארניכטונג די אז איבערצײגט, געװען דײנקער

פראגרעם און װאוילזײן בריינגען יװעט פרײהײט פאליטישער פון פירונג
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 אז באװיזן,' אבער האבן אועז און פוריע מענטשהײט. גאנצער רער פאר
 די אז אנגעװיזן, האבן זיי ;אומבאנרינדעס זייגען דערװארםונגען די אט

 נאכדעם ערגער אומפארגלייכלעך געװארן איז ארבעטער־פאלה דעם פון י־אנע
 בורזשוא־ דער פון הענט די אין איבערגעגאנגען איז מאכט פ#ליטישע די װי

 עק־ דער פון קריטיק ״טיןז־דורכדרינגלעכע א נעגעבן האט למשל׳ פוריע׳ זיע.
 גריםער א אז געװיזן, האט ער ;,געזעלשאפס׳ דער פון ארדנוננ זיםטירנריקער

 אדװאקאטן, פאבריקאנטן, געװיםע םוחרים׳ — באפעלקעדוננ דער פון טײל
 פוםטע פרויען, שטאטישע פון צאלן גרויםע מיליטער־יייט, שטײער־זאמלער,

 ארבעט. פראדוצירנדיקע קיין ניט טוען און פאראזיטן װי לעבן — פראנט;
 דער פון נידעריקײט מאראלע און טאטעריעלע די אױפגעדעקט האט פוריע

 פון צעפאלונג די און הײראט פון היפאקריטישקײט די װעלט, בװ־זשואזער
 דעם פון אפשאםונג די געפרײדיקט האבן אוען או; פוריע פאמיליע. דער

 פון נויטיקײט דער אוין־> אנגעװיזן און דארף׳ און שטאט צוױשן אונטערשייד
 פראדו?טי- פון פאראײניקונג דער אויף געבויט נילדונג פון סיםטעם נײער א

 געװארן ארומגערעדט שוין זיינען אידייען (אוענם בילדונג מיט ארבעט װער
 געהאט האט סימאן םא; אז געזאגט, האט ענגעלם העפט). צװייטן דעם אין
אז אײנגעזען, אומקלאר האט ער :געניע א פון װיזיע ברײטע די

 קאנםטיטו־ פאליטישע פון באזים דעם פארטירן באדיננוננען עקאנאמישע
 ענד־ציל דער אז באגריף, דעם אויך מיר נעפינען שריפטן זיינע אין ציעס.

 אדסי־ אן אין מענטשן איבער רענירונג פאליטישע די פארװאנדלען צו איז
 פון פראצעם דעם אנםירן מיט זיך פארנעמט װאם זאנ;, איבער ניסטראציע
 װערט שטאט פונם אפשאפונ: דער װענן נעדאנק אט־דער ;פראדוקציע

אויםגעדריקט. קלאר אים בײ

געזעלשאפט־ עקזיםטירנדיקער דער פון קריטיק אוטאפיםטישע די אויב
 אבער זיינען ליידנשאפט^עך, און שטארה זײער געװען איז אררנונג לעבער
 פאל בעםטן אין געװען נעזעלשאפם צוקונפטיקער א פאר פלענער זייערע

 באזירט געװען ניט זיינען זיי וױיל (אוטאפיעס*), פאנטאזיעם כלענצנדע
 די אנטוױקלוע. עקאנאמישער פון אונטעדזוכוננ פארזיכטיקער קײן .אויו*

 . גענויםטע די מיט נעװאר; געמאלן זײ פון איז געזעלשאפט צױןונפטיפע
 געמיינשאםטלעכע גרינדן צו נעפלאנעװעט האט למשל, פוריע, דעטאלן.

 פא־ װארט״ דעם (פון פאלאנםטעריעם נערופן האט ער װעלמנ קאלאניעם׳
 מענטשן 1800 אדער 1600 צו פארמירונג), טיליטערישע א לאנקם״-

 טאן געזאלט האט פאלאנםטעריע א פרן מיטגליד יעדער זיי. פון יעדער אין
 אינדוםטריע. און אגריקולטוד אין ארבעטן פארשײדענע אלע רײ דער אין

די ;קאפיטאליזם פון אפשאפונג די געפלאנעװעט ניט אבער האט פוריע

 דער געװען איז ״ערגעץ־נישט״) מײנט (װאם y י s א ט ו א װארט דאם *)
 װעגן ראמאן פאליטישן זיין געגעבן 15ÌG יאר אין האט מור טאמאס וואם נאנזען

 צוגעטראבטע אלע ײערן דאן זינט געזעלי&אפט. אידעאלער אויסגעטראכטער אן
״אוטאפיעם״. גערופן לאגעש געזעלשאפטלעכע צוקונפטיקע אידעאלע פון בילדער
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 רי צוױשן װערן אײנגעטײלט געזאלט האבן פאלאנםטעריעם די פון פראדוקטן
 די און צװעלפטל), (פיר קאפיטאליםטן די צװעלפטל), (פינ,ק ארבעטער

 נעװען אזױ־ארום איז ער צװעלפטל). (דרײ ארבעטער אדםיניםטראטױוע
 ער פראדוקציע. פון מיטלען די פון םאציאליזאציע פולשטענדיקער דער קעגן
 פאלאנ־ יעדער אין ארבעט פון נעמיינשאפטלעכקײט די אז דערװארט, האט

 דאם קאנקורענץ, פון גייםט דעם פון אנװענדונג רעגולירטע די םטעריע,
 בריינ־ װעלן כחות פון קאנצענטראציע די און באשעפטיקונג דער פון ענדערן

 אויץז ארבעט. פון פראדוקטױױטעט דער אין װאוקס נרויםז א זיך מיט נען
 לעבנם־ דער װאלט פונדאטענטן מאטעריעלע און םאציאלע נײע אט־די

 םענטשהײט דער פון לעבנם־קראפט די און לעבנם־דױער דער שטיינעה
 פוריע האט טראנספארמאציע אט־׳די געװארן. טראגםפארכירט פולשםענדיק

פארבן. פאנטאםטישע אין געמארן אויך

אוטאפיםטן די פון טאקטיק די

אנטװיק־ רי װאס באדינגונגע;, די אז נעהאלטן׳ האבן אוטאפיםטן די
 אבער האבן זײ אומדעטרעגלעך. זײנען נעשאפן׳ האט קאפיטאליזם פון לוננ

 צוקונםטיקער דער פון פלענער די פאר פראפאגאנדע אנצופירן געמיינט׳
 געהאלטן עם זײ ׳האבן דעריבער אױםגעארבעט. האבן זײ װאם נעזעלשאפט׳

 האבן װאם די און קלאםן פארמעגלעכע די איבערצײגן צו פליכט זייער פאר
 דער םון ״צעילן״ םון נרינדונג די שטיצן זאלן זיי אז מאכט, פאליסישע

 טאדעל־קאלאניעם אזעלכע פון ביישפיל דער װייל געזעלשאפט׳ צוקונפטיקער
 אויח אײנפלום שנעלן אומגעהױער אן נעהאט מיינונג׳ זייער לױט װאלט

 איז סאמפ׳ פאליטישער קײז רעװאלוציע׳ קיין מענטשהייט. נאנצער דער
 פאר־ מײן אין רעװאלוציע די נעהאט װאלט איך ״װען נויטיק. ניט לחלוטין

 םראנצױזישער דער נעזאגט האט נעעפנט״, ניט זי איך װאלט פויםט׳ מאכטער
 דער יפאר »לאנג ניט האט װעלכער )׳1856—1788( קאבעק םאציאליםט
 אמעריקע אין זיך באזעצן צו ארבעטער די גערופן 1848 יאר פון רעװאלוציע

 אלץ יװי מער מוזן ״מיר קאלאניעם. ׳םאציאליםטישע נרינדן דארטן און
 אן געשריבן האט םאכט״, פון אנװענדוננ דער קעגן װאן־ דער אויףי שטײן

 װעט שעה אנטשײדגריקע די ״װען םאציאליםט. אוטאפישער אײנגלישער
 הויבן דארםן ניט םיר װעלן שװערד׳ סײן ציען דארפן ניט מיר װעלן שלאגן

פינגער״. יויין
 אונטערדריסםטער דעד װי ארבעטער די באטראבט האבן אוטאפיסטן די

 זעלבםטשטענריקער פאר אומפײאיק װי אנער באפעלקערוננ׳ דער פון שיכט
 געמוזט זיך האבן זיי ;אויבז פון הילף פארלאנגט דערייער האבן זײ אסציע.

 דער אויןז קלאםן. הערשנדיקע די פון נרויסמוטיק״ט דער אויוי פארלאזן
ריכטיקן אוייפן רייכע די ארויפפירן בל קודם ניט מען ״דארףי :פראגע

 אנצוה״בן נוצלעך ם׳איז ספק. ״אן :געענטפערט קאבעט האט ?״ װעג
צװישך אײנפלום טער םך א האבן געבילדעטע די או; רײכע די װײל זײ׳ פון
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 אוי־ פארלאזן אבער זיך מיר קענע; ארימע. די צװישן אפילו און רייכע׳ די
 ניסא זיינען ? צוױיםלען מיר זאלן פארװאם ? רײכע די צוױשן דערפאלנן

 מען רײכע?״ די צוױשן גוטהארציקע און ױשרדיקע אױפגעקלערטע קייז
 צײט באשטימטע א געװארט יארנלאנג האט ער אז פװ־יען, װעגן דערצײלט

 ענדלעך זיך ס׳װעט אז האפנונג׳ דער מיט הײם דער אין זיך בײ טאג יעדן
 קאפיטאצ נויטיקן ימיטן באזארגן אים .װעט װאם מיליאנער, דער יאיװען

׳פאלאנםטעריע. ערשטער דער פון .נרינדונג דער פאױ
 פרן אינזל זייער בויען צו געהאפט האבן אוטאפיםטן גרויסע די בעת

 גוט־ און בורזשוען גוטהארציקע די פון שטיצע דער מיט םאציאליזם
 מיט פארבונדן איינגער םאציאליםטן, אנדערעי האבן מאנארכן, םײנענדיקע

 פראגראם ברײט־ארומנעמענדיקע א ארױםנעשטעלט קלײן־בורזשואזיע, דער
 אייצױ קלײנבירגערלעכע מיט פוצ געװען זיינען וואם איבערנאנגם־מיטלען, פו;

 —1811( בלאנק לואי און )1865—1809( פרודאן פאדערונגען. און זיעם
 קרעדיט־אינםטיטוציעס קעגנזייטיקע פון גרינדונג די נעפרײדיקט האב; )1882

 צוגײננלעכער לײכט געזעלשאפטן. קאאפעראטױוע אפענע אלעמען פאר און
 רי געהאלפן אויסגעצייכנט װאצט קרעדיט םאציאליזירטער אפילו אדער

 פראצענטן, די צאלן צו בכה געװען ניט זײנען װעלכע קלײן־פראדוצירעד,
 װאלט עם אבער געלט־אנטלײער, די און בענק די געפאדערט ם׳האבן װאס

 פארקערט. פדיװאט־אײגנטום. אפשאפן פון צװעק דעם געהאלפן נארניט
 א־; אײגנטימער. סאײנעם דעם פון לאגע די פאדבעםערט נאך װאלט עם
 אײנע געװען דאם איז יאר־הונדערט נײנצנטן דעם פון יאד; פערציקער ד•

 געבראבט האט װאס םאציאליםטן, די פון פארערוננען צענטראלע די פון
ארבעטער. םיי קליינבירגער, םיי איינפלום זײער אונטער

 ד• אין פראנקרײך אין םאציאליםסן אײנפלוסרײכסטע די פו; אײנער
 זיך ער האט אוטאפיםטן די װי בלאנק. לואי געװען איז יארן ער1840

 געגלויבט האט ער און מאכט׳ באנוצן פון און רעװאלוציע פון אפגעזאנט
 זוכט פאלק ״דאם פראדוצירער־קאאפעראטיװז. םון אלמעכטיקייט דער אין
 ארדנונג. אין נאר טאכט, גראבער פון געברויך דעם אין :יט באפרײאוננ זײן

 געזעל- די בלאנק. געשריבן האט שונאים״, אונדזערע פאד טאנט לאז; לאטיר
 פאראינטערעםירט איז ארײנגערעכנם, בורזשואזיע די גאנצע, א אלם שאיפט

 כװנות גוטע האט בורזשואזיע די ״אויב םאציאליזם. פון עטאבלירונג רער אין
 פאלק מיטן פארבינדן זיך זײ זאלז לאנד. דאם אויפצולעבן אלץ טאן זי װעט

ì .k אםאציאציע׳ צו קאנקורענץ פון איבערגײז אין איניציאטיװע די נעטעז
 דעם אין און — אידײען בלאנקם לואי אין נײ געװען ם׳איז װאם

 דאם געװען אייז — אײנשטימיק אים מיט רעפארמיםטן הײנטיקע די זײנען
 דעש אין מלוכה דעמאקראטשער דער פון װיכטיקייט נרויםע די באטאנען

 אוטאפיםט; ערשטע די געזעלשאפט. קאאפעראטיװער דער צו א־בערגאננ
 האט בלאנק לואי דער,מלוכה. פון װיכטיקײט די געלייקנט פולשטענדיק האנן

 אכטשײדנדיקן אן אויםאיבן פאלק דאס 1קא שטימרעכט מיט אז נעהאלטן,
קאאפערא־ גי־ינדןי קענען ער װעט אזוי־ארום און מלוכה דער אויף אײנפלום
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 אױפצוהאצט;. זײ קאפיטאיצ פריװאטן נוצן און פא^קם־פאבריקן, עפענען טױון/
 פא^קסי די װעאן אונמערנעםונגען פריװאטע די קעגן ?אנקורענץ פרײער אין

 אפצושאפן נױטיק זײן ניט ם׳װעט און פארצוג זײער באװייזן פאבריקן
מאכט. פון אנװענדונג דער דורך אונטערנעטוננ פריויואט
 פראדוציר־סאאפעראטױױנ די איז צײט יענער פון פראנקדײך דער אין

 האב; זי' װי אזוי אבער פארשפרײט. ברייט גאנץ געװען באװעגונג*)
 די זײנען אונטערנעמונגען קאפיטאליםטישע גרויסע מיט קאנקורירן נעמוזט

״ אדער אונטערגעגאנגען, אדער קאאפעראטיװן  געטוזט אויך זיך האבן ז
לויךארבעט. עקםפ^ואטירן צו נעמען

װיםנשאפט צו אוטאפיע פון

 װיסנשאפטלעכן דעם פון גרינדער די פון פארדינםטן היםטארישע די
 האבן זײ װאם דעם׳ אין באשטאנען זיינעז ענגעלם, און מארקפ םאציא^יזם,

 היםטארישער פון רעזולטאם נױטיקער א איז םאציאליזס דער אז באװיזן,
 אומפאר־ מאכט און גרײט־צו אנטװיהאוננ עקאנאפישע די אז אנטװיקלונג,

 סאציאציםטישער א אױף קאפיטא^יםטישער דער פון איבערבײט דעם נזײדאעך
 םיסטעמאטי־ און א^זײטיקער אן פון באזים אויפן פראדוקציע. פון םיםטעם

 עקאנאמי־ דער אין און טעאריע עקאנאמישער פילאזאפיע, אין פארשונג שער
 ענגעלס און מארקס האבן עפאכע זײער פון געשיכטע פאליטישער און *טער

 גע־ האבן זיי געשיכטע. פון אויפפאםונג טאטעריאליםטישע די אנטװיקאט
 דער פון אנטוױקלונג דעד ׳םון פארשטענדעניש דער צו שליםא דעם נעבן

 װעאט דער פון אױפפאםונג װיםנשאפטאעכע די געזעאשאפט. ניענםשאעכער
 איז װאם און אנטוױקיצט האט מארקםיזם דער װאם געשיכטע, דער פון און

 פארשטײן צו מעגאעכקײט די גיט טאטעריאאיזם, דיאאעקטישער אלם באקאנט
 פרא־ פונם טאקטיק ריכטיקע די אן צײכנט און פראצעם היםטארישן רעם

קאאסנקאמ,?. לעטארישן
 ארגומענטן עמאציאנעאע באנוצט אוטאפיםטן די האבן מארקסן פאר

 פאראאזט זיך םאציאאיזם׳ צו איבערגאנג אן פון טעגאעכקייט די באיוױיזן צו
 אויף נעוויכט גרויס געאײגט און הערשער אינדױױדועאע פון וױאן גוטן אויפן

 קאפי־ די אזוי װי געוויזן האט מארסם צוקונפט. דער פאר פאענער זייערע
 דעם גרייט־צו זי װי אנטשטאנען, איז פראדוקציע פון םיםטעם טאאיםטישע

 די פון םאציאאיזאציע דער פאר אנטװיקאונג איר פון נאנג דעם אין באדן
 װערט פריװאט־אײגנטום פון אפשאפונג די װי און פראדוקציע פון טיטאען

 װייטערדיקן דעם פאר אומבאדימט אנטװיקאונגם־שטופע געװיםער א אויױ
 צו קעגנזאיז יאין געזעאשאפט. רער פון כחות פרארוקטיזוע די פון װאוקם

קיין געשפיאט ניט האט פראלעטאריאט דער װעםען םאר אוטאפיםטן, די

 אין אײנגלאנד אין נאכפאלגער זיינע און אוען ראבערט פון אנגעהויבן *)
.1832—1818 פון פעריאד דעס
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 אפשאפן אז געלערנט, ענגעלם און מארקס האבן ראליע, זעלבםטשטענדיקע
 פארן נויטיק איז װאם פראדוקציע, פון מיטלען די אין פרױואט־אייגנטום

 קלאם דעװאלוציאנערער אײנציחער דער באויז קען םאציאליזם, צו איבערגאנג
 צו איבערגאנג דער פראלעטאריאט. דער געזעלשאפט, מאדערנער דער אין

 די ארונטער װארפט פראלעטאריאט דער װען באויז מעגלעך איז םאציאליזם
 פון דיקטאטור די — מאכט פאליטישע זײן איין שטעלט און בורזשואזיע

 פראלעטא־ פון שטיצע די געװינען צו נויטיק איז דעריבער פראלעטאריאט.
רעװאלוציע. די צוצוגרײטן און קאמוי פאליטישן פארן ריאט

מאניפעםט קאםוניפטישער דער און ליג קאמוניםטישע די

 קלאר ענגעלם און מארקם שױן האבן יארן ־ער1840 מיטעלע די אין
 טעא־ גרױםע געװען נאר ניט זיינען זײ אבער געדאנקע!. אט־די פארמולירט

 און ארגאניזאטארס באדײטנדיקע געװען גלײכצײטיק זײגען זײ — רעטיקער
ארבעטער־קלאס. פונם באװעגונג דער אין טײלנעמער

 אנטלאפענע פאליטישע און ארבעטער דייטשע האבן 1834 יאר אין
 יאר אין איז װעלכע געזעץ־פארפאלגטע״, פון ״ליג א פאריז אין געגרינדעט

 קא־ פון ליג געהײמע א גערעכטע״, פון ״ליג ראדיקאלע מער די געװארן 1830
 פון זזויפט־קװארטיר די איז 1840 יאר אין רעװאלוציאנערן. מוניםטישע

 און מארקם זיינען 1847 איז לאנרא;. קיין נעװארן איבערגעטראנן ליג דער
 נאמעץ איר ענדערן געהאלםן האב; און ליג דער אין ארײנגעטראטן ענגעלס

 איר ליג דער פאר געשאפן זיי האבן 1848 אין און ליג״ ״קאמוניםטישע אויףי
 ״קאמונים־ דער אלם װעלט גאנצער דער איבער בארימט איז װאם פראנראם,

 אנ־ פולשםענדיק ציג די האנ^ פראגראם אט־דער אין מאניפעםט״. טישער
 האט 1846 יאד אין םאציאליזם. װיםנשאיפטלעכן פון פרינציפן די גענומען
 װײטליננ שנײדער־געזעל דעם מיט צוזאמענארבעט זײן אפגעברארן מארקם

 גערעכטע״, פון ״ליג דער פאר אגיטאטאר און שרייבער דער ),1871—1808(
 אבער בעלי־מלארות, דײטשע פארטגעשריטנםטע די פארטראטן האט װעלכער

 גע־ האט װײטליננ טין. עמאציאנעלן דעם פון געװען איז םאציאליזם זײן
 ״לומפן־ או; גנבים 20,000 פון אויפשטאנד אן אויף האפנונגען זײנע לייגט

 אגי־ זײן אין און טורטע, פון ■װערן באפרײט \ועלן װעלבע פראלעטאריער״,
 לעב; דעם פון באג״םטערונג געשעפט אפט ער האט םאציאליזם פאר טאציע

 אויך האבן ענגעלם און מארקס ביבל. דער פון לערעם די פון און יעזוסן פון
 םאציאליםטן, ״אמת׳ע״ אדער ״דײטשע״ די פון אידײעס די סריטיקירט שארױ

 באדערפע־ אמת׳ע די פארטײדיקן ״אנשטאט װאם גערופן, זיך האבן זײ װי
״ האבן נישן,  אײנ־ אנשטאט ;אטת״ פאר ״באדערפעניש די פארטײדיקט ז

 אײננע־ זיך זיי האבן פראלעטאריער, די פון אינטערעםן די פאר זיך שמעלן
 פון מענטשהײט״, דער פון .״עםענץ דעם פון אינטערעםן די פאר שטעלט

 (קאםונים־ קלאם״ הײן צו ניט באלאנגט װאם מענטשן, איבערטיפישן יענעם
״די האבן פראנקרײר אין בעת אז געהאלט;, האבן זיי מאניפעםט). טישער
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 הויפט־ דייטשלאנד אין האבז סאציאליזם, צו געשטרעבט ארבעטער ■ארימע
 רערגרײכן צו געשטרעבט שיכטן״ געבילדעטע מער און העכערע די ■זעכלעך

 רןײנםאי אריעטער די צו אפעלירט דעריבער האבן זײ און אידעאל אט־דעם
 און מארקם װי נאכדעם רעװאלוציעם. פאליטישע אין זיך באטייליקן צו :יט

 כלומרשטע פילאזאפן, ״דייטשע אט־די מיט געװארן פארטיק זײנע; ענגעלם
״ האבן שריפטשטעלער״, און פילאזאפן  איינשטעלן גענומען ענערגיש זיך ז

 (אין פראלעטאריאט רעװאלוציאנערן פון פארפאםטן די מיט פארבינדונגען
 אין אןן קארעםפאנדעדדבױרא קאמוניסטישע א געעפנט פאריז), און בריםעל

 דער פון פירערשאפט אינטעלעקטועלע די איבערגענומען זײ האבן 1847 יאר
 מאני־ ״קאמוניםטישן פון אידײע פונדאמענטאלע די לינ. 'קאמוניםטישער

 ליטעראטור פאליטישער דער אין ארבעט געשריבענע בארימטםטע די פעםט״׳
:איז װעלט, דער פון

לעבן, םאציאלן פון ארגאניזאציע די און פראדוקציע, פון מעטאד ״ז־עו־
 יעדער איץ פאר זיך מיט שטעלן אים׳ פון אוטפארמײדלעך שטאמען וואם

 פאליטי־ די געבויט ם׳איז װעלכן אריה פונדאמענט דעם עפאכע זזיםטארישער
 די איז פאלגלעך ;עפאכע ־ענער פון געשיכטע אינטעלעקטועלע און שע

 אומאױפ־ פון קלאםנקאמפן, פון נעשיכטע א מענטשן פון געשיכטע גאנצע
 אונטער־ צװישן עקםפלואטאטאר, און עקם&לואטירטן צװישן קריג זזערלעכן
 דער אין שטופעם פארשײדענע אויוי קלאםן הערשנדיקע און קלאםן דריקטע

 אנט־ אן רערמ־ייבט איצט יהאט קאטןז דער ; געזעלשאפט דער פון ־עװאלוציע
 (דער קלאס אונטערדריקטער און עקםפלואטירטער דער װען װיקלוננ־שטופע
 עקםפלוא־ דעם פון ממשלה דער פון באפרײען ניט זיך קען פראלעטאדיאט)

 איין אין זאל ער סײרן בורזשואזיע), (די קלאס הערשנדיקן און טירנדיקן
 עקם־ פון געזעלשאפט די באפרײען תמיד אויה און צײט זעלביקער דער ־און

 אײנלייטונג ענגעלס׳עם (םון קלאםנקאמפן״ און אונטערדריקונג פמאטאציע,
).1888 יאר דעם אין מאניפעםט״ ״קאטוניםטישן פון אויםנאבע דער צי

קאמו־ פראלעטארישער דער פארנוטען האט אוטאפיזם פון פלאץ דעם
 דער מיט און קלאםנקאמח׳ מיט; פארבונדן אומצוטיילבאר איז װאם ניזם׳

ארבעטער־קלאפ. פון ארגאניזאציע
 געניאליטעט פון טרעפלעכקייט דער טיט און קלאר גיט װערק ״אט־דאם

 נעמט װאם מאטעריאליזם, אויםגעהאלטענעם דעם װעלט־אױפפאסונג, נײע די
 טאטעריאליזם דיאלעקטישן חגם לעבן, םאציאלן פון םפערע די אריין אויך
 טעאריע די אנטװיקלונגס־טעאריע, טיפסטע און ארומנעטענדיקםטע די אלם
 ראליע רעװאלוציאנערער װעלט־היסםארישער דער פון און קלאםנקאמ^ פון
 געזעל־ קאםוניסטישער נייער א פון שאפער דעם פראלעטאריאט, דעם מון

מארקס״.) ״קארל (לענין, שאפט״.
 טעארע־ זײער אונטער און, פאביאנער בריטישע קליינבירגערלעכע די
 און פארסײ לייבאר בריטישער דער פון פירער די אנפירערשאפט, טישער

 דער צו געהערן װאש די ספעציעל — פארטיי לייבאר אינדעפענדענט דער פדן
פאר־ זייער איץ אויםגעשפראכן געװען שטענדיק זײנען — טאקדאנאלד־שול
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 אט: מאניםעםט״. ״לןאםוניםטישן פון אעדעם די און מארקסן פון אייקענונג
 באדײטונגם־ זייער איז דאך — ״אפגעלעבט״ זײנען זיי, טענה׳ן לערעם, י

 דער עצם אין זײנען פראגראם און שטאנדפונקט זײער אז באמערקן, צו פוא
 און בצאנק. אעאן פאר־טארקשישן דעם פון פראגראם די און שטאנדפונקט

 ״מלוכה״ רער און ״דעטאקראטיע״ פון נאמען אין האט באאנק אעאן װי פונקט
 דער־ און געהאיפן און 1871 יאר יפון קאמונע די פאידאמט און פארלױמדעט

 מאקדאנאלדישט; און פאביאנער די האבן אזוי פונקט שונאים׳ אירע מוטיקט
 באהאלטן סײ אפן, םײ און רעװאאוציע רושישע די פארדאמט און פארלױמרעס

שונאים. אירע דערמוטיקט און געהאאפן
 שטארע געװען אמאא איז װעלכע שאציאל־דעמאקראטיע, דײטשע די

 ״בריטי־ אט־די פון שטעאונג אנטי־מארקםיםטישער דער אויף אויפגעבראכט
 שטאנד־ זײער צו איבערגעגאנגען פואשסענדיק איצט איז םאציאאיסטן, שע״

 ענגעאם .און מארקם װאש איניע, דער פון אויף איצט ״שױדערט״ זי פונקט.
.1850—1848 אין פראיעקטירט האבן

 אמעריהע, פון שטאטן פאראײניקטע די ־פון פארטײ םאציאליםטישע די
 אין טארקםיםטיש װײניקער אדער מער געװען מאחמה דער פאר איז וועאכע

 ׳פון פירערשאפט דער אונטער און מאחטה דער נאך זיך האט שטאנדפונקט,
 דײטשער און בריטישער דער מיט אויםנעגלײכט טאמאש נארמאן רעװרענד

מארקם׳ן. פון שטאנדפונקט דעם פון צוריקטריט פון איניע
 געװען ניט נאטיראעך ״מאניפעשט״ דעם פון אידײען די זײנען 1848 אין

 די אוישגעבראכן איז דערשײנען זײן נאך באלד אבער פארשפרײט. ברײט
 א פארפצייצט האט כװאיליע רעװאלוציאנערע די און רעװאאוציע פאריזער

 די אין ארבעטער־קלאש דער האט אומעטום אייראפע. פון טייל גר־ויםן
 דער־ אבער ראאיע, גוןעםטע די געשפיאט יאר״ ״רויטן יענעם פון שטורמם

 קלאשך װירקאעכע זיינע פון פארשטענדעניש באװאוסטזיניקע א גרייכט
 בלויד ארבעטער־קלאש דער האט טאקטיק ריכטיקע די געאערנט און אויפגאבן

 דורך און דורכפאאן אירע דורך מאסן־באװעגונג, יענער פון אעסציעש די דורך
 האט־ װאם לאנד, דאם פראנקרײך, אין פירער. אירע פון טעותן ערנםטע די

 געאכטעםטע די זײנען רעװאאוציע, דער אין ראאיע פירנדיקע די געשפיאט
 װי■ סאציאאיסטן, קאײנבירגעראעבע נעװען אאיז נאך ארבעטער די פון פירער

בלאנק. אואי

בלאנקיזם און בלאנקי אויגוםט

 געגאנגען איז םאציאאישטן קאײנבירגעראעכע אט־די פון װייטעד םך »
 האט װאם קאפוניםט, רעװאאוציאנערער א ),1881—1805( בלאנקי אױגושט

 טורמע. אין — יאר 36 — אעבן זײן פון טײל גרעםטן דעם פארבראכט
 קאפיטא־ די אנאליזירן צו פ״איקײט זײן אין געלעגן ניט איז כח באאנסים
 איבער־ װײט אוטאפיםטן גרויםע די אים האבן דעם אין ;םיםטעם איםטישע
איבערצײגטער אן און טאקטיק פון מײםטער א געװען איז ער איער געשטיגן,
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 צוקונפטי־ א םון פצענער ארױםשטע^ן קעגן געװען איז ער רעװאי!וציאנער.
 פון געדאנק דעם קעגן געקעמםט pשטאר האט ער און געזעלשאפט קער

 דער ?עגן געקעמפט האט ער םאציא^יזם. אינם ארײנװאוקס פרידלעכן
 «נג5 אזוי מאכט װירקלעכע באקומען קענען ?אאפעראטױון די אז איצוזיע,

 הויפט־פארדינםט זײן נאך. עקזיםטירט געזע׳צשאפט פאפיטא^יםטישע די װי
 אומצוטײל־ דער פון געדאנק דעם פארשפרייט האט ער װאם דאם געװען ־איז

 םאציא^יזם, םאציא^יזם. און קאמר פא^יטישן צוױשן פארבינדונג בארער
 גװא^טזאמער א פון רעזולטאט ם5א בילויז טעגלעך איז געטענהט, ער האט

 צייט־ א פון גרינדונג דער און אױפשטאנד באװאפנטן א דורך רעװאלוציע,
 אומדערמיחצעך געארבעט ביצאנקי האט לעבן נאנץ זיין דיקטאטור. װײיליקער

 הויפט דער אז געהא^טן, האט ער אױפשטאנד. באוואפנטן א ארגאניזירן צו
 אומ^עגא^ע דיםציפ^ינירטע׳ נאר צאל, אין קיצײנע א איז דערצו פארבאדינג

ארגאניזאציע. דעװאלוציאנערע
 דער פון צייט דער אין ארגאניזאציע אזא בויען אגגעהױבן האט ביאנקי

 צװײטער דער אונטער ארבעט זיין פארנעזעצט האט ער און ױאי־מאנארכיע
 און צעץ, פון גחפן אין אײננעטײ^ט געװען איז ארגאניזאציע די אימפעריע.

 דיםט־ דער מיט קאנטאקט אין געקומעץ איז נרופע דער פון פירער דער בילויז
 פון מיטג^ידער עט^עכע ויז5ב< ארגאניזאציע. דער פון ריקט־פירערשאפט

 און קערפערשאפט צענטרא^ער דער ימיט געזען זיך האבן ארגאניזאציע דער
 צװײטער דער פון פאלן פארן צײט לעצטער דער אין אאיין. בלאנקין מיט

 מאל צװײ אדער איינמאא בלאנקי האט ראפארג, אונדז דערצײ^ט אימפעריע,
 םירער די פאריז. אין ארגאניזאציע דער פון יז«ציע5מאבי א דורכגעפירט

 אױף פארזאמ^ען צו זיך געװארן אויפגעפאדערט זײנען צען פון גרופ; די פון
 אל־ אן פארבײגעגאנגען אומדערקענט איז זיי פארבײ און בו^ווארן •געװיםע

 דער פון שונא געפערלעכםטער דער ארעםטאנט״, ״אייביקער דער טיטשקער,
פראנקרייך. בױראקראטישער און נורזשואזער

 באװאפנט; א פון נויטיקייט די אנערקענעז זײן מיט באאנקיזם, דער
 א שאםן צו און אויפשטאנד אן ארגאניזירן צו נויטיקײט די אױפשטאנד,

 איבעדגאנג־ אן געװען איז רעװאלוציאנעח, פראפעסיאנעלע פון פארטײ
 די מארקםיזם. רעװא^וציאנערן צום םאציאציזם אוטאפיםטישן פון שטופע

 און מארקס פראלעטאריאט, רעװאאציאנעח דעם פון טעארעטיקער ;רעםטע
 אנהיינגער זיינע און ער אבער בי^אנקין, פון געלערנט םך א האב; ^ענין,
 פון ראליע די אוץ רעפובאיק דער פון װיכטיקייט די איבערגעטריבן האבן

 געשטאמט האט דערפון באװעגונג. ער5אינטערנאציאנא דער אין פראנקר״ך
 א בלאנק׳ן, בײ און, פאטערצאנד״ דאם ״באשיצן פאר שטע^ונג זייער

דײטשן. די בנוגע שאװיניזם כעװיםער
 קאנםפיראטאר א אלם ב^ויז בלאנקי׳ן פון אפשאצונג עכע5געװײנ די

 יפאר־ ריכטיק גיט האבן בלאנקיםטן די כאטש פאצש, איז ״פוטשיםט״ און
 האט פונדעםטװענן קאאם, דעם און פארטײ דער צװישן שייכות די שטאנען

רעװאלוציא־ דער אין פאראוים שריט גרויםן א אנגעצײכנט בלאנקיזם ־דער
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 אײנפלופ רעװאלוציאנערן און טיפן א געהאט האט און באװעגונג גערער
 מיינונ; הויכע זייער א געהאט האט מארקם ארבעטער־באװעגונג. דער אויף
 און מארקם זיינען 1850 יאר אין אנהיינגער.*) זיינע און בלאנקי׳ן זוענן

 אאייז בלאנקי — בלאנקיסטז די מיט בונד פארמעלן א אין אריין ענגעלם
 רעװא־ פון צי: ״אוניװערםאלע די גרינדן צו — טורמע אין געװען דאן איז

 געװארן אונטערגעשריבן איז דעקלאראציע די און קאמוניסטן״, לוציאנערע
בלאנקיםט;. פירנדיקע און ענגעלםן נזארקםן, פון

II

פראנקרײך אין 1848 פון רעװאלוציע די
באנקירן און פראצענטניקעם פון מלוכה די — ױלי־מאנארכיע. די

 האט 1794—1789 יאדן די פון רעװאלוציע פראנצױזישע גרויםע די
 פראנה־ פון טראנםפארכיאציע בורזשואז־דעמאסראטישע די פארענדיקט כיט

 ט;9 דעם פון (מלוכה־איבערקערעניש) ר׳עטא״ ״קו דעם נאך רייך.
 דעמאקראטישע ראדיקאלע רי אנוליח אנגעהויבן מען האט )1794( טערמידאר

 שטאטישער דער פון כ־ות די דיקטאטור. יאקאבינער דער פון אײנפירונגעז
ען ארבעטער די פון און קלײךבורזשואזיע  ד־ אױםגעמאטערט. געװען ז״נ

 יאקאבינער געװעזענע פון געפירט פינה פון רעגירונג די — דירעקטאריע
 קאג־ דעם מיט געװארן פארביטן 1799 פון ד׳עטא״ ״קו דעם נאך איז —

 געװעזעכער א באנאפארט, נאפעלעאן קאנסול, ערשטער דער סולאט.
 רעװאלוציאנערע די אין גענעראצ דערפאלגרייכםטער דער און יאקאבינער

 ערשטער דער אין .1804 יאר אין אימפעדאטאר געװארן איז ארמייען,
 פוז ליניע פאליטישע די באשטימט גרױם־בורזשואזיע די האט איטפעריע

 זײ װאס געװינםן, די אנגעהאלטן האט פויערטום דאס בעת רעגירונג, דער
 דער פון מפלה דער נאך אבער רעװאלוציע, דער אין דערשלאגן זיך האבן

 דער פון קאאליציע דער קעגן «לחמה דער אין םראנקרײך ■נאפאלעאנישער
 האט פאלק דאם װאם מאנארכיע, בורבאנער די איז אייראפע, פעאדאלער

 זײנען װאם אדל־לייט, די געװארן. צוריקגעבראכט יאדונטערגעװארפן,
 צוריקגעװינען געפרואװט און אומגעקערט זיך האבן פראנקרײך, פון אנטלאפן

 פאר מיליאנען טיט באלױנט זײ האט מען פרױױלעגיעם. אמאליקע זייערע
 נעװע; נאטירלעך זײנען זיי צוגענומען. זײ בײ האט מען װאם לאנד, דעם
רעזשים. אלטן דעם פון אומקער דעם מיט צופרידן װי מער

ע איז 1830 ױאי איז ײ ךי פאריז. אין אויםגעבראכן רעװאלוציע א.נ

;געגעב װערט בלאנ־ין פון לעבן דעם פון באשרייבונג אינטערעםאנטע אץ *)
מיט װערן געל״עגט אבער מוז װאס “Out of the Past” בוך פאםטגייטם אין

פארזיכט. גרוים
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 פאלמ דעם םיאיז אבער געװארן, ארונטערגעװארפן איז דינאםטיע בורבאנער
 פאר־ זײנען ׳בורבאנער די רעפובליק. רי איינצושטעלן װידער געלונגען ניט

 זון (דער פיליפ לואי קעניג דינאסטיע. ארלינער דער מיט נעװארן ביטן
 גרויםער דער אין באטײליקט זיך האט װעלכער ארלין׳ פון דוקם דעם םון

״ן געביטן האט רעװאלוציע,  (גלייכהייט), ״עגאליטע״ בירגער אױף נאםען ז
 די באשיצט און פארטראטן האט געװארן) הינגעריכטעט שפעטער איז און

 פינאנין־ די גרױם־בורזשואזיע, דער פון שיבט רייכםטן דעם פון אינטערעםן
 פראנקרײך״, אין הערשן באנקירן די װעלן אן איצט ״פון אריסטאקראטיע.

 פראקלאמירט איז פיליפ לואי װען לאפיט באנקיר דער דערפלערט האט
קעניג. אלם געװאח

 רעװאלוציע אינדוםטריעלע די װאו אײנגלאנד, מיט קאנטראםט אין
 פראנקרײך נאך איז וױרטשאפט׳ נאציאנאלע גאנצע די טראנםפארטירט האט

די האבן עגגלאנד אין :לאנד אגריקולטורעל אז הויפטזעכלעך געװען
 פראנק- אין און באפעלסערונג, דער פון פראצענט 23 אויםגעמאכט פויערים

פראצענט. 75 — רײך
 באלע־ הליינע זײנע; פראנקרײך אין רעװאלוציע גרויםער דער נאך

 קל״נער דער אבער לאנדבאזיץ. פון פארם הויפט די געװארן באטישקײטן
 גרויםן קיין מאכן געקאנט ניט האט שטײערן, מיט באלעםטיקט פויער,

 איז ער געלט־װירטשאפט. א אין מיטלען אייגענע זיינע מיט פארשריט
 באצאלן פרילינג, אין לייען — חובות נזאכן צו אדער געצװאונגען, געװען

 זיך דינגען צו אדער — וױנטער סוף אין ילײעז יװידער און הערבםט אין
 פאל יעדן אין דערפו[. באארבעטונג די פארבעסערן פרואװן און לאנד מער
ן פאר׳משכונען צו הײםט, דאם הלװאות, צו אנסומען געמוזט ער האט ״  ז

 פרא־ די באצאלן געמוזט יאר יעדעם פויער, דער האט אויפן אזא אויף לאנד.
 די אין קרן. דעם פון טײל א אײנצאלן אויך און הלװאה דער פאר צענטן

 מיליא; 550 ארום אנגעטראפן אײנצאלוננען אט־די האין יארן פערציקער
 גאנצן רעם פון הכנםה ריינער דער פון דריט־חלק א כטעט — יאר א פראנק

 פארמשכונ׳עז צו געצװאוננען געװען איז פויער דער פויערטום. פראנצויזישן
 יגעמאכט האבן געלט־אנטלײער די און לאנ־ זײז פון מער און מער אלץ

 אבער דארוי, אין געהערשט האט פראצענטניק דער פראפיטן. גרעםערע
 פינאנ־ך דער באנקיר, דער געהערשט האט גאנצער א אלם פראנקרייך איבער

 װירער־פארקויפ; און פארקויפן און לאנד אויף געלט אנטלייען קאפיטאליםט.
 געװארן איז געשטיגן, כםדר זײנען װאם פר״זץ, פאר נחלות פארמשכונ׳טע ז־י
 פון קװאל א נאך געהאט האט באנקיר דער פראפיטן. ריזיקע פון קװאל א

 לאנג־ פון רעזולטאט אלס מלוכה־בודזשעט. פו:ם דעםיציט דעם אין הכנסה
 פארניכטעט םולשטענדיק בודזשעט פון באלאנם דער איז סלחמות דײערנדיקע

 װעמעם אנגעשטעלטע, און רעגירונגם־באאמטע אויף אויםנאבן די נעװארן.
 געשטיגן זײנען קלײךפויערים, פון לאנד א אין גרוים םפעציעל ם׳איז צאל
 אוים־ װי הויפט־װעג דער מלוכה־חובות. די םארגרעםערט און העבער אלץ

האבן פינאנסירן די װעלכע הלװאות, דורך געװען איז דעפיציט דעם צופילן
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 מלוכה־חובות די זיינען אזױ־ארום פראצענטן. הויכע זייער אויױ געגעב!
 פאי קאפיטאיצ־אנזאמלונג פון אינםטרוםענט אױםגעצײבנטער אן ־נעװארן

 דעם זיך אױוי געבראכס דורכ־עם האט װעלבע םינאנץ־א^יגארכיע׳ דער
קלייךנורזשואזיע. דער פון האם

 קיין נעוואונען געהאט גיט נאך האט בורזשואזיע אינדופטריעצע די
 אינחםטריעלעד דער אבער בורזשואזיע. דער אין פאזיציע רערשנדיקע

 כמעט איז דארף!־מאשינעם פון צאל ־י אנטוױקלט. זיך האט קאפיטאליזם
יאר. אין.אכט געװארן פארטאפלט

פערד־קראפט םך־הבל דאמף־מאשינעפ
1839-------------------------- 2,540 ---------------------- 33,000
1847 ------------------------- 5,583 — —-------------- 62,000

 פון געשטיגן קוילן פון פראדוקציע די איז פעריאד זעלביקן דעם אין
 אײזנבאנע; ערשטע די און טאן, 5,000,000 איבער אוי״ טאן 180,000

 ד< גרוים־אינדוסטריע, פון װאוקם דער אבער . נעװארן. געיויט זײנען
 פראדוצירער קלײנע די פון אונטערװארפונג די טאשינעריע, םון אנװענדונג

 װאפ אונטערנעמונגען, גרויםע פון װאוקם דער פירמעם, גרויםע די אונטער
 ארויכ, עקזיםטענץ פון אונטערנעמונגען קלײנע די ארױםגעשטויםן האבן
 קלײך שטאטישער דער צװישן אומצופרידנהײט גרוים ארויםגערופן ־האט

פארענדיקט). פון װייט געװען נאך־ איז פראצעם אט־דער (כאטש בורזשואזיע
 פונב צאלן די געװאקםן זיינען קאפיטאליזם פון אנטװיקלונג דער מיט

 גרויכ־ אין באשעפטיר,ט געװען איז טייל קלײנער א בלויז פראלעטאריאט.
ט ; אינדוםטריע  אונטערנעמונגע;, ?ליינע אי^ געארבעט האס די,טערהיי

 און םוחרים גרויםע די םון אפהײניניק נעװען ■מערםטנם זיינען ױעלכע
 נאר זיך ס׳האט װיפל געװארן עקספיואטירט זײנעז זײ פאבריקאנטן.

 שניי־ די (למשל, אינדערהײם געארבעט אויך נאך האבן םך א און געלאזט,
 פאריז). אין ■גרוים םפעציעל ם׳איז צאל װעמעם נייטארינם, די און דערם

 70,000 װעלכע פון ארבעטער, 300,000 ארום געװען זײנען אליין פאריז אין
 נאך ם׳האט קליידער־מלאכות. און בוי די אין באשעפטיקט געװען זײנען
 יאלעבאס צװישן שײד־ליניע שאףפע אבםאלוטע קײן עקזיםטירט ניט אבער

 ?אפיטאליםטץ נרויםע די צוױשן געװען ילויז איז ליניע אזא ;ארבעטער און
 געפיילט נאך האבן געשעפטסלייט קליינע צאלרייכע די ;ארבעטער די און

 זייער פון האבן װעלכע ארבעטער, די מיט געמײנשאפטלעבקייט געוױסע א
 די זעלבםטשטענדיק. װערן צו אלײן האפנונג ־י אויפגעגעבן ניט נאך זײט

 פײנטלעך געװען צוזאמען זיינען ארבעטער זײערע און באלעבאטים קליינע
 געשעפטםלייט, 64,000 ארום געװען זײנען פאריז אין נרױם־קאפיטאל. צו

ארויםהעלפער. איין מיט אדער אליין, געארבעט האבן העלפט א װעלכע פון
 זײנע; אנטװיקלט אזוי־ארום זיך האבן װאם קעגנזאצן םאציאלע די

גאנצע- דער פון באדינגונגען. פאריטישע די דורך געװארן פארערגערט
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ויז האט מיליאן 24 פון באפעלקערונג פראנצויזישער  פון גרופע קיצײנע א ב̂י
 שטיס־ געהאט — פריצים און בורזשואזיע דער פון רייכםטע די — 240-000

 זיך האט אריםטאקראטיע פינאנציעלע פרױוילעגירטע די װאם דאם רעכט.
 םיז מעטאדן אננעװענדט און מלוכה דער פון מאשינעריע דער מיט באנוצט

 אוט־ אלגעמײנע ארויסגערופן האט בארײכערן- צו מער נאר זיך קארופציע
 גראד געװיםן א ביז איז בורזשאזיע אינדוםטריעלע די אפילו צופרידנהײט.

 קאנםטיטוציאנעלע א געװען איז זי אבער ;רעזשים דעם קעגן געװען
 צו בלױז נאר מאנארכיע, די אפצושאפן ניט נעזוכט האט װאם אפאזיציע-

װאל־רעכט. די רעפארמירן
 עקאנאמיש; דעם פון רעזולטאט אלם געװארן פארשארפט איז לאנע די
 שרעק־ א אנגעמאכט האט קריזים דער .1848—1847 יארן די אין קריזים

 פון זען הלאר קען מען װי װירטשאפט, פראנצױזישער דער אין חודבן אעכן
 רער אין און פראנהרײך םון האנדל אױםערלעכן דעם אין פארגלײך א

:יאר דערםאנטע צװײ די אין פאריז פון פראדוקציע

״ן אימפארטן  פאריד אין פראדוקציע אינדוםטריעלע פראנקרייך ק
פראנק טיליאנען אין

־ 11,463 --------------------- 1,290 --------------------- 1847
1848 --------------------- 708 --------------------- 677

 ארבעט־ םון ציפערן די זײנען אינדוסטריע 1אי פאל ריזיקז אזא מיט
 טויזנט 186 ארום — הויכן אויםערנעװײנלעכע צו נעשטיגן לאזיקײט
 געקומען איז קלאםנקאמו» דער געװארן. אפנעזאנט זיינען ארבעטער

 קאטן־ א װי אנגעהױבן זיך האט װאם קאנפליקט, דער ;שארף־פונקט א צו
 דעם רעװאלוציע. א אין אנטװיקלט זיד האט װאלרעכט־רעפארמען פאר
 ם׳האט פראנקרײך. פון אנטלאפן פיליפ לואי איז ,1848 פעידואר, טן24

געװארן. געבראכן איז מאנארכיזם דער אז אױםגעזען,

 טאקטירן די און פעברואר־רעװאלוציע דער פון באראקטער דער
פראלעטאריאט פונם

 ,1848 פעברואר, פון רעװאלוציע די איז אויפנאבן רעאלע אירע לױט
 רעװא־ בורזשואז־דעמאקראטישע פון קייט דער אין רינג נױטיקער א נעװען

 טראנםפאר־ בורזשואזע די פארענדיקן צו געװען איז צװעק איר אוציעס.
 רעפובליק, דער מיט מאנארכיע די פארבייטן צו לאנד, דעם פון טאציע

 בור־ דער םון שיכטן ברײטערע פאר מאכט פאליטישע די אײסצושפרײטן
 בורזשואזער דער צו אימפולם מעכטיקן א געבן צו ענדלעך, און זשואזיע,

 האלב־ עקזיםטירט נאך פ׳האבן נאר װאו אייראפע, פון טראנםפארמאציע
 בורזשואז־רעװאלוציאנערע נאציאנאליםטישע א און טאנארכיעם פעאדאלע
אנטוױקלט. זיך האט יאװעגונג
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 פראלע־ םונם געװארן דורבגעפירט איז פעברואר־רעװאלוציע די אבער
 פארלאמענ־ צו טעטיקייט איר באגרענעצט האט בורזשואזיע די ;טאריאט

 די האבן 1830 פון ױלי־רעװאלוציע דער אין אפילו אפאזיציע. טארישער
 גע־ ניט אבער האבן װעלכע ארבעטעה די געשפילט ראליע אנטשײרנדיקע

 איינכעגעבן ניט א׳פילו זײ זיך ם׳האט און זינ דעם אויםצונוצן װי װאוםט
אה אכצן די אין רעפובליק. א גרינדן צו  פאריבער. דאן זינט זיינען װאס י

 גייםטיק געװארן איז ער און צאל אין פארמערט פראלעטאריאט דער זיך האט
 די כאטש זיג. זיין אויםנוצן געװאלט שוין ער האט איצט און שטארקער,

 און אומאנטשלאסנהײט גרוים ארויםגעװיזן האט רעגירונג פראװיזארישע
 •וועגן שטעלונג א נעמען צו אויםרײדן מעגלעכע אלערלײ מיט אפגעלײגט האט
 האבן װערן, אײנגעפירט דארף װאם רעזשים, פאליטישן דעם פון פארם דער

 אמעקגעלייגט ניט נאך האבז װעלכע פאריז, פון פראלעטאריער די אבער
 האבן זײ אבער רעפובליק. א פראקלאמירן צו געצװאוגנען זי געװער, זײער
 ענדע־ פאליטישער א בלויז מיט צופרידשטעלן געװאלט ניט זיך אוםן בשום
 סאציאליסטישע פונדאמענטאלע, א אײנפירן נעװאלט האבז זײ ;רונג

 פראנ־ דער •האט מאל ערשטן צום ארבעט־באדינגונגען. די אין ענדערונג
די :פאדערונגען אײגענע זיינע ארויםגעשטעלט פראלעטאריאט צױזישער
 דער פאר פארערוננ די ארבעט״, פון ״ארגאניזירונג דער םאר פאדערוננ

 ארבעמ־ אן פון שאפוננ דער פאר ארבעט, צו רעכט דעם פון פראהלאמירונג
 פראלע־ דער פאדערונגען. אט־די פארװירקלעכן זאל װאם מיניםטערױם,

 אין בורזשואז — רעגירונג פראװיזארישער דער געצװאונגען האט טאריאט
 פון פארטרעטער מיטנלידער אירע צװישן אײנצושליםן — מערהייט איר

 — בלאנק לואי פלאלאן, (לעדרו־ראלין, דעמאקראטן קלײנבירגערלעכע די
 טראנםפארמאציע פריךלעכער דער פאר פלאן דעם פארנעשלאגן האבן װעלכע

 דעם און — ארבעט״ פון ״ארגאניזירונג דער דורך געזעלשאפט דער פון
אלבערט). ארבעטער

 פון כוח מיטן רעפובליק) (די זי געװינענדיק פראלעטאריאט, ״דער
 נײער דער אויף <ןלאם זײן פון שטעמפל דעם אװעקנעל״גט האט וואפן,

 איז אזוי רעפובליק. םאציאליםטישע די פראקלאמירט האט און שאפוננ׳
 — רעװאלוציעם מאדערנע פון באדײטונג אלגעט״נע די געװארן אנגעצײגט

 האנטראםט אין שאח* געװען פאל דעם אין אבער איז װאם באדײטונג, א
 טאטעריאלן, די פון אנבליק אין דורכצופירן מעגלער נעװען איז װאס אלץ מיט
 פון ברומער אכצנטער ״דער (מארסם, האנט״... דער צו געװען זיינען װאם
.)30 זייט באנאפארט״, לואי

ט נאך האט קאפיטאליזם אינדוסטריעלער דער װאו לאנד, א אין  ני
 נאך איז גרוים־אעדוםטריע װאו פאזיציע, דאמינירנדיקע קײן דערגרייכט

 דער זיגן. צו םאציאליזם פארן אוממעגלעך געװען איז שװאך, נאנץ געװען
 פרא־ דער אבער וױיטער. אנטװיקלען געמוזט נאך זיך האט קאפיטאליזם
 ארונטער־ האט מאכט, זײן דעמאנסטרירט שוין האט װעלכער לעטאריאט,

װייטער, נאך רעװאלוציע די פירן צו אנטשלאםן און, מאנארכיע די נעװארפן



 כאטש רענירונג. נייער דער צו פאדערונגען זיינע אמיםגעשטעלט ער האט
 דאס װייל אוטאפיש, געװען איז ארבעט צו רעכט דעם פאר פאדערונג די

 פון מיטלעץ די םון םאציאליזאציע דער דורך בלױז װערן פארוױרקלעכט קען
 הנחות געװיםע ארױםגעריםן טאקטיק ריכטיקע זייער דאך האט פראדוקציע,

בורזשואזיע. דער פון

 מיטאמאל האט פראלעטאריאט דעם ׳פון האנדלונג זעלבםטשטענדיקע די
 פעברואר פאר לאנד. אין סלאםן־כחות די צװישן באציאוננ די געענדערט

 װידער־ שארפע אלע אױױ געקוקט (ניט פראנט פאראײניקטער א געװען איז
 אריםטא־ פיגאנציעלער דער קעגן קיצאםן) פארשיידענע די צװישן שפרוכן

 די געטריבן פראלעטאריאט פונם האנרלונג די האט דערנאך קראטיע.
 רעװאלוציע דער ־םון אפגעריסן זי לאגער, קעגגערישן דעם אין בורזשואזיע

 דערפארונגען די רעפובליק״. ״רויטער דער פון שונא א פאר געמאכטיזי און
 קלאר, װייזן זײ װייל װיכטיקײט, גרויםער אזא פון פאלגקעך זײנעז 1848 פון

 דעסאקראטישער דער און בורזשואזער דער פון טאקטיה די טאל, ערשטן צום
 םארגע־ א װי ארוים טרעט פראלעטאריאט דער װעלכער אין רעװאלוציע,
 װייזט צײט זעלביקער דער אין כוח. זעלבםטשטענדיקער און שריטענער

 עס װאם ראליע׳ די פראנקרײך אין 1848 יאר פון רעװאלוציע די אונדז
 זעלבםט־ ארוים טרעט פראלעטאריאט דער װען קלײךבורזשואזיע די שפ׳לט

 א״גענע זײנע ארױםשטעלן נאר דארױ פראלעטאריאט דער שטענדיק.
 פאר מיינט רעװאלוציע די כאטש — קלײךבורזשואזיע די און פאדערונגעז

 אין איבער גייט — פאדערונגעז באלדיקע צאל א פון דערפילונג די איר
האנטר־רעװאלוציע. פון לאגער

 די פון דעמאנםטראציעם ערשטע די און פעברואר־טעג די נאך באלד
 פון מיטל־קלאםן די און נרוים־בורזשואזיע די האבן אדבעטער. פאריזער

 כחות זייערע אלע פראלעטאריאט. דעם — שונא איין בלויז בעזען פראנקרייך
 קלײך דארפישע און שטאטישע די איבערצוגעװינען אנגעװענדט זײ האבן

פראנט. פאראײניקטן בורזשואזן דעם צו בורזשואזיע

אידייען זײנע און בלאנק לואי

פא־ די אויםצונוצן באלד װי געװאוםט, ניט האט פראלעטאריאט דער
 עלע־ רעװאלוציאנערע אויםגעהאלטענע די געװאונען. האט ער װאם זיצײ׳

 מינא־ דער אין געװען זיינען פירערשאםט) בצאנקים אױגוםט (אונטער מענטן
 אלע װי האט װעלכער בלאנק׳ לואי נאכגעפאלגט האט מאיאריטעט די ריטעט.

 אים זיך ם׳װעט אז געהאפט, םאציאליםטן קלײנבירגערלעכע אוטאפישע
 פרידלעכע דורך םאציאליזם צו איבערגאנג דעם דערגרײכן צו איינגעבן

קלאםן. אלע כמעט פון שטיצע דער מיט און מיטלעז
 זאל, ״װעלכער בלאנק, נעשריבן האט אײנציקער״, קײן :ימא ״ם׳איז

גלײכגילטיק זײן אפשטאם, זיין אוץ ראנק זייז פאזיציע, זייז פון ־אפגעזען
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 רעװאצוציע נױטיקע די ארדנונג... םאציאצער נייער דער פון טדיאוטו* צום
מיטלען״. פרידצעכע דורך דערצו, צייכט און װעו־ן, מיטגעבראכט קען

 נעפרואװנז בצאנק צואי האט אנשויאונגען אזעצכע מיט אײנקצאנג אין
 צר זײ באאײנפצוםן און ארבעטער פאריזער די פון שטימונג די נלעםיגן
 זײ־ האט ער רעגירונג. פראװיזארישער דער צו צוטרוי מיט זיך באציען

 רעגירונגם־ םפעציעצער א פון גרינדונג דער צו צוצושטימען איבערצײגט
 װאס דערפאר גערופן זיך האט זי ,װי קאמיםיע״, ״צוקםעמבורג (די קאמיםיע

 אויםצוארבעטן פאצאץ) צוקםעמבורג דעם אין צהאמענקומען זיך פצעגט זי
 אייננע־ זײנען חאטיסיע אט־דער צו און פאדערונגען, םאציאצע פון פצאן א

 גצייבע טיט באצעבאטים, די און ארבעטער די פון פארטרעטער געװארן צאדן
 די פון אײנפצום אונטערן האבן, פאריז פון ארבעטער די .װען רעכט.

 צר אומצוטרוי זייער אויםגעדריקט קצובן, רעװאצוציאנערע בצאנקיםטישע
 רייני־ א פאדערן צו דעמאנסטראציע א ארגאניזירט האבן און רעגירונג דער
 דער צו װאצן די אפצוצײגן און רעגירונג פראוױזארישער דער פון קוננ

 אז אפנעשאצט׳ ריכטיק האבז ארבעטער די (וױיצ פארזאמצונג נאציאנאצער
 קענען ניט זײ װעצן װאצן די צו געגעבן ט׳האט װאם צייט, קורצער דער איז

 איבער רעפובציק רויטער דער פאר פראפאגאנדע זײער פסנאנדערשפרײטן
 פועצן צו נעקאנס האט ער װאם אצץ געטאן בצאנק צואי האט פראװינצן), די

 ער דעמאנםטראציע. זײער פון צװעק דעם ענדערן זאצן זיי אז זײ, ביי
 ארבעטער די װאס צוסרוי, דעם און רעםפעקט גרויםן דעם אױסגענוצט האט
 פון דעמאנםטראציע מעכטיקע די פארװאנדצעז צו אים, צו געהאט האבן
 דעמאנ־ פרידצעכער א אין שטארס, טויזנט הונדערט צװײ מערץ, טן17 דעם

 רעגירוננ דער פון מיטגצידער קציעבירגערצעכע די צו צוטרוי פון פטראציע
 רעגי- די האט װאצן די אפצוצייןן פאדערונג די צעדרו־ראצען). וױ (אזעצכע

 •װאכן צװײ אױח געװאו־[ באשטימט זיינעז װאצן די נאכגעגעבז. רונג
ט זייער פארשװענרט האבן ארבעטער־פארטרעטער די שפעטער.  דער אין צ״

 פאר־ דער אונטער צוזאמענגעקומען זיך איז װעצכע צוקםעמבורג־קאמיםיע,
 פאר־ האט בורזשואזיע די װען צײט דער אין בצאנק, צואי פון זיצערשאפט

 1848 פון דעריפארונגעז די דערמאנט האט צענין פאזיציע. איר שטארהט
 פון װידערהאצונג א יזעגן ארבעטער די געװארנט 1917 אין האט ער װען
 מענשעװיקעם די פון געװארן צוגעגרײט איז װאס אפערע״, בצאנק ״לואי דער
םאציאצ־רעװאצוציאנערן. און

 צוזאמענ־ רעגירונג פראװיזארישער דער פון פאציטיק די האט דערװ״צ
 נעקוקט ניט פראצעטאריאט, דעם קעגן פראנט פאראײניקטן דעם געשטעצט

 האט ױצי־מאנארכיע דער פון גע׳ירשנ׳ט האט זי װאם דעפיציט, דעם אויף»
 פראצענט פאפיטאציםטן. גרויסע די אטאקירן צו געװאגט ניט ערגירונג די

 טערמין. פאר׳ן נאך געװארן געצאצט איז הצװאה־פאפירן טלוכהשע די אויו»
 םומען אויםצוצאצן פארבאטן שפאר־בענק די מען האט זייט צװייטער דער פון

 װאם שטײערן, דירעקטע ידי— ערגער נאך װאם און פראנק, הונדערט איבער
פארגרע־י זײנען פויערטום, דעם אויף נעפאצן הױפטזאכצעך איז משא זײער
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 אופן אזא אױף איז פױערטום דאס פראצענט. 45 אויףי געװארן סערט
 יפאר רעפוב^יקאניזם, יענעם פון שונאים די פון צאגער אינם געװארן געטריבן

געקעמפט. האט פאריז רעװאאוציאנערע די ז־ועאכן

ט נ ו י י ד ־ ג ע י

 פון פארשלאג דעד געװארןי אנגענוטען איז 1848 מערץ אנחויב אין
 װערקשטאטן נאציאנאיצע און רעגירונג דער פון פליג^ עקםטרעם־רעכטן דעם

 דארטן װאם ארבעט די ארבעט^אזע. די פאר געװארן געגרינדעט ?יינען
 צװעק דער נוציצאז. נאר פראדוקטיװ, געװען ניט איז געװארן געטאן איז

 דער פאר ארבעטלאזע די פון סימפאטיע די געװינען צו געװען איז דערפון
ט זעלביקער דער אין און רעגירונג  ״םאציאלע אזעלכע דיםקרעדיטירן צו צ״
 אנהויב אין און געװאקסן איז ארבעטצאזיקייט עולם. בר״טן ביים מיטלען״

 הונדערט באשעפטיסן געמוזט װערקשטאטן נאציאנא^ע די שױן האבן מאי
 געװען דעװוארטעט, מ׳האט װי פארקערט זיינען װעצכע מענטשן׳• טויזנט
יגא רעכטער דער רעװאצוציע. דער צו פײנטלעך נארניט  רעגי־ דער פון פ̂י

 זייער פאר באזים א אלם װערקשטאטן נאציאנאצע די גענוצט דאן האט רונג
 טויזנט הונדערט אז געטענהט מ׳האט אגיטאציע. ?אנטר־רעװאלוציאנערער

 רעזףצטאט דער איז דאם — פראנקרייך פון חשבון אויפן אעבן פוילענצער
 אייגנטום אפשאפן וױלן װעצכע סאציאליםטן, די פון טעטיסײט דער פון
 נאך ם׳קענען און — טויגעניכצן אט־די שפײזן צו ;איץ מיט זיך טײ^ן ־און
 צו געצװאונגען רעגירונג די איז — אזע^כע טויזנט הונדערט נאך זיין ד5בא

 צו םוף ״א װי לאזונגען, אזעילכע ארױםגע^אזט מ׳האט שטייער;. העכעח
 דער קעגן אייגנטום, מיט זיך טייאז קעגן ״קעמפט און אלעמען!" דעם

 םראנט פאראײניקטן דעם באפעםטיקט האבן װעלכע רעפובליק!", ירויטער
פרא^עטאריאט. דעם קעגן

 פארזאמצונג נאציאנא^ער דער צו װאלן די האבן אומשטאנדן. אט־די
 מאיא־ גרויםע א רעװאצוציע דער פון שונאים די געגעבן אפריצ) טן23 (דעם

 זײ און מאםן־ארויםטריטן ארגאניזירט האב; ארבעטער פאריזער די ריטעט.
 פארטיי־ די אױפנעפען זאל פארזאמ^ונג נאציאנאלער רי אז געפאדערט, האבן

 רעװאאוציאנערע די שטיצן און פויאן פון זעלבםטשטענדיקײט דער פון דיקונג
 אין ארײנגעריסן מאםן די זיך ־האבן מאי טן15 דעם אײראפע. אין באװעגונג

 זי־ די אפצוברעכן פארזוך געילרנגענעם ניט א געמאכט און פארזאמלונג דער
 דעם אונטערדריהן צו באשילאםן איצט האבן קאנטר־רעװא^וציאנערן די צונג.

 קאנצענטרירט זײנען מיאיטער אפטײלונגען גרויסע פראלעטאריאט. פאריזער
 פאר־ איז באנוצן צו זײ געאעגנהײט א און הויפטשטאט דער אין געװארן
געװארן. צונענרײט זיכטיק

 נאציאנאצע די אױפצו^ײזן באשלאםן רעגירונג די האט ױני טן21 דעם
 האב; אלט יאר 25 און 18 צװישן ארבעטער אומפארהײראטע װערקשטאטן.

געדארפט האבן איבעריקע די און ארמיי דער אין ארײנטרעטן געדארפט
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 אװעק־ םארזוך אט־דעם אויף פראװינצן. די אין װערן פאנאנדערגעשיקט
 ארבעטער די האבן ברויט זײער ארבעטלאזע טויזנט הונדערט ב״ צונעמען

 ט;23 דעם פון צייט׳ טעג פיר װאפן. צו רוף א מיט געענטפערט פאריז פון
 האב; זײ און באריקאדן די אויף געקעמפט זײ האבן ױני, טן26 דעם ביז

 טיר, רעאקציע, דער פון פירער די פון איינער אז העלדיש, אזוי נ-עקעמפט
 ענדלעך װערן. אויפנעגעבן צײטוױיליק זאל פאריז אז פארגעשלאגן, האט
 פון קאטאנדע דער אונטער — גװארדיע, נאציאנאלע די און ארמײ די האבן

 דעם אונטערדריקט — רעפובליקאנער בורזשואזער א קאװעיניאק, גענעראל
בלוט־באד. שוידערלעכער א מיט אױפשטאנד

 צום װאם דעם׳ א־ן ליגט ױני־שלאכט דער פון באדייטונג נרויםע די
 קלאם; אנדערע אלע קעבן געקעמפט פראלעטאריאט דער האט טאל ערשטן

 קעמ פאריזער די אז זאגן, ניט קען מען געזעלשאפט. בורזשואזער דער פון
 זיך פאר צװעק םאציאליםטישן קלאר־פארשטאנענעם א געהאט האבן פער
 די פארטײדיקן ״דורך :גע׳טריבן זײ האבן רופן זײערע פון אײנעם אין

 צוזאמענצושטעלן װי פארשלאג א אין אײגנטום״. מיר פארטײדיקן רעפובליק
 נאפא־ לואי און רעפובליקאנער בורזשואזע איעגעשלאסן זײ האבן רענירונג די

 צייט זעלביקער דער אין בלאנק. לואי און בלאנקי אויגוםט מיט צוזאמען לעאן,
 נאציא״ די פארצוזעצן געפאדערט אינםורגענטן די פון גרופעם געװיםע האבן
 דער פאר ארפעט׳ צו רעכט פארן דעקרעט א דורכפירן װערקשטאטן, נאלע

 פארזאמלונג. נאציאנאלע די אויפצול״זן און פארזאמלונגען, פון פרײהייט
 צום געװארן געשטעלט זײנען װאם ארעםטירטע, די פון ליםטן די לויט

 די בעת ארבעטער, געװען אינםורגענטן די פון פערטל דר״ זיינען נעריכט,
 אױפשטאנד דער קליין. געװען איז םטודענטן און אינטעליגענטן פון צאל
 באריקאדן די געבויט '^ליין האבן מאםן די םפאנטאן. אויםגעבראכן איז
 דים־ פארשײדענע די אין צענטער. פירנדיקער קיין געװען ניט ם׳איז —

 אקטיװע זײ פון מערםטע די פירער, אױפגעשטאנען אבער זיינען טריקטן
 רע־ קאטוניסטן, ארבעטער, בלאנקיםטן, קאמפ;, פריערדיקע אין אנטיילנעמער
יאקאבינער. לינקע עקםטרעם פובליקאנער,

 רעװא־ די פון- קלימאקס דער געװען נאר ניט איז יונײאױפשטאנד דער
 קאטפ; פריערדיקע די פון אויך נאר ,1848 יאר פון געשעענישן לוציאנערע

 צו אינטערעםאנט ם׳איז יאר;. פערציקער די אין פראלעטאדיאט דעם פון
 אינדוםטריעלע די אין זײנען אױפשטאנד פאריזער דעם פאר אז באמערק;,

 זײנען װעלכע אױפשטאנדן, רײ א פארגעקומען צענטערן פדאוױנציעלע
 און שכירות פון פאלן דעם מיט הריזים, מיטן פארבינדוננ אין אױםגעבדאבן

 װעלכעו ארבעטםטאג, דעם פארלענגערן צו באלעבאטים פון.די די״םארזוכן
שעה. צען אויף געװארן אײנגעשטעלט פעברואר־רעװאלוציע דער נאך איז

 איו מאםן־יאװעגוננ, םפאנטאנע א געװען איז ױני־אויפשטאנד דער
 אוז קלײךבורזשואזיע דער פון פארלאזן פראלעטאריאט, דער װעלכער

 די קעגן געקעמפט האט כחות, אײגענע זײנע אויףי בלויז זיך שטיצנדיק
געזעצשאפט. קאפיטאליסטישער דער פון כוחות פאראײניקטע
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אײנגעשטעלט. רעפובאיקאנער בורזשואזע די האבן ױני־טעג די נאך
 דער־ דער מיט ענד אן צו געקומען באלד איער איז דאם דיקטאטור. זייער

 אימפעראטאר ערשטן דעם פון פאימעניק א באנאפארט׳ ואי5י פוץ וױי^ונג
 קאװעי־ ).1848 דעצעמבער׳ טן10 (ו־עם רעפובי!יק דער פון פרעזידענט אלם

 אנדערהאילבך באקומען האט ױני־אויפשטאנדיצער, די פון ״ערדער דער ניאק,
 די שטימען. מיליאן ב5הא א און פינף באנאפארט׳ם קעגן שטיטען מיאיאן

 ;מאר?ס׳ן םון געװארן געמאכט קצאר איז דעצעמבער־װא^ן די פון באדייטונג
 פױערים־ קלײנע די פון קאםף דעם פארגעשטעלט זיך מיט האט דאם

 האבן נאך, װעט כער5װע פאריז, פון ארבעטער־ל^אם דעם קעגן אײגענטימער
 עם האט צײט זע^ביקער רער אין ערד; גאנצע די קאנפיםקירן נעהאט, מורא זײ

 םינאניד דער םון רעגירונג דער טיט אומצופרידנהײט אלטע אן אױםגעדריקט
 צװישז פאפףלער זײער געװען איז נאפאלעאן ערשטער דער אריםטאקראטיע.

ײ זזאבן אייראפע איבער זיגן זײנע אז געהאלטן, האבן זיי 5װײ פויערים, די  ז
 רעװא- דער אין געװאונען האבן זיי זואס לאנד, דעם בא בלייבן נעהאלםן

 אויפן געפאילן איצט איז גלאריע אלטער אט־דער פון אפשיין דער לוציע.
 באנאפארטם, די אויןן געסוקט האט אײגענטימער קליינער דער ;פיימעניק

 א באדייטעט האבן דעצעטבער־װאיצן די פויערים־דינאםטיע. א אויוי װי
 אין גרוים־בוחשואזיע. דער און אאנד־אײגנטימער ?איינע די צװישן ברוך
 א פון געםייצן די אױםגעדריקט זיג באנאפארט׳ם האט צייט זעלביל,ער דער
 דעמאנ־ האבן װעאכע ראנק׳ העכערן פון םפעציע^ ארמיי, דער פון טייא

 האט פאריז אין שפיאן רוםישיער א ױני־טעג. די אין מאכט זייער םטרירט
:פעטערבורג קײן באריכטעט צייט יענער אין

 די האט זי אז פילט, זי ענדערונג. אן נאך דורשט ארמײ ״די
 ארדענונג קײן װאאט ארמיי דער אן װײא איבערװיכט, אנטשײדנדיקע

מאכט׳ איצטיסע די יב5י ניט האט זי װערן. אנגעהאלטן געקענט ניט
 װאאט װערן, געפונען געקענט װאלט מענטש פײאיקער א אויב אבער

 רע־עטאב^ירונג דער פאר ענערגיע איר אפצוגעבן גרייט נעװען ארמײ די
ארדנוננ״. געזע^שאפט^עכער פעפטער א פון

 אזוי ״ם׳איז :דערקיצערט האט גענעראלן פראנצויזישע די פון אײנער
 איציין צוקערקעם״. שאכט^ א װי אימפעראטאר׳ אן מאכן צו טיר פאר גרינג

 באנקראטירטער א טעכטש, קלײךגעװיקםיקער א געװען נאפא^עאן לואי איז
 זיך ויפן1פאר< צו גרײט און חובות, אין פארבאדן שטענדיס אװאנטױריםט,

 זיינע םראנק. טויזנט הונדערט עט^עכע פאר רעגירונג רוםישער דער צו
 ער אז אונרז, דערמאנען צו נייט קײנמא^ פארגעםן באװאונדערער איינגלישע

 אונטער־ הע^פן צו ארדנונג־היטער םפעציעלער א װי אננעשלאםן זיך האט
.1848 אפרי?, אין טשארטיםטן די דרילןן

ק^יין־ דער קענן אפי^ו ?אנד׳ נאנצן איבערן געװאקםן איז רעאקציע די
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 אײנ־ װידער גרייט און א&אזיציע אין געװען װידער איז װעאבע בורזשואזיע,
 א איז ,1849 ױני, טן13 דעם פראלעטאר־אט. םיטן דעםיבונד צושטעילן

 בורזשואזיע, די נעװארן. אונטערדריקט פאריז אין פראטעסט־באװעגונג
 ״רעעטבאאירן צו באװיזן ניט אבער האט מאכט, די געװאונען האט זי כאטש

 צו שטימען מערהייט א גענעבן ה^בן ,1849 מאי, פון ן5װ« די ארדנונג״.
 די פארטײ. סאציאא־דעמאקראטישע די גערופן זיך האבן װעלכע אינקע, יי

 אויםגאנג דעם 5אוי געענטפערט האט פארזאמילונג נאציאנאילע בורזשואזע
 די באגרעניצט ,1850 מאי, טן31 דעם האט זי װאם דערמיט װאאן די פון

 א?ץ גרײט געװען זײנען בורזשואזיע דער פון ן5צא גרויםע װאל־רעכט.
 אפצוגעבן גרייט געװען זיינען זײ און ארדנונג און פרידן פאר אװעקצוגעבן

 זייער דערגרײכן געקאנט זיי טן5װא דערמיט אויב מאכט, פאליטישע ז״ער
 פאר^א־ זײערע פון שטיצע ׳זייער צוריקגעצוינן דעריבער ה$*בן זײ צװעק.

 הערשאםט פא^יטישע די פארטיידיקט האבן זועלכע פארטרעטער, טענטארישע
 פון איז װעלכער נאפא^עאן, אואי פון פרעטענציעס די קעגן אם5ק ז״ער פון

העזה׳דיק. מער אלץ געװארן טאג צו טאג

קאמן* דער אז באװיזן, האט האלטונג בורזשואזיע׳ס) (דער ״איר
קיצאםן־אינטערעםז׳ אירע אינטערעסן, געזעלשאפטלעכע אירע אנצוהאלטן

 ניט װי געװארן באטראכט איר פון איז מאכט, פאאיטישע איר און
 רואיקן דעם פון באאומרואיקונג א װי מער ניט יאון װינטשענםװערט

 צו איז בורזשואזיע דער פון צװעק דער ביזנעם... פריװאטע םון ;אנג
 װאם מאבט, אומבאגרעניצטער מיט רעגירונג שטארקע א עטאבצירן

 אויפ־ זייער קאנצענטרירן קענען ײט5געשעפטם זאיצן שוץ איר אונטער
 בור־ די האט אזוי געשעפט־ענינים. פרױואטע אויוי מערקזאמקײט

אפצודאנקען... װי^יקייט איר דערקאערט אײנשטימיק זשואזיע
 גע- האט הילאסן, אנדערע מיט צוזאמען קאאם, בורזשואזער ״דער

 פורזשואזע די כדי נוציקייט... פא^יטישער צו װערן פארטשפט מוזט
 בורזשואזיע די זײן מקריב מעז מוז װערן געראטעװעט זא?ן גע^ט־זעק

.)114-113 זײטן ברומער״ איצנטער (״דער קרוין." דער צו

 דעם זיג. צײכטן א געװאונען באגאפארט האט באדינגונגען אט־די אין
 פארזאמלונג, נאציאנאלע די אויפגע^ייזט ער האט ,1851 דעצעמבעה טן2

 טערמין דעם זיך פאר^ײנגערט און װאלרעכט, אלגעמײנע אײנגעפירט צוריק
 אלם ,1852 דעצעמבער, טן2 דעם שפעטער, יאר א מיט אמט. זיין פון

 בור־ די אימפעריע. די פראקילאמירט ער האט דריטער, דער נאפא^עאן
שװערד. דער פאר געבויגן זיך האט זשואזיע

 דער אין באנאפארטיזם דעם צװישן אונטערש״ד נרויםער א רא ם׳איז
 עפאכע דער אין פאשיזם דעם און קאפיטאיליזם אינדוםטריעלן פון עפאכע

 א^גע־ פון צושטאנד א אין איז קאפיטאיליזם דער װען אימפעריאציזם, פון
 און אפשטאמונגען פארשײדענע האבן טענדענצן צװײ די קריזיס. מײנעם

זײ באהאנדי^ען צו פאצש דורכאויס געװען ם׳װאלט און ציאן, פארשײדענע
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 מיר װעאן סאפיטאעך װײטערדיהע אין אידענטיש. געװען װאיצטן זײ װי
 אויף if? מיר װייזן דא געשיכטע. זײז געבן און םאשיזם דעם אנאיציזירן

 צװי׳טז אונטערשייד גרויםן דעם דעמאנםטרירט װאם אומשטאנד, איין באויז
 װעלכע בורזשואזיע, פראנצױזישער דער פאר פאשיזם. און באנאפארטיזם

 פון צײט רער אין פרא^עטאריאט פאריזער פארן טױט־שרעק אין געװען איז
 הער־ די — באנאפארטיזם דער איז ),1852—1848( דעפובציק צוױיטער דער

 א װי מער ניט געװען — בױראקראטיע דער און שװערד דער פון שאפט
 דער אין םטאדיע א רעזשים, פאליטישער (איבערגאנג^עכער) טראנזיציאנעהער

 װאם סלאםז׳ די צװישן זיך קירעװען דאם שטאט. בורזשואזן רעם פין שאפונג
 איז מאכט׳ די אנצוהא^טן און געװינען צו כדי אנגעװענדט האט באנאפארט

 האט בורזשואזיע די װעלכער אין עפאכע אן פאר כאראקטעריסטיש געװען
 אזוי מאכט. פא^יטישע אויםצואיבן דירעקט שטארק גענוג געפילט ניט זיך

 גע־ װידער בורזשואזיע די האט זיך אין גיצויבען געװאונען האט זי װי שנעיל
 בורזשוא־ די האט יארן פון משך אין מאכט. פאליטישע דירעקטע מאנען נומען

 בור־ װעלכן אין רעזשים, דעםאקראטישן רעפובאיקאנישן, א אנגעהאלטן זיע
 שצײער א װי געדינט האבן פאר^אמענטאריזם און דעטאקראטיע זשואזע

 פאר־ א געװען איז באנאפארטיזם מאכט. פון הערשאפט די פארדעקן צו
 בורזשואזיע, דער פיך אנטוױקאנג דער אין עפיזאד קורצער העהטניםטעסיק

 אוט־ צו װעג אויפן שװאכקייט, פון געקומען איז װאם אפשטעל, קורצער א
 פארהאננע;. דעמאקראטישע בורזשואזע הינטער הערשאיפט באגרענעצטער

 פון פעריאד א אין אנטשטאנען איז זײט, אנדערער דער פון פאשיזם, דער
 קריזים חמה5וציאנערז'נאך־מ5רעווא דעם פון צײט דער אין אימפעריא^יזם,

 גענומע; האט םיםטעם פאראאמענטארישע די װען קאפיטא^יזם, אינ׳ם
באנקראטירן.

 יי איז םטאביאיטעט און זיכערקײט טער מאכט איר געבן צו ״כדי
̂ץ אן אין כורזשואזיע  פאר־ פארב״ט; צו געצװאונגען מאם גרעםערער אי

זעצבםטשטענ־ זיינען כע5װע מעטאדן, פאשיםטישע מיט לאמענטארישע
פאליטי־ פארשידענע די צװישן קאמבינירונגען און שייכותן די פון דיק
אינטערנאציאנאל). קאמוניםטישן פון (פראגראם פארטייען״. שע

 דיק־ אומפארבארגענע די רעגירונג, פון מעטאדן פאשיםטישע נייע די
 אװאנ־ דעװא^וציאנערן דעם פארניכטן צו הויפטזעכהעך נויטיק זײנען טאטור,

 ערשטן צום איז טאטורpדי פאשיםטישע די ארבעטער־ק^אם. דעם פון גארר
 אימפעריאליםטישע גרויםע די אבער איטאליע, אין געװארן אײנגעפירט

 ברינינג האט לסשל, דייטשלאנד, אין װעג. זע^ביקן דעם אדיןש גייע; -מצוכות
 פאר־ דעם אויםגעשי^אםן יפאקטיש םאציאצ־רעטאסראטן די פון הי?ף דער טיט

 קאנםטיטוציע. דער פון 48 פאראגראף פון כח מיטן הערשט ער און י!אמענט
 פינאנ־ היטי^ערם שװער־אינדוסטריע׳ פון מאגנאטן די גרײטךצו גיײכצײטיק

לואי אונטער די?טאטור. פון פארם פולשטענריקע מער א שטיצער, ציעצע
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 פאציטישע די איבערגעגעבן אים צײט א אויף בורזשואזיע די האט באנאפארט
 בור־ דער פאר קריטיש םפעציעצ איז צאגע די װען ״צײטנװײז, אבער מאכט,

 ;פראז; אנטי־קאפיטאציםטישע טיט פאשיזם דער זיך באנוצט זשואזיע,
 די יװי זיך ער אנטפצעקט דאן געזיכערט איז מאכט זײן װי אבער שנעצ אזוי

 זיינע אראפ זיך פון װארפט ער און קאפיטאצ פון דיקטאטור טעראריםטישע
 אינטער־ קאמוניםטישן דעם פון (פראגראם באפוצוננען״. מאפיטאציםטישע

נאציאנאצ).
 פירנדיקע די װעצכן צו מעטאד א אנגריןז, און רעאקציע איז פאשיזם

 און ״ערנםט זיך, נעמען בורזשואזיע אימפעריאציסטישער דער פון גרופן
 פראצעטארי־ די פארמיידן צו אדער באזינן צו כדי פאראוים״, װייט קוקנדיק

רעװאצוציע. שע
נוצצעך׳ םפעציעל אבער איז באנאפארטיזם פונם שטודיע פארזיבטיקע א

 אי־ ״אנטי־קאפיטאציםטישער״ דער פון כאראקטער דעם מאכן צו ?צאר כדי
 האט פאכט צו אויפשטײג זייז פארצײכטערן צו פאשיזם. פון רעאצאגיע

 בור־ דער פון פארטרעטער פארצאמענטארישע די קעגן נעקעמפט באנאפארט
 פונ־ װאלרעכט. אצגעמיינע אנגעפירט איפיצו און באזיגט, זיי און זשואזיע

 גרוים־בור־ דער פון קצאסךאינטערעםן די פארטדאטן ער האט דעםטװעגן
 װעצ־ צײט, יענער פון בורזשואזיע פינאנציעצער דער פון באזונדער זשואזיע,

 פארצא־ אין דעפוטאטן בורזשואזע די בעת געהאיפן, שטארק אים האט בע
 די און מוםאציני יװאם דאס ד׳עטא״. ״קו זײן קעגן געװען זײנען טענט

 בורזשואזע געװיםע קעבן געקעמפט צבישצ׳ האבן, פאשיםטן איטאציענישע
 פא־ דער אז גרונט־פאקט, דעט ניט אחלוטין ענדערט פארלאמענט אין גרופן
 די שפיצט גרוים־בורזשואזיע די אז קאנטר־רעװאצוציע, בורזשואזע איז שיזם

 אין און מצוכה פא^יםטישער דער אין ראציע אנטשײדנדיקע און פירנדיקע
 צוצו־ טעות ׳װאוצגארער א געװען ם׳װאצט באװעגונג. פאשיםטישעד דער

 דאזיקער דער אין ראציע אנטשײדנדיקע אן קצײן־בורשואזיע דער שרײבן
 בורזשואזע פון קציקעם געװיםע קעגן קעמפט פאשיזם דער 5װ״ באװעגונג,

 פון מאםן די דורכגעדרונגען טיױ האט ער און פארצאטענט אין פאציטיקער
 אייניקע יפון געװארן געמאכט איז טעות (אט־דער הצײךבורזשואזיע דער

 ).1926 אין פיצםודםקי־אױפשטאנד דעם פון צייט דער אין קאמוניםטן פײצישע
 גרויםער דער פון דורכאוים קאנטראלירט װערט באװעגונג פאשיםטישע די

בורזשואזיע.
 ״קו זיין דורכגעפירט האט באנאפארט װעצכער מיט צייבטקײט די
 געקראנן האט ער װאם שטיצע, דער מיט ביצויז װערן דערקצערט קען ד׳עטא״

 געװען איז זיג באנאפארט׳ם פויערטוש. פונם און קצייךבורזשואזיע דער טון
 דער און גרוים־בורזשואזיע דער צװישן בונד צײטװייאיקן א פון רעזוצטאט דער

 אנדערע, די צו אײנע פײנטצעך געװײנ^עך זײנען װעיכע קצײךבורזשואזיע,
 צייט דער אין געשיכטע, דער פון גאנג װײטערדיקן דעם אין האבן װעצכע און
 קעמפן זיך גענומען װידער ),1870—1852( אימפעריע צװײטער דער פו;

געװען איז 1848 אין פרעזידענט אצם דערװײצונג נאפאצעאנ׳ס זיך. צװישן
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 צװייטער דער פון נעשיכטע די אבער שטימען, פױערשע די פון רעזולטאט דער
 דער־ די דערפילט צײט א פאר האט באנאפארט בעת אז װייזט, אימפעריע
 שענד־ און פולשטענדיק אבער ער האט גרוים־בורזשואזיע- ד/ןר יפון װארטונגען

קלייךבורזשואזיע. דער און פויערטום דעם פון האפנונגען די אנטוישט אעך
 מאשינעריע די געװאונען האב; זיי װאו פאשיםםן, די אז קלאר, ם׳איז

 הצײז־ די םון באדינגונגען די פארבעםערן צו גארניט טוען מלוכה, דער פון
 פון לאגע די װי ערגער, װערט לאגע ז״ער פארקערט, ;מאםן יורזשואזע

 פו• הערשאפט דער אונטער ערגער געװארן איז פויערטום פראנצויזישן רעם
דריטן. דעם נאפאלעאן

פראנקרײך אין 1848 יאר פון רעװאלוציע דער פדן לעקציעם די

קאמפלי־ איז װעצכע רעװאלוציע, בורזשואז־דעמאקראטישער דער אין
 זעלבסט־ זיינע מיט פראלעטאריאט פונם האנדלונג דער דורך געװארן ציו־ט

 א גענומען אנהויב סאטע פון בורזשואזיע די האם פאדערונגען, שטענדיקע
 פון כאראקטעריםטיל די ליגט דעם אין שטעלונג. קאנטר־רעװאלוציאנערע

 גע־ זיך האט כאראקטעריםטיק זעלביקע די .1848 יאר פון רעװאיצוציע דער
 זיך זי האט 1848 אין בלויז אבער רעװאלוציעם, פריערדיקע די אין םערקט

 1848 פון שטריך כ״ער א נאך אומצװײפלהאפט. און קלאר גאנץ ארויםגעװיזן
 פוז אױפלייזונג די קלײךבורזשואזיע, דער פון זיך אפטײלן דאם געמען איז
 איבער גײן געװאלט האט לעצטער דער •װען פראלעטאריאט, מיטן ילאק איר

 באנא־ דער ענדלעך, רעװאלוציע. בורזשואז־דעמאקראטישער פון גרענעצן די
ט איז פארטיזם  אין שטופע אומפארמיידלעכע אן נאר צופאל, קײן געװען ני

 בורזשוא־ א צו מאנארכיע פעאדאלער א פון פראנקרייך פון אנטװיקאונג דער
 הער׳טן. צו בכח געװען ניט נאך איז פראלעטאריאט דער בעת רעפובליק. ערז

 דורך גלײכגעװיכט פון ארויםגעװארפן מאמענטאל — בורזשואזיע די האט
 זי און רעגירן צו פייאיקייט איר פארלױח — אנגריף פראצעטארישן דעם
 צו שװערד׳ דער צו רעגירונגס־לייצעם די אנפארטרויט צײט א אויף האט
 פאר־ די געװען ם׳איז מלוכה־מאכט. דער ׳פון מאשינעריע עקזעקוטיװער דער

 פון טיפ דעם פון אפארטוניםטן יןלײךבוחשואזע די פון האלטונג רעטערישע
 יװאקל־ די אז איינצוזען, פראלעטאריאט דעם געבראכט האט װאם בלאנק, לואי
 האט פירער קלײךבורזשואזע די פון שטעלונג פחדנישע און צעטומלטע דיקע

 רעאקציע. בורזשואזער פון הענט די אין פראלעטאריאט ד/נם איבערנעגעבן
 ם׳איז אז איז, פראנקר״ך אין 1848 יאר פון רעװאלוציע דער פון לעקציע די

 י ז אין ;פויערטום איבערן פראלעטאריאט פונם העגעטאניע די נייטיק
 פון פארט״ באלשעװיםטישע די האט 1917 און 1905 יארן די אין לאמפן

לעקציע• אט־די זיך פאר נעהאט קלאר רוםלאנד
 בלאנק לואי האט קאאליציע־רעגירונג דער איז זיך באטײליקן ז״ז מיט

 סאציאל־רעװאלו־ און מענשעװיקעם די פון פירער די װי פונקט ,1848 אין
:םונקציע זעלביקע די דערפילט ,1917 אין טשעדנאװ, און צערעטעלי ציאנערן,
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 בא־ ז״ער פאליטיק. רײךבודזשואזער א פאר צודעק א יװי געדינמ האבן זיי
 זי װייצ נורזשואזיע, דער נוצן געבראכט האט רעגירונג דער אין טײליקונג

 צװישן און רעגירונג דער צו מאסן די פון אומצוטרוי דעם אפגעשװאכט האט
 מי־ סאציאליםטישע די אז איאוזיע, די געשאפן עם האט ארבעטער געװיםע

 די פון אינטערעםן די אין מיטלען אננעמען קענען װי־ניט־איז װעצן ניםטארן
 א! פראלעטאריאט׳ צװישן צוטײלונג א געװען איז רעזולםאט דער טאסן.

 בורזשואזע די איז אמת׳ן דער אין ?אמ^־פייאיקייט. זײער פון אפשװאכונג
 אנגע־ ,1917 אין רוםלאנד אין םיי ,1848 אין פראנקרײך אין םײ רענירונג,

 צואי די צו גלייכגילטיק גאנץ פאליטיר, בורזשואזער אייגענער איר מיט גאנגען
 דייטשע די באװירקט האבן מאטױון זעלביקע די צערעטעלים. און בלאנקם

 מאסן פראלעטארישע די אפצושװאכן נויטיק געװען ם׳איז יווען בורזשואזיע,
 מי־ םאציאל־דעמאקראטישע רעגירונג דער פון רודער צום רופן צו באװעגוע,

 שטארקז א געװיזן האבן װאצן די װען ,1928 איז און 1923 אין (װי ניםטארן
 געפילס װידער זיך האט בורזשואזיע די װי שנעצ אזוי לינקם). צו שװאונג

 רעגירוננ. דער פון םאציאל־דעמאקראטן די ארויסגעװארפן זי האט זיכער,
.*)1848 אין בלאנק לואי מיט פאםירט האט ראם

III

עסטרײד און דײטשלאנד אין 1848 פון רעװאלוציע די
 דײטשער פוץ פראגע די — רעװאלוציע דער פאר דײטשלאבד

פאראײױקונג
\

 זיך טראנםפארמירן אין געהאלטן האט פראנקךייך װען צײט דער אין
 פון לענדער אנדערע די נאך האבן שטאט בורזשואזן םוצשטענדיקן א אין

 אנטוױקצונג פרייער דער יפון װעג אויפן שװעריהײטן םך א געשטעלט ־אייראפע
 מעכטיק; א נעגעבן האט פאריז אין םעברואר־רעװאלוציע די קאפיטאליזם. פון

 איז אױפשטאנד דערפאצגרייכער א ;לענדער איבעריקע די צו אימפואם
 און ,1848 מערץ, טן13 דעם עםטרײך, פון הױפשטאט װין, אין פארגעקומען

פרייסז• פון הויפטשטאט בערצין, אין — טערין טן18 דעם
לענ־ די איז רעװאלוציע בורזשואזער דער פאר פראבלעם גרונטאװנע א

 געבליבן בלאנרן לואי איז ),1S71( קאמונע פאריזער דער פון צייט דער אין *)
 קאמונע. דער פון יטונאים די פון פאליטיק די געשטיצט האט ער און װערסאל אין

 רעגירונג, דער אין ניט װען אפילי םאציאל־דעמאקראטן, דייטשע די האבן אזוי פונקט
 ארבעטער־ די פארניכמן און אנטװאפענען געהאלפן און בורזשואזיע די געשטיצט

 קאװעיניאקם פאר װעו. א געמאבט בלויז האט בלאנק לואי בעת אבער ארגאניזאציעם.
 םעװערינד. האבן דיקטאטור, יענע עטאבלירן אביעקטױו געהאלפן בלויז דיקטאטור,

 אונטערדריקונו. דער נזיט אנגעפירט אומישנע און באװאוםטזיניק צערגיבעל און
מאםן־באװעגונג. רעװאלוציאנערער דער פון
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 נאציא־ פון פראגע די געװען איז דייטש^אנד׳ טאדערנע די פארמירן •װאם דער׳
 יארהונדערט, זיבעצנטן דעם זינט איז, דײטשלאנד פאראײניקונג. נאלער

 צושפאאט; געװען װעלט־האנדצ, פון הױפט־שטראמעז די פון ארױםגעװארםן
 באזונדערע טאריוײגרענעצן, באזונדערע מיס מילוכה׳צעך קאײנע צאיל א אין

 יעדע און פאמייליעם קענינלעכע באזונדערע מאםן, און װאגן גערט־םיםםעטען,
 זײנען 1848 אין מלוכות. אױסאענדישע טיט באציאונגען אײגענע אירע כזיט

 קעניגרייכ;. פינף זײ צוױשן טלוכה׳לעך, כע5אזע דרײםיק און זעקם נעװען
 שאפונג רי געפאדערט דרינגלעך אנטוױקילוננ זיין פאר האט קאפיטאליזם דער
 גע־ א און רעגירונג פאראייניקטע א סארק, נאציאנא^ן אײן־איינציקן אן פון

 און פערזאנען פאר באװעגונג פון פרײהײט פאציטיס אױםער^עכע אײניקטע
 פאר־ א און טאריוי־באריערן, צװישךמאוכהשע די פון אפשאפונג די םחורות׳

 םחורות אינדוםטריעצע פון איטפארט דעם קעגן טאריױ־פאיציטיק אײניקטע
 ױננער דער פון הױפט־שונא דער געװען זיינען סחורות ענגיישע װארים —

 געהאט בורזשואזיע די שוין האט דערפאילגן געװיםע אינדוםטריע. דייטשער
 געשאפן איז 1834 אין ;פאראײניקונג םון ריכטונג דער אין דערגרײכט

 אײךאײנציקע קײן געװען ניט איז דאם אבער צאל־פאראײן, דער געװארן
 פראגע די איז אויר ; לאנד גאנצע דאם ארומנעמען זאל װאס טאריױ־םיםטעם,

 דײ־ דער געװארן. גע^ייזט ניט נאך אײניקייט פאליטישער דייטשער פון
 און דינאסטיעס הערשנדיסע די מיט פארבונדן אײנג געװען איז אדיצ טשער

 פרױױאע־ ילאקאלע זײערע אויפצוהאילטן פאראינטערעסירט טיױ געװען איז
רעכט. און גיעס

באגוצ; (מיר דײטשצאנד איז פראנקרײך װי מאם גרעסערער נאך א אין
 דײ־ פאראײניקטע קײן װײא װענן, באקװעכ״לעכקייט פון בילויז טערמין דעם
 אנריקול־ איבערװעננדיק אן נעװען עקזיםטירט) ניט נאך האט מצוכה טשע

 די געװען װירטשאפט קלײךפויערשע די איז פראנקרײך אין לאנד. טורעא
 גיטער גרויםע זײנען דײטשילאנד אין נאר ^אנד־באזיץ, פון פארם הערשנדיקע

 אינ־ די װאו עננלאנד, מערב. אין און דרום אין חוץ א פארשפרײט׳ געװען
 פער איצץ אין גענויטיתט זיך האט אנטװיר^ט, מער זיך האט דוםטריע

 גרויםע מזרח־פרײסישע די האבן דא און תבואות, אויםלענדישע מער און
 געצװאונ־ באנוצט זײ האבן אנהויב אין געלעגנהײט. זײער געפונען גיטער

 באשטיםט געװען זיינען פראדוקטן די כאטש פויערים, די פון ארבעט גענע
 פרא־ ניט ארויםגעװיזן באי^ד אבער זיך האט ארבעט אט־די מארק. פארן

 באפרײט פויערים די דעריבער זיינען ביםלעכװײז פריצים. די פאר פיטאב^
 זיי באפרײאונג די האט טזרח־דײטשלאנד אין און פרײםן אין כאטש געװארן,

 געבליב; זײנען זועלכע ארבעטער, וין5 אגריקואטערעלע אין פארװאנדלט בלויז
 שטיקיל ד^ם װאם דערפאר גיטעה גרויםע ארוםיקע די צו צוגעבונדן שטארקער

 געיןענט ניט זיי האט און קצײן צו געװען איז געגעבן זײ מ׳האט װאם לאנד
חױנה. מיט באזארגן

 יאר־ דעם פון טײל ערשטן דעם אין רעפארמען די פון רעזו^טאט דער
פון טיי^ צװײטן דעם אין איז מזרח־פראװינצן די אין אז געװעז׳ איז הונדערט
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 צאנד גאנצן דעם פון פראצענט 80 און 64 צװי׳ען הונדערט יאר טן10 דעם
 האט ער װען פויעה דער באזיצער. צאנד גרויסע די פון הענט די אי; נעװען

 ער װאם רעם חוץ א האט צייב־אײגנטום, פון פרייהייט זײן געקויפט זיך
 העצפט א און דריטצ א צװישן אפנעבן געמוזט אויך געצט, צאצן גערארפט האט

 קא־ צו ׳וױרטשאפט פעאדאצער פון איבערגאננ דער באדן. אײגענעם זײן פון
 ״פריי־ דעם צוױשן צװישנשײד א מאכט (צענין אגריקוצטור פיטאציםטישער

 צאנגזאס אנגעגאנגען איז טיפ) אמעריקאנישן דעם און פארמער טיפ סישן״
 נעװען װאצט פונדעםטװעגן פויערים־מאםן. די פאר צײדן גרױםע מיט און
 די געװען איז דייטשצאנד אין פראגע אנרארע די אז אנצונעמען ריכטיק ניט

 גרויסער רער אין געװען איז זי װי רעװאצוציע, דער אין פראגע ױיכטיקסטע
 .1905 פאר רוםצאגד אין געװען איז זי װי אדער רעװאצוציע, פראנצויזישער

 באזירט פזרח־דייטשצאנד אין זיך האט אגריקוצטור קאפיטאציםטישע די
 אויףז פערב־דײטשצאנד אין און באזײו׳ צאנד גרויםן דעם אויףי הויפטזעכצעך

 אנטוױקצונג איר פון װעג אויפן שטערונג הויפט די — וױרטשאפט פויערים
 זײנען עס אײניקייט. פאציטישע קיין געװען ניט ם׳איז װאם ראס געװען איז
 געבונדן האבן װעצכע צייב־אײגנטום, פון איבערבצײבעבצן םך א ;עװען :אך

 אויףי געקוקט ניט פארגעשטעצט, זיך מיט זיי האבן פאצגצעך פױערים. די
 קערפערשאפט. פאראייניקטע גאנץ א זיך, צװישן אונטערשײה עקאנאמישע די

 האנד־ צו אוםשטענדן זייערע צוציפ בכח געװען ניט זײנען זײ איער װי אזוי
 קצאם. א האבן געמוזט דעריבער זײ האבן נצייכצייטיק, און צענטראציזירט ילען

פירן. זײ זאצ װאם
 רעזשים, אצטן דעם פון אדצ פראנצויזישז דעם כיט קאנטראסט אין
״ן אויןז געצעבט האט װעצכער  גארניט אציין האט און הכנםה פאראזיטישער ז
 ענערגישער און ^יכטיקער א געװען ױנקער פרײסישער דער אבער איז נעטאן,

 זײז באשיצט ענערגיש האט װעצבער שונא, ערנםטער אן :עשעפטס־פענטש,
 רעװאצוציע בורזשואזע די חאט פונדעסטװעגן רענט. צאנד זיין און מאכט

 נאציאנאצער פאר קאפף איר אין דערפאצג. אױףי אויםזיכטן גוטע געהאט
 פרױױצעגיעס און צײב־שקצאפערײ פון רעשטצעך אצע אפצושאיפן אײטניקײט,

 שטיצע די זיך הינטער געהאט בורזשואזיע דייטשישע די האט ױנקערם, די פון
 און קצײךיורזשואזיע דארפישער און שטאטישער דער פון טייצץ גרויםע םון
ארבעטער. די פון

 צאצ די און פארשפרייט, ברייט זײער נעװען נאך איז קצײן־אינדוםטריע
 אויוי זײגען 1846 יאר אין גרוים. זײער נעװען איז בעצ־מצאכות כון

 ארבעט־געזעצן. 385,000 בצויז געװען פרײםן גאנ׳ז איבער מײםטער 457,000
 אצײ;, ארבעט יװאס מייםטער, דער געװעז דעריבער איז טיפ הערשנדיקער דער

 דיסטריקטן צאצ א אין שוין האט פראדוקציע קאפיטאציםטישע די אדער
 האט און קצייךפראדוקציע פון דעם^פצאץ פארנומען זאקםן) און (שצעזיען

 װערט װעצכער הײם־ארבעטער, א אין קצ״ן־פראדוצירער דעם פארװאנדצט
 פון צאגע די געװען איז דאס פאבריקאנט. דעם פו; עקספצואטירט ברוטאצ

רהײן־ פארגעשריטענער עקאנאמיש דער אין צמשצ. װעבער, שצעזישע די
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 יאר אין זײנען פרייםן אין פאבריקן. גרויםע אויפגעקומען זיינען פראװינץ
551,000 האב; װעלבע פירמעם, 79,000 ארום געװען 1846

 װעב־ 313 נעװען זיינעז צאל־פאראיין דעם פון גרענעצן די אין ארבעטער.
 נעװען 1846 יאר אין זײנען פרייםן אין שפינדלען. 750,000 מיט פאבריקן
 139,000 געװען דארט זיינען עם פלא?ם. און װאל פאר שפינדלען 497,000

 71,000 װעלכע פון םחורות, געמיש־װאלענע און באװלנע פאר װעב־שטולן
 פר״םן אין זיינען יאר זעלביקן דעם אין ארבעטער־הײמע;. אין נעװען זיינען
 די קראפט, פערד 21,000 פון פך־הכצ א מיט מאשינען דאמןז 1,139 געװען

 שאכטן־אינו־וםטריע. דער אין געװארן באנוצט זיינען װעלכע פון מערםטע
 זייער ניט געװען איז פאבריקן און מאשינען אט־די פון פראדוקטױױטעט די

 פו; אנהויב אין האבן באװל־שפינערײען דײטשישע גרעסטע פיר די — נרוים
 דרײצן און הונידערט דרײ אלע װי אזױפיל פראדוצירט יארהונדערט םטן20

 צו דײטשלאנד איז פונדעםטװעגן — 1848 יאר דעם אין צוזאטען פירמעם
 דעם איז פראנקרײך װי אינדוםטריעל אנטװיקלט מער געװען צייט יענער

 אנצו־ בענוג שטארין געװען זיינען האנדל און גרױם־אינדוםטריע .1789 *אר
ױנקערם. די קעגן קאמף דערםאלגרײכן א פירן

 דערקלערט אנטװיקלונג אינדוםטריעלער פון פראצעם זעלביקער דער
 פראנק־ די האנדלע;. צו געאיילט ניט זיך האט בורזשואזיע די פארװאם אויך
 און טייםטער צװישן קאמפז מיט באקאנט געװען שוין איז 1789 פון ר״ך

 פולשטעגדיק נעװען איז זי אבער םוחרים, און מייםטער צװישן ארבעטער,
 קאפיטאליםטישן קעגן ארבעטער פון אקציע דירעקטער טיט אומבאקאנט

 פאר־ געװען שוין יארן ער40 די אין זיינען אבער דייטשלאנד אין באלעבאם.
 אויפ־ דער װי קאפיטאליסט;, און ארבעטער צװישן קאמפן שארפע געקומען
 געזוכט האט בורזשואזיע די ■װען 1844 אין װעבער שלעזישע די פון שטאנד

 און נרױם־בורזשואזיע דער צװישן באציאונגען די רעגירונג. דער פון דזיילױ
 פון קאנקורענץ דער קעגן שױן געזוכט האט װעלכע קלייךבורזשואזיע, דעד

 אנ־ געפערלעך געװארן שוין זיינען אונטערנעטונגען, גרויםע און טאשינעריע
 ארױםגע־ כסדר איז קלייךפראדוצירער זעלבםטשטענדיקער דער געצויגן.
 װאק־ די באװיזן ם׳האט װי עקזיסטענץ. פון געװארן אפגעוױשט און שטויםן

 ער40 די אין האבן מענטשן 430,000 :אמעריקע קיין עמיגראציע םענדיקע
 פארגלייך אין שטאטן, פאראײניקטע די אין דייטשלאנד פון עמיגרירט יארן
יאר. 30 פריערדיקע די פון משך אין טויזנט 150,000 מ*ט

 אביעקטױו איז װעלבע יורזשואזיע, דײטשישער דער פון שטעלונג די
 בא־ איז רעװאלוציע, דער פון אנטװיקלוע דער אין געװען פאראינטערעםירט

 דײטשישע די אויםער קלאםנקאטוי פון גאנג דעם פון געװארן אײנפלוםט
 םא־ פון װאוקם דער ענגלאנד, אין אניטאציע טשארטיםטישע די נרענעצן.
 ״פערטן דעם םון אויפשט״ג דער פראנלןרײך, אין קאמוניזם און ציאליזם
 צי געשטרעבט האט זי פחד. טיט בורזשואזיע די אנגעפילט האט שטאנד״

 קאמפרא־ פרירלעכע דורך דערגרײכן צו דאם געהאפט האט זי אבער מאכט,
,1848 פעברואר, אין פראלעטאריאט פאריזער דעם פון זיג דער נאר מיםן.
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 האגדלונג רעװאלוציאנערע די םענאל. פלאמענדיהער א װי געוױרקט האט
 בור־ דייטשישע די געטאן װארף א פלוצלו־נג האט בערלין איז מאםן די פון

טאכט. אין זשואזיע

 זיך האט דײטשלאנד דרום־מזרח אין באװעגונג רעװאלוציאנערע די
 צענטערן, אינדוםטריעלע די (אין כיער־ן פון טעג ערשטע די איז אננעהויבן

 זײ און עלעמענט, אקטייװםטער דער געװען ארבעטעד די זיינען קעלן, ײי
 איז מערץ טן13 דעם פאחןרונגען). אײגענע זייערע ארױםגעשטעלט האבן

 דעם דערפאלגרײר. געװען איז און יװין אין אויםגעבראכן רעװאלוציע די
 מילי־ און ארבעטער צװישן צוזאמענשטויםן פארגעקומעז זיינען טאג זעלביקן

 בער^ין פון באריקאדךהעטפער די האבן טערץ טן18 דעם בעראי;. איץ טער
 דער ־פוז טענדענץ די געװען ם׳איז װעלבע קלאםן, ״ארבעטער די געזיגט.

 געװארן ארױםגעשטויםן זיינען הינטערגרונט, איז האלטן צו בורזשואזיע
 באװאוסטזיניק טאל א מיט זיינען יאון געזינט, און געקעמפט האבן פאראוים.

).*),קאנטר־רעװאלוציע׳ און ״רעװאלוציע (ענגעלם, כח״. זײער פון נעװארן

 צוזאגן םאלדאסן, די אװעקצונעמען געצװאונגען געװען איז קענינ דער
 הערן די אונטער קאבינעט ליבעראל[ נײעם א פארמירן און קאנסטיטוציע א

געגנט. רהײן דעם פון קאפיטאליםטן רײכע צװײ האנסעמאן, און קאמפהאוזען

 דער פון אומאנטשלאםנקייט די און בורזשואזיע דער םון פארראט דער
 שגעל אזוי איז, װעלכער טארקם, אז ידערצו, געפירט האט קלײךבורזשואזיע

 קיין פאריז דורך בריםל פון געקוטען אױסגעבראכן, א'ז רעװאלוציע די װי
 ערשטן דעם צײטונג״(פון רהײנישע ״נייע די ארױםגעגעבן האט ער װאו קעלן,

 קאמי־ דיםטריקט פון רעזיגנירט האט ),1849 מאי טן19 דעם ביז 1848 ױלי
 זעלבי- רער אין נעזעל^אפט״. דעטאקראטישער ״רהיינישעד דער פון טעט
 מארקם װעלכער פון ארבעטער, פון געזעלשאפט קעלגער די זיך האט צייט קער
 אפגע־ אויך ,1848 אקטאבער, איז פרעזידענט געװארן דעדוױילט איז

 דער ״םון געזעלשאפט״. דעמאקראטישער ״רהײנישער דער פון שפאלטן
 געצויג; האטטארקם אלײן, רעװאלוציע דעמארןראטישער דער פון דערפארונג

 זעלבסטשטענדיקער דער פון נויטיקײט דער װענן שלום פראקטישן דעם
(ילענין). פראלעטאריאט״. דעם פון פארטיי דער פון ארנאניזאציע

 אר־ צו פראלעטאריאט דעם פאר נױטיקייט די ,1848 פון לעקציעם די
 דער־ זאל רעװאלוציע בורזשואזע די אויב זעלבםטשטענדיה, זיך גאניזירן

 ביז פאראוים רעװאלוציע בורזשואזע די טרײבן צו און םוףז, ביזן װערן פירט
פון געװארן פארטולירט קלאר איז כאראקטער, בורזשואזן א אננעםען װעט זי

 דײטש״ אין קאנטר־רעװאלוציע און ״רעװאלוציע פון אויםגאבע ענגלישע די *)
 געװארן געדרוקט איז אריגינאל דער און נאמען, מארקם׳עם זיך אויף טראגט לאנד״

ױ דער אין  פון איצט װייםן מיר נאמען. מארקם׳עם אונטער ״טריבױן״ יארקער נ
 ענגעלםן. פון געװארן געשריבן איז דאם אז רןארעםפאנדענץ, טארקם־ענגעלם דער

אופן. דעם אוי,? עס באנוצן צו מארקסן געגעבן עם האט װעלכער
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קאמוניםטישער דער צו ״רעדע בארימטער זײן אין ,1850 יאר אין טארקסן
:יצינ״

 איו אפקאאנגעז אירע מיט רעװ^וציע, פענרואר די ...״אויב
בור־ פרייםישער דער פון געװארן באגריםט איז דייטש^אנד,

׳פו; רודער דעם אריינגעװארפ; האט זי װאם דערפאר זשואזיע,
 זעצביקער דער אין אבער זי האט העכט, אירע אין מ^וכה דער

ט  זײער האם זי װייא חשבנות, זײערע פון 5ת א געמאכט צ״
הן*ב; זיי בע5װע ראדינגונגען, פון אפהענגיק געסאכט הערשאפט

ט ניט ^ װ ע ־”צ רהיעישע (״נייע דערפי^ן״. געקאנט ניט און ג
).1848 ,12 פעברואר טונג״,

ד״טשי־ אנדערע די אין און עםטרייך, פרייםן, אין רעװאיצוציע מערץ די
 האט זי מאכט. דער צו בורזשואזיע ?יבערא^ע די געבראכט האט שטאטן שע

 אפצושאפן או; מלוכה־אפאראט דעם צושטערן צו געצעגנהייט די געקראגן
 דײטשישער דער פון טאקטיק די יאציאונגען. האיצב־פעאדא^ע אצטע ךי

 חי1טאק_ דעי פון אונטערגעשיידט םך א זײער אבער זיך האט בורזשואזיע
 די כצ־הפחות5 איז פראנקרײך אין בורזשואזיע. פראנצויזישער דער פון

 ז א 1848 איז בעת ,1830 אין געװארן ארונטעדגעווארפן דינאפטיע אהטע
 און געװארן אפנעשאיפט אינגאנצן ק,5פא« פון דרוק אונטעדן מאנארביע, די
 שטאט דײטשישן אײנצייןן קײן אין געװארן. פראקיצאטירט איז רעפוביציק א

 און קעניג׳ דעם פון טאכט די פארניכטן צו געװאגט ניט בורזשואזיע די האט
 ì מאשינער רעגירוננ טע5אי גאנצע די פרייםן. אין אוטעטום װי װינציקער

 i ארום אנגעגא^גען נאך זײנען קאמפן די בעת געווארן. איבערגעלאזן איז
 באשי־ די מיט בונד א געשלאםן בורזשואזיע די האט בער^ין אין באריקאדן

 טי^יטעו איינציקער קיין ארבעטער. די קעגן ארדנונג אי!טער דער פון צער
 געװאר;, אפנעזאגט ניט איז באאמטער צױוילער איינציקער לןיין באאמטער,

 איז װאם דאם צעשטערן צו מוט דעם געהאט ניט האט בורזשואזיע די און
 ׳פו געט ערשטע די פון הערשאפט. פון פארמען פעאדאלע די פון געבהיב;

 די פון דערשראלן; טויט צום געװען בורזשואזיע די איז רעװא^וציע דער
 ארבעי די פון אקציע זע^בםטשטעםידיקער דער פון און פאריז אין געשעענישן

ע די אז געהאט מורא האט זי טער. געב; אויך װעט םאםן די פון רעװ^וצי
אײגנטום־באציאועען. בורזשואזע די אפ5ק א

 ״נ״ער דער אין מארקפ געשריבן האט בורזשואזיע״, דייטשע ״די
 אויך נאר זיך, הינטער קצאם א בעזען נאר גיט ״האט צייטונג״, רהײנישער

זיר״• יפאר אייראפע פיינט^עכע א
״ װען  האבץ מיניםטערױם דעם איבער קאנטראצ דעם געקראגן האבן ז

 דינאםםיע״. דער פון ״היטער די איצם פראק^אמירט זיך פירער נורזשואזע די
 געשיצאסן האבן און כחות, זייערע א?ע מיט מאנארביע די באשיצט ראבן

מורא׳ זייער אין רעאקציאנערן. די מיט בונד דעפענםױון און אפענםיװן אן
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 בורזשואזע די האבן װייט, צו װערן געפירט נאך קען רעװאלוציע די אז
 טעכ־ און נאטיר^יכםטן זײער פון שטיצע דער פון אפגעזאגט זיך בירער

פױערטום. דעם פארבינדעטן, טיקסטן

 װײניקער מיט נאר עםטרײך, איז װי פרייםן, אין פויערטום ״דאם
 זײ אויוי דא אינגאנצן־נענומען האט פעאדא^יזם דער װייא ענערגיע,

 און רעװא^וציע דער פון געװאונען האט שװער, אזוי געדריקט ניט
 דא אבער קייטן. פעאדא^ע א^ע פון 5אמא מיט באפרײט זיך האט
 זייערע זײ, קעגן געענדערט ונג5וצ5פ מיטצ־קלאם; די זיך האין

 דער איז ארום, אזוי — פאריינדעטע... אומבאדינגאעכע און עאטםטע
 און קאטפן ב^וטיסע נאך באפרײאונג, הדשים דרײ נאך פעארא^יזם,
 ביז דער דורך געװארן איינגעפירט צוריק עקזעקוציעס, מי^יטערישע

 קאנטר־ און (״רעװאלוציע ברוזשואזיע״. אנטי־פעאדאלער נעכטן
רעװאאוציע״).

 פעאדאילעד פון אפשאפונג יא^דיקער דער פאר פראיער,ט נעזעץ א
 אין ילאנדםטאג פרייסישז דעש איז געװארן צוריקגעװיזן איז צװאנג־ארבעט

.1848 אויגוםט,
 באריקאד; די אויף קאמה דעם געװאונען האט פאלק דאס װי 5שנע אזױ

 זײנעץ זיי ארבעטער. די קעגן געשטעלט זיך בורזשואזיע די נאצד וואט
 פארזוך דער געװארן. אנטװאפנט זיינען און שטים־רעכט אן געװארן נעלאזן

 צוריק־ איז ,1848 ױני, אין ארםענאל דעם שטורעמען דורן־ געװער קריגן צו
 די טרופן. רעגירונגס די און גװארדיע ער5ציװי דער פון געװארן נעשיצאגז

 רעכטם. װײטער און יװייטער געװארן געטריין איז בוחשואזיע דײטשישע
: 8481̂ דעצעמבער, טן15 דעם געשריבן האט טארקם

בורזשואזיע, דער צו אד^־צײט די זיין מקריב װעט קרוין ״די
קרוין.״ דער צו פאילק דאם זײן מקריב װעט בורזשואזיע די

 אין טעות ערנםטן א; געמאכט האט בורזשואזיע ליבערא^ע די אבער
 כע5װע בורזשואזיע, דער מיט קאמפראטיס איר דורך קרוין, די דושבון.

 יפאר װעג דעם צוגעגרײט האט טאםן, די פון מאנארכיע די באשיצט האט
מערץ. פאר עקזיםטירמ האבן װאם באדינגונגען, די צו אומקער אן

געקו־ זיינען װעצכע םאציאל־דעמאקראטן, דײטשע די אויך האבן אזוי
 םאציא־ א פאר געהאט מורא ,1918 נאװעמבער, איז מאכט דער צו סען

 קאמפ־ װי פונקט םאװעטךרום^אנר, פאר און װעלט־רעװאיצוציע ?יםטישער
 פאריז. רעװא^וציאנערער דער פאר געהאט מורא האבן האנםען און האוזען

 האב; זײ קאפיטאי!יזם, דעם באשיצן כחות ע5אי מיט געפרואיװט האבן זײ
 זײנען באאמטע איצטע די בורזשואזיע. דער מיט קאמפראמיםן געמאכט
איז מ^וכה־אפאראט דער ארמײ. דער אין פאםטן הויבע זײערע אויףי געבליבן
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 ליבעראלע די װי פונקט באאמטע. אלטע די פון קאנטראל אונטערן געבליבן
 אנשטאט 1918 אין םאציאל־דעמאקראטן די האבן אזױ ,1848 אין בורזשואזיע

u בא־ צו געקאנט האבן זײ װאם אליז געטאן ארדנוננ אלטע די צעשטערן 
 די אז געװע;, איז רעזולטאט דער הערשער־קלאםן. אלטע די שיצן

 האט רעגירונג, סאציאל־דעמאקראטישער דער דורך געראטעװעט בורזשואזיע,
 אן םאציאל־דעמאקראטן די אװעקװארפן און כחות אירע מאביליזירן געקאנט

 ליבעראלער דער פוןי געראטעװעט האענצאלערנם, די װי פונקט — זייט א
 די זײט א אן אװעקגעװארפן האבן ,1848 יאר פון פרילינג אין בורזשואזיע
 האט פאלן בײדע אין יאר. יענעם פון װינטער דעם אין פירער בורזשואזע

 דער צו רעװאלוציע. דער פון דורכפאל דעם צו געפירט קאמפראמים דער
 פאלי־ דער פון אומקער צום ,1848 אין מאנארכיע דער פון רע־עטאבלירוננ

 דער פון דייטשלאנד דעם אין בורזשואזיע דער פון הערשאפט טישער
קאנםטיטוציע. װייטארער
 ־י גענומען האט װעלכע בורזשואזיע, פרייםישע די געװען ניט ם׳איז

 עם אײניקײט, נאציאנאלער דײטשישער פאר קאמף דעט אין איניציאטיװ
 אײניקײט. אט־די דערגרײכן צו יװי װענן מעגלאכע פארשײדענע געװען זײנען
 (אויםשליםנדיק קלײךדײטשלאנד א פון פארמירונג די למשל, געװען, ם׳איז

 האבן זײט צװײטער דער פון פירערשאפט. פרײםישער אונטער עםטרײך)
 גרוים־ א געפאדערט ־עמאקראטן אנטשלאםענע מער די און ענגעלס, טארקס,

 אט־ אבער עםטרײך. םײ פרײםן, םײ אײנגעשלאםן רעפובליק, דײטשישע
 האט אײניקײט םאר פלאן עקאנאמישער און פאליטישער ברײטער דער

 מעױן דער פון פארענדיקונג די םארבאדינג, פונדאמענטאלן א װי געפאדערט,
 דער פון און םאנארכיע פרײםישער דער פון אוםװאריפונג די רעװאלוציע,

 דרום־ די פון דעמאקראטן קלײךבורזשואזע די ױנקעדס. די פון ניאכט
 פון אנהענגער געװען אן אנהױב פון זײנען װעלכע סלוכות, דייטשישע

 די פון עקזיםטענץ די אנהאלטן זאל װאם רעפובליק, פעדעראטױוער א
 רעגירוננ, פון פארמען האלב־פעאדאלע די פון רעשטן די מלובות, קלײנע
 אזוי טאנארכיע. פרײםישער דער אויבערהאנט די געבן קעגן געװען זײנען

 מאנארכיע דער מיט אפירעכן געװאלט ■ניט האט בורזשואזיע פרייםישע די וױ
 דייטשישער פאר קאמו» דעם אנצופירן אפגעזאגט זיך פאלנלעך זײ האבן

אײניקײט.
 די גענומען דרום־דײטשלאנד פון מלוכות די האפן ,1848 מערץ, אין

 פראנק־ אין פארלאםענט פראװיזארישן א צוזאמענגערופן און איניציאטױו
 פארזאמלונג. נאציאנאלע א צוזאמענצורופן באשלאםן האט .װעלכער רייך,

 הערשנ־ די מאי. טן18 דעם געעפנט זיך האט פארזאמלונג נאציאנאלע די
 געװען זיינען פארלאמענט נאציאנאלן פראנספורטער אט־דעם אין גרופע דיקע

 רהײנישער ״נייער דער איז אינטעלעקטואלן. בורזשואזע ליבעראלע די
 טעטיקייט די יןריטי^־ט כםרר און שארןז ענגלם און מארקם האבן צײטוננ״

 צאל א םארשװענרט האט פארזאמלונג נאציאנאלע די פארלאמענט.■ דעם פון
זיך זי האט דערנאך און טאנ־אררנונג דעם דיםקוטירן צו אויףי זיצונגען
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 װערן צו אנשטאט קאנםטיטוציע, א צוזאמענשטעלן און דיםקוטירן גענומען
 אין כחות רעװאלוציאנערע אלע מאביליזירן צו מאכט, פון ארגאן אמתער אן

 אומפיי־ אבםאלוטע די באװיז; האבן פראנקפורט אין פארהאניז־לונגען די לאנד.
 װעלכע דורזשואזיע, ליבעראלער דער פון פירער פאליטישע די פון איקײט

 דער פון פונקטן די יפון פארמולירױג דער זועגן רעדעם לאנגע נעהאלטן האבן
 נײער א םאר געזאמלט זיר האבן רעאקציע פון כחות די בעת קאנםטיטוציע׳

 באװע־ דער פאר געהאט מורא האט פארזאמלונג נאציאנאלע די אסאקע•
 האט פארלאמענט פראנקפורטער דער אלצדינג. פאר וױ מער פאלק םון גונג
 :פאלק באװאפנט א הילף צו זיך רופן צו פארזוך קלענםטן דעם געמאכט ניט
 ;{,פרינ איין־אײנציקן אפילו ארונטערזעצן יװעגן באטראכט ניט האט ער
 פאר־ די צװישן אײניקײט די דערגרײכן צו געטאן ניט זאך ק״ן האט ער

 ז״נען װין און בערלין פון פארלאמענטן די װען אפילו שטאטן. שיידענע
 אנגע- אל׳ז נאך פארלאטענט פראנקפורטער דער איז געװארן אױפגעלייזט

קאנםטיטוציע. א צוזאמענשטעלן און דיםקוטירן מיט גאנגען

עםטרײך אין רעװאלוציע דער פון גאנג דער

 אבער אײניקייט, דייטשישע געװען פראבלעם הױפט די איז פרייםן פאר
 פארשיידענע םך א פון צוזאמענגעשטעלט געװען איז װעלכע עםטרייך, פאר

 די אפשאפן פון פראגע דער חױן א פראגע׳ הויפט די איז נאציאנאליטעטן,
 איינגע־ פעםטער געװען דארט זיינען װעלכע באציאונגען, האלב־פעאדאלע

 פארש״ידענע די פון אפזונדערונג דער אין באשטאנען פרײםן, אין װי װארצלט
 און טשעכן, פאליאקן, ױגא־םלאוח׳ איטאליענער, (אונגארן, נאציאנאליטעטן

 זעליםטשטענדיקײט. אדער אויטאנאמיע געבן געדארפט מ׳האט װעלכע װ.), א.
 די אין לייזן געדארפט האט מען װאם פראבלעמען, די אין אונטערשײד דער
 באװעגונג, דער פון אװאננארד דעם פארטירט האבן װעלכע לענדער, צװיי
רעװאלוציע. דײטשער דער פאר שװעריקײטן װײטעדדיקע געשאפן האט

 װי שטארקער פיל צעשפילט זיך רעװאלוציע די האט גופא װיז אי;
 פון ארויםשיקונג דער אין רעװאלוציע מעדץ דער נאך בערלין. אין

 צװײ זײנען אײראפע, רעאקציאנערער דער פון פירער דעם טעטערניכן,
 האמףי פון צייט דער אין ,1848 םאי אין װין אין אויםגעבראכן אױפשטאנדן

 אנטװא־ צו פארזוך א פון פאל דעם אין און װאל־רעכט אלגעמיינער פאר
 באװעגונגען אט־די פון פירערשאפט די םטודענטךארגאניזאציעם. די םענען

 געשטיצט אקטױו ראריקאלן, קלײךבורזשואזע פון הענט די אין געװען איז
 טן25 דעם פון אױפשטאנד דערפאלגרײכן דעם נאך ארבעטער. די פון

 אימפעראטאר דער און געװארן איינגעפירט װאל־רעכט אלגעמײנע איז טאי
װין. פון אנטלאפן זײנען הויף זיין און

 דעפ אנגעצײכנט האט ױני איץ ארבעטער פאריזער די פון םפלה די
 קאנטר־ די .1848 יאר פון רעװאלוציע דער פון גאנג דעם אין װענד־פונקט

אנגעהויבן. זיך האט כחות פעאדאלע די םון אטאקע
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 פיז זיך צו געקומען איז זי װי נאכדעם כד<}נארכיע, עםטרייכישע די
 דעם אפצוכאפן אוין) ציים געװאונען האט און אױפטרייסלונג ערשטעד דער

 אנגעהױבן ה$ט בורזשואזיע, ליבעראלער דער מיט קאמפי־אמיםן דורך אטעם
 אייגענע איר פארשטארקן צו אוגטערשיידן נאציאנאלע די אויםצונוצן

 געװארז אונטערדריקט איז בעהםען אין באװעגונג םלאװישע די פאזיציע.
 יענעד (אין איטאליענער די אונגארן. די און דײםשן די פון הילח דער מיט

 פאראײניקטע קײן און לאמבארדי/נ, איבער געהערשט עםטרײך האט צײט
 נעװאיז באזיגט זיינען עקזיםטירט) ניט נאך האט מלוכה איטאליענישע

 םלאװישע שםארקע די באנוצט האט קרוין די ם^אװן. און אונגארן די פון
 קעגן או; רעװאלוציע אונגארישער שטײגענדיקער דער ?עגן ^פטײלוננען

װין. רעװאמציאנערער דער

ן) פוץ אויםנאם (מיטן געגנטן םלאװישע די אין  קאפ'־ דער איז פוי̂י
 געזוכט ה$ט מאנארביע עםטרײכישע די אנטװיקלט. שװאך געװען טאליזם

 םלאװישע אפגעשטאנענע פאקיטיש און עקאנאמיש די פון שטיצע די
 םלאװישע די פון עקםפלואטאציע דער קעגן זײ העצען דורך פעלקער
 ארום אזוי נאציאנאליטעטן. אנדערע פון לאנד־באזיצער די דורך פויערים

 דער מיט פעלסער, םלאװישע די 1848 יאר פון רעװאלוציע דער אין זײנען
 עםטריי־ די און רעאקציע פון לאגער אין געװען פאליאהן, די פון אויםנאם

 בורזשואזע די םיי באזיגן צו געלעגנהײט די געסראגן האט מאנארכיע כישע
 מעד די פון באװעגונג רעװאלוציאנערע נאציאנאלע די םײ רעװאלוציע,

אונגארן. די םפעציעל עםטרײך, אין פעלקער פ^רגעשריטענע

באװע־ אט־די געשטיצט הארצן גאנצן מיט; האבן עננעלם און מארקם
 װאם פעלקער, פארשײדענע די פון אײניקײט נאציאנאלעד דער פאר נונגען
 איז פולז פון קאמפן די װי כאראקטער, רעװאלוציאנערן א נעהאט האבן

 אי; אז באטאנט, זײ האבן דעריבער זעלבסטשטענדיקײט. פאר אונגארן
 דרױמ־ די האבן 1848 אין געהערשט האט װאס סיטואציע, אקטועלעד דער

 האב; דיםטריקטן סלאװישע די אז ראלע, רעאקציאנערע א געשפילט םלאװן
 ענגעלם רעװאלוציע. דייטשישער דער פון װאנדעי די פארנעשטעלט זיך מיט
:געשריבן האט

 מיט פארנומען און לאגע רעװאלוציאנערער א אין לאנד ״קײן
 איר אין װאנדעי קײן טאלערירן ניט קאן מלחמה אויםערלעכער אן

?אנטר־רעװאלוציע״). און (״רעװאלוציע מיטן.״ םאטע

 נאטירלעך איז גענומעז ה^ין ענגעלם און מארקם װאם פאזיציע די
o 'i לײדענשאפטלעכע זייער אנטי־םלאװיש. אדער שאװיניסטיש נעװען 

 מק אזא פון פאלשהײט די פולשטענדיק באװייזט פוילן פון פארט״דיקונג
 דערפאמ־ דער אין בלויז פאראינטערעםירט געװען זיינען זיי השערה.
דרוכ־ די זיינען 1848 אין און רעװאלוציע דער פון אנטװיקלונג רייכער
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 דער קעגן קאמן* דעם אין רעאקציע פון זײל שטארקםטער דעד געװען םלאװן
באװעגוע. רעװאלוציאנערער און נאציאנאלער

אקטאבער: אין אנטוױקלען ראשיק גענוטען זיך האבן פאסירונגען די
 ,קלייךבור־ ארבעטער, (םטודענטן, װין אין עלעמענטן דעמאקראטישע די

 צו װין פון מיליטער פון שיהן דעם קעגן געשטעלט זיך האבן זשואזיע)
 א איז אקטאבער טן6 דעם אױפשטאניד. אונגארישן דעם אונטעדדריקן

 דער האט מאצ צװײטן צום װין. אין אױםגעבראכן אױפשטאנד צװייטער
 האט װאכן דרײ פון טשך אין און שטאט הויפט די פארלאזן איטפעראטאר

 אאיין װין אין םלאװן. מערסטנס ,60,000 פון אןארמיי צוזאמעננענומען ער
 די כחות. רעװאלוציאנערע די צװישן אומאײניקײט געהערשט האט

 דעמאנםטראציעם װעמעס ארבעטער, די פאר געהאט מורא האט בורזשואזיע
 ציװיאעד דער דורך געװארן אפגעבראכן זיינע; פדיער װאכן עטלעכע מיט

 אויפשטאנד. דעם געפירט האט װעלכע בורזשואזיע, קלײן די נװארדיע.
 ניט האט ארפײי אוננארישע די ארבעטער. די געטרױעט ניט אויך האט

 מורא האט בורזשואדע וױנער די נאכמער, און, צייט אין הילף איר נעגעבן
 ס׳איז נאציאנאליטעט. אנדער אן פון םאלדאטן די היאףז צו רופן צו נעהאט

 פון דעמאקראטן די פון שטיצע עפעקטױוע קייז געקומען ניט אויך
רייטשצאנד.

:מוט גרעםטן טיטן געקעטפט וױנער די ־אבן טאג לעצטז ביזן

 (קאמאנדיר בעט׳ען פון כעגעבן באפעל דער איז ערטעד פך א ״אין
 אױםגעםירט מאן״ לעצטן צום ביז פאםטן יענעם באשיצן ״צו װין) אין

 אויבערהאנט. די געהאט האט מאכט אבער בוכשטעבאעך. געװארן
 אימ־ דער דורך ^געװארן פארניכטעט איז באריקאדע נאך באריקאדע
 װינער די פון גאסן ברײטע און לאננע די איז ארטלעריע פעריאלער

 קראאם; די האבן טאג צװייטן ־עם פון אװנט דעם אין און פאדשטעט,
שטאט״ אלטע דער בײ שטײען װעלכע הייזער פון קײט די פארנוטען

קאנטר־רעװאלוציע״). און (״רעװאלוציע —

געפאלן. װין איז נאװעמבער ערשטן דעם

דײטשלאנד אין רעװאלוציע דער פון מפלה די

 זעלביהן דעם געהאט האט װין רעװאלוציאנערער דער פון םפלה די
 איבער פאריז. אין ױני־אויפשטאנד דעם פון אונטערדריקונג די װי עפעקט

 אריבער רעאקציאנערן די זײנען פרײםן, איז םפעציעל און דײטשלאנד, גאנץ
 פרײםישע דאם זיא ,1848 נאװימבער, טן10 דעם אפענםיװע. דער אויף

 האט פארזאטלונג נאציאנאלע פרייםישע די און בערלין, קײן אריין מיליטער
 קליינעם דעם אין זיך פארזאמלען און בערלין ^פארלאזן צו באפעל א געקראגן
שװאכי זייער א אדויםגעשטעלט האט בורזשואזיע די בראנדענבורג. שטעטל
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 פאר־ נאציאנא^ע פרײםישע די איז דעצעמבער טן5 דעם װידערשטאנד.
 אזוי־ארום איז רעזשים א^טער דער און געװארן, אױפגעאײזט זעמצוננ

געװארן. עטאבלירט ווידער
 באװעגונג רעװא^וציאנערע די האט 1849 יאר פון פרייציננ דעם אין

 אויפשטאנדן מאל. עצטן5 צום אויפגעפאאקערט אטאר װידער דייטשלאנד אין
 ײעז ערשט און אונגארן, אין דערפאמ גרויס מיט אנטװײן^ט זיך האבן

 רעװאי^וציאנערע או:ו.ארישע די איז געװארן געדופ; איז מי^יטער רוםיש
 שטאט; דרום־דײטשישע עטאעכע אין און זאקטן אין געװארן. באזיגט ארמיי
 איבעראאן. קאײךבורזשואזע פון געפירט אױפשטאנדן, פארגעקומען זיינען

 נאציא״ דער מיט טאן צו קאמפ; אט־די פון אודשפרונג דער האט פארמעא
 געװא־ז אנגענומען און צוזאמענגעשטעאט איז װאס קאנםטיטוציע, נאאער

 פאר־ איז צײט םך א װי נאנדעם פאראאםענט, פראנקפורטער דעם פון
 םיאיז .1849 אפריא אין דעבאט;, נוציאזע אוז אאנגע אין געװאר; שװענדט

 פיר; צו אומפײאיק איז קאייךבורזשואזיע איבעראאע די אז געװארן, קאאר
 ם׳האט אז באװיזן האט ענגעצם װי חאטו*, רעװאאוציאנערן באװאפנטן א

װערן. נעפירט נעדארפט

 םיידן אױפשטאנדן, מיט שפיאן ניט קײנמאא זיך זאאט ״איר
- אײער פון פאאגן די באגעגענען צו גרײט פואשטענדיק זײט איר > פ  ש

 האנדאט אויפשטאנד־קאריערע, דער אויף ארויכ אײנכיאא איר ג״ט
 די אפענםיװע. דער אויו» און אנטשאאםנקײט גרעםטער דער מיט

 איז ער :אױפשטאנד באװאפנטן יעדן פון טויט דער איז דעפענםיװע
 שונאים״• זײנע מיט זיך פארמעםט ער איידער נאך פארהױרן

קאנטר־רעװאאוציע״). און (״רעװאאוציע

 אנט־ אזא פאר אומפײאיק געװעז איז קאייךבורזשואזיע די אבער
 פירער קאייךבורזשואזע די האבן אומאנטשאאשנקייט זייער אין שאאםנקייט.

 פון כחות פאראײניקטע די און געאעננהײטן, גינםטיקע די אויםגענוצט יטנ
אויפשטאנד. דעם דערשטיקן צו אײנגעגעבן זיך האט רעאקציע
 איז געװאה באזיגט איז רעװאאוציע די פארװאס אודזאך הויפט די

 קענעז זי זאא װאם לןאאם, א געפעאט האט עס װאם װאס דאם, געװען
ק  עקאנאמי׳ט אן פארמירט ארץ נאך האט שונא דער װען צײט דער אין אנפי

אדא־אײט. פון קאאם מעכטיקז
פראנצויזישן, דעם פו; אקציע זעאבםטשטענדיקער דער פון דערשראקן

 אין גרוים־בורזשואזיע ד< האט פראאעטאריאט דייטשישן, דעם פון ניט
 רעװא־ בורזשואז־רעמאקראטישע שפעטערדיקע אאע אין װי דייטשאאנה

 זײנעז אינטערעםן אירע כאטש רעװאאוציע, די פאראאזן גאייך אוציעם,
״ קײן אין רעװאלוציע. דער פון דערפאהנ דעם מיט פארבונדן געװען י  אי

 אקטיװע קיין געשפיצט ניט פױערטום דאס האט קאטפן אט־די פון ציקן
אז אמת, םיאיז רעװאלוציע. פראנצויזישער גרויסער דער אין װי ראצע,
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 גרויסער א א־ן שוין אנטװיקלונג עקאנאמישע די האט דײטשלאנד אין
 דער אבער לאנד. דעפ אין פעאדאליזם פון רעשטאעך די באזײטיקט טאס

 נאך איז פראלעטאריאט דע־ װאם דאס, געװען איז פאקטאר װיכטיקםטער
 פױערים די באװעגונג. פויע־ים א פירן און שאפן צו שװאך צו נעװען
 א־ן אנהױב. םאמע פון בורזשואזיע דער דורך געװארן פאראטן זיינען

 מער געבליבן ניט דארט איז פעאדאליזם דער באטש ,1905 אין רוסלאט־,
 אוים־ יא מקחטה פױערים א א־ז ,1848 יאר דעם פון דײטשלאנד אין װי

דערפעד. די אויפגעהויבן האבן ארבעטער די װײא נעבראכן,
 װיכטיקײט גרויס פון געװען פראגע נאציאנאלע די איז עםטרײך אין

 נאציא־ די אױםגענוצט קונציק האבן האבסבורגער די אבער .1848—49 אי;
 רעװא־ די פון אײניקייט די דעריאזן ניט האבן זיי און װידערשפרובן נאלע

 םאדשטאנען האבן אוננארן די ניט און םלאװן די ניט כוחות. לוציאנערע
 נוי־ די אדער פראגע, סאציאלער און נאציאנאלער דער צוױשן שייכות רי

 עםטרײבישן דעם שונא, הויפט דיגם באזינן און אטאקירן צו טיקײט
 מיט אופן מ־יםטערהאפטער דער כחות. פאראײניקטע מיט פעאדאליזם,

 װערט איז פראבלעמע; אט־די אנאליזירט האבן ענגעלם און מארקם װעאכן
 דעד — פראבאעם זעלביקע אט־די פארזיבטיק. זײער ווערן צו שטודירט
 פו; שטאנרפונקט דעם פון פיאגע נאציאנאלער דער צו צוגאנג ריכטיקער

 גרעםטער דער פון היינט נאך איז — רעװאאוציע פראלעטאדישער דער
 באדײטוננ די איז 1917 פון רעװאלוציע רוסישער דער אין װיכטיקײט.

 דער צו צונאנג ריכטיקן דעם פון רעװאאוציע פראלעטארישער דער פאר
 װאאט רעװאאוציע אחטאבער די נעװארן. קאאר זײער פראגע נאציאנאאער

 געאייזט ריכטיק ניט װאאט פראגע אט־די װען זיג איר אנהאאטן געקאנט ניט
 זעאבםט פון רעכט פון^דעם אנערקענונג אומיןאנדיציאנעאע די נעװארן.

 נעװעזענער דער פון אינגאנצן זיך אפצוטייאן רעכט דעם באשטימונג,
 אזעאכע םאוכות״ זעאבםטשטענדיקע שאםן צו א,יז אימפעריע צאריםטישער

 אוביפארמײדאעבע אן געװען איז פױאן, ייטע, יאטװיע, פינלאנד, עםטאניע, װי
 װי פונקט רעװאאוציע, פראאעטארישער דער פון זיג דעם פאד באדיננונג

 םאװעטךפארבאנד אין פראבאעם :אציאנאלער דער פון אייזונג ריכטיקע די
 î? אים פאר נאראנטירט נעװארן, דערגרייכט איז זיג דער װי דעם נאך

פונדאמענט. פאאיטישן זיכערן
 אקטיװ װינציקער םך א געװען איז קאייךבורזשואזיע שטאטישע די

 עקאנאמיש־ איר פו־יער. יאר 50 מיט פראנקרײך אין װי דײטשיאנד, אין
 אנטוױקאונ: דער רורך נעװארן באװיזן קאאר איז כאראקטער רעאקציאנערער

 געװענדט געװען איז באלמעלאכעם די פון האנדלוננ די קאפיטאליזם. פון
 זייערע און קאטף, פאליטיש; פון װי עקאנאמישן פון ריכטוננ דער אין מער

 קאנגרעם דער כאראקטער. רעאקציאנערן א פון געװען זײנען פאדערונגען
 אין געװארן אפגעהאלטן איז װעגכער מײםטער־ארבעטער, דייטשישע פון

 צװאננ־ פ־ן רעעסאבלירוננ די נעפאדערט האט ,1848 ױאי אין פראנקפורט
און טלוכה דער פו; אויםנעהאלט; װאדשטאטן פון פארבאט דעם ניצדעם,
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 ײ• אז א. םאבריקן אױן* שטײער םפעציע׳ל; א רעגירונגען, ־מוניציפאלע
 איז צוזאמענגעקומע! זיך איז װעאכער ארבעטם־געזעל; פון קאננרעס ■»

 אײנעם נאך צוגעגעבן פאדערונגען דאזיקע די צו האט צײט, זעלביקער רער
 גרינ־ װאם מאן ״דער :מיטאען א; פערזאנען צװישן הייראט פארבאטן צו

שפ״זן." צו זי בכרז איז ער אז באװייז;, מוז פאמיאיע נײע א ךעט
האב; בורזשואזיע ר,צײן דער פון שיכט; אקטיװע פאאיטיש די אפיאו

 1געוױ< זײנען נאר רעפובאית, דייטשישע פאראייניקטע קיין געפריידיקט נינו
שטאט;. קאײנע די פאראייביקן םאר

רעװאלוציע דער אין ענגעלם און מארקם

 דער — רעפובאיק דײטשישער פאראײניקטער א פון אאזונג דער
“‘כח איע ג/נטאכט פריי םפק א; װאיט פארוױררןאעכונג זיין װאם ^וזוננ,

 פארטיידיקט כםדר איז אח גע־וארן ארױםגעשטעאט איז — רעװאאוציע פון .
 געגרינדעט האבן ענגעאם און פארקם װאם צייטוננ, דעד איז באױז נעװארן

 ״נייע די רײטשאאנד׳ קײן אומגעקערט זיך האבן זיי װי נאכדעם באאד
 דער אויוי געסולןט ניט האבץ עננעלם און מארקס צייםונג״. רהיינישע

 פאר־■ אן געשעעניש, אפנעזונדערטער אן אויף װי רעװאאוציע דײטשישער
 די אײראפע. פון אענדער אנדערע די באװענונג.אין דער מיט בינדונג

 אויפ־ באאדיקע אירע אין רעװאצ״ציע בודזשואזע א ,1848 פוז רעװאאוציע
 םאציאליפ־ א אין אנטװיקלען זיך נעהאפט, זיי האבן נעזאאט, האט נאכן,

 ריננ א באויז געװען איז רעװאאוציע דייטשישע די רעװאאוציע. טישער
 זיד האט זי רעװאלוציע. אײראפייאישער אלגעמײנער פון קייט דער אין

 אלגעמיינעד דער אין שטוים־קראפט א װי דינען און אויסשפרייטן נעזאאט ■
 אלי׳ װי מער און אייראפע, האלב־פעאדארע רי צעשטערן צו באװענונג
 רעאקציע״• אײראפעאישער פון פעםטונג גרויסע אעצטע ״די מםצאנד.
 רוםלאנד קעגן מאחמה צו גערופן צייטונג״ רהיינישע ״נײע די האט פאאגאעך,

פוילן. פון זעאבםטשטענדיקייט די אומצוסערן כדי
 װעלכעד אין דעװאאוציע, פראנצויזישער דער פון דערפארונגען די אױט

 לינקע עקםטרעם די װייא באויז געװארן געפירט דערפאאגרייך איז םאוזמה
געגלויבט, ענגעאם אדן טארקם האבן מאכט, די געװאונען האבן יאקאבינעד

 װעט דערמיט אבער געפאר׳ אין פאטעריאנד דאס שטעלז װעט ״מאחמה אז, .
 דעם געמאכט זײ האבן אזוי־ארום און פאטעראאנד״, דאם, ראטעװען •אויך זי

 פליגל אינקן עקסטרעם דעם פון זיג דעפ פון אפהענגיק דײטשלאנד פון זיג
 אײראפייאישע אן אאנד. דעם אין דעמאקראטיע דעװאאוציאנערער דער פו;

 רוםישעד דער פון פאלן דאס יגעמײנט װאאמ צאריזם רוםישן קעגן מאחמה
 װאו אײנגלאנד, אין עפעקט אן געהאט נויטיהערװייז װאלט און רעגירונג

 װאהט ענגלאנד איז רעװאלוציע די פארגעקומע;. זיינען פאםירוננען נרויםע
 ד' געגעבן װאלט מלחטה װאםער. גלאז א אין שטורם א באויז נעװען

די װאלטן קוים און קאטף, דערפאלגרײכן פאר געצעגנהייט די טשארטיסטן
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 םאציאליםטישע װירקלעכע די װאלט ביאכט, די געװאונען סשארטיםט;
 אױםשפרײטונ; זיגרײכע די װאיט ארום אזוי אנגעהױבן. זיך רעװאלוציע

 באדינגונגע; גינסטיקע געשאפן רעװאלוציע בורזשואזע דייטשישער דער פון
 דער־ און ןגנגלאנד אי; רעװאלוציע פאציאליםטישער דער פון אנהויב פאדן
 אז אנערקענט, שפעטער האבן ענגעלם און טארקפ פראנקרייך. אין גאך

 רעװא־ ידער פון מעגלעכקײט םאציאליסטישער דער פון אפשאצונג זייער
א:; זײ װי טאקטילן, אזא כלויז ריכטיק. :יט געװען איז 1848 פון לוציע  ־

 בורזשואזע הונדאמענטאלע א מיטברענגען געקענט דא; װאלט פארגעשלאגן
 קייי געװען ניט איז דייטשלאנד אין אבער דייטשלאנד. איז רעװאלוציע

 האב; זײ װאם װעג, דעם אויןז רעװאלוציע די פירן זאל װאם קלאם,
.אנגעצ״כנט.

פארמירונ: די דייטשלאנ־ פון ארבעטער־באװעגונג װאקםנדיקע די
 פוץ .מיטגלידעד פו; געװארן אנגעפירט איז ברודערשאפטן״, ״ארבעטער ־פון

 פאליטיש; דעם אין באח. סטעפאן פון פפעציעל ליג, קאםוניםטישער דער
 ק״ן גענוםען ניט מערםטנטייל ברודערשאפטן״ ״ארבעטער די האב; קאמ,?

 עקאנאמיש; מיטן באג־עניצט זיך האבן זיי פאזיציע. זעלבפטשטענדיקע
 ארבעטם שעהדיקן צען א פאױ פאדערונגען ארויםגעשטעלט האבן זײ פעלד.
 די . למשל, װי פאדערונגען, קלײנבירגערלעכע ריי א מיט צוזאמען טאג,

 זייערע פראדוצירער־קאאפעראטױון. העלפן צו קרעדיט־בענה פון נריגדונג
 אז געלויטעט, האט װעלבער פונקט׳ אײן איינגעשלאםן האבן םטאטוטן
 קאפ- די פון אינטערעסן די טיט צוזאמעז זיך קומען אינטערעםן ״אונזערע
פדידן״. נאך מיר דורשטן זיי, װי פונקט טאליםטן.

ראליע. אנטשיידנדיקע די פארשטאנען האב; װעלכע ענגעלם, און כיארקס
 פארזעצונג 'װײטערדיקער דער אין שפילן װעט פראלעטאריאט דער װאם

 באגרע־ :יט קען זי אז אנערקענט, האנן רעװאלוציע, בורזשואזער דער פון
 װענדן װאם פאדערונגען, עלאנאםישע ריין שמאלע, בלױז מיט װערן ניצט

 לעני;, אויפגאבע. פאליטישער הויפט זיין פון פראלעטאריאט רעם אפ
 שטודירט פארזיכטיק זײער 1905 פון דעװאלוציע דער ערב האט װעלכער

 מיט קאנטראםט אין געשטעלט זי האט ,1848 פון טאקטיק מארקםיםטישע די
 איז מארקם געדעכט זוי אנגעװיזן האט ער און בארן םטעפא; פו; טאקטיק דער

 דעם פון אויפטערקזאטקײט די געװענדט האט ער װאם דערטיט נעװען
 דעױ איז אויפגאבן פאליטישע פונדאמענטאלע זײנע צו פראלעטאריאט

 ניט דאם האט ער װאם דעם דורך בארן, בעת רעװאלוציע, שטײגנדיקער
 דער כײט מיטצושלעפ; זיך פראלעטאריאט דעם פארמשפט האט נעטאן,

 מארקם׳עס פארזעצן, געפרואװט האב; נאלשעװיקעם רוםישע די בורזשואזיע.
 דעם פון העגאסאניע דער פאר געקעכיפט 1905 אין האבן זיי װע-ן טאקטיק

 האט לענין ,ױי מענשעװיקעס, די בעת רע־ואלוציע, דער אין פדאלעטאריאט
 געזוכט האבן און בארן םטעפאן פו; טאקטיק די נאכגעפאמט האבן אנגעװיזן

פראלעטאריאט. דעם פון אויםגאבן די פארשמעלערן צו טעגלעכקײטן אלע מיט
נאכדעם געמאכט, האבן ענגעלם און טארקס װאס אנשטרענגוננען, די
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 פרא- א גרינדן צו ,1848 אין דײטשלאנר קײן אומגעקערט זיך האבן זײ װי
 זיי אוטדערפאלנרייך. געװען זײנען פארטײ, רעװאלוציאנערע לעטארישע

 אמאן אן צײטונג׳/ רהיינישע ״נייע די ארויסגעבן מיט אנגעהויבץ האבן
 דעמאתראטישן דעם פון מיטגליד א געװארן איז מארקם דעמאקראטיע. פון

 זעלבסטשטענ־ די אז געהאלט;, האבן ענגעלם און ער קעלן. אין קאמיטעט
 צוזא־ שטופנוױיז קופזען װעט פראלעטאריאט דעם פון ארנאניזאציע י'<וע
 נאנג דעם אין װי פונקט רעװאלוציע, דער פון אנטוױקלונג דער מיט מען
 מיט רעװאלוציע אײנציקע די רעװאלוציע, פראגצױזישעד גרויסער דער פון

 יאקאבינעד דער איז באנוצן, געקאנט זיך האבן זײ דערפארונגען װעטעם
 זייער פאר באטראיט האל; זיי געװארן. געשאפ; שטופענװייז פלינל

 צו עלעמענט;, דעמאקראטישע די פאראוים טרײבן צו אויפגאבע הױפט
 אזוי און רוםלאנד צאריסטישער דער קעגן מלחביה א מיטברענגען העלפן
 דײטשישע די רורך מאכט דער פון פארכאפונג די פארשנעלערן ארום

 פון אפגעשטאנענקייט פאליטישע און עקאנאטישע די ׳»קאבינער.
 ניט האבן ענגעלם או; מארקס פארװאם דערקלערט 1848 אין דייטשלאנד

פארטײ. זעלבםטשטענדיקער א פון שטיצע דער אױףז בויען געקאנט

 װעס רעװאלוציע פו; כװאליע קומענדע די אז געהאפט, האט מארקס
 געװען ם׳איז טאכט. דעד צו דעטאקראטן קלײךבורזשואזע די בױענגען

 רעמא־ רי אונטערשטיצן געזאלט האבן װעלכע ארבעטער, די פאר נויטיק
 אױףי זיג, פון כיאטענט ערשטן דעם פון אומצוטרוי, מיט קוקן צו יזראטן
 ארגאניזאציע דעמאקראטישע די פארבינדעטע. קלײן־בורזשואזע זייערע

no דורך פראלעטאריאט. דעם פון פארטיי דער פאר פלאץ דעם אפטרעטן 
 קליינע א איינגעפירט דעטאקראט; די װאלטן פעאדאליזם דעם אפשאפן

 געבליבן װאלט דאחײפראלעטאריאט דער אבער פויערים־װירטשאפט,
 דער פון פארבינדעטע די איז דארף־בורזשואזיע די אויב סיוזיםטירן.

 די באשיצן צו כדי פראלעטאריאט, דער כיוז קלײךבורזשואזיע, שטאטישער
 נאציאנא־ די פאדערן לויךארבעטער, אגריקולטורעלן דעם פון אינטערעםן

 זעלבסט־ א אננעמען ארבעטער די מוזן פאל יעדן איז לאנד. פון ליזאציע
 די פון מאמענט אויפן װעדן געכאפט ניט און קלאםךפאזיציע ׳»טענדיסע

 קאט,־* זײער רעמאקראטן. בורזשואזע קלײן די פון פראזן היפאקריטאשע
 טארקם װאם שלוםן די רעװאלוציע״,*) פערמאנענטע ״די זײן מוז לאזונג
 בורזשואז־ דער אין פראלעטאריאט דעם פון אױפגאבן די װעגן לערע לענינס

רעװאלוציע.**) דעמאקראטישער

ערטער. אנדערע און ,17 זייט סטאלין, פון ״לעניניזם״ זע *)
 פון באזים דער געװארן זײנען 1848 פון דערפארוננען די פון געצויגן האט

 אין פארם אגיטאציאנעלער אין שלוםן אט־די אויסגערעננט האט מארקם **)
 איבערזעצונג אן .1850 מערץ, פון ליג״ קאמוניסטישער דער צו ״רעדע זיין

 פעברואר, פון רעװױ״ ״קאמוניםטישן דעם אין געװארן אפגעדרוקט איז דערפון
ווערן. שטודירט פארזיכטיק דארף דאם .102)5
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 רעװאצוציע בורזעואזע די גורײבן צו ארבעט... אונזער ״ם׳איז
 טאמענט קיין אױף םארגעםן ניט דערבײ אבער מעג^אך׳ װײט װי

 פיז איגאניזאציע זערבטטטטענדיקע די — אויפגאבע הויפט אונדזער
(אענין). פרא׳לעטאריאט״. דעם



עקזאמעךפראגן
 אוטאי פון װיםנשאפםלעבער דער זיך אונטעריטײדט װאס מיס .1

? םאציאליזם פישן
אי פיז רעװאלוציע דער פדן כאראתטער דער געװען איז װאם .2  י

פראנקרייך? אין 1848
 טי; 1848 אין קיײךבורז׳טואזיע שטאטישע די האמ פארװאס .3

? 1789 אין געשפילט האט זי װאם ־אלע, די נעשפילט
 פיו דערפארונגעז די דערמאנט 4917 אין לענין האט פארװאם )4

? בלאנק ואי5י מיט שייכות אין פראלעטאריאס דעם
? באנאפארטיזם פון כאראחטער דער און אורזאכן די זיינען װאם .5
 רעװאלוציע בורזשואזער דער פון אויפגאבן די געװען זיינען װאם .6

דײטשלאנר? אין
רעװא־ דער פון דורכפאל דעם פון אודזאכן די נעװען זײנען װאם .7
? דײטשלאנד אין 1848 יאר דעם פון לוציע

 פון געצוינז האט טארקם װאם לעקציעם, די געװען זײנען װאם .8
?1848 יאר חגם פון רעװאלוציע דער

:לעקציע דעו־ פאר ביכער רעקאטענדירטע

טארקם. קארל — /,באנאפארט לואיס פון ברומער טער18 ״דער

ענגעלם. און מארקס — מאניפעםט׳/ קאמוניפטישער ״דער
ריאזאנאװ. ד. פון נאטיצן און פאררעדע

 באני■ טער3 א״ראפע. מערב אין באװעגונג רעװאלוציאנערער דער פון גע׳ציכטע
םלוצקי• און פרידלאנד פרן
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• * V 6י / V ״ •־ V ה ł ר• ״-

ר ע ל א נ א י צ א נ ע ט נ י ר א ע ט ע כ ר ן א ר ר א

קאמף און ארבעט ל ר שו ע כ :בי
לערניאר. פערטן און דריטן פארן ר ע ד נ י ק

אונדזערע פאר סע:ט, 40 פרייז צוזאמענגע־ לערגיאר, ערשטן פארן
םענט. 20 •צולן ב• און טאראנט ד. פון שטעלט

־ ט פ א ש ל ע ז ע ג ־ ש טי י ל א פ
 געבונדן). זייטן, 100( פרידמאן.

.e 45 עולן פאר םעגט. 75 פרייז

ע כ ע : ל ר ע כ י ב ט א ט ש
אינטערנאציאנאלער דער זייטן). 48( לערגיאר טן3 פארן

ארדן ארבעטער ם. 15 שולן פאר סענט, 25 פר״ז

פון צילן. אויפגאבן, געשינטע,
פאר םענט, 30 פר״ז אלגין. ד.שול אונדזער

ארדן ארב. אינט. פון ברענטשעס לערכיאר, פערטן און דריטן פארן
םענט. 15 אונדזערע פאר סענט, 40 פרייז

— םעגט. 15 שילז

בױט םאוועיזן־פארבאנד ע P י ר ע ם א
םאציאליזם זייטן). 64( לערניאר טן4 פארן

אילו־ מיט עפיטטיין. מלך פון אונדזערע פאר סענט. 40 פרייז
פרייז זײטן). 28( םטראציע, םענט. 20 •צולן

פון ברענטשעס פאר סענט. 50
סענט. 20 א א• א. םאי ערשטער

לערניאר, פערטן און דריטן פארן
ארבעטער־פעםטונג נײע א אונדזערע פאר סענט, 10 פרייז

אינטערנא־ דער אזוינס איז װאם סענט. 5 שולן
פארװאס און ארדן ארב. ציאנאלער —

אים אין זיך דארפן ארבעטער לעבן נײעם צום
אנשליסן. זייטן). 90( לערניאר דריטן פארן

— אוכדזערע פאר םענט, 45 פרייז
פארזיכערונג פאציאלע סענם. 20 שולן

קאפי־ אנדערע אין אמעריקע, (אין
םא־ אין און לענדער טאליםטישע נאװעםבער דטער

אלמאזאװ ש. פון פארבאנד) װטן זײטן). 96( לערניאר דריטן פארן
פאר םענט, 40 פרייז זייטן. 96 אונדזערע פאר םענט, 40 פרייז

םענט. 20 א. א. א. פון ברענטעעם סענט. 20 שולן



ר שיי־נע ו ט א ר ע ט י :ל מלהמה־געפאר די
קאמף צ־ם געזאנג מיט

פרייז ביטעלמאן. אלעקםאנדער פון
פון ברענטשעם פאר םענט. 15

צוזאמענגע־ גאטן). מיט (לידער םעגט. 10 א• א. א.
 יעקנ פון באארבעט און שטעלט

מיט־ פאר דאלער, 1 פרייז שייפער. םאציאליזם — קאפיטאליזם
פ. ג. פ• און א א א. פון גלידער קאמוניזם

סענט. 60 פר״ז לעקציעם. 15 פרן קורם א
— ארב. פון סטודעגטן פאר ס״ 50

ג אין א ל ר א א. א. א. פ פון מיטגלידער און אוניװערזימעט
ט נ י פ ע ך ג ך זי י ם או צו םע;ט. 25 א. א א.

ה י קו ר א :פ אינטערגאציאנאלער דער
מעשהלעך קינדער ארדן ארבעטער

דער געזאגט. האט לענין הבר אידיש, אויפגאבן. און צילן זיינע
דער םטרייקט. נןוימען פאבריק שפראבן. אנדערע און אײנגלייט
בירא־בידזשאן. גענעראל. ע־שטער —

די איקאר. דארף פון מאטעלע העלפט רינג ארבעטער דער
שלבזה פון — יארק גױ אין מלחמה געגן מלחםה ארגאניזירן

קינדער־ אין זומער דאװידמאן, םאװעטן־פארבאנד
ארטעף אין פארן מיר לאנד. אדן אבראמאװיטשן פון ראל (די

לייב. א• פון — טעאטער איג״ די אין ריגג ארבעטער דעם
— געגן פאי״טװערונגען ־ טערװענציע

ר ע ד נ י ק .פאטערלאנד) פראלעטאדישן

 און טאראגט דבורה פון *טטעלט
געבונדן. זײטן 174 פרידמאן. ב.

 דער אראבער, די פאלעסטינע׳
צױניזם

אונדזערע פאר דאלער. 1 פרייז פאד ם. 50 פרייז גאװיק• .s פון

פענט. 50 שולן םענט. 30 ברענםשעס אוגדזערע
— שיקן דארפט איר פארװאם

טײך זײט יענער פון שולן אין קינדער אײערע
פאװער. כאװער פון מעשת) (א א. א. א. בײם

ם. 40 שולן פאר סעגט. 75 פרייז סעגט. 8 פרייז זייטן. 8

ק״ ר א י ו י ״נ קורםן שטודיר מארקםיםטישע
פון ארויםגע־עבן ארבעט־פראיעקט, גרויסעפראנצויזישערעװאלוציע די

פון קלאם גראדואיר מיטלשול אין רעװאלוציע אינדוםטריעלע די
שולן פאר דאלאר, 1 פרייז .1930 טשארטיזם. דער און איינגלאנד

םענט. 50 איך 1848 יאר פון רעװאלוציע די
— דייטשלאגד און פראנקרײך

״קינדערלאנד״ פאר לעקציע. א פענט' 15 פרייז
ס. 10 נומערן אלטע (זשורנאל). םעכט. 10 ארדן פון מיטגלידער

םענט• 5 שולן פאר נומער א יעדע. זייטן 48
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רעװאלוציע. *־אנצױזיעע נרױםע די - יע־־צ־ע עריטטע

לע’ ץןן & ם ם א איז אי.־צ*ע’.יע* ^ן
À '*;ר א ט־טארםיזס, תי

 s עדטטער דער — אעגיבן) ידער׳ג־ײנט עחציע‘־’£ערטע.

קאסונע. פמריזןןר די אץ נאציאנאל


