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קלאםן צװײ ו.
 אוז שקלאםערײ און נלײכקייט—הײנט. אוז אםאל קלאםדהאמו״—,הלאםדסאמוי איז װאם

ק. און נלייכהייט  םראנצוחייפע רי—קאפיטאליםטו. נענז ארבעטער פוז קאםוי דער—מי
 דעבער די אונטער ״מייכהײט—באסטיליע. די שטורעמעז ארבעטער רי—רעװאלוציע.

ט ?אזט רעװאלוציע כורזשואזע—׳צטיבער״. אונזערע םוז  «ר;א• צו זיד ארבעטער די ני
רז.  דער—גלייכוזײט. בורז׳פואזער פוז טעם דעם דערפילט נלייכע״ פון ״פאראײז דער—ניזי

פראגראם? םאציאליסטי׳פער רער םוז עצם דער איז װאם—םאניפעםט״. ״קאמוניםט״עער

 רויטער s װי זיך צים מענטשהייט דער פון געשיכטע גאנצער דער דורך
 דעם אין בצויז אונטערדריסער. און אונטערדריקטע צװישן קאמף דער פאדים

 געפי־ ״װייצד״, געװען :אך זיינען מענטשן װען מענטשהייט, דער פון באגינען
 געװען מענטשן אצע זייגען קאמונעם יעגע אין קאמונעם. פרימיטױוע מיר נען

 פרימי־ די און שקצאפעירײ. אין גצייכהײט א געװען אבער איז דאם גצײך.
 ארויםגע־ זיך האבן מיטן איר םון געדויערט. ניט צאע האט קאםונע טיװע
 גרופן: צװײ אויף צעטײצט זיך האט געזעצשאפט די און הױפטצינגען, טײצט

 זיך האבן װאם די און ארימקײט, אין געצעבט אוז געארבעט האבן װאם די
 גרופן צװיי די $ט צװישן ארבעט. יענעמם פון רעזוצטאטן די מיט באנוצט

 די יארהונדערטער. צאגגע דורך זיך ציט װאם קאמף א אן יגײט קצאםן אדער
 אינ־ דעד אנטוױקצען, אין געהאצטן צײט גאנצע די זיך ה$ט געזעצשאפט

 געענדערט. זיך האבן קצאםן צװישן םארהעצטנישן די און צעבן םון האצט
 זייגען ?לאםן אבער צװייטן. א פאר פצאץ מאכן צו כרי אװעק איז ?צאם אײן

 קצאםן רי צװישן קאמ^ דער און אעעהאצטן האט צעטײצוע די געבציבן,
אויפגעהערט. ניט האט

שקצאפךאײגנטי־ געװען זײנען זייט אײן פון װען צײט א געװען ם׳איז
 װאם קצאםן, צװײ געװןע ז״נען דאם שקצאפן.—אגדערער דער פון מער,
 געהאט האבן שקצאפן־אײגנטימער די אינטערעםן. פארקערטע געהאט האבן
 שקצאםן די בעת מער, װאם שהצאפן די פון אויםצופרעםן — אינטערעם אײן

 כאטש און בעםער. װאם צעבן צו—אינטערעם, םארקערטן א געהאט האבן
 קיין געהאט ניט פראגראם, גענויע קײן געהאט ניט נאך האבן שסצאםן די

 זיי האבן קאמו*, צום אנרעגן זיי זאצ װאם פצאן, געזעצשאפטצעכן אײגענעם
 שקצאםע־ םון געשיכטע דער אין אונטערדריקער. זייערע געגן געקעמפט דאך
 אויפ־ ריזינע געמאכט האבן שקצאפן די װאו מאמעגטן צאצ א פאףאן איז ריי

פאצקם־אויםשטאנדן. אמת׳ע שטאנדז,
פעריאד. צװײטער א געקומען איז עם געענדערט, זיך האט צעבן דאס

 דעם פון פצאץ דעם פארנומען האט שװערד דעם מיט באװאפנט ריטער, דער
 און״בא־ ״פארטײדיגט״ צאנג אזוי האט ריטער דער שקצאפן־אייגנטימער.

 פאנ־ אין שקצאפן, אין פארװאנדצט זײ האט ער ביז פויערים, זײנע שיצט״
 האר. זײער םון ערד דער צו צוגעשמידט געװען זיינען װ$ס שטשיזניהעם,

 ניט זײנען צײב־אײגענע זייערע און פריצים רי צװישן פארהעצטענישן די
 שקצאםן. זײערע און שקצאםךאײגנטימער די צװישן װי זעצביינע די געװען

 זיינעז זײ ינאר פריץ, דעם פון אײגנטום דאם געװען ניט זײנען פויערים די
 הא־ ארום אזוי פרייז. דעם געהערט האט װאם ערד, דער צו צוגעבונדן נעװען

ערד. דער בןיט צוזיאמען נאר אצײן, ניט פריץ צום באצאנגט פויערים די בען
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 פריצים די אינטערעם, אײן געהאט האבן פויערים די אז זיך, פארשטײט עם
 רי פון ארויםצוקריגן פאראינטערעםירט געװען איז פריץ דער צװייטן. א—

 האבן צו הנאה אאייז געגארט גאר האט פויער דער בשעת מער, װאם פויערים
 טעמפער א אנגעגאנגען איז אענדער אצע אין פראצע. זײן פון פרוכטן די פון

 זיי נאר קאמף־פאאן, באשטימטן קײז געהיאט ניט האבן פויערים די קאמוי.
 קאמח א אונטערדריקער, זייערע געיגן ק^אםךקאמף א געפירט דאך האבן
 פארטיידיגט האבן זייט, זייער פון אוגטערדריקער, די אעבן. בעםערן א פאר

 ם׳האט װיפייצ פויערים די געדריקט האבן און אינטערעםן אייגענע זײערע
 אױםשטאנ־ רײ גאנצער א םון אונז דערצײלט געשיכטע די געלאזט. נאר זיך

 פעאדא־ פון געשיכטע די באװענונגען. פויערשע כװא^יעם גאנצע םון דען,
 פויערים די רעװא^טן. פויערשע מיט 5פו איז יצײב־אײגנטום אדער יזם5<

 געקעמםט האבן זײ ערד. ז״ער פון בא^עבאטים יפרצע די ז״ן געװאצט האבן
 געקעמפט האבז זיי יפריצים, די פון מאכט דער געגן און השגחה דער געגן
ערד. פאר .און פרייהײט פאר

 געקענט ניט פויערים די האבן דערפער, די איבער םאנאנדערגעװארםן
 אוים־ זיך האט פריצים די געגן צארן זייער קאמוי. ארגאניזירטן קײן פירן

 האבן צומאצ אױפשטאנדן. אונטערצינדערײ, רעוואאט, מאררן, אין געדריקט
 פאלקם־אױפשטאנדן. ריזיגע פון כאראקטער א אנגענומען בונטן דאזיגע די
 ארגאני־ זײער דאנק א שטארקער געװען זײנען פויערים די פון שונאים די

 אונטער־ פון אפאראט גאנצן דעם און פאיליציי ארמײ, זײער מאכט, זירטער
 און פייער צום פויערים רעװא^טירנדיגע די איבערגעגעבן האבן זײ דריקונג.

 פאר־ האבן טויזנטער, די אין רעבעלן די גע׳הרג׳עט האבז שװערד, דער צו
 אין אומגעקומען זיינען בונטן יענע אין פויערים די ידערפער. זײערע ברענט

יצעבן. בעטערן א פאר ?אמוי דעם
 איז יםוד זײן װייא קאפיטאציםטישער, דער איז פעריאד דריטער דער

קאפיטאל. פון מאכט די
 אויםערצעך מענטשן אילע זיינען ארדענונג קאפיטא^יסטישער דער אין

 בורזשואזער אילטער דער פון געשיכטע דער צו צוריק גייען מיר װען גאייך.
 אונ־ באװאוםט איז װאם גרונט־געזעץ, איר צו און פראנקרײך אין רעפוסציק

 ביר־ און מענטשן דעם םרן רעכט די פון ״דע^אראציע — כאמען הויכן טער׳ן
 געבארן זײנען מענטשן ע5א אז איבער^ײענען, דארט מיר װעלן — גער״
 םון זאכן גוטע די מיט באנוצן צו זיך רעכט זעלביגע די האבן ע5א אז און גלייך
ברי־ גאײכהײט, ״םךײהייט, :װערטער די שטא^ץ דארט זיך צירן עם יצעבן.

דער^יכקײט״.

זעיצבםטשטענדיגקײט, אמעריקאנער דער פון דעקלאראציע דער אין
 אויםגע־ געדאנק זעאביגער רער איז ,1776 אין געװארן געשריבן איז װאם

 פרײ־ עבן,5 אויױ רעכט זעיצביגע די האבן מענטשן ״איצע : העאער נאך דרי?ט
שײנע ב^ויז אבער זיינען דאם ? מעז דארף נאך װאם־זשע און הייט

אנדערש. גאנץ עם איז עבן5 אמת׳ן דעם אין װערטער.
גצייך. טאקע זיך, דאכט מענטשן, איצע זײנען קאפיטאאיזם אונטער׳ן

4



 צו־ ניט קען פריץ דער ;ארבעטער דעם פארקויםן ניט סען ?אפיטאציםט דער
 אויך. פאנטשינע אפגעשאפט, איז ש^צאםערײ ערד. דער צו פויער דעם בינדן
 א אויםגעארבעט זיך ם׳האט ניטא. איז •ג^ייכהײט עקאנאמישע קיין אבער
אױבעט־לױן. פון שקילאפעריי די שהןיצאפערײ, נייע

 האט נאטור מעכטיגער דער מיט קאמח דער עקזיםטענץ, פאר קאמף דער
 געגאנגען איז מענטש דער יװען געצייג. דערפינדן צו מענטשן די געצװאועען

 דעם בייצוקומען אויף פייצן און בויגן א האבן געדארפט ער האט יאנד, אויף
 געדארפט ער האט םיש, כאפן געגאנגען איז ער װען װא^וי. דעם און בער

 די באארבעטן אעעהױבן האבן םענטשן װען נעץ. א און װענטקע א האבן
 פיז שנײידן. זייען, אקערן, צו אויף נעצײג האבן געדארפט זײ האבן ערד

 מיטצ א װי געצײג, צו אנקומען יגעמוזט מענטשהייט די האט אנהויב סאמע
 זיך האט מענטשהײט די ■וױיטער װאם זאבן. נויטיגע פראדוצירן צו אוי^

 פראדוציר־ אט־די באקומען האבן באדײטונג גרעםערע א אנטװיק^ט
געזעיצשאפם. דער פון מיטילען

גע־ און דאימף־מאשין די דערפונדן האט ימענטש דער װען שעה רער אין
 שטארקער םך א געװארן ער איז א״זנבאנען, און ראמף־שיפז ויפן5 צאזט

געזעלשאפט. דער דינען צו נאטור־כחות די איינגעשפאגט האט און

 אייעעטײ^ט געװען געזעילשאפט די איז אומעטום און שטענדיג אבער
אם א און הערשער ק^אם א — ק^אסן אין  אנט־ דער מיט אונטערדריקטע. ק̂י

 אונטער־ די םון פארמעגנם די געשטיגן זיינען געזעיצשאפט דער םון װיקלונג
 גע־ זייערע אין באפעםטיגט ימער און שטאר?ער רייכער, זיינען זײ דריקער.

 פאבריקן און מאשינען די פראדוצייר־מיט^ען, די פאזיציעם. זעיצשאפטאעכע
 זיך האבן װאם מענטשן די און ריזן״ םון מדרגה דער צו אױסיגעװאקםן זיינען

 די נישטיג. און ק^יין אויםגעזען פארג^ייך, אין האבן, זיי ארום געפארעט
 הער־ א^מעכטיגע געװארן זײנען פראדוציר־מיט^ען אט־די פון אייגנטימער

שער.

 הערשער־ צום געהערן זײ ? פראדוציר־מיטצען די געהערן װעמעךזשע
 איינ־ צו נאר הלאם, גאנצן צום ניט געהערן זײ אז זיך, פארשטײט עם גןלאם.
 צוזאמענגענו־ גרופן און אײנצעיצנע אט־די אבער גרופן, און מענטשן צעילנע

 פארמאגט זײ םון אײנער אם.5ק הערשנדיגן דעם פאר זיך מיט שטעיצן מען,
 איצע אבער אייזנבאן, אן—דריטער א מאשין, —צװײטער א פאבריק, א

 פראדוציר־ די איבער באצעבאם דער איז װאם ק?אם דער זײ זײנען צוזאמען
 די פארשטאנען האבן ען5פראדוציר־מיט די פוז בא^עבאטים די מיטי^ען.

 ארגא־ שפעטער זיך האבן זיי און פאראייניגונג, פון באד״טוננ די און מאכט
טראםטם, פאראײנען, מעכטיגע אין ניזירט

 פראדוציר־ די אן א^ייז, מענטש דער איז קאפיטאליזם דעם אונטער
 האט מענטש דער ־ווען אװעק, לאנג שוין איז צייט די גאדנישט.—סיטלען,
 צוגרײטז זיך פאר הענט אײגענע מיט און שטוב אין זיך בײ זיצן געקענט

אפטאן ארבעט זע^ביגע די מען קען מאשינעריע דורך קאיירונג. און עםנװארג
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 גאר־ קען מאשין, קיין ניט האט װאם מענטש, דער שנעלער. מאל הונדערט
 םאר־ אדער הונגער פאר שטארבן אדער אױם קומט אים און שאםן, יניט נישט
 פארמאגן װאם די צו זיך פאר?ױפן יצוין, א פאר ארבעטער־קראפט זיין קויפן

 עם װעלכער װעגן םרײהײט די פראדוציר־מיטלען. אנדערע און מאשעען די
 אין פארװאנדלט יװערט קאפיטאליזם, פון פארטיידיגער די שײן שזױ רײדן

ארבעט־לױן. פון שקלאפעריי דער אין — ש?לאפעריי נייער א
 דעם ארבעט; דער צו בײטש א מיט געטריבן מען האט שקלאף דעם
 גראבן צו שװערד ידער דורך געצװאונגען מען האט פאנשטשיזגי? םעאדאלז

 ״פרייען״ דעם טרייבט קאפיטאליזם ״פרײער״ דער פריץ, דעם פאר ערד די
 דער אין קלאםן צװישן קאמח דער הונגער. דורך ארבעט דער צו ארבעטער

 רארםישע און שטאטייטע פון קאמוז א איז געזעלשאפט קאפיטאליםטישער
 און קאפיטא״ליםטן און פראדוציר־מיטלען, קיין ניט האבן װאם ארבעטער,

 פראדױ אנדערע אלע און מאשינעז פאבריקן, ערד, פארמאגן װאם פריצים,
ציר־מיטלען.

גע־ פויער םעאדאלער דער שקלאםעריי, געגן געקעמפט האט שקלאף דער
קאפיטאצ. םון מאכט דער געגן—ארבעטער דער און לייג־אייגנטום גען

ניין. ? פראדוציר־מיטלען די פארניכטן ארבעטער דער דען וױל אבער
 דער םון יהילף דער מיט אז גוט, גאכ׳ו םארשטייט ארבעטער דער גיט. דאם

 םינ־ צען זיינע מיט איידער רעזולטאטן גרעםערע דערגרײכן ער קען מאשין
 װאס די צו ניט געהערן פראדוציר־מיטלען די װאם נאר איז צרה די גער.

 אויפגא־ די האפיטא^יםטן. פאראיינעטע גרופע ס^יינער א צו נאר ארבעטז,
 פרא־ די מאכן צו עם, הייםט איז, פירן ארבעטער די װאם קאמו* דעם ם\ן בע

 קא־ די פון ניט און ארבעטן װאם די, םון אײגנטום דעם פאר דוציר־מיטלען
מיטלען. דאזיגע רי פון אײגנטימער די איצט זײנען װאם פיטאליםטן,

םאציאליזם פון אנהויב דער .2
 פון פעלד דעם אויףו געװארן געבארן איז סאציאליזם פון אידייע די
 םאציאליזם פון הויפט־אויפגאבע די ארבעט. און קאפיטאל צװישן שלאכט

 גאנצער דער פון פאראײנעונג א דורך קלאםךקאמן* צום םוױ א מאכן צו איז
 גלײב־ פאפירענע קיין ניט — גלייכהייט, םון באדן דעם אויױ מענטשהײט

מענטשן. צװישן גלייבהײט אמת׳ע נאר הײט,
 װאס ארדענונג, געזעלשאםטלעכער א װעגן לערע די איז םאציאליזם

 בא־ דערמיט און פראדוציר־מיטלען אויו» פרױואט־אײגנטום אפשאפן װעט
 עקםפלוא־ און אונטערדרי?ונג אומגלייכהײט, פון מעגלעכקײט יעדע זײטיגן
 םאציא־ אײנפירן װירקלעך יװעט ׳מענטשהײט די װען שעה יענער אין טאציע.

 װען מענטשהײט, דער פון געשיכטע אלטער דער צו םוף א שמען װעט ציזם,
ען מענטשן  אונטער־ און אונטערדרי?ער קלאםן, אין אײנגעטײלט געװען ז״נ
ידישטע.

 קאמונע פרימיטיװער דער צו צוריק, אויוי ניט קוקט םאציאליזם דער
 ט י י ה כ י י ל ג ו צ—פאראוים נאר שקלאפעריי, אין גלייכהייט איר מיט

רעם אין מענטשן מיליאנען םון פראצע די און איידן די . p י ל ג ן י א
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 םים־ מיט מענטשן דעם באװאפנט האבן יאר־הו׳נדערטער צאנגע פון משוך
 די ארגאניזיו־! צו מעג^עך מאכן װאם טעכני?, מיט און װיםן טעמאטישן

 בא־ זיך און ארבעטן ילעבן, ?ענען זאילן מענטשן א<$ע אז אזוי, געזע^שאפט
ארבעט. זייער פון פראדוקטן די מיט נוצן

 אויף געזע^שאפט די אתאניזירן צו איז םאציאאיזם פון אויפגאבע די
 איז אח ארבעט און גאײכהײט םון ברידערצעכקייט, א׳מת׳ער םון באדן דעם

יש.5ג
 צײט דער (אין ױגנט־פראבע זייער אין האבן ?אפיטאציםטן די אמת,

 קעמפן זיי אז װעצט דער דערציי^ט אויך רעװאצוציע) פראנצױזישער דער פון
 האבן צײט זייער אין מעגטשהײט. יגאנצער דער פון באפרייאוע דער פאר

 דער פון געשיכטע דער איז רעװאיצוציאנערע א אפגעשפיצט װירק^עך זײ
 צװישז אומג^ײכהייט די אפשאםן געקענט ניט אבער יהאבן זיי מענטשהייט.

 ארט אויפ׳ן ק^אםךקאמן?. פון פארם די געענדערט ביצויז האבן זיי מעגטשן.
 אכשטאט צװייטן; א אװע?געשטע?ט זײ האבן אונטערדריקער ?<אם אײן פון

 טיכ־ ?עבעדיגן דעם אװעקגעשטעילט זיי האבן פריץ פויאן אפגעצעבטן דעם
קאפיטא^יסט. טיגן

פאר־ אויח ביציק דרייםטן א געהאט האט קאפיטא^יםט טיכטיגער דער
 זיינע אין מאכט די פארכאפט האט ער װען יארן. ױעע די אין ב^ויז אוים

 ארבעטער דעם אין האט ער װען באפעםטיגן. אגגעהויבן זי ער האט הענט,
 ער איז יארן די מיט אים. געיגן קעמפן אנגעהויבן ער האט שונא, זײן דערפי^ט

 האט ער םעטם. מיט פאר^אפן איז מארך ז״ן צעקראכן, אפכעפרעםן, געװארן
 באפעםטיגן : ארבעט א״ן אין נשמה גאנצע זיין אריינצו^ײגן אעעהויבן

 אפא־ מיליטערישע און פאציצײאישע זײנע אוגטערדריקונגם־מיטי^ען, זײגע
 ארויפ־ ער האט װירטשאפט זײן מיט פארװאלטן פון ארבעט גאנצע די ראטן.

 גיבן װאם ״קיצוירקם״, געטרײע זײנע אויף באדינער, זיינע אויף געיצײגט
טאן. ניט גארנישט און װאױאטאג אין ^עבן צו מעג^עכקייט א אים

 דער פאר קעמפן צו בכח איז אוז ?עימפט, װאם קילאם איינצעער דער
 יצע־ זיינע ארבעטער־קלאם. דער איז שק^אפערײ, מין יעדן פיז פארניכטוגיג

 פאר׳ן קעמפן צו אים דיקטירן אינטערעםן ב^וטיגע זיינע בענם־באדינגונגען,
 ארדע־ פעאדאצער דער אין ענג געװען איז קאפיטאליזם דעם םאציאליזם.

 גע־ דערפאר ער האט פארצאמט. געװען אים פאר זײנען װעגן נונג.
 ארדע־ אזא האבן באדארפט האט ער ארדענונג. פעאדאילער דער געגן קעמפט

 ארבע־ דעם עהםפלואטירן צו פרײ מעג^עכקײט א געבן אים ל$1 װאם נונג,
 גיט. קײנעם עקספצואטירט ער ?אגע. אנדער אן אין איז ארבעטער דער טער.

 איי־ זיין מיט — פארקערט נאר ארבעט, יענעמם מיט ניט זיך באנוצט ער
 װי םאראינטערעםירט, ניט איז ער אוצרות. א?ע ער שאפט ארבעט גענער

 איז ער פארקערט, אונטערדריקונג. פון פארמען ג״ע אין קאפיטאציםט, דער
אונטערדריקונג. פון פארם יעדע אפצושאפן פאראינטערעםירט

 גע־ דער אין ב?אט העלע א איז רעדואילוציע םראנצויזישע נרויסע די
 ארדענונג. פריצישער דער נעגן בורזשואזיע תנר פון קאמױ דעם פון שיכטע

דע־ נאך איז בורזשואזיע די .1789 אין אנגעהויבן זיך האט רעװא^וציע די
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ט ^  גע־ רויטער רער געשװעבט ניט נאך ה$ט אויגן אירע פאר ױנג, געווען ם
 ^יידנשאםט איין געהאט האט זי רעװ^וציע. פר^עטארישער א פון שפענםט

 בור־ רי באפרידיגט. ^ײדנשאפט דאזיגע די האט זי און — װערן, צו רייך—
 ״מיר :ג^חים די און פריצים די צו נעזאגט רעמאילט האט שטאט זשואזע

 זיינען צײט יענער צו א^ץ״. װערן מיר װעילז איצט .גארנישט, געװען זײגען
 דעם געזען ניט $בער האבן זײ מאםן. ארבעטער געװען שוין שטעט די אין

 די בורזשואזיע. רעװאאוציאנער־נעשטימטער און זיך צוױשן אונטערשײד
 ארדע־ פריצישע די אפשאםן װעט מען װען אז געדאכט, זיך האט ארבעטער

 ברירעראעכקײט, און ג^ײכהײט פרײהײט, אלגעמיינע דערק^ערן און גונג
 בור־ דער מיט געגאנגען זײנען ארבעטער די גוט. װערן אלעמען שוין זועט

 פעםטונג, קעניגיצעכע א געװען איז פאריז אין פ$ן. א״ן אונטער זשואזיע
 (דעם שטורעם מיט פעםטונג די גענומען ארבעטער די האבן באסטיי^יע, די
ט זיך האבן ארבעטער רי )1789 ׳ױ*י טן14 ^יג  דעמאנםטרא־ אלע איז באטי

 נאמען אין בוחשואזיע דער מיט האנט אין האנט ׳געגאנגען זייגען און ציעם
ברידער^עכקײט. גאײבהײט, יפרײהײט, פון

ט דער אין  שטײן־האקער פאריזער די האבן רעװ^וציע יענער שןן צ״
 אין געזעצלעך מער זײן געקענט ה^ט װ$ם זיך, דאכט םטרײק. א דערקלערט

 בור־ שטאילצע די ? בריידערלעכקײט און גיצײכה״ט פרײהײט, פון םביבה א
 ג^ייכהײט פרייהײט, װעגן נעזונגען שיין אזוי אומעטום האט װאם זשואזיע,

 די םון ארויםטריט דעם אין דערשרא?ן. אבער זיך האט ברידער^עכקײט, און
 איז בורזשואזיע די געפאר־װארנונג. ערנםטע אן דערפילט זי האט ארבעטער

 פונ־ נאר פריצים, די און קעניג געגן קאמף מיט׳ן פארנומען געװען טאקע
 אר־ נעגן געזעץ א ארויםצוגעבן שנעל אויױ צײט געפונען זי האט דעםטװעגן

 גע־ האבן זײ ?ונציג. זײער געמאכט ענין דעם האבן זײ פאראײנען. בעטער
 האבן װאם יארבעטער, גרופן געש^םענע צעכן, געװען זיינען ״פריער :ז*גט

ט. ניט קײנעם זיך צו  גע־ ז״נען געארבעט, שלעכט האבן צעכן יענע צוגע^ז
< װען ו ל פאראײנען ארבעטער די פאר מורא האבן מיר פ װי  קענען זײ ״
 און צעכן, די װי ארגאניזאציעם, געש^אםענע אין װערן פארװאנדילט נאך

פראדוקציע״. דער פון אנטװיקילונג די שטערן
 דער אין בורזשואזיע. דער פון פאליטיקער די געזאגט, זיי האבן אזוי

 פאר און פאראײנען ארבעטער די פאר געהאט מורא אבער זיי האבן אמת׳ן
 פאראײנען יעגע דורך אז דערםיילט האבן זיי װאם דערפאר םטרײקם זײערע
 ױנגע די בורזשואזיע. דער פון הערשאםט די אומװארפן ארבעטע די קענעז

 כיטרעקייט פאראײניגט ארבעטער די געגן ז1קאמ דעם אין האט בורזשואזיע
 אג־ דעם מיט טורמע אין געװארן פארזעצט זיינעץ םטרײקער די מאכט. מיט

 אבער האט אמת׳ן דער אין צוריק. אויו» שריט א זיינען םטרייקס אז שטעיל
 —פאראוים שריט א פאר װי םטרײק דעם פאר געשראקן זיך בורזשואזיע די
 האט צײט יענער פון בורזשואזיע די יאון ארבעטער. פון הערשאפט דער צו

פאראײנען. ארבעטער פון פרייהייט דער געגן א געפירט יארן ^אנגע
דרוק דעם געגן געקעמפט האט װאם בורזשואזיע, די אז ם׳איז

אר־ רי אונטעררריקן צו פאראינטערעסירט געװען איליין איז פריצים, רי פון
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 אר־ פון פרײהײט דער געגן מיטיצען אנגענומען באצייטנס האט און בעטער
©»ראײנען. בעטער

 פראג־ זעצביגער דער פון געשיכטע חנר פון ביישפייצ א נאך איז $ט און
 פראגקרײך אין ארבעטער םארטגעשריטענע די זײ, רעװאאוציע. צויזישער

 םוא־ געבן זײ רעװאצוציע די טאקע װעט צי םפק א פאר׳גנב׳עט זיך האט
 פארטראכטן, צו אנגעהױבן זיך האבן ארבעטער די באםרײאונג. שטענדיגע

 סאכן גאיקצעך װעט װאם קאמף, ^עצטער דער אמת אן אויף ראם איז צי
 איז קיצארער אאץ געטראכט, האבן זיי מער װאם מענטשהײט. ׳גאנצע די

 און פאראוים. ערגעיז נאך יציגט קאמףי יצעצטער דער אז געװארן, זײ פאר
 פי־ דער אונטער גיצײכע״ פון ״פאראײן דעם געגריגדעט זײ האבן רעמא^ט

 װאם רעװ^וציע, דער פון צײט רער אין אז זיך, דאכט באבעף. םון רערשאפט
 גצײכע פון ״פאדאיין א װאצט גילײכהײט, פאר געקעמפט סצומר׳שט האט

 רעװא^וציע. דער פון קינד געזעצ^עך א װי װערן באטראכט געװען באדארפט
 געװען ם.איז װאו פראקילאמאציע, א ארויםגעצאזט אבער האט פאראײן דער

:געשריבן
 פון דעכער די אונטער נאר שייצדן, די אויףי ניט גלייכהייט ן5װי ״מיר

 גלײכ־ פא^יטישע פאפירענע קיין ניט — ה״םט דאם שטיבער״, אונזערע
 דאזיגע רי איז בורזשואזיע דער גלייכהייט. עקאנאמישע אמת׳ע נאר הײט,

 פארימשפט זיינען חברים זיינע ע5א און באבעו» יגעװארן. געפעלן ניט אידייע
 פאר־ בורזשואזע זעילביגע די פון געװארן דער׳הרגיעט און טויט צום געװארן

גאײכהײט. װעגן דעקלאמירן אײן אין געהאילטן האבן װאם טרעטער,
 נאד איז בורזשואזיע די װען דעמאיצט, שוין אז עם, הײםט זעען, מיר

 די אז דעם, װעגן געטראכט ארבעטער שוין האבן שטארק, און ױנג געװען
 זיך האט דעמאיצט שוין און נארעריי, װי מער ניט איז ג^ייכהייט בורזשואזע
םאציאליזם. פאר קאמף דער אנגעהויבן

 א געבארן ניט װערט באשעפעגיש, יצעבעדיגע א װי אידײע, א אבער
 אנהויב צום פאמעלעך. זיך אנטװיקצט זי דערװאקםענע. א ר־יפע, א גאנצע,

 ביםאעכװײז קינד. ליצײן א װי פיס, די אויו» שטײן ניט קען און שװאך זי איז
 װאו םביבה דער יפון געשפײזט געקרעפטיגט, אגטװיקלט, אבער זי װערט

 געהאא־ זיך האט און געװאקםן איז קאפיטאיציזם דער געװארן. געבוירן איז זי
 דער אנטװיקאט זיך םיהאט און געװאקםן אויך ם׳איז ;אגטװיק^ען אין טען

 אי־ די אנטוױק^ט זיך האט און געװאקםן איז גיצײכצײטיג ארבעטער־קלאם,
 איז רעװאצוציע פראנצויזישער דער נאך יאר זעכציג סאציאיליזם. .פון דײע
 א; ענגעאם פרידריך און מארלם קארל מיט קאמוניםטן״ פון ״פארא״ן דער
 פראגראם יאגרינדעטער און פארענדיגטער א מיט ארויםגעטדאטן שפי׳ז, דער
 הײסט װאם ביכל א אין פארמויצירט איז פראגראם ראזיגע די םאציאאיזם. פון

 רעכט מיט לוקן ארבעטער אייראפייאישע די מאניפעםט״. ״קאמוניםטישער
 ה^רע־ דער פון ״ביבל רער אויף» װי מאניפעסט״ ״קאמוניםטישן דעם אויױ

 אין םאדערט, ״מאניפעםט״ דעם פון פראגראם די מענטשהײט״. פאשגער
אס ארבעטער דער אז עצם,  דער פון מאכט פאיציטישע די פארכאפן זאא ק̂י

פראדוציר־מיט־ אויח אײגנטום פרי׳װאט צו םור א מאכן צו כדי נעזעיצשאפט
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 הא־ די םון אייגנטום דעם אין פראדוציר־מיטאען די םארװאנדיצען און ען5
םאל?ם־מאםן. רעפאשנע
א די י צ א ג0ס נ ו ר י  געזעלשאפטלעך אין (םארװאנדילען ז

ן אײגנטום) ו י פ צ ד ו ד א ר ן פ ע צ ט י מ ־ ר ך י ר ו ר ד ע  ד
ט ם א ש ר ע ן ה ו , ם ט א י ר ^ ט ע ל י א ר  אײן אויף איז, דאם פ

 האט ״מאניםעסט״ דער מאניפעםט״. ״?אמוניםטישן םון פראגראם די פום,
 די אױםדריקן) געהעריג (װי םארמואירן חױז עפעם, נאך אויפגעטאן אבער

 אויך האט מאניפעםט״ ״קאמוניםטישער דער ארבעטער. די פון פאדערונגען
 קען פראגראם די װעלכע אין באדינגונגען מאטעריעילע די אויף אגגעװיזן

דורכפירן. זי װעאן װעאבע מענטשן די אויוי און װעו־ז דורכגעםירט

נעגל זײנע באװײזט קאפיטאליםט ערשטער דער .3
ר זײנעז שאף—פריצים. די פון פויערים די ״באפרײט״ מעז ע מינ  דער—פױערים. פון ב

 ארבעטם־ ערשטע די—שטעט. מאדערנע רי אוז הויפז פריצישע די—םוחר־קאפיטאליסט.
 טאו שפריץ א װעט עם ״ביז שמײםז זײ הייסט נעזעץ יםטישער5?אפיטא דער—לאזע.

 צוזאמען—מענטש?עכקײט״. פון ״עפאכע די אוז פאבריקז ערשטע די—.”ייב5 פוז וט5ב
 פאנ־ א ט5מא מאר טאםאם—ארבעטםלאזיינקייט. אגנעהויבז זיר האט קאפיטא^יזם מיט׳ז

 א—״אוטאפיע״ אינזל :יט־נעשיטויגענעם דעם אויף ארדנוננ קאםוניםטישע די—טאזיע.
ד, ריכטיג מ  נעװארט האס אוטאפיע טאר׳ס— ? ברײנגע! ?עב; צום דאם זאר װער אבער ב

אם.5ק נייעם א פון נעבורט רעם אויף

 קאמף דער ארויםגעװאקם! איז מענטשן צװישן אומגלײפהײט דער פוז
 פאבריקאנטן די װאם ע?םפ<לואטאציע דער פון און גצייכהײט, דער פאר

 דער ארויםגעװאקסן איז אריעטער ימייליאנען די געגן אנגעװענדעט האבן
 אויםגעדריקט איז קלאםנקאסף םוז געשיכטע די םאציא^יזם. פאר קאמף

:װערטער די אט אין מאניפעםט קאמוניםטישז דעם אין
 א געװען איצט ביז איז געזע^שאפט יעדער פון געשיכטע גאנצע ״די
 צײב־’ און פריצים שקיצאפן, און פרייע — הצאסן צװישן קאמוי פון געשיכטע
 װארט אײן מיט צעכן), די (אין ארױםהעאפער און באאמע^אכעס אײגענע,

 איינע געהאט פײנט שטענדיג האבן אונטערדריקטע און אונטערדריקער —
 באהאילטע- א אמא^ מ^חמה, אםענע אן געװען דאם איז אמאל אנדערע. די

 חמה5מ< די זיך האט שטענדיג און מצחמה. געװען שטענריג אבעד איז עם נע,
 נעזעצשאפט־ גאנצער דער םון איבערבױ גרינטיצעכן א מיט אדער געענדיגט

 קיצאסן״. קעמפנדיגע די פון אונטערגאנג דעם מיט אדער ארדנונג, עכער5
 האט שקילאפערײ, אויף באזירט געװען איז װאם אימפעריע, רוימישע (די
 האבן װאס װידערשפרוכן, אינװייניגסטע די םיט םפראװעץ נעקאינט ניט זיך
אונטערגעגאנגען). איז און שטיקער, אויף געריםן זיך

 געענדעט זיך האט פריצים די געגן בורזשואזיע דער פון כ^חמה די
 הערשאפט דער אונטער און קאפיטאל. פון הערשאפט די אײנשטעיצן מיט
 זייער פאר ארבעטער די פון קאמף דער אנגעהויבן זיך האט ?אפיטאא פון

באפרײאונג.
קאפיטאצים־ א פון מוםטער א ענגלאנד, בײשפיי? א פאר נעמען י?אטיר

 ענג^אנד אין מאםן די גע^עבט זיך האט עם אזוי װי זען אאמיר ?אנד. טיש
 צױ געלעבט יהאבן פויערים די װירטשאפט. פויערשער םון עפאכע דער אין

די צו צינזן גרויסע צאצן געמוזמ דואבן זײ משפחות. גרויםע אין זאמען
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דואבן זײ ;ערד רער צו צוגעעםירט םאקטי׳ט זיי האט דאם און פריצים,
דער אױף ײבן5ב< געמוזט האכן זײ און אױםצאיצן געסאנט ניט קײנמאיל זיך

פױער׳טע יעדע ״חובות״. די פריץ רעם אפצאיצן פראדוקטן די םיט און ערד
איז פויער דער באדארפט. האט זי װאס אלץ געמאכט זיך םאר האט ס׳צ!פחה

 געשפינט האט מ׳טפחה זײן םטאיציאר, א ׳עוםטער, א פארמער, א געװען
 בא־ האט װאם בא^עבאטישקײט, כע׳ט^אםענע א נעװען ם׳איז גענייט. און

 געקויפט גיט האט מען משפחה. נאנצער דער פון נויטן ער׳עטע אלע זארגט
פארקױםט. ניט און

ט יענער פון פויערים די  א־ נ א דאם, רוםט מעז װי געפירט, האבן צ״
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 צונעגרײט הויף־דינער זייערע םון הייצךז דער מים האבן פריצים די אויך
 האבן ביםלעכװייז באדארפט. ׳האבן זיי װאם א^צו־עג, הויף אין זיך בײ
 הויף אײן אכות.5מ< יענע אדער די אין םפעציא^יזירט הויף־מענטשן די זיך

 הויף־ די װאם זאכן, איבעריגע די צװײטן דעם פארקויפן צו אנגעהויבן האט
 םחורות פון אויםטױש אן אנגעיהױבן זיך האט עם אױפגעטאכט. יהאבן ^ײט

 םוחר, דער באװיזן זיך האט םצענע דער אויף און הויח, און הויר» צוױשן
׳העגדלער. דער

 ז״ערע פאר נעארבעט האבן באדינער פריצישע די װאו זזויפן די
 ןײנען הויפז די שטעט. מאדערנע די פוז אנהויב דער געװען זיינען פריצים,

 פראדוצירן אנגעהױבן האבן זײ און אויםגע׳עפרייט, זיך ,5צא אין נעװאקםן
 םאר־ צו זיך כדי םרעםדע. פאר אויך ינאר פריץ, זייער פאר באויז ניט זאכן

 פעם־ א מיט הויױ זיין ארומגערינגיצט פריץ דער האט באנדיטן, פון טײדיגן
 ריזיגע די ארויםגעװאקםן יהויםן יענע פון זיינען צוביםיצעך און טוע־װאנט,

װעצט. גאנצע די איצט באדעקן װאס שטעט,
 םאב־ t״p ניט געװען איז צײט יענער אין יםט5קאפיטא< ער׳עטער דער
 װאס םוחר דער נאר שיף־יסאכיפאניעם, פון אייגנטימער קײן ניט ריקאנט,

 פאר?ױםט זײ און ארט א״ן אין םחורות איבעדיגע די אױפגעהױפט האט
 װאו דארט יג5בי פאר םחורות רי געקויפט יהאט ער ארט. אנדער אן אין

 אין זיך מ׳האט װאו דארט טײער פאר פארקויפט און צופיא געװען ס׳איז
 דעריבער הײסט קא״יטאא ערשטער דער גענויטיגט. ׳עטארק םחורה דער

א ט י פ « ק ־ ם ? ד נ א .5ה
 אמעהויבן האבן צוריק הונדערט פיר יאר א מיט צייט, יענער אין

 1ע5אנטװי? אנגעהױבן אויך צײט יענער צו זיך ם׳האט ׳טטעט. די װאקםן
 אויך מ׳האט אינדיע, סײן װעג א אנטדעקט מ׳האט יטיפךפאר?ער. דער

 פאר־ געקענט האט מען װאו יצענדער, געפונען מ׳האט אמעריקע, אנטדעקט
 בעםטע די םחורות. די קריגן באדארפט דיז5בי האט מען םחורות. קויםן

 האט אפריקע אין ׳עק^אםן. םחורה, ^עבעדיגע געװען דעמא^ט איז םחורה
 האט מען און טענטשן ׳שװארץ־הויטיגע אויףז יאגיד אמת׳ע אן געפירט סען

 איז פארהױפט זיי און אקעאן זײט יענער פון אריבערגעפירט געפאנגענע די
 געװען נישט בורזשואזיע די איז צײט יענער צו ׳טק^אפן. פאר אמעריקע

מארק קיין ניטא ם׳איז נאר םחוריה, ■האט זי װען איצט, װי ?אגע אזא אין
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 געהאט בורזשואזיע די האט צײט יענער צו פאר?ויפן. צו םחורות די װאו
 פארקױםן געקאנט ם׳האט װאו לענדער, רױע גענוג טארק-פלעצער, גענוג

 זאכן, םאבריצירטע םחורות, גענוג געהאט ניט האט זי נאר פראדוקטן,
 שטארק זיך האבן לענדער נײ־באזעצטע און ניי־אנטדעקטע די װעלכע אין

גענויטיגט.
 פראדוצירן צו כדי ארבעט. פיבערדיגע א אנגעהױבן זיך ם׳האט

 — ארבעטער, פרייע האבן צו געװען נויטיג אלץ פאר פריער איז םחורות
 דער צו צוגעשטירט פויערים די האלטן פלעגט װעלכער פריץ, דעם פון פרײ
 צוגעבונדן פויער דעם געהאלטן האט װאם גופא, ערד דער פון פרײ און ערד,

 פאר־ צו אים קאפיטאליםט פאר׳ן געמאכט אוממעגלעך און ארט איין צו
 גע־ זזאט םוחר־קאפיטאליםט רער ארבעטער. געדועענעם א אין װאנדלען

 בײם פויערים די אװע?נעמען אי :אמאל אױף האזן צװיי שיםן צו זוכט
פויערים. רי בײ ערד די אװעקנעמען אי פריץ,

 ארבע־ אן קריגן געקאנט ?אפיטאליםטן די -האבן אוםן אזא אויף בלויז
 טײ־ הונדערטער, רײכטימער. שאפן אנהויבן זײ פאר זאל יװאם טער־ארםײ

 רייכע די ערד. זײער פון געװארן אראפגעטריבן זיעען פויערים זענטער
 םטאדעש פאשען צו אויז* פעלדער פױערשע די האבז באדארפט האבן פריצים

 גאנגבארע א זייער געװארן צײט יעגער צו איז װאל שאפענע װייל שאוז,
 — שאף, די און פויערים די צוױשן קאטף א אנגעהויבן זיך ס׳האט םחורה.

 גע- זיינען שאף די הינטער נאר ערד. דער אויף פארבלײבן ם׳זאל װער
 דערמיט, געענדיגט זיך האט פאמח דער און לאנד, פון הערשער די שטאנען

 דער פון פויערים די ארונטערגעטריבן האט בורזשואזיע ענגלישע די װאם
 פאר־ און מאםשטאב גרויםן א אױף װאל קולטױױרן אנגעהויבז און ערד

מערק. נייע די אויו> װאל די קויםן
 צו כדאי איז קלאסנקאמף* פון געשיכטע דער אין מאטענט דעם אט

 האם װעלט, דער אויף באװיזן זיך האט בורזשואזיע די נאר װי געדיינקען.
 מענ־ םרעםן אנגעהױבן האבן ״שאף נעגל. אירע װײזן אנגעהויבן שוין זי

אױסגעדריקט. ריכטיג גאנץ זיך האט מאר טאמאם װי טשן״,
 ערד, זײער אנגעװארן יהאבן זיי ? פויערים די פון געװארן איז יװאס
 נאטירלעך, זיך, האבן זײ און צעבן, א מאכן צו אויף טיטלען אלע אנגעװארז

אריין. שטעט די אין געטאן לאז א
 םך א און אנטוױקלען, אנגעהויבן װאם נאר זיך האט אינדוםטריע די

 קיין דארט האבן ארײן שטאט אין געקומען זיינען װאם פויערים די פון
 גרויזאמ־ די שרעקלעכםטע, די אעעהויבן זיך ם׳האט געפונען. ניט ארבעט

 מיטאטאל ענגלאנר. אין אדבעטער די פון געשיכטע רער אין צייט םטע
 די אין ארײן. שטעט די אין דערםער די פון געטאן יאג א זײ מען האט

 ■האבן זײ ׳הוגנער־טויט. צו געװארן פאר׳משפט פאקטיש זײ זיינען שטעט
 ארויםגעגעבן באלד האט רעגירונג די גנב׳ענען. און װאנדלען אנגעהויבן

װאגאבונדן. געגן געזעץ םפעציעלן א
געדײנ־ צו כדאי ם׳איז וויםן. איר דארפט געזעץ דאזיגן דעם װעגן
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 אנגעהויבן האבן קאפיטאליםטן ערשטע די װעיצכער מיט בײטש די קען
 ״די :געשריבן געװען איז געזעץ דעם אין פראלעטאריער. ז״ערע שמייםן
 מען געפענגעגיש. צו און שמיץ צו פאר׳משפט װערן װאגאבונדן געזונטע

 שפריץ א װעט עס ביז שמײסן לאנג אזוי און טאשקע א צו צובינדן זיי דארןז
 אוטקערן זיך יװעלן זיי אז שװערן, זײ דארםן ידעמאלט לײב. פון בלוט טאן

 פאר נעמעז זיך און יאר דרײ לעצטע די געװאױנט האבן זײ װאו אהיים,
ארבעט״. אן

 דאס װייל ארבעט״, אן םאר ״נעמען געקאנט ניט אבער זיך יהאבן זײ
 פויער ארבעטלאזער דעד האט ממילא צוגענומען, זיי ביי ■מען האט לאנד

 װאנדערן. אנגעהויבן װידער יהאט און הײם דער אין טאן צו װאם געהאט ניט
 געשמיםן וױדער אים מען האט מאל צװײטן א געכאפט אים מ׳יהאט װען
 אים מען האט מאל דריטן א אויער. אײן אפגעשניטן אים און וט5ב< ביז

 אכטעױ רער העגרי װען צייט דער אין טױט־שטראף. צו פאר׳משפט שױן
 דער־ ימענטשן 27,000 הינגעריכטעט ענגלאנד אין מען האט געקיגינט, האט
 געװאנדלט זזאבן און טאן צו אהין װאו געיהאט ניט זיך האין זיי װאס פאד
טאטעם ״די :צײט יענער װעגן זאגט מארקם ?ארל ארט. צו ארט פון
 בא־ אניהויב םאמע פון מען האט קלאם ארבעטער איצטיגן אונזער פון

 װא־ און און בעטלער אין פארװאנדלט זײ מ׳האט װאס דערפאר שטראפט
 װען מאםן, די םון שױדער דעם פארצושטעלן גריננ זיך ם׳איז גאבונדן״.

 װאס רויב־חיה, נייער דער פון נעגל די דערפילט מאל ערשטן צום יה^בן זיי
 פון םך א אויםװעג. אן זוכן אנגעהױבן האבן מענטשן קאפיטאל. ה״םט

 טרייםט א זוכן אבגעהויבן האין פאדצװייםלט, געװארן זײנען געפײניגטע די
 ארדנונגען געזעלשאפטלעכע נייע װעגן פאנטאזידן אדער װעלט, יענער איז
םארקומען. ניט װעלן זאכן שוידערלעכע אזוינע ■וועאכע אין

בורזשו־ און (לאנד־אריםטאקראטיע קלאםן הערשנדע די צװישן אפילו
 אזא פארטראגן געקענט ניט האבן װאם מענטשן, געפונען זיך האבן1 אזיע)

 פרא־ שטייגער זייער אויף אנגעהױבן האבן זיי און צושטאנד, שױדערלעכן
 אן װעגן טרוימען אנגעהױבז ארדנונג, געזעלשאפטלעכער דער געגן טעםטירן

 אײנע פארשװינדן. װעלן שוידערם אלע די װעלכער אין ארדנוע, אירעאלער
 איז צייט יענער פון טרױמערײען םאציאלע אינטערעםאנטםטע די פון

בעםערער א װעגן ביבעלע גאלדן ״א הייםט: װאם ביכיצ, מאר׳ם טאטאם
 ״אוטאפיע״ װארט (דאם אוטאפיע״. אינזל דעם יאויו» מ^וכה־איינארדנונג

ט׳/ — װערטער גרייכישע צװײ פון באשטייט או  דערפון טײטש דער װאם ״
ט׳/ איז  ניטא, איז װאם ארט, אן יהייםט, דאש ״ארט״. — ״טאפאם״ און ״גי
 געװען ניט איז מאר טאמאם םאנטאזיע). א מעשה, אויםגעטראכטע אן

 די אבער אריםטאקראט. אן פון זון א געװען איז ער ארבעטער. קיין
 אוינן, זײנע פאר פאנאנדערגעװיקצט זיך האבז װאם ביצדער, שוידער^עכע

געזעלשאםט. די םארבעםערן צו אזוי װי מיטלען זוכן צו געטדיבן אים האבן
 אפשטעלן זיך ^אמיר ביכל, מור׳ם צו איבער גייען מיר אײדער אבער

 ערש־ דער קאפיטאליזם. יונגן דעם פון אנטװיקלונג דער אויױ װײל א נאך
הויפטזעכלעך פארטאן סוחר, א געװען איז געזאגט, ווי קאפיטאליםט, טער
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 האנרצם-קאפי־ קאפיטאצ, םוחר׳שער געװען עם, והײםט ם׳איז, האנדצ, איז
 ״באגעגענען ענגעצם, שרייבט — םוחרים״, די פון פערזאן דער ״אין טאצ.
 דער אין אנטײצ קיין ניט אציין נעמט װאם סצאם, דעס מאצ ערשטן צום מיר

 רער איבער דעה און מאכט גאנצע די פארכאפט דאך האט און פראדוקציע
 קצאס דאזיגער דער אונטעריאכט. פראדוצירער די האצט און פראדוקציע

 און פראדוצירער צװײ צװי׳טן פארטיטצער אומפארמיידצעכער דער װערט
 הײםט, דאם פרארוצירער, פרײע נעזוכט האט םוחר דער בײדן״. זײ דריקט

 פויערים די אז מעשים, געארבעט ראם ער יהאט דעריבער באצמעצאכעם.
 אראפגע־ דערנאך זאצן און מאכט םעאדאלער דער םון װערן נאפרײט זאצן

 קאפיטא־ דער האט ארמײ גאנצע אט־די פעצרעד. זייערע פון װערן טריבן
 געװארן פארװאנדצט איז טײצ גרויםער א אױפהאצטן. געקאנט ניט ציזם
 איבע־ רי אנגעוױזן. פריער שוין האבן מיר װי ארבעטםצאזע, ארמײ אן אין

 נאר זיך םאר ניט געארבעט האבן װאם באצמעצאכעם, געװארן זיינען ריגע
םוחר־קאפיטאציםט. פארן

 די און פאבריקן, קײןאײנענע געהאט ניט םוחר דער יהאט אניהויב אין
 דער הײם. דער אין זין־ בײ ארבעט די אויפמאכן םאעכן באצמעצאכעם

 ארבעטער די און טאטעריאצן נויטיגע אצע ארבעטער די געבן פצעגט םוחר
 זיך האט צײט שטיק א פראדוקט. פארטיגן דעם אויםגעמאכט דערפון האבן
 אבער הױז־פראדוקציע. דער אט מיט באפרידיגט ?אפיטאצ ױנגער דער
 ?אםיטאציםט דער האט מער אצץ געװאקםן איז פראדו?ציע די מער װאס

 ספעציע־ אין ארט, אײן אויף» באצםעצאכעם םך א פארזאמצען צו אעעהויבז
 דאם — פראדוקציע, רער צו כעװארן צוגעפאםט זיינען װאם געבײדעס, צע

 געװײנצעכע זײער באנוצט טאקע האבן ארבעטער די פאבריקן. אין הייםט,
 יעדער אז געװארן, אײנגעטייצט אזוי איז ארבעט די אבער ארבעט-געצייג,

 פראדוקציע, דער פון טײצ איין אין בצויז םפעציאציזירט זיך האט אדבעטער
 די אט ארבעט. מער םך א געקראגן ארום אדוי האט באצעבאם דער און

 יעדן געבן און טייצן אםךבאזונדערע אין ארבעט די צעגצידערן פון םיםטעם
 באצעבאטים, רי ביי אױםגעגומען אזוי האט טייצ אײן בצויז יאצמעצאכע

 באצמעצאכע דער נעבךזאך. א געװארן שוין איז !הויז־פראדוקציע די אז
 ניט אופן בשום האט פראדוקט גאנצן דעם אויפגעמאכט אצײן יהאט וואם

 אין פראדוקציע אײנגעט״צטער ארגאניזירטער דער מיט קאנקורירן געקאנט
 מאגופאקטור די פצעצער. ־ מאנוםאקטור אדער םאבריקן, פרימיטיװע די

 םיםטעם א טיט בצויז מאשינען, אן אבער (פאבריק־פראדוקציע פראדוקציע
 אינ־ מאדערנער דער צו איבערגאנג דער געװען איז ארבעט) צעטײצטער פון

פאבריק־פראדוקציע. מעכאניזירטער דער צו דוםטריע,
 רו־ האט ער װאס דערמיט װעג זיין אנגעהױבן האט קאפיטאציזם דער

 און פעצדער און הײמען זײערע םרן ארויםגעװארפן זײ פויערים, די אינירט
 רואינירטע די םון יהונגער דעם אויף צוין-שקצאפן. אין םארװאנדצט זיי

 םאברי?ן. זייערע געבויט קאפיטאציםטן די האבן באצמעצאכעס אוז פויערים
 בורזשואזיע, א מיט טאן צו איצט יהאבן מיר געדײנקען. צו כדאי איז דאס
בור־ דער פון אויםגאנג דעם פון עפאיכע די אז זאגן, צו חוצפה די האט װאם
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 עפאכע די םענטשאעכקײט. ״הומאניזם׳/ פון עפאבע אן געװען איז זשואזיע
 די פאר׳משפט׳ן םון עפאכע די ערד, זײער םון פויערים די אראפטרײבן פון

 די ,“לײב פון וט5ב טאז שפריץ א װעט עם ״ביז שמיץ צו אזע5ארבעט
 דאם אט — חױת וױיצדע אויף װי נעגערן אםריקאנער אויף יאגד פון עפאכע
 זעלביגע די און !פון״זזומאניזם״ עפאכע אן בורזשואזיע דער ביי הײםט

 ״מענטשיצעכ־ נאמען דעם מיט שוידערם אצע רי קרױנט װאם בורזשואזיע
ט׳/  א״נפירן וויאן זײ אז פראלעטאריער, קעמפנריגע די נאך באשולדיגט קיי

!ארדנונג ברוטא^ע א
געדיינ־ דארף מען ביכעיצע. מור׳ם טאםאס צו איבערגיין איצט צאמיר

 דער װען צוריק יאר הונדערט דריי מיט אנגעשריבן דאס האט מור אז קען,
■מאיכטצאז. געװען ניאך איז ארבעטער־קלאם

 האט און אנטװערפען אין געװען איז ער אז דערצײילט, מור טאםאם
 גיפלע. ראפאעיל געהײםן האט װאם םאטראם, א ימיט באקאנט דארט זיך

 זיצט סור אז דאכטן, זיך זא^ עם אז נעשריבן, אזוי איז ביכעלע גאגצע דאס
 די װאו צויבער־אאנד, א װעגן אים דערציילט יענער און שיף־מאן מיט׳ן

ענגלאנד. אין װי אנדערש, גאר אעבן מענטשן
 שטעיל די אײנררוק באזונדערן א מאכט שביועם כ^ומר׳שטן אט־דעם אין

 עקזיםטירנדי־ דער םון שוידערם די ^ײדנשאפטצעך אן גרייפט ראםאעיצ װאו
 װי יצאנג אזוי אז — ראםאעיל, טעניה׳ט — זאגן, מוז ״איך . ארדנוגג גער
 מעט אלץ, איז געילט װי א;ג5 אזוי אײגנטום, פריװאט עקזיםטירן װעט עם

 פאילק. פארן גאיק און גערעכטיגק״ט קיין םארזיכערן קאנען ניט רעגירונג קײן
 שענםטע דאם און בעםטע דאם װײא נערעחטיגרן״ט, קייז געבן ניט קאן זי

 גאיק, קיין געבן ניט קאן זי םאילק. דעם פון טײיצ ערנםטן דעם אן קומט
 מאםע די און מענטשן עטלעכע צװישן צעטײלט ז״נען רײיכטימער די 5װײ

ינויט״. גרויםער אין אעבט
 װי אאננ ״אזוי :מאכט ראפאע^ װאם באמערקונג, א נאך איז אט און

 און גרעםטער דער בעםטער, דער װעט אייגנטום, פרױואט עקזיםטירן ם׳װעט
 פון יאך אונטערן מאטערן זיך־ מענטשהײט דער םון טײל וױכטיגםטער דער

 נעגן קריטיק ײדנשאפטאעכע5 א זײנעז רײד ראפאע^ם׳ דחסות״. און צרות
 פון םארטײדיגונג א און אענדער ע5אי אין הערשט װאם אומג^יייכיהייט דער
״אוטאפיע״. אינז^ דעם אויױ עקזיםטירט װאם ג^ײכהייט דער

אוטאפיע־אינזצ, דעם אויףי אז באג״םטערונג, מיט דערצײ^ט ראפאע?
 קײן און םויאענצער קיין ניטא איז געװאױנט, כצומר׳שט האט ער װאו

 זעקם ארבעטן צו אוים קומט םענטשן יעדן ארבעטן. אלע איידיג־גייער.
 רײכטימער די אזוי װי דעם װעגן ניט זיך מען קריגט דארט טאג. א שעה
 װערן פראדוקטן אלע משפחות־װייז, אעבז ־מענטשן וועו־ן. פארטיייצט זאיצן

 בא־ זי װיפייצ זיך נעמט משפחה יעדע און שפײכאערם אין אװעהגע^ייגט
דארח.

 די צי ראפאעצן כיצומר׳שט פרעגט און טאטעװאטע זיך מאכט מור
אײדיג־ און פאראזיטן קײן ניט שאפן װאוי׳צזיין אלגעמ״נער און נאײכהייט
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 אױ דעם אויףי אז פרײד, מיט און שטאלץ אים ענטםערט ראפאעל גײער.
 װאם און מער װ$ם ארבעטן צו אײנער יעדער זיר פלייםט טאפיע־אינזל

 באציען אוטאפיע פון איינװאוינער די אזוי װי פראגע מור׳ם אויף בעסער.
:ראפאעל ענטעפרט מלחמה, צו זיך

 קנאפן א גאר םאר באטראכט װערט געװער דורך בארימט װערן ״צו
 אוטאפיע- די װען ׳מאמענטן פאראן זײנען ראפאעל, זאגט דאך, כבוד״.

 גײען זיי מלחמה. האלטן צו חוב זײער פאר עם באטראכטן אײנװאוינער
 חוב זײער פאר אויו עם חאילטן זײ זײ. באפאלט מען אויב האלטן מלחמת

טיראנען. געגז קעמפן יענע װען שכנים די העלםן צו
מענטשן, גלײכע פון מלוכה א װי אוטאפיע־אינזל דעם מאלט דאפאעל

 גוט־איינגעארדנטן א מיט הויפשטאט, א מיט שטעט, נעיז גאנצער א מיט
טלוכה־אפאראט.

־ ר י ז י נ א ג ר א אן פון בילד פײן א איז ביכעלע״ ״גאלדן ימור׳ם
 דערללעח צו בכח ניט אבער איז ימור געזעלשאפט. קאמוניםטישער ד ע ט

 אויסגעמאלן יהאט ער פאקט. א אין םארװאנדלען קאמונע די מ׳זאל אזוי װי
 אננעהויבן ניט ער האט פארוױרקלעכן צו זי אזוי װי אבער פאנטאזיע, א

 נאך ארבעטער־?לאם. פון קאמף דעם אין געגלױבט ניט האט מור װיםן. צו
 :געזאגט יהאט ער יקאמױ. דאזיגן דעם פאר געהאט מורא האט ער — מער

פאלק״. דעם דורך ניט אבער פאלק, פארן ״אלץ
 געקאנט ױט צײט יענער צו ווזיאט ער באשולדיגן. ניט מורן קען מעז

 זיך װעט צייט יענער םון ארבעטער דערשלאגענע ימאםע רי אז פאדאױםזען,
 א װערן און קלאםךארגאניזאציעס אירע שאפן װערן, שטארק אנטװיקלען,

 דעם געמאלן יהאט מור געזעלשאפט. דעד אין כח שעפערישער שטארהער,
 גע־ זיך האט אים אוםן. נאאיװן גאנץ א אױף קאמוניזם צום איבערגאנג

 שיינע אזוינע דערצײלט װאם ראםאעל אט-דעם דארף מען אז דאכט,
 הײםט װעט, ער הויף. קעניגלעכן בײם ױעץ בעל א פאר מאכן מעשױת״

 םון מעכטיגע די פאר און קעניג םארן אידייען שײנע זיינע אנטװיקלען עם,
געזעלשאפט. לאמוניםטישע די אײנפירן וועלז יענע און לאנד,

 מורן פאר טרוימער םך א מור. טאמאם ׳נ$ר ניט געטראכט האט אזוי
 די ניט ימאםן, האדעפאשנע די ניט אז פארגעשטעלט, זיך האבן אים נאך און

 די קלאםן״, ״זזעכערע די נאר געזעלשאפט, נײע די שאםז װעלן ארבעטער
ט קעניגער די אריםטאקראטן, און גבירים האט מור טאבזאם די מי

ט האט ער אלײן. זיך פון העכער אויפהויבן געקאנט ניט זיך  געקעגט ני
געלעבט. האט ער װעלכער אין עפאכע, דער םון ראמעץ די פון ארוים

 דער צו דעריהױבן ניט מענטש אײז קייז זיר האט מורן םאר אבער
 גאנצער א םון מאסשטאב דעם אויױ פראדוקציע ׳קאמוניםטישער פון אידײע
 גרופן, קאמוניםטישע באזונדערע םארנעשטעלט זיך האבן מענטשן מלוכה.

 א אנגעשריבן האט װאם ערשטער, דער געװען איז סור געמײנדעם. לײנע1?
 אויפ־ ה$ט ער געזעלשאפט. קאמוניםטישער דער װעגן קאמוגיזם, 1זועג בוך

עם ביז געװארט האט םאנטאזיע די און םאנטאזיע, א טרוים, א נעמאלן
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 אין פארוױרקלעכן קאנען זי װעט װאם קלאם, נייער א אויםװאקםן װעט
אעבן.

אוטאפיסטן די און רעװאלוציע פראנצויזישע גרױסע די .4
 פראנ־—צײט. טאג א איז אינהאלט יאר א—נע׳פיכטע. פוז ?אקאמאטיװ א רעװאלוציע,

 באפעםטיגן זיד נעמט בורדשואזיע די—נרעניצו. די פון ארויס נײט רעמאלוציע צויזישזנ
 קאפי־ פוז קריטיקער נלענצנדער א פוריע,—גהײכע״. די פוז בונד ~״דער—נעװיגםז, אירע

 —טויט־בעט. אויפ׳ז נביאה ױיז—.1פלא א זוכט םימא! סען—אוטאפיםטז. :אד—טאליזם.
 םאציא־ אוז קאפיטאליזם צװישו אפנרונט דעם אריבערשפאנעז ניט קענעז אוטאפיםטז די

 אר די 1האנ פארװאם—אוטאפיםט. אן דאד טוער, פראקטישער א אועז, ראבערט—ליזם.
ט טאפיםטז ט מאניפעטט״ ״קאמוניםטי׳צער דער—? פראבלעם די געלײזט ני  ענטי דעם ני

אועז. ראבערט װענז דערציילט ענגעלם װאס—פער.

 דער םון לאהאטאטיװ דער איז באמער?ט, עמיצער האט רעװאלוציע,
 צײטן רואיגע אין אויםדרוק. געראטענער א זייעד איז דאם געשיכטע.

 זיך באקומט עם פאמעלעך. זייער פאראוים ׳מענטשווײט די זיך באװעגט
 און משא אײגענער איר םיט באלאדן איז געשיכטע די אז איינדרוק, דער
 גע־ דער אין אן װאקםן כםדר אבער לאנגזאם ארט. פון רירן ךניט זי קאן

 אלץ װעדן זײ געגנזאצן. און װידערשפרוכן נייע און ׳זנייע אל זעלשאפט
 זײ. צװישן שלום האלטן צו אומטעגלעך ם׳װערט און שארפער און שארפער
 זיך ר״םט געשיכטע פון גאנג לאנגזאמער דער װען מאמענט א קומט ענדלעך
 פון גאנג דער איבערבראך. גרעטלעכער א אן זיך ■הויבט עם און איבער,

 גע־ פאר קומען טעג פון ימשך דעם איז ;פארשכעלערט װערט געשיכטע
 דער יארן. און חדשים אװעק דערויח ױיט צײטן רואיגע אין װאם שעענישן
 רער כחות. אײנגעשלאפענע אלע אויוי װעקט רעװאלוציע דער פון שטורעם

פערד־און־װאגז. געשיכטלעכן דעם פארב״ט לאקאמאטױו געשיכטלעכער
 דעם פארשנעלערט זי װאם דערמיט בלויז ניט שטארק איז רעװאלוציע

 א נאך באזיצט זי . מעגטשהייט דער פון באװעגונג די געשיכטע, פון גאנג
פינצטערניש די באלײכט רעװאלוציע אטת־גרויםע אן :װאוגדער־יקראפט

 צייט אײגענער איר אין קלארקייט ארײן בריינגט פארגאנגענ׳הײנ^ דער פון
 די זײנען עם גרעםער װאם צו?ונפט. דער אױף ליכט העל א װארפט און

 םון אינהאלט דער איז ץטיםער אל או־״ן, ציט רעװאלוציע די װעלכע מאםן
 איר איז שטארקער אלץ פארנעם, איר איז גראנדיעזער אלץ רעװאלוציע, דער

געשיבטע. םון אויג קלאר־זעעװדיגע דאם איז רעװאלוציע אימפעט.
 פראנ־ די פארנעמט פארגאנכענהײט דער פון רעװ^לוציעם די צװישן

 איז רע־ואלוציע פראנצויזישע די ארט. באזונדער א רעװאלוציע צויזישע
 אויםגעמונטערט האט זי םראנקרײך, פון גרעניצן די אריבער װייט ארוים

 מעכטיגע אירע אונטער אײראפע. גאגץ פון פעלקער די לעבן נײ א צו
 פירשטן פון טראכען די געפאלן שנעלקײט מערקװירדיגער מיט זײנען קלעפ

 נאך איז װאם רוסלאנד, צו ביז אזש דערקײקלט זיך יהאט זי קענען. און
 רעװאלוציאנערער ערשטער דער שלאןז. טיפן א מיט געשלאפן דאמאלם

 די םון אויםשטאנד (דער זעלבםטהערשאפט רוםישער דער געגן אױםבראך
 פראנצויזי־ דער פון אײנפלום דעם מיט פארבונדן אײנג איז דעקאבריםטן)

רעװ^לוציע. שער
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 פראנצויזישע די האט אויפשװאוגנ העכםטן איר יפון צײט דער אין
 בורזשואזיע, רער םון אינטערעםן די איבער אױםגעהויבן זיר רעװאלוציע

 םון «רױסנעםאלן איז םירערשאפט די רעװאלוציע. די נעםירט יהאט װאם
 אוים־ האבן םאלקם־מאםן די אדװאקאטן. זייערע און םוחרים די םון הענט ד

 פריצים די געגן קאמף דעם אין קאנאנעךפלייש פון ראל די שפילן צו געהערט
 זײערע װעגן הויך רער אין רײרן אנגעהויבן האבן מאםן די — נלחים, די און

 רעװאלוציא־ דעם אין אידעאלן. אײגענע זײערע און אינטערעםן אײגענע
 גע־ שוין זיך יהאבן קאנװעגט, דעם אין פראגקרײך, פון פארלאטענט נערן

אונטערדריקונג. גענן און פריװאט־אײגנטום געגן רעדעם שטארקע הערט
 האם — ענגעלם, זאגט — בורזשואזיע, דער פון באװענוגג יעדער ״ביי

 געװארן איז װאם קלאס, יענער אויך הערן זעלבסטשטענדיג געלאזט זיך
 מאדערנעם דעם םון פאראױםגײער אנטװיקלטער װײניגער אדער מער דער

 םון פאטערם די ׳הערן געלאזט זיך האבן שטארק און הויך פראלעטאריאט״.
או ארבעטער־קלאם מאדערנעם דעם  פראנצױזישער דער פון צײט דער אין נ

רעװאלוציע.
 װעט רעװאלוציע די אז געמיינט, צײט יענער צו האבן ימענטשן םך א

 די װעלט. דער אויף ױשר און גערעכטעקייט פון הערשאפט די אײנםירן
איר האבז דיכטער :לשונות אלע אױוי געװארן געלױבט יאיז רעװאלוציע

 גרוי- דער װאונדער. גרויםע אירע גערימט האבן דײנקער הי<מנען, געזוגגעז
 אז דער?לערט, באנײםטערונג מיט האט העגעל, םילאזאףי, דײטשער םער

 אויף (שכל) פארנונפט״ פון ״הערשאפט רי אײנפירן יוועט רעװאלוציע די
װעלט. דער

״ פאלקם־מאםן. די באזונגען אויך האבן רעװאלוציע די גע־ האבן ז
 ױבל דער אבער נצחון. זײער געזען רעװאלוציע דער אין האבן זײ ױבלט,

 די אנטוישו׳נג. ביטערע די געקומען איז באלד אנגעהאלטן. ניט לאנג האט
 גע־ ניט דואט זי און בורזשואזיע, דער פון ארבעט די געװען איז רעװאלוציע

 גע־ איר אויף יהאבן פאלהס־מאםן די יװאם האפנונגען די בארעכטיגן תאנט
 קעניג פריצישן דעם פון טראן אראפגעװארפענעם דעם אנשטאט לייגט.

 קאפי־ פון הערשאפט דער פאר טראן א אױםגעשטעלט בװ־זשואזיע די האט
 דאם נעװארן נעלט איז — ענגעלם, זאגט — שװערד, דער ״אנשטאט טאל.

געװער״. מעכטיגע
 די האט רעװאלוציע דאזיגער דער אין אז אנגעװיזן, שוין האבן מיר

 געזעץ (דער פנים אמת׳ן איר ארויםגעװיזן גיך בורזשואזיע פראנצויזישע
 דעם אין אז קלאר, גאנץ ם׳איז ).1791 יאר אין ארבעטער־פאראײנען געגן
 אידײאישער דער געװארן נעלייגט איז רעװאלוציע זעלביגער דער פון משך

 געבויט איז :װאם ארדנונג, געזעלשאםטלעכער נײער דער פאר פונדאמענט
 גלייכ־ עקאנאטישער דער אויו» נאר קאפיטאל, פון הערשאפט דער אויף ניט

 אלעטען פאר זײן דארםן פארגעניגנם און ״ארבעט מענטשן. אלע פון יהײט
 מו- דעם מיט גלײכע״ די פון נונד ״דער געפאדערט מעיכטיג האט גל״ך״,

שפיץ. דער אן באבעף פירער טיגן
מיטקעמפער זײנע מיט באבע^ גראקד איז 1796 מאי טן10 דעם
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 םך s און באבעפן געװארן. ארעםטירט «׳נדערע און בואנאראטי דארטע,
 ;.הינגעריכטעט בורזשואזיע די האט בונד דעם פון טיטגיצידער אנדערע
 הינריכטונגעז דורך ניט אבער קאטארגע. מיט אפגע?וטען זײנען אנדערע

 גע־ ניט קאפיטאל טעכטיג־געװארענער דער ה$ט געפענגעגיש דורך ניט און
 גאייכע״ די פון ״בונד דער װאם אידײען, גרויםע די םון װערן פטור קאנט
 מאי טן27 דעם טויט צום געװארן געשיקט איז באבעף פראקלאםירט. האט

 ארויםגעטראטן ארענע דער אויף זײנען שפעטער יאר פינף* מיט און ,1797
 זיך האבן 1802 אין ארבעטער־קצאם. פון אידייע דער םון אגזאגער נייע

 דער און זשענעװע״ םון ״ברױו םימאנם םען באװיזן גצייכצײטיג כמעט
 ענג־ גרויםער דער האט צייט זע^ביגער דער אין פוריע. םון בוך ערשטער

ע אנגעהױבן אוען, ראבערט פראקטיקער, און עקאנאמיםט ?ישער ״נ  עקם־ ז
 ילױט געדארפט, האבן זועצכע פאיריקן, קאאפעראטיװע מיט פערימענטן

פאבריקן. קאפיטא^יסטישע די פון פ?אץ דעם םארנעםען מיינונג, זײז

ציע םראגצויזישע די  פראגע די אװעקגעשטעלט שארף האט רעװ^ו
 גע־ קאפיטאיציםטישער דער אין ארבעט און קאפיטאיצ צװישן קאמח װעגן

 אטת, כ^ייכהייט. אויױ געװארן געבויט כ^ומר׳שט איז װאם זע^שאפט,
 האט װעצכער (מאצטום), עקאנאםיםט בורזשואזער א געפונען זיך ם׳האט

 די װע׳צכע פון צרות, אלע די אז באװײזן׳ ״וױסנשאפטילעך״ געפרואװט
 איז דערק^ערונג זײן אויט אומפארטײדצעך. זײנען יציידן, מאםן ארבעטער

 װאם דערפון זיך נעמען פאצקם־מאסן די םון יציידן א^ע אז אויםגעקומען,
 עקזיםטעױךמיט^ען. די אײדער שנעי^ער םך א װאקםט באפע^סערונג די

םעם ?ויט זײנען שוידערם א׳לע די ארבעטם^אזעקײט, מ^חמות,  מיי־ מ^טו
באפעיצקערונג דער צװישן ג^ייכגעװיכט א אייינצושטע^ן יכדי נויטיג, נונג
עקזיםטענידמיטצען. ךי אןן

ט זיך האט בורזשואזיע די  גע־ דאזיגער דער אן אנגעכאפט פרײד טי
 האט פוריע שארא אבער טעאריע. אױםגעפ^כטענער פ^ינק און װאגטער

 דער װערט צױויי^יזאציע ״אין אז באװיזן, ג^ענצנדיג צײט זײן אין נאך
ארימקײט״. פוז קװאל א אעבנם־מיטלען םון איבערפאום סאימע

^ איז םויריע ?ריטי־ שטאר?ער און קלארער א װי ארויםנעטױאטן בכ
 בײשפילן מיט ארדנונג. קאפיטאאיםטישער דער פון שוידערם די פון קער

 זיך האט װאם איכ^ ״יעדער אז באװיזן, מײםטעריש פוריע האט שיר א אן
 א אין ארוים טרעט פארם, איינפאכער אן אין ארויםגעװיזן יוױלדע די בײ

 היפא־ 8 הינטער געזע^שאםט מאדערגער דער אין פארם קאמפליצירטער
מאםקע״. קריטישער

 טעא־ 8 אין אויםגאנג אן געזוכט האט מור, טאמאס װי פונקט פוריע,
 פרײ זיין װאס ארדנונג, געזעצשאפטלעכער נײער א פאר פ^אן רעטישן

 געזעילשאפט. קאפיטאליםטישער דער םון שוידערם די און חםרונות די פון
 פלאן דעם קאמונעם. ארגאניזירן װעגן פאאן א אויסגעארבעט האט ער

 גע־ האט ער און איינצ^הייטן, ענםטע5ק< די צו ביז אויםגעארבעט ער האט
קא־ די צװינגען צו װעלט, די גאצוייבערן צו פיצאן דאזיגן דעם מיט האפט
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 און געװאוינהייטן ש^עכטע די םון אפצוזאגן זיך געזעיצשאפט פיטא^יםטישע
ױשר. אויף געבויט זײן זאיצ װאס ילעבז, נײ א צו אריבערגײן

 קראם א אין משרת א װי געדינט פוריע יהאט יארן ױנגע זיינע אין
 טעט־ג- די געזען האט ער פראנקרייך. אין שטאט האפן א מארםע^, אין

 האט ער פארם. נאקעטער רײנער, איר אין קאפיטא^יםט דעם פון קייט
 גאנצע ים מיטן אין ארויםגעםירט האבן םפעקולאנטן גיריגע װי געזען
 אנ־ כדי געזונהעז, שיפן די ה^בן און תבואה <מיט באצאדענע שװער שיפן

 א אין געװארן געטאן איז דאם תבואה. אויף* פרייזן הויכע די צוהאיצטן
 שרע^עכער א געהערשט האט פראנקרײך גאנ׳ז און ■מארםעל אין װען צײט,

 ■קאפיטא^יםטישע די געקראגן פיינט האט פוריע אז נאטירצעך, !הונגער
נשמה. זײן פון וױנקע^עך אצע ימיט םפעקױלאציע

 ׳קאפיטאליםטישער דער םון קריטיקער גלענצנדער א געװען איז פוריע
 אנץ.5גי און גיפט מיט 5פו געװען איז קריטיק שפאטישע זיין געזעלשאפט.

 געזע^שאםט־ נייער א םאר אן5פ פרעכטיגן א אויפגעמאלן אויך האט ער
 צו זועג דעם געפינען צו בכח געװען ניט אבער איז ער ארדנונג. ^עכער

< זײן צ

 אלע מיס באקערט זיך האט װאם איינציגער, דער געװען ניט איז פוריע
 אױ בארימטער צװײטער א ארבעטער. די פון לײדן די צו געדאנקען זיינע

 פון גרונר־צװעק ״דער םימאן. םען געװען איז צייט יענער פון טאפיםט
 האט — יארהונדערט, אונזער פון אינםטיטוציעם געזעי^שאפט^עכע אלע
 פון דערציאונג גײםטיגע און פיזישע די זײן דאירף — געשריבן, םימאן םען
 געבראכן זיך יהאט םימאן םען און קילאם״. צאילרייכםטן און ארימםטן דעם
אן א צוצוטראכטן ?אפ דעם  אז אזוי, געזע^שאםט די איבערצובױען אויף פ̂י

װערן. געראטעװעט און געהאלפן זאילן ימאםן הארעפאשנע די

 דער־ אזוי אים האט דאם און געפינען, געקאנט ןניט פצא אזא האט ער
 נעמאכט האט ער יצעבן. דאס נעמען צו זיך באשלאםן האט ער אז ש^אגן,

 פאר־ ויז5בי זיך זזאט ער נאר ,1823 איז זעילבםטמארד באגײן צו פארזוך א
 װערטער ^עצטע די שפעטער. יאר צװיי מיט ער איז געשטארבן װאונדעט.

 האט ער נבואה. אטת׳ע אן װי איצט קיצינגען טױט־בעט אויפן זיינע
 װעל־ צו פארטײ ארבעטער אן פון גרינדונג דער װעגן גערעדט שטארבנדע

צוקונפט. די געהערן װעט עם כער

מיטקעמפנ־. און םר״נט געהאט האבן םימאן םען םיי און פוריע םײ
 זײערע מאם מענטשן, — ריכטונג, זע^ביגער דער אין געארבעט האבן װאם

 באזײטיגן צו אויפגאבע דער איבער אנגעשטר״נגט געװען זײנען געדאנקען
 זײ זײנען אלע געזע^שאפט. קאפיטאציםטישער דער פון װידערשפרוכן די

 א מיט געפ^אטערט זײ האבן אילע כװנות. שעגםטע די פון באזעצט געװען
 פון כך א מענט׳טן. הארעפאשגע ?ײדנדע די צו ?יבע ?יידנשאפט^עבער

 די חאב; אלע שכל. שארפן און טאלאנט ריזיגן ארויםגעװיזן האבן זײ
װאם בריק, דעם געזען ניט האבן זײ יחויצאת: איין פון גע^יטן אבער

20



 קאפיטאקים- די אפ טײיצט װאם אפגרונט, דעם איבער אריבערװארפן מ׳קאן
ארדנונג. םאציא^יסטישער צוקונפטיגער דער פון געזעיצשאםט טישע

״ צװישן ארט באזונדער א  ענגיצישער גרויםער דער פארנעטט ז
 געטאן גאר געפרײדיגט, ב^ויז ניט האט ער אוען. ראבערט פראקטיקער
 פארײאנדילט ער זזאט לענערק ניו פאבריק־דערםא דאם ארבעט. פראקטישע

 עקםפצוא־ שוידער^עכער דער םון מיטן םאמע אין גארטן, ב^יענדיגן א אין
 טים פאברי?, רי שטודירנדיג צייט. יענער פון אונטערדריקונג און טאציע

 פראגע, דער אויף אגגעשטױם! זיך ער האט פארװאי^טעט, האט ער װעלכער
 באקומען און שאםון ארבעטער די װאם ר״כטימער, די אהין ?ומען עם װאו
 דאם װער• רייכטימער דאזיגע די אז שאום, צום געקומען איז ער ניט.

פראדוקציע. דער אין ניט זיך באטײ^יגן װאם מענט׳^ן, פון אייגנטום

 גע־ ה*-.ט ער װאס רערמיט, באגרעניצם ניט זיך האט אוען ראבערט
 גע־ האט ער פאבריק־קאמונעם. ארגאניזירט און אירייען זיינע פרײדיגט

 ענג־ פון ארבעטער־באװעגוע דער איז אנטײ^ אקטױון יצעבעדיגן א נוםען
 ארגאניזירטע ׳װייניגער מער אנגענומען דעמא^ט שוין האט cu$n צאנד,’

 בײ־ קאנקרעטע דורך אז גערעכגט, האט אוען פראקטישער דער פארמען.
 — אועז אויך בערא יצעבן. נײ א צו װעילט גאגצע די בא?ערן מען קאן שפי^ן

 בריק, דעם אט געזען ניט ■האט — אוטאפיםטן פראנצױזישע גרויםע די װי
מארגן. מיט׳ן הייגט דעם פאיראייניגן װאם

דיינ־ גרויםע אזוינע װאם עם, קומט יװי :פראנע די זיך שטעי^ט עס
 געקענט ניט יהאבן טוער פראקטישע אזוינע הערצער, נאבע^ע אזוינע קער,
? אפגעגעבן ערנםט אזוי זיך האבן זײ װע^כער מיט פראב^עם, די ^ײזן

פרא־ דאזיגעד דער טאויןז ענטפער מאניפעםט״ ״קאמוניםטישער דער
אנ־ און אוען פוריע, םימאן, (םען אידייען דאזיגע די פון אויטארן ״די :גע

 ^אםךאיגטע־ פארקערטע עקזיםטירן עם אז גוט, גאנץ פארשטייען דערע)
עיג אז און רעםן װי  א אן זיך הויבט געזעילשאםט סאדערנער דער אין אינ

 טאטן היםטארישע קײן ניט אבער זעען זײ פאנאנדערפאצן. פון פראצעם
 םון באװעגוגג פאציטישע די ניט באמערקן זײ ארבעטער־קלאם, דעם מצד
: װ״טער און ארבעטער־ק^אם״. דעם

 אויםאיבעטן פיט באשעפטיגט געװען ז״נען זײ װעז צייט, דער ״אין
עם צום פארט״דיגן זײ אז פארשטאנען, זײ האבן פלענער, זײערע  ערשט; א̂י

 האט ארבעטער־קלאם דער װיי? ארבעטער־קאאם, דעם פון אינטערעםן די
 ביצויז געזע; ארבעטער-קלאם דעם אין זיי האבן בבלל געיציטן. מערםטן צום

 ארבעטעי־ דעם אין זען גע?עגט ניט אבער •האבן זיי קאאם״. יצײדנדן א
 װעט װאט שמיד, דעם לעבן, נײעם דעם פון ר ע פ א ש א ב דעם קלאם

צוקונפט. אײגענע זיין אויםשמידן
דודך ניט אבער פאלק, דעם פאר ״איצץ :געזאגט האט םור טאמאם

 ער או, 1םיםא םען אוים אויך דרי?ט געדאנ? זע^ביגן דעם פאילק״. דעם
מאםן: די צו אוים שרײט
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 גערערשט האבן דארט ווען פראנקרייך/ אין געשען איז װאם קוק א ״גיט
הונגער״. א באשאפן דארטן ׳ה$בן זיי :חברים אייערע

 זײנען ,וואם אוטא׳פיםטן, גרעםטע רי האבן מור טאמאם װי פונלט
 רעװאלוציע, םראנצויזישער דער ינאך פלענער זײערע טיט ארויםגעקומען

 ?אפיטאליםטישע די צייט. זײער םון העכער אויפהויבן זיך געקאנט ניט
 אנט־ שװאכער דער ויט5י און אנטװיקלט, גענוג געװען ניט נאך איז אררנונג
 נאך ארבעטעי־־קלאס דער איז ארדנונג קאפיטאליםטישער דער פון װיקלונג

נאטירלעך, גאנץ עם איז םביבה אזא אין אנטוױקלט. שװאך געװעז אויך
 ארבעטער־קלאם םון אינטערעםן די אפ שפיגלעז װאם אידײען די אויך אז

פאנטאםטיש. און פארפלאנטערט אנטוױקלט, שװאך זײן זאלן
 װיםן געלאזט אדבעט זייער >מיט יהאבן אוטאפיםטן גרויםע די אבער

 בריינגט װאם קלאם, נ״ער א געװארן געבארן שוין ם׳איז אז װעלט׳ דער
ע און אידייען נייע טראגן צו זיך פיט ״ מעגלעכקייטן. נ

קלאר, באזונדערם װעדט גופא ארבעטער־קלאם דעם פון ײירקונג די
 פרא?־ ענונלישן דעם ימיט אוטאפיםטן פראנצויזישע די פארגלייכן ימיר װען

 און צװיי־פנימ׳דיגקייט בורזשואזע די געהאט פײינט האט פוריע טיקער.
 האט ער קלאם. הערשנדיגן פון מאםקע די ארונטערגעריםן ירחמנות אן האט

 װער־ אירע מיט בורזשואזיע דער םון מעשים די פאדגליכן טרעפלעך זייער
 קיין ער האט ארבעטער-קלאם פון קאמףי פאקטישן דעם צו אבער טער,

אוענ׳ען. ראבערט מיט געװען עם איז אנדערש געהאט. ניט שײכות
 נעװען איז — ענגעלם, רערצײלט — קאמוניזם, צו איבערגאע ״רער

 אויםן געבליבן איז ער װי לאנג אזוי לעבן. אוענ׳ם אין װענד־פונקט דער
 און רײכטימער געהאט ער האט פילאנטראפיע, געװיינטלעכער םו באדן

פאפו־ דער געװען איז ער כבוד. און אגערקענוננ צוגעטײלט אים מ׳האט
___׳שטאנד זיין פון מענטשן בלויז ניט אײראפע. אין מענטש לערםטער

 איז ערי װען אים. צו צוגעהערט אויך זיך האבז קעניגן און שטאטםלייט
 גע־ לאגע די איז טעאריעם, קאמוניםטישע זײנע מיט ארויםגעקומען אבער
 געזעלשאפטלעכן צום זוענ דער איז מ״נונג זיין לויט אנדערש. גאגץ װאךז

אייננטום, :שטרויכלונגען גרויםע דריי פון פארצאמט געװען איבערבוי
 דער־ אז געװאוםט, האט ער הייראט־פארם. מאדערנע די און רעליגיע

 געזעלשאפט דער פון יםודות אט־די געגן ארױם טרעט ער װאם מיט
 געזעל- אפיציעלער גאנצער דער פון צארן דעם ארוים זיך געגז ער רופט

 אים האט דאם אבער מצב. געזעלשאפטלעכן זײן ער פארלירט שאםט,
 האט ער װאם אלץ און אטאקירט זיי ■האט ער צוריקהאלטן. געקענט ניט

 געזעל־ אפיציעלער דער פון פארטריבן געשען. טאקע איז םאראויםגעזען
 און גלחים קאפיטאליםטן, פון געזעלשאפט דער פון הײםט דאס שאםט,

 דורך פאראריימט פרעםע, דער פון פארגעםן אומיםטן רעגירונגם־באאמטע,
 האבן װאם אמעריקע, ׳איז עקםפערימענטן ׳קאמוניםטישע ניט־געלוננענע די

 דירעקט איצט אוען ראבערט זיך װענדעט פארמעגן, גאנ׳ן זיין פארשלונגעז
 דרייסיג נאר ארבעטער די צװישן טעטיג בלײבט און ארבעטער־קלאס צום

יאר.
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ארבעטער, די פון אינטערעםן די אין בארועגונגעז געזעיצשאפטלעכע א^ע
 גע־ אױפגעטאן דארט איז װאם אלץ ענגצאנד, אין םארנעקוםען זײנען װאם
 פארבונדן איז א?ץ — ארבעטער־אינטערעםן, די אין ממשות׳דיגם װארן
נאםען. אוענ׳ם מיט

געדאנק. םאציא^יםטישער דער אנטוויקצט זיך יהאט ילאגגזאם גאנץ
 ארבעטער־ פון ארגאניזאציע די אויםגעביאדעט זיך האט צאנגזאם מער נאך

 פאר זיך ימיט שטעלט רעװאאוציע פראנצױזישע גרױםע די אבער ?צאס.
 פראנצױ־ די מענטשהײט. דער פון נעשיכטע דער אין װענד־פונקט טין א

ע זישע  א?ע פון געזע^שאפט קאפיטאיליםטישע די באפרײט האט רעװ^וצי
 פאר׳ן װענ ׳א געעפנט זיך האט ײן5א דערמיט פענטעם. אמאיליגע

 פאר — געזע^שאפט, קאפיטאיציםטישער דער פון קנעכט און באגאײטער
 האט קאפיטאיציזם רער ׳ווי טאג, דעם אין און ארבעטער. מאדערנעם דעם
 גע־ זיך האט םאם זעלביגער דער אין אנטװיקילט, און געשטארקט זיך

ארכעטער־ק^אם. דער אנטװיק^ט און שטארקט

םאציאליזם צום װעג דער .5
 װערז ארבעטער—םאציאליזם. פוז אנהויב דעם ברײננט קאפיטאלייזם פון «נהויב דער

 םאציאליםטישער א צו שריט 8 ארבעט פוז צעטײלוננ—פאבריק. דער דורד פאראיינינט
 ףו־ די—׳טטײנט. ארבעטער צאל די—קלענער װערט קאפיטאליםטז צא? די—פרארוקציע.

 בא־ פראלעטארישן פוז אנהויב דער—ארבעטער־ארמייען. ריזינע שאפן םאשינעו זינע
 צום 1אליי ארוים טרעט ארבעטעו־־קלאם דער—.1848 פוז רעמאמציע רי—װאוםטזײו.

 דער—נע׳פיכטע. דער אין מאמענט װיכטינער א ,1848 פוז ״יוני־טענ״ די—מאל. ערשטן
 און מארקם—מאניפעםט״. ״קאםוניםטישן דעם ארוים גימ פאראײז״ ״קאמוניסטישער

 רעם אנגעװיזז האבן אוטאפיםטן די—אומפארםײדלעד. איז םאציאליזם אז װייח, ענגעלם
ציל. דעם צו װענ דעם װײזט מאניפעםט דער ציל,

גע־ ניט האט אוטאפיםטן גרויםע די פון אערע דער אין פײעדל דאם
 יםטישער5קאפיטא< דער אין עבן5י פון פינםטערניש די באצייכטן קאנט

ט יענער צו נאן־ האט אצײן אעבן דאס יווייא דערפאר געזעיצשאפט  ניט צ״
 פארן קאמף זיגרײכן דעם פאר נויטיג זײנען װאם םחות, די צוגעגרײט

םאציאיציזם.
אנטוױקלט, און באפעםטיגט זיך האט קאפיטא^יזם דער מער װאם

 אנט־ די םאציאליזם. דער אנטװיקאט זיך האט און געװאקםן איז ימער ץ5א
 װערטער די בארעכטיגט פולשטענדיג האט קאפיטאציזם דעם םון וויקאונג

נאר ניט יהאט בורזשואזיע ״די :מאניפעםט״ ״קאמוניםטישן דעם פון
 — טויט־קלאפ, איר דערלאנגען איר דארױ װאם נעװער דאם אויםנעשמידט

 זייערע אין געװער דאם ינעמען װעצן װאם «ענטשן, די געשאםן אויך האט זי
«רבעטער־פראאעטאריער״. מאדערנע די — הענט,

 בורזשואזיע די אזוי װי טר$*ט נאר טראט נ^בפאאגן איצט װעצן מיר
 האט זי װען צײט דער אין באגרעבער אירע פון ארמײ די געשאפן האט

 מיט האט ׳קאפיטאליזם פון אנהויב דער מאכט. איר באפעםטיגן צו געזוכט
 מ׳האט װאם ■מאםן, פויערשע די םאציאאיזם. פון אנהויב דעם געבראכט זיך
 געװען זיינען פראדוציר־טיט^ען, זייערע און ערד זײער צוגענומען זײ בײ

 ארוים- זײ ב״ האט דאס ארבעט־קראפט. זייער פארקויפן צו געצװאונגען
פרױואט־ פן באזיצער די צו און פריװאט־אײגנטום צו שנאה א גערופן
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ט דער אין שויז אײגענטום.  ארבע־ דער װען פראדוקציע, הײמישער פון צ״
 האט סוחר, םארן ארבעט די אויםגעמאכט היים רער אין זיך בײ האט טער

 בײ האט װאם קאפיטאליםט דעם — זײנעם, באלעבאס דעם געשאלטן ער
כח. טראפן לעצטן דעם אױםגעצאפט אים

 װאם מאנופאקטור־שטוםע, די פראדוקציע, פון שטוםע צװייטע די
 דעם געלײגט האט ארבעט־פלעצער, גרויםע אין ארבעטער םארזאסלט האט

 קאפיטאל פרארוקציע. פון מעטאד םאציאליםטישן דעם פון פונדאמענט
 פאר יעדערער צעברעקלט, זײנען ארבעטער די װען דעמאלט שטאר? איז
 די צונױפזאמלען אנגעהױבן האבן פאבריסן די װען מאמענט דעם פון זיך.

 מאםע, קאמפאקטער א אין געװארן פארװאנדלט יענע זײנען ארבעטער,
 םאציאליזי־ דער צו שטרעכן אינטערעםן נאטירלעכע אירע צוליב כזוז װאם
 די נעװען איז אזא פאברי? ערשטע די פרארוציר־מיטלען. די פון רונג

 ערש־ די געװען אויך איז םאבריק ערשטע די ;םאציאליזם פון שול ערשטע
 דער םון ארמיי די פאראײנעט און ׳מאביליזירט האט װאם קאזארמע טע

 סאזארמען, קליינע געװען זיינען דאם אבער רעװאלוציע. פראלעטארישער
 געװען ניט ינאך זיינען ארבעטער די שולן. אומבאד״טענדע צעװארפענע׳
״ -מאםע. אײן אין צונויפגעגאםן  איינהײטלע־ קיין געװען ניט נאך זיינען ז

קלאם. כער

 נאך געמאכט האט און וױיטער גענאנגען איז האפיטאליזם דער
 גע־ דאמףי, אײנגעשפאנט מאשינען, דערםונדן האט ער םאראוים. טראט א

 ריזיגע שאםן אנגעהויבן האט ער זאװ^דן. און פאברי?ן ריזיגע לױפן לאזט
?אזארםעם. צעװארפענע קלײנע, אנשטאט לאגערן פראלעטארישע

דער־ ער ה$ט פאבריקן גרויסע די געשאםן האט קאפיטאליזם דער װען
 םא־ פון אינטערעםן די אין טראט װיכטיגן און גרויםן א נאך געםאכט מיט

 מיט װארשטאטן קליינע ביי געארבעט האט ארבעטער דער זמן יכל ציאליזם.
 ער אויב אז האפנונג, א זייז געקאנט אים בײ נאך האט געצייג, אײנפאכע

 און םארדינען, ימער ער יװעט לײנגער, ביםא א ארבעט דער בײ זיצן װעט
 מא־ א קויפן קאנען אליין זיך ער װעט געלט ביםל א אפשפארן װעט ער אז

 די אין ארבעט ער װען אבער בא^עבאס. זע^בםשטענדיגער א װערן און שין
 אםילו מער שוין ער מאשינען, ריזיגע די זעט ער װען פאבריקן, ריזיגע

 טראכט ער ניין״ מאשין. דער פון באלעבאם דער pyn װעגן טרוימען גיט
 צוזאמעז זאל קלאם ארבעטער גאנצער דער ארבעטער, אלע אז דעם, װעגן
 װי זיך אויף קוקן צו אן הויבט ער .מאשינען אלע פון באלעבאם דער װערן
 אלץ װעט און באשאפן אלץ האט װאם קלאם, גאנצן א פוז מיטגליד א אויח

באהערשן.

באדײ־ װיכטיגע א נאך האט פראדוקציע גרויס צו איבערגאנג דער
 זיך שאםט פאבריקן, ריזיגע ׳מאשינען, ריזיגע געשאפן װערן עם װען טונג.
 און פראדוציר־מיטלען די אט איבערצונעמען גרינג ימעגלאכקײט די אויך

 באקומט עם קלאם. ארבעטער גאנצז דעם פון הענט די אין אװעקגעבן זײ
אװעקגע־ אזוי װאלט אלײן קלאם קאפיטאליםטישער דער װי בילד, א זיר
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ט5 ג  דעם גרינגער זיין 5זא פראלעטאריאט װאקםענדיגן דעם אז קאפ, זײן ״
 ארבעטער צאיצ די קיצענער, ווערט קאפיטא^יסטן צאיצ די אפצוהאקן. קאפ

 ער־ יענע אין פואקטיש זיך געפינען פראדוציר־׳טיטלען ריזיגע די שטייגט.
 «רםײ. ארבעטער די ארבעטער, מאםן קאנצענטרירט זיינען עם װאו טער
 ער _ ׳^ר שןם קײן גיט שפייצט אונטערנעםונגען יענע פון בא׳^עבאם דער
 -5װעי איבער גוםא״ אונטערנעמונג דער מיט פארנצייך אין גארנישט א איז
 בא־ דעם באזייטיגען אפ,5ק א דעראאנגעז דארף מען באילעבאם. איז ער כער

 פראדוקציע די :ילאגע הארמאנישע א באקומען זיך װעט עס און ?עבאם
אם. פראדוצירענדן דעם פון הענט רי אין זיין װעט  די ארויםטרײבן ק̂י

 געװען איז דאם — ארמײ ארבעטער אן שאפן דערפער. די םון פויערים
 קאנ־ פון װירהונג דער אונטער קאפיטאליזם. פון טראט ערשטער דער בצויז

 ק^ײך באיצעבאטים, קילענערע צא^ די אין קאפיטאיציסטן די צוױשן קורענ׳ז
 אר־ די סצענער. און קי^ענער א?ץ געװארן פאבריקאנטן און קאפיטאיציםטן

גרעםער. א?ץ געװארן איז ארמײ בעטער
 מאנופעקטור־ דער פ^אץ איר אפגעטראטן האט ה״ם־פראדוקציע די

 גע^אזט זיך האט ארבעט פון צעטײאונג דורך װאם דערפאר פראדוקציע
 ניט איז װארשטאט ס^ײנער דער פראפיט. ׳מער רעזולטאטן, בעםערע קריגן
 ריזי־ מיט זיך באנוצט װאס םאבריק גרויםער דער מיט קאנקורירן צו בכח

 פאב- ק^יעע די בייציגער. און שגעאער םחורות פראדוצירט און מאשינען גע
 מיט און פאבריקאנטן, גרויםע די נאך נאכיאגן ניט זיך קאנען ריקאנט׳צעך

 אר־ אװעק גייען פראיצעטאריער׳ איז ם&רװאנחצט «?יין זיי װערן צײט דער
 זיך יהויבט פאבריקאנטן גרויםע די צװישן פאבריקאנט. גרויםן צום בעטן
 גריג־ קאן עם ־ווער מאשינען, בעםערע האט עם יװער רײםעריי. א אן אויך
•קאנקורענץ. דער אין זיגט יענער םחורות, צושטע^ן גער

מענטשן, עטיצעכע פון הענט די אין יןאנצענטרירט װערט דןאפיטאיצ
 די צא^. ריזיגער א זצו בי שטייגט און שטײגט ארבעטער ארמיי די און

 ארבעטער מייציאנען הענט, וױיניגע אין קאנצענטרירט פראדוציר־מיטצען
 װאם געװער דאם אט — פראדוציר־מיטילען, די ארום און דורך פאראײניגט

םאציא׳ציזם. םון טריאומף דעם פאר אוים שמידט קאפיטאיליזם דער
האנט. אין געװער דאם נעטען װאם די אויף טאז קוק א איצט ^אמיר

 שום קײן דערפון ט5,װאי צא? אין בלויז געשטיגן װאילטן ארבעטער די װען
ארויםגעקוטען. ניט טאצ?

 ארכעטער מיליאן דרייםיג האט דײטש^אנד אז פארשטעיצן זיך ?אמיר
 װעצן ארבעטער מייציאן דרייםיג די אויב פאבריקאנטן. טויזנט ויז5ב און

ש םם^גן ש^אפי װ^ט פאבריקאנטן, טויזנט די פון ן5װי ידעם אוי  אר־ אזא י
 װי װײםן מיר קאפיטא^יםטן. די פון מאכט די פארשטארקט באויז מיי
 עפא־ ערשטער דער איז ארמיי פר^עטארישע די אויםגעקו?ט האט עם
 מיר ארמײ. דערש^אגענע יןאאגעדיגע, א געװעז ם׳איז קאפיטא^יזם. םון כע

 פראנצוי־ דער םון צייט דער אין ש׳פעטער, געװען ם׳איז זואם אויך װײםן
אונ־ געגאנגען זיינעז בורזשואזיע די און ארבעטער די רעװאלוציע. זישער
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 װען אז גענלויבט, האבן ארבעטער די ;פאן זעלביגער דער און אײן טער
 אטת, נלייך. און פרײ װערן מענטשן אלע װעלן זיגן, װעט בורזשואזיע די

 פאד- האבן װאם פעדים די רײםן אעעהויבן זיר יהאבן צייט יענער צו שױן
 דער פון ברען םאמע דעם אין ארבעטער. רי ימיט בורזשואזיע די אײניגט

 באבעם׳ן נזיט נלייבע״ די פון ״בונד דער געגרינדעט זיך האט רעװאלוציע
 גע־ שליידער א ארבעטער די האבן בונד ידעפ• אט דורך און שפיץ. דער אן

 גלייכהײט ײיאן ״מיר :לאזונג דעם אריין פנים אין בורזשואזיע דער טאן
שטיבער״. אונזערע פון דעכער רי אונטער נאר פאפיר אויפ׳ז ניט

 פון פירער דעם געטויט בורזשואזיע די האט פאדערונג דער אט פאר
 בורזשואזיע די זיך האט דאמאלט ׳טוין באבעף. גלייכע״, די פון ״בונד דעם

 אפמד די פון געקומען איז װאם פראטעםט, םון שטים דער פאר דערשראקן
 אנצוהאלטן געזוכט כיחות אלע מיט האט בורזשואזיע די ארבעטער. נארטע

 אירע װי זעלביגע די זיינען ארבעטער די פון אינטערעםן די אז אילוזיע, די
אינטערעםן.

 אפגע־ צאל א םון אײנער בלויז געװען אבער איז פאדערונג באבעף׳ם
 נעענדערט גיט דעם דורך איז בילד אלנעימיינע דאם ארויםטריטן. זונדערטע
 און בורזשואזיע, דער נאכגעגאנגען נאך איז קלאם ארבעטער דער געװארן.

 דער מיט דעראבערונגען װ״טערדיגע אירע געמאכט האט בורזשואזיע די
 פראנצױזי־ דער װעז מאמענט, א געװען ם׳איז ארבעטער־קלאם. פון הילףי
 גרונד־געזעץ רעװאלוציאנערן א זייער אויםגעארבעט האט קאנװענט שער

 הארעפאשני- די אויפמערהזאמקײט םך א שיינקט יװאם (קאנםטיטוציע),
 קאן מען פאפיר. אויפ׳ן געבליבן אבער איז גרונד־געזעץ דאזיגער דער קעם.
 ארבע- דעם אױםגענוצט דאימאלט האט בורזשואזיע די אז זאגן, רעכט טיט

 נאר רייכטימער, עקאנאמישע אירע שאםן צו אויוי בלויז ניט טער־קלאם
 די א-יבער אױבערהערשאפט פאליטישע די אױםצוקעמפן אויף טאקע

ארבעטער.

שפעטער, יאר 50 אבער צוריק. יאר 130 מיט לאגע די געװען איז אזא
 רע־ צװייטע א םונאנדערגעפלאקערט פראנקרייך אין זיך האט ,1848 אין

 מיר זעעז ,1848 יפון רעװאלוציע דער צו צו זיך קוקן ימיר װען װאלוציע.
 ערשטער רער אין טאג, ערשטן דעם אין בילד. אנדער אן גאר זיך פאר שוין
 צוזאמען, בורזשואזיע די און ארבעטער די גייען רעװאלוציע דער פון שעה

 טן22 דעם געװען איז דאם פרײהייט. פאר קעניג, געגן זײ גייען אלע —
 זײ־ פעברואר, טן25 דעם ארום, טעג דרײ אין שוין אבער .1848 פעברואר,

 צװישז פאדערונגען. אײגענע רײ א מיט ארויםגעטראטן ארבעטער די נען
 ארבע־ די האבן 1848 פון רעװאלוציע דער און 1789 פון רעװאלוציע דער
 ,1834 ,1832 יארן די (אין אויפשטאגדן ריי א געמאכט פראנקרייך פון טער

 אפגע־ ניט אויך נאך זיך קלאם ארבעטער דער האט 1848 אין און )1839
 אר־ די פאדערונגען. זײנע און פראגראם זײן װעגן חשבון קלארן ׳ק״ן גןבן

 גארנישט איז דאס ארבעט״. םון ״ארגאניזאציע געפאדערט האבן בעטער
אין פראדוציר־מיטלען די איבערלאזן זאל מען װען פארערונג. קלארע קײן
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 אומפאר- פרױואט־אײננטימער צװישן קאנקורענץ די איז ■העגט, פריװאטע
 סיצאר, ם׳איז מעג^עך. נים איז ארבעט פון ארגאגיזאציע קיין און מיידצעך

 אי^ ארבעטער־מאםן די פון העגט די אין מאכט פון איבערגאנג דער אז
 פון ארגאניזאציע צװעקמעםיגער םיםטעמאטישער, דער פאר פארבאדיינג א

 נאך אבער האט ארבעטער־?לאם דער פראצעםן. פראדוהטיװע פון ארבעט,
 מעגלעך, ם׳איז אז געגאויבט האט ער אינטערעםן. זיינע םארשטאנען ניט
 א צו דערשיצאגן זיך געזעצשאפט, קאפיטאיציםטישער דער פון גרעניצן די אין

 ״ארגאניזירן איז געגאויבט האט ער ארבעט. ידורך עקזיסטעגץ געזיכערטער
 איז ארבעטער־קצאם דער ארבעט׳/ אויף ״רעכט דעם אין און ארבעט״

 בורזשו־ דער צו אומצוטרוי מיט דורכגעדרונגען געװען דאמאאט אבער שוין
 צוזאמען ניט פא?ן אינטערעםן זיינע אז געװאוםט, שוין האט ער אזיע.

 שוין האט ארבעטער־קלאם דער בורזשואזיע. דער יפון אינטערעםן די מיט
 פנים נאר בורזשואזיע, דער מיט האנט־אין-האנט ניט קאימןז זיין געםירט

בורזשואזיע. דער נעגן פנים צו

 צו װיכטיג איז ארבעטער־קצאם פון קאמפן די פון געשיכטע דער אין
 ױני־טעג די .1848 ױגי, איז דאם טאמענט. װיכטיגן זײער אײן געדײנסען

 רוםישע די װי קאמונע, פאריזער די צוגעגרײט מאס אזא אין פונקט האבן
 יאר פון אסטאבער־אױםשטאנד דעם צוגעגרײט האט 1905 פון רעװאאוציע

 צופ איז ארבעטער־קלאם דער װען טעג, די זיינען דאם ױגי־טעג, די .1917
ן5א ארויםגעטראטן געשיכטע זײן אין 5מא ערשטן  אוג־ קלאםן אלע געגן ״

 אינטי׳ד פראצעטארישע זײנע פאר קאמוי אין ארויםגעטראטז טערדריקער,
 נאך ארבעטער־קלאס דער האט יאר ביגן5זעי דעם פון פעברואר אין רעםן.

 זיך גופא געזעצשאפט בורזשואזער דער אין קאנען װעט עד אז געגילויבט,
 דורך שױן ער איז ױני אין אבער באדינגונגען. דערטרעג^עכע צו דערשלאגן

 קאמו» איז ארױםצוטרעטן געצװיאונגעז געװען רעװאיאוציע, דער פון גאנג דעם
 דער פאר ,ט א י ר א ט ע ל א ר פ ן ו ם ר ו ט א ט ק י ד דער פאר

 בארי־ די אויף געקעמםט מוטיג האט ער ארבעטער־שלאם. םונ׳ם הערשאםט
 דער־ בורזשואזיע די האט יארן שפעטערדיגע םך א םון משך אין און קאדן,
 חאטש פרא^עטאריאט, דער װען טעג, יענע שוידער און שרעק מיט טאנט
 די אויף שיצאכטן די אויםגעהאלטן <צאנג האט ארגאניזירט, ניט און שװאך

נאריקאדן.

 אין םאריצירן זאיצ ארבעטער־קילאם דער אז נאטיר^עך, געװען ם׳איז
 ם׳האט װאם דערמיט, װיכטיג יאר דאס אבער איז אונז פאר קאימפן. יענע

 זײן צו אױפגעהערט האט ארבעטער־ק^אם דער עפאכע. נייע א אנגעהױבז
 דער אונטערדריקער. אירע פון הערשאפט דער פאר קעמפט װאם מאםע, א

 ארוים־ איז װאם קלאם, אזע^בםטשטענדיגער געװארן איז ארבעטער־קאאם
קאפיטאליזם. פון באגרעבער א פון 5רא דער אין געטראטן
 באװיזן אויך זיך האט ׳קאפיטאליזם, דער באװיזן זיך ם׳האט נאר װי

 צונע־ ם׳איז װען צײט דער אין און סאציאליזם. װעגן ^עגענדע ערשטע די
זיך האט קילאם, ארבעטער דעם פון ארויםטריט ערשטער דער געװאוין גרײט
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 זעלבינע די םאציאליזם. דעם אנגעצייכנט זזאט װאם ראקומענט, א באװיזן
 1848 אין ױני־אויםשטאנד צום גענראכט האבן װאם די װי אומשטענו־!

 װאם פאראייז״, ״קאמוניםטישן ערשטן דעם לעבן צום ארויםגערופן האבן
מאניםעםט״. ״קאמוניםטישן מאר?ם׳עם ארויםגענעבן האט

 א אנגעצײכנט איז ימאר סאמאם פון ביכעלע״ ״גאלדענעם דעם אין
 װענ, ריכטיגן דעם אױף אנװײזן געקאנט ניט אבער האט מאר ציל. שײנער

 װערק מערםטע געהאט האבן חסרון זעלביגן דעם ציל. צום םירן זאל װאם
 דעם באמערקן צו פארפעלט זײ האבן אלע םאציאליםטן. ערשטע די פון

 דורכצו־ בכח איינציגער דער איז װאם קלאס, דעם גראד פראלעטאריאט,
לעבן. אין אידײען םאציאליםטישע די פירן

 ער אונטערדריקט. געװען איז געליטן, טיוי האט ארבעטער־קלאם דער
 גע־ ניט ער האט ציל באשטימטן קיין ארער געקעמםט געװערט זיך האט
 איינ־ געגן אױפגעשטאנען זיינען ארבעטער װען פאלן געװען ם׳זײנען האט.

 װעלכע אויף מאשינען, די צעשמעטערט יהאבן זײ און באלעבאטים, צעלנע
 האבן זײ לאגע. שרעקלעכער זייער פאר שולד די ארױפגעװארפן האבן זײ

 קלארן קײן אבער לעבן, און לײב מיט בראװ, לײדענשאםטלעך, געקעמפט
 לאקענדן א געהאט יא האבן םאציאליםטן די געהאט. ניט דאך זײ האבן ציל

ציל. צום פירן זאל װאם קאמ^ דער גראד געפעלט ם׳האט אבער ענד־ציל,
 באשטײט מאניםעםט״ ״יןאמוניםטישן דעם פון באדײטונג ריזיגע די

 אויםגע־ האט םאציאליזם ציל. צום װעג דעם אן װייזט ער װאם דעם, אין
 עטאפ אומםארמײדלעכער אן געװארן איז ער אוטאפיע, אן זיין צו הערט

 געגעבן האט ״מאניפעסט״ דער מענטשחייט. דער פון אנטװיקלונג דער אין
 אז דעם, װעגן ניט רערט ״מאניפעםט״ דער ריכט־פאדים. א ארבעטער די

 באװײזט, ער :אנדערש עפעם טוט ער זאך. שיינע א איז םאציאליזם דער
זאך. אומפארמײדלעכע אן איז םאציאליזם דער אז

 ״קאמו־ פון װערטער די אפגעקלונגען האבן אנזאג צארנדיגער א װי
 אירע אלץ פאר םריער באשאפט בורזשואזיע ״די :םאניפעםט״ ניסטישן

 א אין זיינען פראלעטאריאט דעם פון זיג דער און מפלה איר באגרעבער.
אוםםארמיידלעך״. מאם גלײכער

קריזיםן עקאנאמישע .6
 ארבעטםלאזינקייט—.1856 איז 1847 פוז קריזיםז די—«רימקײט״. פוז קװאר s איז ״שפע
 ארבעטם־ מא׳פינעז. פוו אנטװיקלונג די—פאפיטאליזם. מיט צוזאמעז אננעהויבן זיד האט

 —ארבעטםלאזע. נײע אוז אינדוסטריעז נײע—דער׳פײנוננ. כראני׳פע א װערט לאזינקײט
ט איז מאשין די—קרײז. פאר׳כשופ׳טער א  דער איז מאיפיז דער ײענז מארקם—שולדינ. ני

 א קריזיס, יעדער—טרעפעניש. בלינדע אוז קאנקורענץ—פראדוקציע. קאפיטאליסטישער
אל געפאר קאפיטאליזם. פאר׳ז םיננ

 ״קאמונים- דעם אין מיר לײענען — קריזים״ עקאנאמישער ״יעדער
 שוין מאםע די בלויז ניט םיםטעמאטיש פארניכטעט—מאניפעםט׳/ טישן

 פראדוקטױוע די פון ט״ל באדײטנדיגן א אויך נאר פראדוקטן, געשאפענע
 גאר זיך װאלט װאם מגפה, א פון געטראםן יװערט געזעלשאפט די כחות.

מגיםח די — עפאכע, ׳היסטארישער אנ׳אנדער אין שכל אוים׳ן געלײגט ניט
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 צו״ א צו געבראכט פלוצים װערט געזעלשאפט די איבערפראדוהציע. פון
בארבארישקײט״. פון שטאנד

 געזעלשאפט קאפיטאליסטישער דער אין קריזים עקאנאמישער דער
 אר־ קאפיטאליםטישער דער אין אז נעדאנק, םוריע׳ם בולט ארויט ברענגט

ליידן. און ארימקײט פון קװאל א — 1אלײ שפע איז דנונג
 אזוי יװייזט װאם קריזיס, עקאנאמישער אן אז נאטירלעך, גאנץ ם׳איז

 ילןפש ז*ל קאפיטאליזם פון װידערשפרוכן אינװײניגםטע די ארוים בולט
 י״אלקם־ די רעװאלוציאניזירן קריזיםן ראל. רעװאלוציאנערע גװאלדינע א

 דעןןאלױ װעגן דרשה בעסטע די װי זיכערקײט, מער ■מיט און גיכער מאםן
ט סאציאליזם. און ציע  פראנקרײך ארומגעכאפט האט װאם קריזיס, דעם טי
 װעגז 1848 פון ױני־טעג די פארבונדען ז״נען ,1847 אין אײראפע און

 שלאכט ערשטע די געװען איז ״דאס אז געשריבן, האט מארקס װעלכע
 דער געזעלשאפט״ מאדערנע די שפאלטן װאם קלאםן, צװײ די צװישן

 דעם ארגאניזירן צו שטוים א װי געדינט האט ,1856 אין קריזים צװײטער
 פון קריזיס דעם אין און לענדער. אײראפעאישע ריי א אין ארבעטער־קלאם

 דא ,־ןןוע מיר װעצכן װעגן אינטערנאציאנאל, ערשטער דער •האט 1866
טעטיגקײט. פרוכטבארע ריזיגע א אנטװיקלט ר״דן, שפעטער

 שװע- װי געזעלשאפט קאפיטאליםטישע די אלץ נאך טרעפן קריזיםן
 אר- און קריזיםן בײצוקומען קאפיטאליסטן די פון פארזוכן אלע מגפות. רע

 ק״ן נעהאט ניט האבן פאראייניגונגען, םארשײדענע דורך יעטםלאזיגקײט
 עפידעמיע אײגנארטיגער אט-דער צו געענטער צוגײז דארפן ■םיר דערפאלנ.

 אט־די אונטערזוכן דארפעז מיר געזעלשאפט. קאפיטאליםטישער דער פון
 ניט פארשטײן צו העלפן אונז װעט דאם קאפיטאליזם. דעם פון קרײנק

 צװישן ׳הערשאםט װעגן שלאכט גרויםע ערשטע ״די ױני־טעג, די בלויז
 אנט־ װייטערדיגע ד* אויך נאר בורזשואזיע״, רער און פראלעטאריאט דעם

ארבעטער־באװעגוגג. דער םון וױקלונג

הא־ וױרשאפט קאפיטאליםטישער דער פון באגינען םאמע ביים שוין
 קאפיטאליזם דער ארבעטלאזע. ארמײ אן אויוי אנגעשטױסן זיך מיר בן

 האט ביםלעכװייז אבער שװערד. און פייער מיט ארמײ יענע באגעגנט האט
 יך פון שולך די ניט איז ארבעטלאזיגקײט אז צוגעגעבן, װעלט גאנצע די

 אדתוגג. ׳הערשנדיגע די נאר איז אומגליק דעם איז שולדיג אז און ארבעט
 א ארויםגעגעבן האט אכטער דער הענרי יװאו ענגלאנד, זעלביגער דער אין

 רעגי־ א האט ארבעטלאזע, די קעפן צו און ריטער מיט שמײםן צו באפעל
 אומגליק ״דער אז צוגעבן, געמוזט שפעטער יאר 300 מיט רונגם־קאמיםיע

 רער אין םילן שטארק אזוי זיך לאזט װאם באשעפטיגוגנ איז כיאנגל פון
 דער איז דערשײנונג שטענדיגע א איז שטילשטאנד, עקאנאמישן םון צײט

 סיבות די באטראכטן לאמיר צײט״ אונזער פוז האנדל אוז אינדוםטריע
קר״נק. כראנישער אט־דער םון

 פרא- מיט זיך באנוצט װאם «זיה, געזעלשאםטלעכע א איז מענטש דער
פי- דעף האט צײטן אור־אלטע די איז אפילו אז װײםן, מיר דוציר־געצײג.
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ט באנוצט זיך שער  האט יעגער דער און םיש, כאפן צו כדי װענדקע s סי
ט באנוצט זיך  אבער פויגא- און חױת נאך געיעג זייז אין בויגן און םײצ סי

 װי פראדוקציע, םאר געצייג די אנטװיי^ט ניט אזױ האט געזע^שאפט סײן
 מען רופט אומזיםט ניט געזעצשאםט. קאפיטא^יםטןשע די געטאן האט דאם

 ערר־ גאנצער דער דאםו*. און עי^עהטריציטעט פון עפאכע די—צײט אונזער
 אי־ ;באנען ^ויפן עס װעצכע איבער באן-^יניעם, מיט צעשטרײפט איז 5קוג

 םאיען בערג די איבער און שיםן, זיכערע גרויםע זיך טראגן ימים די בער
 צו־ װעוץ מאשינען, נייע דערםונדן װערן שעה יעדע טאג, יעדן עראפלאנען.

פראדוציר־געצייג. נײע געטראכט

 װארפט מאשין נייע יעדע מענטשן. פון ארבעט די ארבעט מאשין די
 װעז באשעםטיגונג. זייער פון מענטשן הװדערטער און צענדיציגער ארױם

 גע־ װעבער ארבעטער זיינען יװעבערײ, אין ׳מאשינען אײננעשטעצט ׳מ׳האט
 ארבעטער־יבאװעגונג דער פון געשיכטע די ברויט. אן און אן.ארבעט סצייבן

 אין און ענג^אנד אין װעבער פון אויפשטאנדן ריזיגע פון װײםט
דײטשילאגד.

 װידערהאלט דערנאך זיך האט װעבער, די בא געשען ם׳איז װאם דאם
 ארמײ די פאתרעםערט מאשין נייע יעדע פראדוקציע. פון צװ״גן אלע אין
 נייע מער א?ץ און פארבעםערט, א$ץ װערן מאשינען און ארבעט^זע. פון

^וגכ שטענדיגע די פירט ארום אזוי דערפונדן. װערן ׳מאשינען  פון אנטװי
 פון רעזערוױארמיי דער פון ;ןץאוקם שטענדיגן א צו פראדוציר־געצײג די

ארבעט^אזע. פון ארמיי די .יה. ד ארבעטער,
 פארנעמען צו קינדער און פרויען פאר מעטצעך אויך מאכט מאשין די

 פראדופציע פון ימעטאד קאפיטא^יסטישער דער נןענער. םוז פ^עצער די
 גאנצע די טשפחה. פויערשע אצטע די גרונד צום ביז געמאכט חרוב האט

 צו געצוואונגעז ער האט — קינדער, די מאמע, די טאטן, דעם — משפחה
קאאב. דענעם5גא דעם דינען

 ראא דער װעגן געזאגט םאבריקאנט א האט צוריש זיבעציג יאר א מיט
 באשטײט מאשין דער בײ ארמנטער יעדן פון ארבעט ״די :ימאשין דער פון
 אכטונג נאר דארו» ער ניין, שאפן. עפעם ײן5א ער אז דעם, אין ניט

 טאן. אויך אינגא א קאן דאם אבער ריכטיג. ארבעטן מאשין די אז געבן,
 איך פ^עג פריער הינטערגרונד. אין אפ איצט טרעטן ארבעטער געניטע די

 מאשין, דער דאנק א איצט, מ^אכה. בעל יעדז פאר צערן־אינגלאך פיר האבן
 הונדערט 15 פון ארבעטער דערװאקסענע צא^ די פארקאענערט איך האב
געשטיגן״. באדײטנדיג דערפון זײנען פראפיטן 'מיינע און ,750 אויױ

 זאלז פראחקטן אז דערצו, פירט מאשינעריע פון אנטוױקי^ונג די אמת,
 די סאםן. ברײטע די פאר צוגיינגלעך מער יװערן און שנעלער װערן געשאפן

 באידער־ די פון אנטװיהצונג דער מיט צוזאמען זיך אגטװיקצען אינדוםטריעז
 גע־ האט געזעיצשאפט קאפיטא^יםטישע די אז אמת, אויך ם׳איז פענישן.

 און זײדעם אונזערע װעי^כע װעגן אינדוםטריען, נייע רײ גאנצע א שאפן
מאשינעריע פון אנטװיק^ונג די גע׳יחצום׳ט. ניט אםיצו האבן עאטער־זײדעם
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 םי^יאנען באשעפטיגט װאם מאשיךאיגדוםטריע, ריזעע 8 געשאפן האט
 מעטא^ור־ די «נטװיק^ט זיך האט קאפיטאיליזם אונטער׳ן גראר ארבעטער.

געזע^שאםט. קצפיטא^יםטישער דער אין אינדוםטריע װיכטיגםטע די גיע,
ט םאשין נײ־דערפונדענע יעדע אז געדיעקען, דארף מען נאר ז  איבער ^

 דאזיגע די באשעפטינונג. אן ארבעטער צאל א צײט געװיםער א אויף
 רײ. זייער אויף װארטן און רעזערװ־ארמײ דער אין ארײן טרעטן ארבעטער

 אנטװיק־ אײן אין דאך זיך האילט אינדוםטריע די 5״n הומען, ,וועט רײ זײער
 ארויםװארפן מאשין נייע א װעט ארבעט, געפינען ־וועאן זיי ביז אבער ;?ען
 פאר׳יכשום׳טער א זיך באקומט עם און הענט״. ״איבעריגע גרופע א נאך

 ארוים־ ניט זיך קאן ארבעט^אזע פון רעזערװ־ארמ״ די װעאכעז פון קרייז,
ארדענונג. קאפיטאי^יםטישער דער פון באדינגונגען די אין אנטערן5פ

 אפגעשאצט און פארשטאנען גוט האבן עיצטער־זיידעם אונזערע שויז
 געמײנ־ האבן מענטשן פריטיטױוע די ארבעט. ק^עקטױוער םון װערט די

 די האבן קיינמאיצ אבער מחנות. ׳עונא׳ם דעם געגן געקעמפט דעם־װייז
 ארגאגיזאציע נעזעיצשאפט^עכע די אויםגענוצט ניט טיכטיג אזוי מענטשן

געזעיצשאפט. קאפיטאיליםטישע די געטאן האט דאם װי ארבעט, םון
 איצטיגע די פון טאטעם די װען ׳קאפיטאיציזם, פון באגינען םאמע פון

 הא־ עילעקטריציטעט, און דאמף פון געװאוסט ניט נאך האבן קאפיטא^יםטן
 און ארבעט־פ^אץ ריזיגן אײן אין ארבעטער םך א צוזאטעעעטריבן זיי בען

 ארבעטער. סך א צוױשן פראדוקט אײן איבער ארבעט די א״נגעטײ^ט ה$בן
ט םך א קאפיטאליםטן די אײנגעשפארט האט ארבעט פון צעטייילונג די  צ״

 בגד, גאנצן א אױף מאכט אײנער יעדער װאם שניידער, הונדערט געלט. און
 שנײ- הונדערט זעלביגע די װי קציידער, װײניגער םך א אויפמאכן װעאן
בגד. פון ט״יצ געוױםער א אין ויז5בי םפעציאליזירן זיך יוועיצז זײ װען דער

 די ארגאניזירן פון געביט דעם אויו* אויםבעםערונג נייע יעדע אבער
 צ$<צ א ארױםצעװארפן מעג^עכק״ט א פאברי?אנט ידעם גיט פראדו?ציע,

 אוץ קינדער מיט ארבעטער צאל א נאך פארבײטן און גאם אויפ׳ן ארבעטער
 ארגאניזאציע דער אין אויםבעםערוגגען די — װערטער אנדערע מיט פרויען.

 אין אויםבעםערונגען די װי רעזולטאטז זע^ביגע די צו פירן ארבעט פוז
מאשיגעריע. דער

טעכ־ דער פון אנטװיקלוגג די אז י״נקען, צו טעות א געװען ט5וואי עם
אנג שױן ם׳איז ארבעטער. די שאדן שטענדיג ברענגט פראדוקציע אין ניה  ̂י

ט די אװעס  פאר־ און ימאשינען צעשמעטערט האבן ארבעטער די װען צ״
 טא־ דער אין ניט אז אדבעטער די פאר איז איצט םאבריקן. ברענט

 ״די געזע^טאפט. דער פון ארגאניזאציע דער אין גאר צױה, די שטעקט שין
 אר־ די םארקירצט — ,,״קאפיטאל איז מארקס שר״בט — איציין, מאשין

 פארליינגערט אנװענדונג קאפיטאליםטישער איר אין אבער בעט־שטונדן,
 אבער גרינגער, ארבעט די מאכט אלײן מאשין די ארבעט־שטונדן. די זי

 בא אנשטריינגונג די זי דערפירט פראדוקציע קאפיטאיליםטישער דער אין
דעם פאר זיך מיט שטעצט מאשין די עקםטרעם. צום ביז ארבעט דער
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 פארשקלאפט קאפיטאציזם אונטער׳ן — נאטור, דער איבער זיג מעגטשנ׳ם
 פרא־ דעם רייכער מאכט מאשין די נאטור. דער צו מענטשן דעם אבער זי

 דעם זי פארװאנדילט אנװעגדוננ קאפיטא^יםטישער איר אין אבער דוצירער,
בעטלער״. א אין ארבעטער

 אנטװיק- מאשינען און פאבריקן װאס דעם, אין ניט באשטייט צרה די
 און מענטשן פריװאטע צו בא^אעען זײ װאם דעם, אין נאר ,5שנע זיך ?ען
 ארדנוע דער אונטער קאפיטא^יזם, אונטער׳ן פראדוצירער. ק?אם צום ניט
 ק^יי־ א צו באי^אעען פראדוציר־מיט^ען געזעי^שאפטילעכע ריזיגע די װאו
 דער פון גוטם קײן ארוים ניט ארבעטער די קוסט אײגנטימער, צאא גער

ױ^ונג טו  פרא־ דער אין ארגאניזאציע בעםערער דער פון אוז טע׳כניק און אנ
 הונגער, ארבעטצאזיגקייט, פארגרעסערטע ארוים דערפון קופט עס דו?ציע.

טויט. פריצייטיגער קראגקהײט, ^יידן,

 שטרא־ די װען מאמענטן, אזוינע פון אויר װ״סט קאפיטאציזם דער
 שטראם, מעכטיגן איין אין צונוין* זיך גיםן ארבעטאאזיגקײט פון מע^עך

 גאנצן דעם גרונט ביז׳ן ארונטערצושװיינקען געפאר די זיך אין טראגט װאם
 קאפי־ די װען מאמענטן — געזעצשאפט, ׳קאפיטאציםטישער דער פון בנין

 זיך רופט יװאם מנפה, א פון געטראפן װערט געזעצשאפט טאיליםטישע
קריזים.

 אן באלד ■הויבט אעבן עקאנאמישע דאם און קריזים, א אן קומט עם
 פארמאכט ס׳װערן שמעל׳דאוױונם, די אויםגעילאשן װערן עם אפשטארבן.

 שטראם, ?אכעדעער גאר א געשלאגן נעכטן האט עם װאו דארט, פאבריקן.
 צאל די װערט קריזים פון צײט א אין שטילקייט. טויטע א איצט יהערשט

? ?ריזיםן די זיך נעמען זשע װאנען פון גרוים. אומגעהױער ארבעטצאזע

װער־ פאילגענדע די מיט קאוטםקי ענטפערט םראגע דאזיגער דער אויףי
 מאדערנע די אױף טר״םלען װאם קריזיםן, מאדערנע גרויםע ״די :טער

 רע־ א אליין איז װאם איבער-פראדוקציע, פון רעזולטאט א זיינען מארקן,
 מיט פארבונדען אומפארמײדאעך איז װאם פלאנילאזיגקייט דער פון זולטאט

 װערט עם װאם זין דעם איז איבערפראדוקציע, םחורה־װירטשאפט. דער
 םון מעטאדע יעדער אונטער םארקומען קאן נויטיג, װי ימער פראדוצירט
 װען שאדן קיין בריינגען ניט זיך, פארשטייט יקאן, דאם נאר פראדוקציע.

 ביישפיא, צום אויב, געברויך. אײגענעם זיין פאר ארבעט פראדוצירער דער
 האבן, דארף זי ווי תבואה מער צונױפזאמלען װעט פאמיציע פויערשע א

 אוימגערעטעגיש; פון צײט א אויר באהא^טן איבערגעביציבענע דאם זי װעט
 איבע־ דער פאר פ^אץ קײן זײן ניט שפ״כצערם די אין ם׳װעט אויב און

 ערגסטן אין אדער, ביהמות די קארמענען דערמיט מעז װעט תבואה, ריגער
 םחורה־פראדוקציע. דער מיט עם איז אנדערש גאר ארויםװארפן. — פאצ

 אנדערע. פאר —איינער יעדער נאר זיך, פאר ניט קײנער פראדוצירט דא
 בכלל פראדו?ציע די אבער דארץז. ער װאם א^ץ קויפן מוז איינער יעדער

 רי איז עס גרוים װי טרעפן דארח פראדוצירער יעדער »ז.5פי קיין כיט האט
אנדערער רער פון פראדוצירט. ער װאם םחורות די אויף באדערפעניש
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 זײן פריער פארקויפט ער סײדן זאך, זײז קויםן ניט קיינער דא קאן זײט
סחורה״. אייגענע

״ן אויןי םפעקויצירט און פראדוצירט פאברי?אנט יערער  אייגענער ז
 פרא- סאדערנע ימיט זיך ער באנוצט פראפיטן נאך י^געני^ דער אין ריזיקע.

 $בער סחורות. ■מאסע א אריין מארק איז ארוים װארפט און דוציר־מיטילען
ך עם װי 5שנע אזוי אנטװיק׳צען גיט זיך קאן מארק ״יעו־ טיזי ^ װי ט  יד «נ

ענגעיצם). (פר. אומפארמײדלעך״ איז (קריזים) קאנםליקט א און פראדוקציע,
 קאפיטא- דער עפנט אנטוױקאנג זײז פון גאנג דעם אין אז אמת, ם׳איז

 ערד- פון װינהעאעך אלע אין ארייז דרינגט ער מארקן. נייע אלץ אויף יזם5
 געיעג משוגע׳נעם דעם אין אר״נגעצױגן יװערן לענדער נייע די אבער סוגצ.
 או־ײ א״ן אין האאט פראדוקציע דער פון אנטװיקיצוגג די און פראפיטז נאך

מארק. םון אנטװיקיצונג די בעריאגן

 ענגעילם און מארקם האבן צוריק יאר זיבעציג און עט^עכע מיט נאך
 די פון טבונ א ווי קריזים דעם געשייצדערט מאניפעםט״ ״קאמוניםטישן אין

 פריװאט פון פורעם שמא^ז דעם געגן פראדױןציאנם־כחות םאציאצע ריזיגע
 אנט־ מער נאך זיר פראדוקציאנם־כחות די יהאבן דאמאלם זינט אייגענטום.

 שמעצער. נאך געװארן איז אייגנטום פריװאט פון רעמ^ ראם און װיקצט,
 די און גרויםע די געזינט האבן פאנרי?אנטן די צװישן קאמףז דעם אין

 ארמײ דער אין געװארן אריינגעשיציידערט זיינען ק^ענערע די שטארסע.
 ארבעטער צא^ די פאר^ענערט, זיך ד,אט םאברײןאנטן 5צא די ארבעטער.

 װי אנגעגאנגען איז פראדוקציע דער אין אנארכיע די און געשטיגן, איז
 פאבריקאנטן די פון אפעטיטן זשעדנע די און פילאנ^זיגקײט די פריער.

קריזיםן. צו און איבערפראדו?ציע צו געפירט האבן

ט ואון  העבער איל׳ו ארבעטצאזייגקײט די שרײט קריזים נײעם יעדן מי
 קריזים נײעם יעדן מיט ;ארדגונג מאדערנער דער פון שוידערם די װעגן
 קאפי־ די באטצײט װאם שאטן שװארצער דער געדיכטער אלץ אן זיך רו?ט

 אײע־ — געזעלשאםט בורזשואזע מאדערנע ״די געזעילשאפט. טאליםטישע
 מעכ־ אזוינע באשאםן האט װאם—מאניפעםט׳/ ״קאמוניםטישן איז מיר נען

 כשוףי־מאכער, א צו געגאיכן איז אויםטויש, און פראדוקציע פון מיטילען טיגע
 ער װאם כחות, אונטערערדישע די מיט םפראװען ניט א^ײן זיך קאן װאם
 ,1847 אין געװארן געשריבן זיינען װערטער דאזיגע די «רוםנערופן״. האט
 פראנקרײך אין פריער צעבושעװעט זיך יהאט קריזים עקאנאמישער אן װען
אייראפע. גאנ׳ן אין דערנאך און

קלאם א װי ארויס טרעטן ארבעטער די ג
 פא■ פוז באריק^דז די אויף בורזשואזיע דער מיט ק«םןז דער—.1848 פון טענ ױני די

 צו נעװער מיט ארויסטריט ער׳טטער דער—אויפשטאנד. צום נעבראכט האט װ«ם—ריז.
 בא־ נרויסע די—בורזשואזיע דער נענז פרא?עטאריאט פוז אינטערעםז די פארטײדינז

 דער—1849 פוז ױני־אויפ׳פטאנד ?ײגבירנער?עכער)ל דער—ױנײמענ. די פוז דייטונג
.1848 פוז רעװאלוציע דער צו נעפירט האט 1847 פוז קריזים

 געקומען איז װאם רעװ^וציע, דער אוי^ אפשטעיצן איצט זיך אאמיר
אנגע־ זיך האט נעזאגט, שויז װי רעװא^וציע, די .1847 פון קריזים דעם נאך
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 ׳ארבעטער די האבן גאםן די אין געקעמםט .1848 פעברואר, טן22 דעם הויבן
 בורזשואזיע, די פארכאפט האט מאכט די אבער מאםן, הארעפאשנע די און

 בא־ זיך האט און אמטן ־ מיניםטארן די מיט אייעעטײלט זיך האט װעלכע
 צי באשליםן זאל גרעדונגם^פארזאמלונג די אז אפמאך, דעם מיט רואיגט

 ראםפאיל, האט פעברואר טן24 דעם אבער ניט. צי רעפובליק א ידאה* מען
 נאמען אין רעגירונג, דער װיםן געלאזט ארבעטער, די פון פארטרעטער א

:ארבעטער די פון
רעפובליק, א פראקלאםירט $רער צייט. שעה צװײ אײך גיב ״איך

 שעה צוױי קײן אװעק ניט איז עם און ארונטער״. אײך װארפן מיר אדער
 ״פראנצױ־ אױפשריםט: די אויםגעקלעפט געװען איז װענט אלע אויוי ביז

ברידערלעכקייט״. און גלײכהײט פרייהייט, רעפובליק, זישע
 טן25 דעם פארגעקומען איז געשעעניש אינטערעםאנטע מער א גאך
 צימער, אינ׳ם ארײנגעדרונגען זײנען ארבעטער די פון דעלעגאטן פעברואר.

 ע ל א י צ א ם פארגעלייגט האט און פארזאמלט געװען איז רעיגירונג די װאו
 מיט׳ן ארבעטער דער געװען אויך איז רעלעגאציע דער אין פאדערונגעז.

 גע־ געשיקט איז ער אז מיניםטארן, די דערקלערט האט ער מארש. נאמען
 קלאפ א האט און דרויםן, אין פארזאמלט געװען איז װאם פאלק, פון װארן

 װעגן פעטיציע די איבערגעגעבן האט ער בעת דיל אין ביקם מיט׳ן געטאן
 דא־ (די ארבעט. אויף רעכט דאם פראקלאמירן און ארבעט די ארגאניזירן

 קאפיטל). פריערדיגן א אין געװארן אנאליזירט זיינען פאדערונגען זיגע
 רעגירונג דער צו צוטרוי קײן ניט האט פאלק דאם אז דערקלערט, האט מארש

 ארױםלאזן ניט װעט רעגירוע די ביז ידארטן פון ארוים ניט װעט ער אז און
ארבעט. אויףי רעכט דאם גאראנטירט װאם דעקרעט, א

צייטװיילי־ דער פון פארזיצער דער לאמארטין, צוגעגאנגען איז אים צו
ט געפרואװט האט און רעגירונג גער  שיינע מיט און טאן צערטלעכן א מי

״ן צוריקציען זאל ער מארש׳ן אייגריידן רײד  אבער האט מארש פאדערונג. ז
ך : געענטפערט שארף א״  פארשלע־ צו מיך גיך אזוי .אײנגעבן ניט זיך -װעט ״
 און דורך טרעפט װאס צונג, א דא האב איך פלױדערײ. אייער מיט םערן
 זײן אן האנט דער מיט געטאן קלאפ א האט ער צונג״. פײערדיגער א דורך,
ט מיר ׳װעלן שפראך אנדער ״קײז :פארענדיגט און ביקם  אין באנוצן ני

אייך״. מיט פארהאנדלונגען אונזערע
:דעסרעט פאלגנדיגן דעם ארױםגעגעבן רעגירוניג די האט מארגן אויך

 דורך זיך פארפליכטעט רעפובלי? פראנצויזישער דער פון רעגירונג ״די
ארבעטער. די פון עקזיםטענץ די פארזיכערן צו ארבעט

 מיט לאנד פון בירגער אלע באזארגן צו פליכט די זיך אויוי נעמט ״זי
באשעפטיגונג.

םאראײנען, אין ארגאניזירן זיך דארפן ארבעטער די אז אנערקעגט, ״זי
. ארבעט״ זײער פאר באלוינוגג געהעריגע די רןריגן צו כרי

צוזאג איר דורכגעפירט ניט האט רעגירונג רי אז זיך, םארשטייט עם
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 בא- געקענט ניט דאם האט זי באשעפטיגוניג. מיט ארבעטער די באזארגן צו
 מיט־ מיט און באשעפטיגונג מיט הארעפאשניקעס די באזארגן צו כדי װ״זן.

טיג איז עבן,5י צום לען  און ארדנונג קאפיטאליםטישע די אפצושאפן געװען מי
 און כחות די איבער געװען איז אויפגאבע דאזיגע די םאציאליזם. איינפירן

 פראלעטאריאט רער האט דאך רעגירונג. בורזשואןער דער פון װילן דעם געגן
 דיקטירט האבן ארבעטער די זיג. פון טעג װי טעג יענע באטראכטן געמעגט

װילן. זײער רעגירונג דער

 מיטיצען זיך גענומען און צארן איר פארבאהאלט! האט בורזשואזיע די
 פארבא־ א אנגעהויבן זיך האט עם ארבעטער. די אין זײן נוקם זיך אזוי װי

 נאכ־ כלומרשט האט רעגירונג די אינטריגעס. מיט פול ק»מף, האלטענער
 די געמאכט צונישט זיי זי האט מאל יערן אבער ארבעטער, די געגעבן

 פון ארגאניזירונג די געפאדערט האבן ארבעטער די הנחות. כלומרשט׳דיגע
 גע־ האט זי אײנגעג^עען. דערױו? איז רעגירוגג ידי באשעפטיגוניג. ארבעט,

 פראכטפולע א אװעקגעגעבן קאמיםיע דער האט ארבעט-קאמיםיע, אז שאפן
 געגרינ־ זאלן עם געפאדערט, האבן אדבעטער די ניט. געלט קייז אבער דירה,
 איינגעגאנגען, איז רעגירונג די שעפער. װארשטאטן, נאציאנאלע װערן דעט

 שטראףי־אנ־ מין א בויען גענומען זי האט ארבעט־פלעצער אנשטאט אבער
קאטארגע־הייזער. שטאלטן,

 א אפריל. טן16 דעם םארגעקומען איז געשעעניש אינטערעםאנטע אן
 דארט כדי מארם־פעלד דעם אוי^ פארזאמלט זיך האט ארבעטער צאל ריזיגע

 שגעל־ דער מיט גװארדיע. ניאציאנאלער דער אין •פארטרעטער אױםצוקלײבן
ט  ארבע־ די אז פלאנג, א פארשפרייט פאריז איבער זיך האט בליץ פון ק״
 אויםער־ מיט האט רעגירונג די רעגירונג. די אראפצואװארפן זיך קלייבן טער

 האט און פאריז אין אנהײנגער אירע מאביליזירט שנעלקייט געװײנטלעכער
 געפירט האבן ארבעטעד די פראװינצן. די פון ארמײ די ארויסגעדופן אויך

 אז דערװאוםט, זיך זיי האבן אװנט אין ערשט פרידלעך. פארזאמלונג די
 אויםגעשרײען: מיט דעמאנםטראציעם בורזשואזע פאר קומען שטאט איבער׳ן
םאציאליסטן!״ די מיט נידער ראםפאיל. אלבערט, בלאז, לואי מיט ״נידער

 צױ כדי רעגירוגג דער פאר נויטיג געװען איז פראװאקאציע דאזיגע די
 אר־ פראװינציעלע די אויוי ־וױיל פראװינץ, דער םון סאלדאטן די ריקצורופן

 פאריזער. די אױוי װי פארלאזן מער געקענט רעגירונג די אויך האט טיילן מײ
 צענויפנעזא־ האט זי :אויפטו איר מיט צופרידן געװען איז גורזשואזיע די

ארבעטער. רי געגן באשיצן זי װעט װאם ארמײ אן פאריז אין מעלט

 בור־ די ״גרינדונגם־פארזאמלװג״. די געעפנט זי האט ,סאי טן4 דעם
 הויך רײדן גענומען זי האט מערהײט. ריזיגע א געהאט דארט האט זשואזיע

 דער פון דערקלערט אפן האט מיניםטארן די פון איינער באפעלעריש. און
 צוריקגעקערט זאל ארבעט אז דעם, װעגן בלויז זיך האנרלט ״עס :טריבונע

 זאל ארבעטער די ביי אז ה״םט, דאס באדינגונגען״, פךיערדיגע די צו ווערן
רעװאלוציע. דער אין אויםגעקעםפט האבן זײ װאס דאם, אװעקנעמען טען
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 זייער אויםצואיבן פארזוך א געםאכס ארבעטער די האבן מאי טן15 דעם
 גאםן־דע־ א געמאכט האבן זײ פאר^אמענט. בורזשואזן דעם אוי̂ו דרוק

 פארצאמענט. פון געבײדע דער אין אר״נגעריםן זיך האט װאם מאגסטראציע,
 ז״נעז ארבעטער די פון פירער די טרויעריגער. א געװעז איז םוף דער

 גרינ־ די און צעטדיבן מען האט דעמאנםטראציע די געװארן, ארעםטירט
ארבעטער. די געגן ארויםגעטראטן עגערגיש מער נאר איז דוניגם־פארזאמאונג

 די געגן קאמף אין אװעקגעשטעלט זיך אפן רעגירונג די האט ױני אין
 געצװאונ־ געװען רעגירונג די איז ארבעטער די פון דרוק אונטער׳ן ארבעטער.

 געװען דאם זיינען אמת׳ן דער אין װארשטאטן. נאצי^נאאע עפענען צו גען
 א געפונען פארט דארט האבן ארבעטםצאזע די אבער קאטארנע־הייזער,

ע די אז זינען, אין האבן רארף (מען באשעפטיגוגג. 5שטיק  איז רעװ^וצי
 קריזים). עקאנאמישן אן פון םביבה דער אין פ^רגעקומען צײט גאגצע די

 ארבע־ גרופן גאנצע אז דעקרעט, א ארויםגעגעבן רעגירונג די האט אט און
 רעגי־ די װארשטאטן. נאציאנאצע די פון װערן ארויסגעװארפן זא^ז טער
 אפע־ אן צו ארבעטער די פראװאצירן צו מיטצען איצע מיט געזוכט האט רונג
אנגעהויבן. זיך האט ?אמו» דער און קאמ^. נעם

ן געגאנגען, איז קאמף דער אזוי װי  מארקיעם מיט איבערגעבן מיר װע̂י
 אױםגעקומען איז זיי ברירה. ק״ז געהאט גיט האבן ארבעטער ״די װערטער:

 טן22 דעם קאמו*. אין ארױםצוטרעטן אדער הונגער, פון שטארבן צו אדער
 ערשטע די — אויפשטאגד, גראנדיעזן א מיט געענטפערט זיי האבן ױני

 געזעלשאפט. מאחנרנע די שפאלטן װאם , ?לאםן צװײ די צװישן ש^אכט
 ביאםעםטי־ דער םאר אדער פארניכטוע דער פאר קאמו* א יגעװען איז דאם
 די באהאלטן האט װאם צודעין, דער ארדענונג. בורזשואזער דער םון גוגג

 מיט האבן ארבעטער די װי באװאוםט ם׳איז געװארן. צעריםן איז רעפובאיק,
 און מיטילען *ן אן,5פ «צגעמײנעם אן אז געניאציטעט און מוט מערקװירדיגן

 םיליענ־ דער געגן ארםײ, דער געגן טעג םינףי געקעמפט געװער אן מערםטנם
אנ^ער פאריזער דער געגן גװארדיע, דער אצי  דער געיגן אויר און גװארדיע, נ

 בא־ ס׳איז פראװינץ. דער פון אנגעסומען איז װאם גװארדיע, נאציאנאיצער
 זיך בעםטיאילישקײטן אוסדערהעדטע מיט האט בורזשואזיע די װי װאוםט

 גע־ טויזנט דריי אייבער דערשאםן האט און טױט־שרעק, איר פאר באיצוינט
פאנגענע״.

 די אומגעקומען. ז״נען קעמפער די און געקעמפט האבן ארבעטער די
 געשטיצט. ניט זיי האט קײנער קאמ^. דעם אין ײן5א< געװעז זיינען ארבעטער

 חדשים 4 גאנצע די זײנען װאם דארף, און שטאט פון מאםן הארעפאשנע די
 םאר־ איצט זײ האבן ארבעטער, די מיט געגאעען רעװאיצוציע דער זינט

 מערקװירדע־ די םון אײנע געגעבן האט ארבעטער־קלאם דער אבער צאזט.
 אלערצײ מיט ארמײ די זיך געגן האבנדיג אכטן.5ש< שטארקםטע און סטע

 פינףז אויםגעהאלטן דאך װ»םן, אן כםעט ארבעטער, די האבן װאפן, מינים
באריקאדן. די אוי^ טענ
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 אןיםין דאכטן זיך קען עס װי באדייטונג גרעםערע s האבן טעג ױני די
 :1789 אין געהאנד^ט האבן ארבעטער די אזוי װי געדײנקען מיר קוה. ערשטן

״ בורזשואזיע, דער הינטער ■נעגאנגען זיינען זײ  אונטער געקעמפט האבן ז
 עם פארנעפצט װי אוםקאאר, װי װײםן מיר פירערשאפט. און פאגעז אירע

 אין «רויםגעשט^ט האבן ארבעטער די װאס פאדערונגען, די געװען זײנען
 אר־ פון ״ארגאניזירונג די ארבעט״, אויף־ רעכט ״דאס — 1848 פון אנהויב

 גאנצן דעם םון ענדערונג אן •פארגעקומען איז גופא שלאכטז די איז בעט.
 געװארן באלויכטן איז אדבעט און קאפיטאא צװישן באציאונג די ביצד.
פ^קם־אויפשטאנד. פון אם5פ העיצן מיט׳ן

 -רע ראזיגער דער פון זין טיפן דעם ארוים בריינגען מיר אײדער אבער
 וןא רעפוב^יק. דער װעגן װערטער עטצעכע זאגן נ#ך מיר דארפן װאצוציע,

 פא^יטי־ א װי רעפובציק, די אז אויםגעדאכט, ארבעטער די זיך האט 1848
 גאראנ־ װאם אינסטיטוציע, היי^יגע א עפעם גופא זיך אין איז פארם, שע

 דער געװארן געמאכט איז 1848 אין אײנעם. יעדן צו ׳גערעכטיגק״ט טירט
 רע־ בורזשואזער דער פון עצם דעם אױפצודעקן פארזוך ערנםטער ערשטער
 מאדערנע ״די : מארקס קארצ זאגט מאניפעםט״ ״קאמוניםטישן אין פוב^י?.

 דעם פון אויםפיר־קאמיטעט דער װי זאך אנדער קיין ניט איז מ^וכה־ימאכט
 גע־ ניט רעפובציק, בורזשואזער דעמאקראטישער א אין קאאם״. בורזשואזן

 גאנצע די געהערט פרייהייט, און פאיצלו װעגן װערטער שיינע אצע אויף קוקט
 אינטע־ די דינט רעגירונגם־אפאראט גאנצער דער און בורזשואזיע דער מאכט
 רעגירונג די װי אן נעמט מעז װאם דאם קילאם. הערשנדיגן דעם פון רעםן

 ״אויםפיר־ דער אמתין דער אין איז קצאםן, ע5א פון פאיצק, גאנצן דעם פון
 שטים־ אאגעמיינער ״דורך הערשט װאם בורזשואזיע״, דער פון קאמיטעט

(ענגע^ם). רעכט״.

 ברי־ ״די :טעג ױני די פון סוף דעם באשריבן האט מארקם אזוי װי אט
 צװיי־ דעם עקספלואטירט אײנער װאם קלאםן, געגנערישע די םון דער^יכקײט

 בוכשטאבז גרויסע מיט און פעברואר אין געװארן פראקיצאמירט איז טען,
 אין אבער טורטע, יעדער אוין* פאריז, גאנץ איבער געװארן אױםגעשריבן

 אנדער קײן ניט דאם איז אויםדרוק פראזאאישן געפוצטן ניט אמת׳ן, איר
 א פארם, שױדעריצעכםטער איר אין בירגער־?ריג א בירגער־קריג, װי זאך

 געפלא־ האט ברידער׳לעכקײט אט־די קאפיטאל. און ארבעט צװישן מ^חמה
̂ע פאר קערט  דער װען ױני, טן25 פון אװנט דעם אין פאריז פון פענצטער אי
 צײט דער אין באלױכטן און באפוצט געװען איז בורזשואזיע דער פון פאריז

 אויםגעגאנגען איז געברענט, האט פראלעטאריאט דעם פון פאריז דער װען
װײגעשרײען״. מיט און וט5ב מיט

 ברירער־ סײן ניטא איז עם אז באװיזן, עם, הײםט האבן, טעג ױני די
 רעפובי^יק בורזשואזע די אז ארדענונג, קאפיטאיציםטישער דער אין ילעכקייט

 בור־ דער צװישן אנטאגאניזם דעם מאםקירן צו אויף אויםרײד אן ב^ויז איז
 דעמאצט געװינט, בורזשואזיע די אויב פראיצעטאריאט. דעם און זשואזיע

מעגטשהײט. דער צו װיי פר^עטאריאט, צום װײ איז
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געזעא־ קאפיטאליםטישע די אז באװיזן, האט 1847 פון קריזים דער
 צום ארױם רופט זי װאם כחות, די מיט םפראװען ניט אאיין זיד סען שאפט

 דעם גיבן קאפיטאציםטן די פון הענט די אין פראדוציר־מיט^ען די אז ;עבן5<
 זײ־ עם ריכטייג װי באװיזן האט קריזיס דער ציידז. נאר גציק קיין ניט פא?ק

 ארדע־ בורזשואזע ״די אז מאניפעםט״, ״קאמוניםטישן פון װערטער די נען
 איר אין יװערן רײכטימער אלע האלטן קענעז צו אויף ענג צו איז נונג

 אוייפגע־ שוין ס׳איז אז באװיזן, האבן 1848 פון געשעענישן די באשאפן״.
 אילע די צעשטערן פונדאמענט צום ביז קענען װעט װאם קצאס, דער שטאנען

געזעלשאפט. נייע א אױפבױען און פארמען וױדערשפרעבלעכע

 איז װאם אם,5ק נייעם דעם םון באדײטונג די םארשטיין צו כרי
 נויטיג איז קאפיטאאיזם, געגן קאמח אין ארויסגעטראטן זעאבםטשטענדיג

 ױני די אין .1848 יפון אויפשטאנד דעם נאך מאמענט א םארצ״כענען צו
 װי שונאים. זיינע אצע געגן אלײן געשטאנען פראלעטאריאט דער איז טעג
 מאםן הארעפאשנע די האבן געװארן צעשאאגן איז ארבעטער־קלאס דער נאר
 אז דערפי^ט, האבן זיי באדױערן. צו אנגעהױבן דאם דארח און שטאט פון
 אנ־ זיך האבן זײ הענט. זייערע אין מאכט די פארכאפט האבן באנקירן די

 ארום, יאר א אין פונקט און באנקירן די געגן קאמו* א צו גרײטן געהויבן
 דער דעמאנםטראציע. באװאםנטע א געמאכט אאיין זיי האבן 1849 ױני אין

 מיט אפגעגאנגען איז ער מאכטלאז, געװען אבער שוין איז ארבעטער־סצאם
 א װי מער ניט געװען זיינעז 1849 פוז געשעענישן די .1848 אין בצוט

 א?ע מיט רעװאילוציע די דערשטיקט האט רעאקציע די קאמעדיע. א פארם,
 קאראיק דער װאם דערמיט, עם זיך האט געענדיגט און דערגרײכונגען אירע

פראנקרײך. פון דעםפאט דער געװארן איז נאפאלעאן
T

 זאגט )1849 און 1848 פון געשענישן, צװיי דאזיגע די פארגאייבנדיג
 אויפשטאנד אן פארגעקומעז איז ,1848 ױני, טן22 דעם ״אויב טארקם:

 פארגעקומעז ,1849 ױני, טן3 דעם איז פראלעטאריאט, רעװאאוציאנערז פון
 צװײ די פון יעדער ^ײנבירנערטום. דעמאקראטישן דעם פון אױפשטאנד אן

 איז װאם קלאם, דעם פון אױםדרוק קיצאםישער א געװען איז אױפשטאנדן
שטאנד׳/ דעם םון טרעגער דער געיװען  גע־ זיינען 1848 פון טעג ױני די אויפ

 און ענערגיע מיט 5פו ארבעטער־קאאם, ױנגן ידעם פון אויםדרוק דער װען
 קיציינ־ דעם םון אױםדרוק אן געװען אויפשטאנד דער איז 1849 אין וױצן.

אונטערגאנג. צו פאר׳משפט אים האט געשיכטע די װאם קאאם, בירגער^עכן

 ״װאם מאניפעםט״, ״האמוניםטישן אין טיר לײענען קצאםן״, ע5אי ״םון
 פראלעטא־ דער בלויז שטרעבט בורזשואזיע, דער געגן ארוים איצט טרעטן
 פראצעטארי־ ״דער װײטער: און איבערקערעגיש״. גרינדלעכער א צו ריאט

אם נידעריגסטער דער אט,  און דערהויבן זיך קען געזע^שאפט, דער םון ה̂י
 מאדער־ דער פון איבערבוי גרינדלעכן א דורך נאר רוקז דעם אױםנא״כן זיך
געזעצשאפט״. נער

רעװאאוציע די באװיזן האט װערטער דאזיגע די פון אמת גרויםן דעם
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 פרא־ םראנצויזישער דער איז רעװאלוציע דער םון גא:ג דעם דורך .1848 םון
 גרינד־ דעם פאר קאמח אין אריינצוטרעטן געצװאונגען געװןע לעטאריאט

 םארערונגען נעפלדיגע םון ארט דעם געזעלשאפט. דער םון איבערבױ לעכן
פראלעטאריאט. פון דיקטאטור דער עאר קאמף דער פארנומען האט

מאסקע די ארונטער רײסט מארקם .8
 ווא- ם״— קאפיטאל נענז קאםף אידײאישז יעם איז “״קאפיטאל מארקם׳עם פה ראל די

ע די גענוםעז זיד האבז נעז  — רויב פוז פארם נייע די מער־װערט,— ? סאיאנטקעם ריזיג
 םשאר■—ארבעטער־הלאם םוז ראל דער װענז םארקם—לוידארבעט. אוז פריװאט־אײננטום

ע א טיזם, üii: א?געס “״רםיזם8םע דעם פון סום רער—רעכט. ׳פטים אלנעמיעעם װענז אילוזיעס—ברעז. רעװאלוציאנעח מיט באװענונג ריזיג
ת די נאד ארבעטער־באװענונג די מ  נריר•—?ענדער אלע 1אי אויפ׳פװאונג—.1848 פוו םפ

 •פאליטישער—םטאטוטן די צו ארײנפיר מארקם׳עם—אינטערנאציאנאל. ערשטז פון דונג
 אינ• פוז טוער גענז פארפאלנוננעז—באקונח. בלאנקי, פרודאז,—געננער. זיעע אוז קאםן־

 — אינטערנאציאנאיל ער׳עטז דעם םוז ״ארםענאל״ דער אוז ״ארמיי״ די—טערנאציאנאל.-
 שונא׳ם 1אי נע׳פליידערט שפיז ״א—אויפנעטאז. האט אעטערנאציאנאל ערשטער דער וואם

צװײטן װענז אנזאנ דער אוז אינטערנאציאנאל ער׳טטז פוז סוף דער—מחנות״.

גע־ איז פראלעטאריאט פון דיקטאטור דער פאר קעמפן פון אידייע די
 גלויז ניט שטארק אבער איז קאפיטאל באריקאדן. די אױף געװארן בארן
 ױני- דעם אונטערדריקט דערמיט האט ער װאם שפיזן, און ביקםן די מיט

 הער־ זיין פארטיידיגט ער װאם דעם, אין באשטײט כח זײן—אויפשטאנד
 הויפט־שטיצע די נאר. פארמאגט ער װאם מיטלען, ע א א: טמי שאםט

 יםודות דאזיגע די לוין־ארבעט. און פרױואט־א״גנטום איז קאפיטאל פון
 לערער דעם פון פארטײדיגט װערן געזעלשאפט קאפיטאליסםישער דער פון
 דער איז זשורנאליםט דעם אונױוערזיטעט, אין פראפעםאר דעם שול, אין

 צו אזוי װי וױיםט קאפיטאל קאבינעט. זייז אין געלערנטן דעם צײטונג,
 זיינע פאר ליטעראטור פילמם, טעאטער, מיט קוגםט־װערק, מיט זיך באנוצן
 גענוג ניט איז קאפיטאל פון הערשאפט די ארונטערצואװארפן כדי צװעקן.

 מאםן הארעפאשנע די כדי שלאכט־ליניע. דער אויף בלויז קאמח א פירן צו
 אויך צוצוגרייטן זיך זיי פאר נויטיג איז קאפיטאליזם רעם איבער זיגן זאלן
םראנט. אירײאישן דעם אויף

פארשטא־ גוט זײער האבן ארבעטער־קלאם דעם פון לערער נרויםע די
 קאפיטאל. םון מאכט אידייאישער דער געגן קאמף פון װיכטיגקייט די נען
״  געװאוםט, האבן זיי לאגע. דער װעגן חשבון ?אארן א אפגעגעבן זיך האבן ז
 מא־ ברײטע די פון מחות די באהערשט נעדאנק בורזשואזער דער זמן כיצ אז

 עם װעצכן אן האמה, לאנגן ערנםטן, דעם װעגן חיצומ׳ען ניט מען קען םען,
\>v\ א אין געשריבן מאניפעםט״, ״קאמוניםטישער דער זיג. קײן זיין ניט 

 ילערער די װעלכער יגאך אטאלע, ערשטע די בלויז איז שפראך, פייערדיגער
 װײ די באמבארדירן גרינדלעך אנגעהויבן ערשט האבן ארבעטער־קלאם םון

 מארקם האבן קאמף דאזיגן דעם אין קאפיטאל. םון פאזיציעם םענשאםטלעכע
 א אנטװיקלט מיטקעמפער, און תלמידים זײערע מיט צוזאמען עגגעלם, און

 םאר־ די אוי^ געקוקט ניט אויפהער, אז געארבעט האבן זיי ענערגיע. ריזיגע
קאפיטאליסטישע די מצד אויםשטײן געמוזט האבן זיי װאם פאלגונגען,
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 קא־ דער םון געטריבן אנד,5 צו לאנד1 פון געוואנדערט האבן זיי משרתים.
 רער־ צו אויפגעהערט ניט האבן זײ אבער זשאנדארמעריע, פיטאיליםטישער

שונא. יגעניטן און פ^ינהן דעם ?ילעפ שװערע ^אנגען

ט אוגז האבן װערק גרויםע םך א  די ענגעלם. און מארקם איבערגע^ז
 װי װערק יענע פון אויך איצט נאך זיך יצערנען ילענדער ע5א םון ארבעטער

 באזונדער א םארנעמט װערק דאזיגע די צװישן זי.גן. צו און קעמפן צו אזױ
.1867 יאר אין ארוים איז װאם ״קאפיטאל״, מארקם׳עס ארט

 האט מאר?ם D$n דעם, אין באשטייט בוך דאזיגן דעם פון קראפט די
 פארדעקן װאם מאנטלען, פארביגע און שייגע אילע ארונטערגעריםן דארט

חת די  האט ״?אפיטאיל״ זײן אין עקספילואטאציע. בורזשואזער רער םון םו
 ערשטער דער פון געשיכטע די אויפגעדעקט װעילט גאנצער דער פאר טארקם

 דאזיגע די םון הװאילן די אז באװיזן, האט ער רײכטיטער; םון ^גזאמאונג
 פארשקילאפן, פון פויערים, די רויבן און פי^ינדערן פון שטאמען דייכטיטער

 זילבער און גאלר די אין הארעפאשניקעם באגראבן ^עבעדיג אומבר״נגען,
 פויע־ בארויבטע די פארװאנדיצען פון — ענחלעך, און, אמעריקע פון מײנם

לױן־שקילאפן.’ אין רים

 פעםט־ ״קאפיטאצ״ זײן אין מארקם האט ק<לארקײט מערקויױרדיגער מיט
 א װירטשאפט, •קאפיטאציםטישער דער פון הוייפט־שטראם דעם געשטעילט

 םחורות. פארשפרײטן און פראתצירן מיט זיך פארנעמט װאם װירטשאפט,
 מא־ די איז צייטן, םריערדעע די פון װירטשאפט דער מיט קאנטראםט אין

 איז ?וין־ארבעט ארבעט. געדונגענער אויױ באגרינדעט •װירטשאפט דערנע
 פויערים די ז״נען זײט איין פון Dì$n דורבדעם, נאר מעטלעך געװארן אבער

 פרא־ םון געצײג די זײנען זייט צװייטער דער פון און געװארן באראבעװעט
פאפיטאיליםטן. די פון הענט די איז געװארן קאנצענטרירט דוקציע

 ויךארבעט5 און פראדוקציע פון מיטילען די איבער אײגנטום פריװאט
 אר־ פון באזיצער אומפערזעסלעכן אן אין ארבעטער די פארװאנדלט האבן

 דאזיגע די אבער םחורה. א אין פארװאנדאט אויך װערט װאם בעטם־קראפט,
 אנדער ם׳איז װעילכע װי אגע5 ערגערער אן אין זיך געםינט םחורה ילעבעדיגע

 א בילױז אוים קאפיטא^יםט דער צ$*לט םחורה דאזיגער דער םאר םחורה.
 דורך געשאםן האט ארבעטער דער ׳װאם פראדוקט, דעם פון טייל קילײנעם

 ארבע־ דעם אוים צאילט קאפיטאיליםט דער װאם לוין,1 דעם פאר ארבעט. זײן
 פאדערט ער קאפיטאיליםט, דעם פאר מער שאפן צו אים פון ער םאדערט טער,

 זײן אוין* ט ר ע ו ר־ו ע מ א ארבעטער דעם םון ארוים הרייגט ער און
 פרא־ א<לע פון קװאיל דער דאם איז מער־װערט ניט־באצאילטע דאזיגע די ?וין.
 קאפיטאליםטן ידי װאם דעם דורך ?אפיטאיליםטן. די פון איינקונפטן און פיטן

 אר־ די באשאפט שאפט, ארבעטער דער װאם מער־װערט, די זיך פאר נעמען
 קאפי־ צאיל קאיינער א פאר אוצרות ריזיגע הארעפאשני?עם מאםן פון בעט

פריװאט־אײגנטימער. טאיליםטן

געװען איז געזעלשאםט קאפיטאיליםטישער דער םון באגינען בײם שוין
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 דער איז ארבעט און רײכטימער אצע פון מוטער די איז נאטור די אז קצאר,
 ב^ויז קרינט רייבטימער, אצע ■פון באשאםער דער פראצעטאריער, דער פאטער.

 הלס נישטיגן דעם פרינט — באיפאםן, האט ער װאם דערםון, חצק הצײנעם א
 מאשינען די םון באצעבאם דער אבער ארבעט־צױן. זיין ־פון פארם דער אין
 די םון חצק גרעסטן רעם קריגט פראדוציר־מיטצעז, די פון פאבריפן, און

 מער־ די קריגט ער װײצ מגשאפן, האט ארבעטער דער װאם רײכטיםער,
װערט.

 און פרױואט־א״ננטום האבן ?אפיטאציזם דער דארח טא?ע דערויף און
 ארבעט־ ניט־באצאצטער דער מיט באנוצן זיך קענען זאצ ער אז צױךארבעט,

ארבעטער. דעם םון פראפט
פארװאנ־ און געװארן באראבעװעט זיינען פויערים די װאם דורכדעם

 פאר פונדאמענט דער געװארן געצײגט איז צוין־שפצאפן, אין כעװארן דעצט
רײכטימער. אנגעראבעװעטע די םארכרעםערן

םון הױפט־סיטצ דאס איז מער־װערט די ארויםדריקן רײכטימער. געזאמצטע
דעם, אין באשטייט ״קאפיטאצ״ פון פארדיגםט אומשטערבצעכער דער

 דערקצערוע װיםנשאפטצעך־באגרינדעטע ריכטיגע, א געגעבן האט ער װאם
 באװיזן נופא דערמיט און ארדענונג קאפיטאציםטישער הערשנדיגער דער םון
קאפיטאציזם. פון אונטערגאע ידעם פון אומפארמיידצעכקײט די

 געדאנפ סארקם׳עם צױט אז ד״נקען, צו טעות א געװען אבער װאצט עם
 און בעםער האט מארקם גראד פארשװינדן. אציין קאפיטאציזם דער װעט

 ארגא־ דעם פון באדייטונג און ראצ די דערקצערט איז עם װער װי קצארער
 געשיכ־ די שטודירן פון גרונד דעם אויר ארבעטער־קצאם פון קאמן? ניזירטן

 רי איז גװאצד־מאכט אז באװיזן, מארקם האט מענטשהייט דער פון טע
 פאר־ ניט דארף גװאצד־מאכט אבער געזעצשאפט. נייער יעדער פון הייב־אם
 ק^אפ. גוט־געפצאנטן זעצבםטשטענדיגן, איין פון זין דעם אין װערן שטאנען

 רעװאצד אומגעדוצדינע םך א געטראגן זיך האבן געדאנהען אזעצכע טיט
 גוט־ארגאניזיר־ א דורך קען, מעז אז פארגעשטעצט, זיך האבן װאם ציאנערן,

 הערשאפט די ארונטערװארפן אטאסע געצונגעכער א און םארשװערװג טער
 אומזיניגקײט און נאאיװיטעט די אויפגעדעקט האט מארקם קאפיטאצ. פון
 א-יז זיגן צו כדי אז געצערנט, האט ער פצענער. םארשװערערישע אזוינע פון

טיג  ארבע־ די קאנםאצירירן און פאראײנינן זאצ װאם קאמח, צאנגער א טי
קצאס. הערשנדן פון ראצ ידער צו צוגרײטן זײ און טער

אנ־ דער בצויז געװען איז מאניפעםט״ ״סאמוניםטישער דער װי פונקט
 באטראכטן מען דארח אזוי קאפיטאצ, געגן קאמף אידייאישן דעם פון הויב

 דער פון אנטוױקצונג דער פאר אויםגאנג־פונקט דעם װי בצויז ױני־טעג די
ארבעטער־באװעגונג.

 פאר אויך צענדער ר״ א אין עקזיסטירט האבן ארגאניזאציעס ארבעטער
ד פאראיינען פראפעםיא:עצע די זײנען אומעטום װי מער ױני־טעג. די  (י

 ארבעטער־ארגאניזא־ די האבן דארט ענגצאנד. איז פארשפרייט געװען גיאנם)
טן19 פון אנהויב אין יארהונדערט. טן18 דעם אין נאר אניגעהויבן זיך ציעם
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 לענ־ אנדערע און םראנתרייך ענונלאנד, פון ארבעטער די האבן יארהונדערט
 איגטע־ זײערע פארטײדיגן צו כדי ארגאגיזירן צו זיך פיארזוכן געטאכט רעד,

 ארגאניזירן, צו זיך ארבעטער־קלאם דעם מצד פארזוכן אלע די םון רעםן.
 אויפ־ באזונדער פארדינט ,1848 יאר דעם פאר געװארן געמאכט זיינען װאם

 ״טשאר־ ינאמען אונטערין באקאנט איז װאם קאפיטל, דער מערקזאמקייט
טיזם״.

איבערצײגט, זיך דערפארוע ביטערער פון האבן ׳ארבעטער ענגלישע די
 די פון פארטײדיגער שטענדיגער א איז פארלאמענט בורזשואזרע דער אז

 פון הילו* דער מיט אז געדאנק, א «רױםגעסוםען איז זײ בײ באלעבאטים.
 ז״ע־ דינען צו פארלאמענט דעם צװינגען זײ קענען שטים־רעכט אלגעמיינער

 די און רעכט״, םון ״כארטי א געװארן אויםגעארבעט םיאיז אינטערעםן. רע
כארטיע. דאזיגע די פארוױרקלעכן צו פארנומען זיך האבן ארבעטער

 געװען איז דאם .1873 יאר צום יגעהערט טשארטיזם פון אנהויב דער
 זיך האבן קריזים דעם פון קרבנות די און קריזים, עקאנאמישן פון יאר דער

 בא־ די טשארטיםטן. די םון לאזונגען ?עמםערישע די אױף א^גערופן הײם
 די אין צענדליגער, די אין שנעלקייט. מורא׳ריגער מיט געשטיגן איז װענונג

 ליכט בײם פארזאמלט ארבעטער זיך האבן טױזנטער די אין און הונדערטער
 שבועה םייערלעכע א געגעבן זיך האבן און באװאםנט זיך האבז פאקעלן, פון
לאגע. זײער פארבעםערן צו אויוי לעמפן צו

 הערשאפט די אז םארשטאנען, ניט דעטאלט נאך האבן ארבעטער די
 דראטן, שטעכיגע פון צוימען אלערליי מיט ארומגערינגלט איז קאפיטאל פון

 רעמאלס נאך זיך האבן זײ בדעכן. ניט שטים־צעטלעך מיט זיי קעז מעז װאס
 אלגעמיינע די פארװאנדלען קענען װעט קאפיטאל אז פארגעשטעלט, ניט

 מאםךבאטײ־ די אבער מאםן. רי אונטעדריקן צו מיטל א אין שטימרעכט
 דאזיגע די האט באװעגונג טשארטיםטישער דער אין ארבעטער די פון ליגונג

 אר־ םון באװעגונג אמת־רעװאלוציאנערער אן אין פארװאנדלט באװעגונג
 נעהערט זיך האבן טשארטיםטן די פון מיטינגען די אויוי בעטער־?לאם.
 אײנעם אױן» ארבעטער. די פון אינטערעםן די אין רעדעם אנטשלאםענע

 רערקלערט: אײער נאמען מיט׳ן ארבעטער אן וזאט מיטינגען אזוינע פון
 און זעלביגע, די אומעטום זײנען ארבעטער־קלאס דעם פון אינטערעםן ״די
 פאראײנינן זיך ארבעטער די װילן איצט אז זען, װעלן אונטערדריקטע די

קראפט״. גיט פאחאײניגונג מאכט, גיט ־װיםן אומעטום.

 אנ־ איז באװעגונג די װארצלען. טיפע געשלאגן האט טשאדטיזם דער
 די באקעמפן צו גענומען זיך האבן קאפיטאליםטן ענכלישע די געגאניגען.

 :מיטלען אויםגעפרואװטע זייערע מיט באנוצט זיך האבן זײ באװעגונג.
 פון יאר דאס—,1848 יאר דאס פראװאקאציע. און פאראט גוואלדמאכט,

 טשארטיזם. פון יאר לעצטער דער געװען איז — שטראם, רעװאלוציאנערן
 ארבעטער־ די און אטאקע, אין אריבער איז און געזיגט האט רעאקציע די

 אין נעװארן פארטריבן איז — פארבלוטינט, און צעקלאפט — באװעגונג,
צאנג. אויף ניט אבער לעכער. אונטערערדישע
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 דער אין שטייצשטאנד דער און רעאקציע די האט 1848 יאר דעם נאך
 יארן. זעכציגםטע די ארום ביז אייראפע איז געהערשט ארבעטער־באװעגוע

 אויפ־ נײע רייע א און אויפשװאוע נ״ער א אנגעהויבן זיך האט ט5דעמא
 פאגם־ םון געװארן באםרײט פויערים די זיעען רוםלאנר אין טרייםילונגען.

 געװאח רוםילאנד איז ארום אזוי ,1861 אין פארגעקומען איז דאם טשיזנע.
 זיך האט אמעריקע אין ילעגדער. קאפיטאיציםטישע משפחה רער אין גריד א

 אוגטער׳ן טיי׳ציװייז געװארן געפירט איז װאם בירנער׳רןריג, דער אנגעהויבז
ג נ ו  זיך האט םלחמה דאזיגע די שק^פעריי. םון נעגערן די באפרײען יפון ^ז

 אמעריקע פאר און געװארן, אפגעשאפט איז שקלאפערײ .1884 אין געענדיגט
 -פראנ־ די אנטװיקאונג. קאפיטא^יםטישער פון װעגן נייע געעפגט זיך האט

 ׳טװ;־ די פון זיך צו ?ומען אנגעהויבן האבן ארבעטער ענגאישע און צויזישע
 איז דייטש^אגד איז .1848 יאר דעם נאך געקומען זײנען װאם מפ^ות, רע

 אין פאדטײ. ארבעטער אן גרינדן װעגן קאמן* פאר׳עקשנ׳טער א אנגעגאנגען
 ױ,־ש דער אינטערנאציאנאא, ערשטער דער געװארן געבארן איז םביבה אזא
.1847 יאר פון האמװםיטז״, םון ״פאראײן דעם םון

 טאעכער5װע5א דער בעת *#גדאז״ אין פארזאמ^ט זיך האבן 1864 אין
 ארבע־ ענג^ישע און פראנצױזישע דײטשע, פון פארטרעטער אויםשטעילונג,

 פו:־ דעם גע^ייגט פארזאמ^ונג געמײנשאפטלעכער א אױױ האבן װאם טער,
 װאס שטױס, דירעקטער דער פארבאנד. אינטערנאציאנא^ן דעם פון דאמעגט

 געװען איז אינטערנאציאנא^ ערשטן דעם פון גרינדונג דער צו געפירט האט
 פון געװארן אונטערדריקט ברוטא^ איז װאם פויאן, אין אויפשטאנד דער

.1863 אין צאריזם, רוםישן

 גרינדונגם־ די פארפאםן צו גורצ מארקםיעס אויף» אויםגעפאאן ם׳איז
 האט מא־קם פארבאנד. ארבעטער ן5אינטערנאצי$נא דעם פאר דערהאערונג

םטאטוטן־פראיעקט. צום ארײנפיר דעם געשריבן אויך
 געבן דא אים װעצן מיר און דאקומענט אינטעיעםאנטער אן איז דאם
אינגאנצן.

באטראכט, אין ״נעמעגדיג
 די פון זאך די ז״ן דארף ארבעטער־הצאם דעם פון באפרײאונג די ״אז
 ארבעטער די ידארפן באפרייאונג זייער פאר קעמפנדיג אז ;אלײן ארבעטער

 רעכט גאייכע אײנצושטעאן נאר פריװיצעגיעם, נייע שאפן צו ניט שטרעבן
;קי^אםךהערשאפט יעדע פארניכטן און אלעמען פאר פליכטן און

 באזיצעד צום ארבעטער דעם פון אונטערטעניגק״ט עקאנאמישע די אז
 פונדאמענטאילע די איז יצעבז, פון ן5<ןװא די ה. ד. פראדוציר־מיטלען, די פון

 ארענד נעזעאשאפטאעכער ײ5ער5א שק^אפערײ, מינים אצע פון אודזיאך
אפהעגגיגקײט. פאליטישער און פארטעמפטקייט גײםטיגער קײט,

 ארבעטער־קילאם דעם פון באפרייאונג עקאנאמישע די איז דעריבער ״אז
 מיטצ א װי דינען דארח באװעגונג פא^יטישע יעדע װאם ,5צי< גרויםער א

;דערצו
איצט ביז זיינען צי? דאזיגן דעם צו דערגדייכן צו שטרעבונגע! א^ע ״אז
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 צװי׳טן סאלידאריטעט קיין געווען גיט ס׳איז װאם דערפאר, ונגען5גע ניט
 עס װײא דערפאר און לאנד יעדן אין םאכן פארשײדענע פון ארבעטער די

 םארשײדענע םון אריבעטער די צװישן בונד ירידערלעכער א געפעלט האט
;^ענדער

 נא־ אדער צאקאלע קײן ניט איז ארבעטער די פון באפרייאונג די ״אז
ע ארום כאפט װאם אזא םאציאצע, א נאר אויפגאבע, ציאנאלע  יצענדער, א̂י

 װערן געצײזט סען יוואם און געזעאשאפט, מאדערנע די עקזיםטירט עם װאו
 מיטארבעטער־ טעארעטישער און פראקטישער געגענזײטיגער דורך ויז5בי

;ענדער5< פארטגעשריטענע מערהײט דער פון שאפט

 ארבעטער די צװישן אויףי װידער איצט לעבט װאם סאװעגונג, די ״אז
 האפענונגען, נײע װעקט אײראפע, פון ^ענדער ׳אינדוםטריע^ע מער די פון
 און טעות׳ן אלטע די געגן װארנונג םײעראעכע א צײט זעאביגער דער צו גיט

 אפגעזונדערטע דערװײיל די םון פאראייניטנג א צו שטרעבן צו צװינגט
כחות;

ק^מיטעט, דעם פון מיטגאידער אונטערגעשריבענע די האבן ״דעריבער
 מארטינס םענט אין פארזאמלונג דער פון געװארן אויםגעקיציבן איז װאם
 מיטילען נויטינע די אנגענומען ,1864 םעפטעמבער, טן28 דעם אאנד^ן, האיל,
ארבעטער. פון פארבאנד אינטערנאציאנאלן אן גרינדן צו אויףי

 אזוי פאדבאנד, אינטערנאציאנא^ער דאזיגער דער אז דערקיצערן, זיי
 אין אן זיך שציםן װאם פערזאנען, אײנצ^נע און געזעיצשאפטן איצע װי גוט
 דעם פאר עטיק און גערעכטיג?ײט אמת, אנערקענען װעיצן פארבאנד, דעם

 ראםע, םון איונטערשייד אן מענטשן אלע צו באציאונגען זייערע םון באדן
נאצי^כא^יטעט, און רע-ציגיע

 םון רעכט די צו זיך דערשלאגן צו חוב זייער פאר עם באטראכטן ״זײ
 זיינע נאך <זומט טאם מענטשן, יעדן פאר בצויז ניט בירגער און מענטש
 יכ־5פ< אן רעכט קיין ניטא ם׳איז רעכט, *ן פיציכטן קײן ניטא ס׳איז פיציכטן.

טען.
 םטאטוטן די צוזאמענגעשטעלט עם זײ האבן גייםט דאזיגן דעם ״אין

פארבאנד״. אעטערנאציאנאיצן דעם םון

 אינטער־ ערשטער רער צי^ א פאר װאם ק^אר, איז דאקומענט דעם פון
 אפגע־ דער צו םוןז א מאכן געדארפט האט ער פארפאלגט. האט נאציאניאצ

שן און זונדערטקייט שעני  און גרופן ארבעטער פארשיידענע אין ב^נדז

 געװעז ס׳איז פדיער. פון טעות׳ן די דערמאנט אר5ק׳ האט מארקם גרופקעם.
 (דער טשארטיזם דעם אין באמערקט מיר האבן אייניגע טעות׳ן. אזוינע גענוג

 די אין און איבלען) םאציאלע פון רעטוניג א אין װי שטים־רעכט אין גיצויבז
 נאך געװען םיאיז ארבעט״). די ״ארגאניזירן צו פאדערוננ (די ױני־טעג
 נאך האט בודזשואזיע די דײנקען. אין םײ און האנרצונג אין סײ טעות׳ז,

 אר־ פארטגעשריטענע מער די ו5אפיי מאכט אידײאישער איר אין געהא^טן
שן פון אייניגקייט בעטער. ער־ די נעװען איז דאם — געדאנק, פר^עטארי
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 איז דײנקען םון אייניגקייט די אינטערנאציאנא?. דעם םון אויפגאבע שטע
האנו^וע. פון אײניגקײט דער פאר נויטיג געװען

 אין מאר?ם, ױאס חידוש׳ן, אםשר זיך װעט ארבעטער מאדערנער דער
ט זיך האט מענטשן, צװישן באציאונגען פון פארמו^ירונכ זײן  באנוצטימי

 װאם װערטער — ״עטיק״, ״גערעכטיגקײט״, ״אמת״, װי װערטאעך אזוי-גע
 ^יינבירנער^עכע םענטימענטאיצע די פון הארצן צום נאענט אזוי זײנען

 ר^זא װי אוים, זיך צײכענען שריפטן מארקם׳עם אז װייםן, מיר פר״דיגער.
 א פ,־ן טויט^עכק״ט און שארפק״ט דער ״מיט באםערקט, האט ?וקסעמבורג

 מארקם האט דא אז ק^אר, איז עס נאר קאינגיצ״. שטאצענעם ב^ישטשענדיגן
 גערעכנט זיך האט ער װײא װערטער, ״װייכע״ אזוינע באנוצט אומיםטן

 דער אין געהערשט דעמא^ט נאך האבן װאם שטימונגען, און אידייען די מיט
םביבה. ארבעטער

 צוזא- פינף אינגאנצן געהאט האט אינטערנאציאנא^ ערשטער דער
 אין פארבראכט ער האט לעבן קורצן זײז קאנפערענצן. צװײ און מענפארן

 פראגראם אײנהײטיצעכע אן אויםצוארבעטן אױױ קאמו» אננעשטריינגטן אן
 ארבעטער־ די קאמף צום אױפצואװעקן אויף און פיארטײ ארבעטער אן פון

^ענדער. ע5א אין מאסן
 איבער קיצארקײט צו דערשלאגן צו זיך געװען איז ץ5א פאר שװערער

 דער פון מאכט די ׳ארבעטער־ק^אם. פון קאמף פאציטישן פון פראגע רער
 געװען נאך איז ארבעטער־-קי^אם דער שטארק, צו געװען נאך איז מרזשואזיע

 זא^ ארבעטער די פאר מאנט גאגצער דער װעגן אידײע די אז שװאך, צו
 גרוים געהאט האבן פראנקרײך אין «יטגעפייל. מיט װערן אויםגענומען באלד

 אזוי װי פלענער געמאכט האט ערשטער דער בליאנקי. און פרודאן דערפאמ
 קאאפעראטיװן' פון היצף דער מיט שטיאערהײט בורזשואזיע די בײצוקומען

 דער פאר נאך אויפגעדעקט מארקס האט דצות אידײאישן זײן באנקן. און
 האט, ב^אגקי, צװייטער, דער אינטערנאציאנא^. ערשטן דעם פון גרעדונג

 צו איז פלאנטער רער םארשװערונגען. םון כשוף־קראפט דער אין ויבט5געגי
 אויםגעקומען איז איגטערנאציאגאל דעם אז גרוים, אזוי געװען צייט יענער

 אומפארמײד־ און גױטיגקייט די באװייזן צו אויח ענערגיע סך א פטר׳ען צו
אײגנטום. פרױואט אפצושאפן אעכסײט

 איז אנהײננער זײנע און פרודאן פון אידייען עכע5ײנביריגער5ק די מיט
 גע־ איז ערגער געװארן. פארטיג שנעל גאר אינטערנאציאנא^ ערשטער דער
 געװאלט נישט האבן און רעװאצוציע געפרײדיגט האנן װאם ׳די מיט װען

 דעם פאר דעראבערוניג מאכט פא?יטישער פון יאון קאמח פאציטישן פון װיםן
 רוםי־ דער געװען איז נרופע דאזיגער דער םון פירער דער ארבעטער־ק^אם.

 -א& יד אין אפרוף אן געפונען האבן איד״ען זײגע באהונין. אנארכיםט שער
 שוואך צו געװען נאך איז ארבעטער־קצאם דער יװאו לענרער, געשטאנענטטע

שן פאר ארבעטער־פארטײ אן אפן צו אויף טי ^י קאמף. פ
 אינטערנאציאנאצ דעם געשטערט ניט האבן שטר״טז אינער^עכע די

דער אונטער עקשנות. גרויס מיט פראגראם אנגעצייכנטע די דורכצופירן
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 דער זיך האט טעטעקײט פרוכטיגער און ׳טטורעמדיגער זיין פון װירקונג
פארטײ. ארבעטער אינטערנאציאנאלער אן אין ארגאניזירט «רבעטער־^אם

 אינטער־ םון פאדערונג א געהערט מיר האבן טשארטיםטן די בײ שױן
 אינטערנאציא־ ערשטער דער ארבעטער. פון םא^ידאריטעט נאציאנאיצער

 םא־ אזא שאםען צו אויםגאבע הויפט זיין םאר געשטעילט זיך האט 5נא
 און עםטרײך צװישן ט^חמה רי אױםגעבראכן ם׳האט װען לידאריטעט.

 ארבע־ די גערופן אינטערנאציאנאיצ ערשטער דער האט ,1866 איז פרײםן
 ארום׳ יאר צװיי אין ^ענדער. בײדע פון דעספאטן די געגן קאמח צום טער
 אין אינטערנאציאנאל, ערשטן פון קאנגרעם דריטער דער האט ,1868 אין

ג פויצן אנ ^  רע־ םאציאיצע די בלויז אז דערקצערט, פראגראם זײן מיט איינ
ס^חמות. אלע צו םוח א ימאכן װעט װא?וציע

 סך א אויםגעשפינט זיך האבן אינטערנאציאנאצ ערשטן דעם ארום
 גע־ דאזיגן דעם אױףי געםצײםט שונאים די זיך האבן םפעציעיצ ^עגענדעם.

 אר־ גאנצע א םארסאגט אינטערנאציאנאל רער אז געזאגט, האבן זיי ביט.
 זאכן. אזעלכע נאן־ און אױפריים־שטאםן און געװער מיט ארםענא^ן מײ,
 רעאקציע די פאראײנינן :קצאר געװען איז קצאנגעז אזוינע פון ציא דער
 ארגאניזא־ ארבעטער אינטערנאציאנאיצער ױנגער רער געגן קאמןז דעם אין

 װיר־ זייער געהאט האבן מםירות דאזיגע רי אז זיך, פארשטײט עם ציע.
 ערשטן דעם פארפאלגן אגגעהויבן רעאקציע די האט זײטן ע5א פון קונג.

 אפגע־ ניט אבער האט דאם טוער. אגגעזעעגע זיינע אוז אינטערנאציאנאיצ
 ארםע־ אן געהאט האט ער אינטערנאציאנא■?. פון טעטיגק״ט די שטע^ט

 אר־ ״די אנגערופן האט קאמונע ■פאריזער די װאם אידײען, נײע די — נאיל,
רעװאאוציע״. םאציא^ער דער פון טיאעריע

 יןומענדיכז דעם אין ריידן ימיר׳ז װעאכער װעגן קאמונע, פאריזער די
 אר־ פראנצויזישן פאר׳ן ביצויז ניט פראבע ערנסטע אן געװען איז קאפיטל,

 םעק־ פאריזער די אינטערנאציאגא^. ערשטן פאר׳ן אויך נאר אם,5<ן בעטער
 דער אין ראיצ װיכטיגע א גאר געשפייצט האט אינטערנאציאנאצ דעם פון ציע

 מאכטצאז געװען איז אינטערנאציאנאיצ דער איער קאמונע. דער פון צייט
 געקאגט ניט ו5אפי< האט ער אײראפע. אין רעװא^וציע די םארשפרײטן צו

רעװאאוציע. דער פאר שטיצע סמשות׳דיגע קײן פארזיכערן

 שטוים א געגעבן זזאט אינטערנאציאנאצ ערשטן דעם פון מאכט די
 זיך אזוי װי װעג ריכטיגן א אנגעװיזן אים האט ער ארבעטער־ק^אם, דעם

 רעװאצוציע םאציאלער דער פון טריאומוז דעם פאר אבער ארגאניזירן. צו
 קעמ־ זײן האבן זאל ^אנד יעדן אין ארבעטער־קלאם דער אז נויטיג׳ איז

 פאראײגעט זיין זאלן מאםךארגאניזאציעם די אז און מאםךקראםט םערישע
 װערז דורכגעפירט געקאנט ניט נאך האט דאס פארבאנד. מעכטיגן א״ן אין
אינטערנאציאנאצ. ערשטן פון צײט דער אין

 דער םאר טריאומף א כעװען איז קאמונע פאריזער דער איבער זיג דער
דער צו איבערצוגײן געװען נויטינ איז עם װעלט. גאנצער דער פון רעאקציע
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 מאםן־ארגאניזא־ גאציאגאצע איז ארבעטער־קצאם רעם פון ארגאניזירונג
 דאזעע די אין אינטערנאציאנאצ. ערשטן פון אנוױיזונגען די צויט ציעם,

 געביצי־ ניט מער אינטערנאציאנאצ ערשטן דעם פאר שױן איז באדינגונגען
 דער פון דורכפאצ דעם נאך אנטוישונג/גז די יהאבן נאך דערצו ארט. קײן בען

 אינ־ דעם אין װידערשפרוכן אינערצעכע די פארשארפט שטארק הא-מונע
 (דער צעפאצן. זיך איז אינטערנאציאנאצ ערשטער דער גופא. טערנאציאנאצ

 צו כדי גםיםה די אעעהאצטן יאר עטצעכע נאך האט יגא5םי אנארכיםטישער
טויט). ^מיאום׳ן א -מיט שטארבן
 ניט זיך גיי אבער זײנען אינטערנאציאנאצ ערשטן דעם פון פירער די
 אויפ־ שװערע ז״ער דורכגעפירט האבן זיי אז געװאוםט, האבן זײ געפאצן.

 פונדאמענט דעם אװעקגעצייגט האט אינטערנאציאנאצ ערשטער דער גאבע.
 דעם אנצופירן כדי ארבעטער־יקצאם. פון קאמח אינטערנאציאנאצעז דעם פון

 אינטערנא־ ערשטער דעד און אונטן. פון בויען צו געװען נויטיג איז קאמ^
 אויפ־ ם׳װעט אז זיכערקייט, די אויםגעדריקט שטארמגנדיג יהאט ציאנאצ

 םאציאצים־ רי םון בונד א זיין װעט יװאם אינטערנאציאנאצ נײער א שטײן
צענדער. פארשײדענע פון פארטײען טישע

,1889 אין געװארן געגרינדעט איז אינטערנאציאנאצ נײער דער װען
 פון באדײטונג און ראצ די כאראקטעריזירט אזו ציבקנעכט וױצהעצכו האט
:אינטערנאציאנאצ ערשטן דעם

 נאצאגערונג א אדער שצאכט א בעת צייטן, אצטע די אין װי ״פונקט
 אין שפיזן זײערע געשציידערט רייען פארערשטע די אין קעמפער די האבן

 <ןרי- מאםע די צװינגען צו כדי פעםטונג, זייט יענער פון שונא, פון ר״ען די
 אינטערנאציא־ דער האט אזוי װאפן, געװארפענע די נאך נאכצוגײען גער

 געטאן שציידער א אינטערנאציאנאצ), (ערשטער פארבאנד ארבעטער אצער
 אין פאראוים, װייט באפרײאוננס־קאמף אינטערנאציאנאצן פון שפיז די

 פעם־ קאפיטאציםטישער דער פון מיטן דעם אין אדמײ, דער פון מיטן דעם
 צױ כדי פאראוים אין געטאן רים א זיך האט פראצעטאריאט דער און טונג.

 פארכאפן און ארמיי שונא׳ם דעם צעטרײבן צו שפיז, די ריקצוברײעען
פעםטונגען. שונא׳ם דעם

 האט פארבאנד ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער װאם ״רערמיט
 גע־ קצאר האט הױפט־ציצ, דעם צענדער אצע פון ארבעטער די אנגעװיזן

 דורכ־ ער ■האט דערמיט קאמף», געםײנשאפטצעכן םון נויטיגקײט די טאכט
 איז ער געשטארבן. ניט איז אינטעמאציאנאצ דער אױפגאבע. זײן געפירט

 בא־ די אין באװעגונג ארבעטער מעכטיגער דער אין געװארן װידערגעבוירז
 בא־ ארבעטער דער איז צעבן צו אויף ניט הערט ער און צענדער זונדערע
 פון באשעפעניש א איז קאנגרעס איצטיגער דער אונז. אין צעבט ער ■װעגונג.

פאדבאנר״. ארבעטער אינטערנאציאנאצ דעש

קאמונע פאריזער רי .9
 «:טװא ניט זיד ילאזז ארבעטער די—רעפוב^יש. א װידער פראנקרײד—םפ?ות. נאד מפטת
 פוז רענירוננ ״א קאמונע. דער װענז מארקס—קאמונע. דער םוז טעות עו״גטער דער—פענען.

ט5נעפע ם׳האט אבער רייף׳ געװעז איז ארבעטער־קלאם דער—׳טלאםערס״. אוז אײנביגדער
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 דיקטא־—קאםונע. פאריזער דער װענן עננעלם אוז מארקס—ארבעטער־קלאם. פוז פארטײ א
 און מלוכה־מאכט—פארמולירט. דאם האבז עננלם אוז מארקם װי פראלעטאריאט, םוז טור

װענ. ריכטינן אוים׳ז געשטעלט זיר האנ& קאטונע פאריזער די—ארבעטער־קלאם. דער

שיצײנינ־ דער װאם דערמיט געענדיגט זיך האט 1848 פון שטורעם דער
 באזיגט האט װאס ערשטן, רעם נאפאילעאן פון פלעמעניק א נאפאלעאז, קער

 דער פון פרעזירענט דער געװארן איז רעװאלוציע, םראנצויזישע גרויםע די
 אנ־ דער בצויז געװען איז פרעזידענט־פאםט רער רעפובליק. םראנצױזישער

 געשטרעבט האט הולטאי דורכגעטריבענער אט־דער ■קאריערע. זײן פון הויב
ארי די בלויז ניט קריגן צו און אימפעראטאר װערן צו  בארימ־ זײן פון ג̂י

 רייכטימער די איבער קאנטרא^ ׳םולשטענדיגן דעם אויך נ$ר םעטער, טען
מלוכיח. דער םון

 פון ״בונד דעם געגרעדעט ער האט צי^ זײן צו זיך רערשלאגן צו כדי
 דוברא־ האט בונד דאזיגן דעם םון מוםטער דעם ױט5( דעצעמבער״. צענטן

 מו־ און נאראדא״ רוםקאװא ״םאױז שװארצ׳מאה׳דען דעם געגרעדעט װין
 דעם פאראקטעריזירט האט ימארקם באנדעם). םאשיםטישע זײנע םא^יגי
 א פאהברעכער, און זשו^יקעם פון געזע^שאםט געהײמע ״א װי בונד דאזיגן

 דאזיגער דער אבער ננבה״. און פראםטיטוציע אומארדנונג, פון געזעאשאפט
 צי אויו* נאפאלעאן האחציק דעם פאר גענוג םוצשטענדיג געװעז איז בונד
 גע־ איז נאפאצעאן פרעזידענט דער און אימפעראטאר, םון קרויז די קריגן
םראנסרײך. םון דעםפאט אומבאגרעניצטער רער װארן

אומגעשטערט. כמעט געהערשט נאפאיצעאן האט יארן ערשטע די
 צו קומען אנגעהױבן פראנסרייך פארשטיקטע די האט ביםצעכװײז אבער

 ארבעטער־ פראנצױזישע די אױפגעילעבט זזאט ערשטן עם5א צום זיך.
 האט זי <װאם קלעפ, שװערע די פון חגרחאאט זיך האט װעצכע באװענונג,

 םך א האט אינטערנאציאנאיצ ערשטער דער טעג. ־ ױאי די אין געתראגן
ארבעטער־באװענוננ. רער םון דערװאכונג דער געהא^פן

 די אז געדײנקענדיג װאק^ען. אנגעהויבן זיך האט טראן נאפאלעאכ׳ם
 מי^יטערישע פון גלאריע דער אין באשטאנעז איז םעטער זײן פון מאכט

 א פארפירן צו אזוי װי דעם, װעגן טראכטן צו אנגעהויבן ער האט זיגן,
מאכט. זײן פארשטאר?ן צו אויףי מילחמה

פדאיק־ מיט מצחמה א צו ׳געשטרעבט יצײדנשאפטצעך האט פרייםן
 געשטרעבט האט ביםמארס, א״זערנער דער פרייםן, םון קאנציצער דער יייך.

 דאם דערגרײכן צו און מלוכה גרויםער א איז ד״טשלאנד פאױװאגדלען צו
 ׳מצחמת צו געגרײט טיכטיג זיך האט ביםמארדן בצוט. און אייזן דורך

 װערן פראװאצירט זאיצ םראנקרײך אז געגעבן, איכטונג אבער האט ער
 יװענדקע דער אויףז כאפן געיצאזט זיך האט נאפאלעאן מלחמה. די אנצוהויבן

 דערקלערט 1870 ױאי טן19 דעם האט און ביםמארק כיטרען דעם פון
פרײסן. געגן מ^חמה

 דרום־ די פון שטיצע דער מיט באזארגט באצייטנם זיך האט פרײםן
 פראכטפוא געװען איז ארמיי פרײםישע די טעריטאריעם. גערמאנישע
1866 אין עםטרײך איבער זיג דעם פון באםאיגלט געװען איז ארגאניזירט,
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 םראנסרײד געגן מצחטה די מאן. 380,000 גאנצע םארמאגט ה*ט און
 די אדמײ. ׳פרייסישער דער פאר מארש טריאומפאצער א געװען איז

 טאכטצאזיגקײט און פויצקײט גאנצע די ארױםגעבראכט האט מציחמה דאזיגע
 קאמאנדע דער אונטער יאר צװאנציג פארבראכט האט יװאס םראנשרײך״ פון
 געציטן האט ארמײ פראנצויזישע די באנדע. נאפאצעאנישער דער םון

 םעדאן, בײ מפצה דער נאך םעפטעמבער, ערשטן דעם און מפצה נאך מפצה
געםאנגענער. א װי פרייםן די צו ארייעעפאצן אציין נאפאצעאן איז

פאצקס־ די צװישן אומצופרידניהייט די םארגרעסערט האבן מפצות די
 האט יװאם טראפן, צעצטער דער געװען איז םעדאן םראנקרײך. פון מאםן

 דעם פאצק. פראנצויזישן דעם פון געדוצד פון בעכער דעם איבערגעפיצט
 פראנק־ און געװארן אומגעװארפן טראן נאפאצעאנ׳ם איז סעפטעמבער טן4

 דעם אין רעפובציק. א פאר געװארן דערקצערט מאל דריטן צום איז רייך
 די פארכאפן צו צוגעגרייט געװען גיט ארבעטער־מאםן די זײנען מאמענט

 נאך איז ארבעטער־באװעגונג פראנצויזישע די הענט. זײערע אין מאכט
 קאמןז שטענדיגן א געפירט האבן װאם גרופן, צעברעקצטע פון באשטאנען

 די געװען איז גרופע קאמפאקטע און ארגאניזירטע בעםטע די זיך. צוױשן
 ׳עװאך צו געװען איז זי אבער אינטערנאציאנאצ. ערשטן פון םעהציע

 ארבעטער־ דעם פאר מאכט די םארכאפן צו אויף צאצ אין קציין צו און
 בורזשואזע זעצביגע די פון הענט די אין »רײנגעםאצז איז מא׳כט די יןצאם.
 און 1848 אין ארבעטער־באװעגונג די צעשמעטערט האבן יװאם גרופן,
דעצעטבער״. טן10 פון ״בונד נאפאצעאנ׳ם בייקומען געקאנט ניט האבן װאם

 נײע אצץ געציטן ארמײ פראנצױזישע די האט שצאבטפעצד אויפ׳ן
 און צאגע צרה׳דיגער א איז געװען איז רעגירונג בורזשואזע די און מפצות

 זיך האבן ארבעטער־מאםן די טאן. געקאנט ניט גארנישט פא?טיש האט
 דער םון פדאקצאמירונג דער פאר רייף געװארן איז צאגע די געטאן. ריר א

קאמונע. פאריזער
גע־ האט רעגירונג נײער דער מיט טאםן די פוז אומצופרידנהײט די

 נאציאנאצער דער איז אױםדרוק רעװאצוציאנערז ערנםטן אן קר^גן
 שצום־אפמאך א געשצאםן גיך אויף האט רעגירונג קצאגעדיגע די גװארדיע.

 ערנסט. װערן צו אנגעהויבן האט הײם דער אין צאגע די װײצ פרייםן, מיט
 אנדערע און ארבעטער פון מערםטן באשטאנען איז גװארדיע גאציאנאצע די

 הויפט דער זיך האט ׳1871 מערץ, טן17 דעם עצעטענטן. הארעפאשנע
 אן ימיט באפעצקערונג דער צו געװענדט טיער, רעגירונג, נײער דער פון

 גװאר־ נאציאנאלער דער אין עצעמענטן ״פארברעכערישע״ די געגז אויפרוף
 דער פון אנטװאפנונג די אנטװאפענען. געצאזט ניט זיך יהאבז װאם דיע,

 קאנאנען די טאנ. יענעם פאריזומען געזאצט האט גװארדיע נאציאנאלער
 ארבע־ די און ארבעטער־קװארטאצן, די פון װערן ארויםגעפירט געזאצט האבן
אמוניציע. און ביקםן זייערע אפגעבן געזאצט האבן טער

 אנטװאפענען צו באפעצ דער געװירקט. ניט אבער האט אויפרוף דער
צװישן פארברידערונג א מיט געענדיגט זיך האט נװארדיע נאציאכאצע די
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«נטװאםענען. געקומען זײ זיינען װאם םאלדאטז, די און ארבעטער די
 דער׳הרג׳עט דערביי זײנען אפיצירן און גענעראלז פארהאםטע צאל א

 קאמף אפענעם אין געשטעלט זיך האנן פאריז פון ארבעטער די געװארן.
רעגירונג. בורזשואזער דער געגן

 ״איז—טארקם, שרייבט—מערץ״ טן18 דעם פון םרימארגן דעם ״אין
לעגן ״זאל :אויםגעשרייען רונערדיגע פון געװארן אויפגעװעקט פאריז

 גע־ שט־^לץ שוין האט פאריז פון שטאט־ראט דעם איבער קאמונע״. די
ארבעטער־רעװאלוציע״. דער פון םימבאל דער פאן, רויטע די פלאטערט
אומשטערב־ זייז אין ? קאמונע פאריזער די *ט געווען איז זשע װאם

 פאלן דעם נאך באלד געשריבן פראנקרייך, אין ״בירגער־קריג״ װערק לעד
 די סיט פראגע דער אויף געענטפערט מארקם האט קאמונע, דער פון

:װערטער פאלגנדיגע

 פאר־ די קאםוגע, פאריזער דער פון אויםטייטשונגען פארשיידענע ״די
 געװען איז זי אז באװייזן, אויםגעדריקט, האט זי װאם איגטערעםן, שיידענע

 רעגי־ אנדערע די יװען צײט דער אין רעגירונגם־יפארם, בויגעװדיגע גאנץ א
 איז סוד דער אונטערדריקעריש. עצם אין געװען זײנען איר ביז רונגען

 פון רעגירונג א געװען עצם אין איז קאמונע רי װאם דעם, אין באשטאנען
 און פראדוצירנדן דעם צװישן קאמףי פון רעזולטאט א ארבעטער־קלאס,
 װעל־ »ין פארם, פאליטישע געזוכטע לאנג די אט קלאם, עקספלואטירנו־!

ארבעטער״. די פון באםרײאונג די פארקומען געקענט ם׳װאלט כער
 רער פון קאטיטעט צענטראלער דער גענומען מאכט די האט צוערשט
 מין א געװען ארנאניזאציע זײן לויט איז װעלכער גװארדיע, נאציאנאלער

 זײן •אין קליינבירגער. און ארבעטער באװאפנטע פון דעפוטאטן פון ראט
:געשריבן ראט דאזיגער דער האט מאניפעסט

 די פון םארראט און טפלות די זעענדיג פראלעטאריער, פאריזער ״די
 װען שעה די געשלאגן ם׳האט «ז פארשטאנען, האבן קלאםן, הערשנדיגע

 די הענט אייגענע די אין נעמען און לאנד דאס ראטעװען אצייז דארפן זײ
״ ענינים. געזעלשאפטלעכע די מיט פארװאלטונג  םארשטאנען, האבן ז

 אוסבאשטרײטבארע דאס געהערט זײ אז חוב, דעד אט ליגט זײ אויף אז
 רעגירונגם־ די נעמען און לעבז אייגענעם םון הערשער די װערן צו רעכט
הענט״. זייערע איז מאכט

 אדבעטער־קלאם דער אבער איז באדױערן צום !װערטער שטאלצע
 די אין רעגירונג די נעמען טאסע זאל ער אז דערצו, צוגעגרײט געװען גיט

 זיך האט רעגירונג טיער׳ם אינטערעםן. זײנע אין פירן זי און הענט אײגענע
 ם׳האט פאריז. לענן װערםאל, אין אכטלאםן איז און טויט אויף דערשראיזן

 נאציאנאלער דער דיקטירט האט אלײן געשיכטע די אז געדאכט, זיך
או נאיכיאגן זיך זאל זי גװארדיע  און שונא געשלאגענעם מאראליש דעם נ

 דעם אנשטאט אינגאנצן. ■גאר מאכט זיין צעקלאפן פיזיש, דערשלאגן אים
 װאלן ארגאניזירן מיט פארנומען גאר צענטראל־קאמיטעט דער זיך האט

די קלאםן. הערשענדע די מיט פשרה א װעגן טרוימענדיג קאמונע, דער אין
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 אויםגע־ זיך, פאר׳טטײט האט, רענירונג בורז׳פואזע דערפארענע און ביטדע
 בריינ־ צו אויף צייט נויטיגע די געװאונען און װאק^ונגען דאזיגע די נוצט

רייען. דעמארציציזירטע אירע ארדנונג אין גען
 װען טאג דעם קאמונע דער פון ׳הענט די אין צריבער איז סאכט די

 ארדנונג אין ברײנגען גענוטען ־שוין האבז װערםצ^ קיין אנטילאפענע די
 רעװא־ דעם אױף אטאקע אן צו גרייטן גענומען ׳פוין זיך און רייען זײערע

 טריאומף דעם פון טעג ערשטע די אין איז צרום אזוי פאריז. ^וציאערן
 דאך דורכפא^ן. איר געװארן אנגעצייכנט שויז קאמונע פאריזער דער פון

 פון פרא^עטאריער די פאר חדשים. צװיי יװי מער געהאצטן זיך זי האט
 קאמונע פאריזער דער פון טעג 72 די פון שעה יעדע האט װע^ט גאנצער דער

 םך־הכ? צ אונטערציען פרואװן דא װעיצן מיר באדייטונג. גװצ^דיגע א
קאמונע. דער פון דערגרײכונגען די פון

 האט קאמונע פאריזער די װאם גרונט־פעלערן, די געװען זיינען זואם
 סאכיפעםט דעם אין ענטפער אן מיר געפינען דערוין* ? אונטערגענומען

:אינטערנאציאנאיל ערשטן דעם פון
 איר געװען איז קאמונע דער פון אונטערנעמונג םאציא^ע גרויםע ״די
 װאם פראיעקטן, און פי^ענער באזוגדערע ארבעט. איר עקזיםטענץ, אייגענע

u אין ריכטונג, די אנצײכעגען ביצויז געקענט האבן אונטערנומען, האט 
 קאטונע רי ק.5פא דעם דורך פא?ק פון רעגירונג א אן גײט עם װע^יכער

 פארק^ענערן צו פארבאטן האט בעקער, פאר נאכט־ארבעט פארבאטן האט
 ארבעטער די צו איבערגעגעבן האט שטראוײגעצט, דורך ארבעט־^ױן די
 אנטצאםן זיינען באי^עבאטים זייערע װאם פאברי?!, און װארשטאטן די

פראדוקציע״.״ די אפגעשטעי^ט און

 אפגעשצפט איז מערץ טן30 דעם אז װערן, צוגעגעבן אויך דארף עם
 דער־ איז גװארדיע נאציאנאיצע די און ארמײ פערמאנענטע די געװארן
 אפרייל טן2 דעם מאכט. באװאפנטער אײנציגער דער פאר געװארז ^ערט

 אײגנטום דאם און רעגירונג דער פון געװארן אפגעטײ^ט קירך די איז
געװארן. נאציאנאאיזירט איז קירך, דער פון

 אוים־ יןאמונע די האט בילדונג פון געביט דעם אויח פראגראם איר
 פויער א פון זון דער אז יוױא, ״פאריז :װערטער פאיצגנדע די אין געדריקט

 פויער׳ם דעם אז אוץ גביר א פון זון דער װי געביילדעט אזוי פונ?ט זיין זא?
אומזיםט״. קריגן ביא־ונג זיין 5זא< זון

 דעדצײצט געארבעט, האט קאמונע פאריזער די אזוי ׳ווי דעם, -װעגן
 היםטאריקער רוםי׳פער דער באאיאבטער, נאענטע אירע פון איינער אונז

 אינ־ אז זיינעם פון אויםצוג ?ענגערן א ברײנגען דא װעאן מיר ?»װראוו.
:קאסונע דער װעגן װערק טערעסאנטן

מא^ ער׳עטן צום האט—1צאװראוו ׳פרייבט—,1871 פון רעװא^וציע ״די
 ׳פפיץ דער אן סענטשן אוםבאקאנטע אװעקגעשטע^ט געשיכטע דער אין
געזעצ־ עחעטע די געװען איז קאמונע פאריזער די רעגירונג. דער פון
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 ארבעטער פשוט׳ע אװעקגעשטעלט האט װ$ם איינארדנוגג, שאפטלעכע
 טייס יװארלען, פראנקל, ארבעטער, פשוט׳ע די אט און שפיץ. רער אן

 אלע אויף און טעות׳ן זײערע אלע אוין* געקוהט גיט האבן׳ אנדערע, און
 דער אז באװיזן, דאך סאםונע, דער פון פארװאלטונג דער אין חםרונות

 מענטשן, אייגענע רעגירוגג רער ביי »װעקשטעלן קען ארבעטער־קלאם
 די איידער ערגער ניט גאר אויפגאבע רער מיט םפראװען זיך ז$לן װאם

 םפעציאליטעט. זייער פאר ארבעט אזא באטראכטן װאם אינטעליגענטן,
 און פארלאמענטן םון ארוים זיינען װאם דעקרעטן, די מיט פארגל״ך אין

 אױםגעצערטלטע, גלאנציגע, מאםע א פאראן איז עם װאו ■מיניםטערױמם,
 דער פון געזעצגעבונכ די ה$ט מענטשן, פאליטישע םפעציעל־טרענירטע

 שלא־ די א״נבינדער, די פארװאוח*. ם׳איז װעלכן פאררינט יקוים קאמונע
 װי ארבעט, דאזיגער דער פאר אױםגעטויגט אזױ פוגקט זיך האבן םערם׳

 געשעםטם־ םון םביבה א אין אויםגעװאקםן זיינען װאם לײט, געבילדעטע די
 עקזים־ קורצער איר אין האט ק^מונע פאריזער די פאליטיקער. און לייט
 מאכט בילדונג בורזשואזע די אז אילוזיע, די צעשטערט אינגאנצן טענץ

 פראלעטאריער דער אז אילוזיע, די געזעלשאפט, די פירן צו פייאיג איינעם
 בורזשואזער דער צו אנקומען דארפן אלץ זיג דעם נאך מארגז אויףי װעט

 פון טעג גרויםע די פלעצער. פירנדע די פארנעמען זאל זי אינטעליגענץ,
 האט פראלעטאריאט דער װעז טעג, ערשטע די געװען זײגען 1871 מערץ

 שפיץ, איר אן געשטעלט טאקע זיך נאר רעװאלוציע, א געמאכט נאר ניט
פראלעטאריאט״. דעם םון רעװאלוציע ערשטע די געװען איז דאם

בא־ האט רעװאלוציע, פראלעטארישע ערשטע די האמונע, פאריזער די
 לעבן. א״גן זײן בויען צו אויף רײף שוין איז ארבעטעו״קלאם דער אז װיזן׳

 פלוצים איז מאיכט די דערצג צוגעגרײט געװען ניט נאך אבער איז ער
 אבער איבערגענומען, מאכט די האט ער פלייצעם. זיינע אויף געפאלן

 און מאכט זײן אויף שטיצן צו זיך יכדי אתאניזירט געװען ניט איז ער
 שונא דעם געלעגנהייט א געגעבן האט ער פאזיציעם. זיינע באפעםטיגן

 װאם װאנט, א איז געװארן םארװאנדלט איז װערםאל און זיך, צו קומען צו
 ריזיגע א געהאט האט ער םראנקרײך. גאנץ פון פאריז אפגעטײלט דואט

 מיטל א אין םארװאנדלען געלאנט ניט זי האט ער נאר מאכט, באװאפנטע
 געהאט גיט נאך האט ארבעטער־קלאם דער גערעדט, קודץ זיג. זײן פאר
זיגן. צו װילן זײן און דערפארונג זיין פארקערפערן ז^ל װאם פארטיי, זיין

״ לאגע. בעםערער א אין געװען זײנען ^ןנאים װערסאלער די ז
 םאלדאטן זיינע באשיצן צו כדי פארלארן. ניט צײט קײן אומזיםט האבן

 איינגע־ טיער האט קאמונע, דער פון אידייעז די מיט זיך אנצושטעקן פון
 יעדן םאלדאטן. זײנע צװישן איבונגען ׳מיליטערישע פארשטארקטע פירט
 צוריק־ אויה אויםגענוצט בורזשואזיע באזיגטע די האט שעת יעדע טאיג,

 ער האט שטארק, גענוג דערפילט זיך האט טיער װען מאכט. די צוהריגן
 קאמונע די אטאקע. די אנגעהויבן אנטשלאםענקײט און זיכערסײט מיט
ארמײ די פארטיידיגונג. רעגלמעםיגער א פאר צוגעװ־ייט געװעז ניט איז
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 מפלות שענד^עכע גע^יטן האט .ױאס בורזשואזיע, םראנצױזישער דער פון
^אפט גרינג האט פרייםז׳ םיט ט*חםת דער אין  ארבעטער־ ער׳טטע די צע

רעװא^וציע.

 די פארטיידינט העלדישקייט מערהװירדיגער מיט האבז ארבעטער די
 אנטשצאםנ־ העלדישע ארויםגעװיזן האבן זיי קאמונע. דער פון יאריקאדן

 זײנען זײ נאר קאמונע. דער םרן םאנען די אונטער שטארבז צו קייט
 אױםנערײצטע פון געפירט ארםייען, רעג^מעםיגע די געגן מאכטיצאז געװען

זינד^עך. בורזשואזע

 געפײערט האבן הענקער אירע געפא^ן. איז קאםונע פאריזער די
ט זײער מי  בוכ־ זיי האבן ניקמה, םון פאר׳שכור׳ט שחיטה. װיצדער א זיג:

 האבן און קאמונארן די הרג׳ענען צו צייט קיין געהאט גיט שטעב^עך
אעבעדיגערהײט. באגראבן גרופן גאנצע

 אר5ק< זײנען ?אמונע, פאריזער דער םון ציען זיך אאזן װאם וםן,5ש די
 באװיזן׳ איבערצײגוכג ק^ארער טיט האט ארבעטער־רעװאאוציע ערשטע די
 געז^שאפט מאדערגער דער אין קלאם רעװאילוציאנערער א״נציגער דער אז

 קעמפן צו דיש5הע ויז5ב ניט םײאיג איז ער פרא^עטאריאט. דער איז
 דערװאקכן גענוג אויך שויז איז ער נאר פאגען, זײנע אוגטער שטארבן און

 ?אמונע פאריזער דער םון צייט דער אין אבער עבן.5 נײ א בויען צו אויף
 פאר■ דעם זיך פון ארויםטי^ן נעקאנט ניט נאך ארבעטער־^אם דער האט

 םירע־• רורנגעטראכטער זײן אז װאם אװאנגארד, אײזךםעםטן אײניגטן,
 דעם פון זינ א װעגן טראכטן ניט גאר ימען ?אן דיםציפאיז און שאפט

 הער׳עאפט די םארטיידיגן װאם כחות, מעכטיגע די איבער ארבעטער־קיצאם
קאפיטאיצ. פון

 פאר־ אין אויך אונז אינטערעםירט קאמונע דער פון דערפארונג די
 ארבעטער־ פון מאכט פאיציטישער דער װעגן פראגע דער מיט בינדונג

 איגטער־ ערשטן דעם אויפגערודערט שטארק האט װאם פראגע א—קצאם,
 געשריבן מארקם האט קאמונע פאריזער דער פאר לאגג נאך נאציאנאל.

 יעדער נאך איבערגאנג־צייט ״די אז צײטונג״- ריינישער ״נייער דער אין
 דער פון דערפארונג די דיחטאטור״. ענערגישםטע די פאדערט רעװאאוציע

 םאציאקיס- דער פון אויפגאבע די באאױכטן 5הע אונז פאר האט קאםונע
רעװא^וציע. טישער

 איז קאמונע די אז באמערקונג, מארקם׳עם ציטירט שוין האבן מיר
 געקאנט ם׳װאיצט װעצכער איז פארם, פאליטישע געזוכטע אנג5 ״די געװען
 פיר טיט ארבעטער״. די םון באםרייאונג עקאנאמישע די פארקומען געװען

 געראנק דאזיגן דעם אויםגעדריקט מארקם האט ,1875 אין שפעטער, יאר
שארפער: נאך

 ?ינט געזע^שאפט קאמוניםטישער און קאפיטאציסטישער דער ״צװישן
 (קאפיטא־ ערשטן דעם פון פארװאנדאונג רעװאילוציאנערער פון פעריאד א

אנטשפרעכט פעריאד דאזינן דעם און (?אמוניםטישז), צװײטן אוז ?יםטישן)
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 פעריאד דאזיגן דעם פון םלוכה רי איבערגאגגס־יפעריאד. פאליטישער א
 פרא־ םון דיקטאטור רעװאלוציאנערע א װי זאך אנדער קײן זײן ניט קאן

לעטאריאט״.
 און רײכערער דער מיט באנוצן איצט זיר קאן ארבעטער־קלאם דער

 רעװא- םאציאליםטישער רוםישער דער פון דערפארונג פרוכטבארער מער
 םאציאליזם, פון אנטװיקלונג די פארשטיין צו רייכטיג כדי אבער לוציע.

 פאריזער די מאס א פאר װאם אין ימאכן, צו קלאר זיך פאר נויטיג איז
 קלארער א מיט ארבעטער פארטגעשריטענע די באװאפנט האט יקאמונע

 דאזיגע די ׳מאכן צו קלאר װיכטיג ם׳איז אויפגאבן. זײערע םון אפשאצוגג
 זיך באנוצן װאם ״םאציאליםטן״, איצט נאך זיך געפינען עם װייל פראגע,

 געגן העצע װילדע א פירן צו כרי ענגעלם און מארקם פון נעמען די מיט
 מיט האט מארקם אז אבער, איז אמת דער דיקטאטור. פראלעטארישער

 אויף אגגעװיזן 1875 אין שוין פינקטלעכקײט כאראקטעריםטישער זײז
 איבער־ אומפארמיידלעכער אן אױף װי פראלעטאריאט פון דיקטאטור דער

קאטוניזם. צו קאפיטאליזם פון גאנג־פארם

 נאך ענגעאם האט קאמונע דער פון דערפאדונג דער אויףי געבױט
 ענגעלם האט—רעװאלוציע, ״א געדאנק. זעלביגז דעם אנטוױקלט װ״טער

 צװינגט באפעלסערונג דער פון טײל א װעלכן אין אקט, אן איז—געשריבן,
 באגנעטן, ביקםן, םון הילף דער ־מיט טייל צװײטן א אויןז וױלן איר ארויף

 מיטלען״... דיקטאטארישע זייערע דורך הייםט, דאס װ., אז. א. קאנאנעז,
 שטים־צעטל דעם מיט אז פארשטאגען, גוט גאנץ עם, הײםט האט, ענגעלם

 פאר־ ענגעלם און מצוכה. קאפיטאליסטישע די בייקומען ניט מען קאן
:אזוי געראנק זײן ענדיגט

ו זואלט קאמונע פאריזער די װען  דער אויף שטיצן געװען ניט זי
 זי װאלט בורזשואזיע, דער געגן פאלק באװאםנטן דעם פון אויטאריטעט

רעכט, א ניט מיר האבן צי ? טאג אײן װי מער געהאלטן געװען דען זיך
װײניג צו זיך האט זי װאם דערפאר, קאמונע די קריטיקירן צו פאר?ערט,

?״ געװער םון אויטאריטעט דער מיט באנוצט

 דער װעגן ארויםגעזאגט האט ענגעלם װאם געדאנ־הען׳ דאזיגע די
 גרונט־ די יטיט פולשטענדיג שטימען פראלעטאריאט פון דיקטאטור

 פון באדײטונג און ראל דער װעגן ענגעלם און ימארקם פון אנשױאונגען
 אן װי מלוכה די פארשטאנען האבן ענגעלם און מארקם מלוכה. דער

 דעם פארטײדיגן צו ציל מיט׳ן זיך פארגיט װאם מאבט, פון ארגאניזאציע
מלוכה דער אויף* בליק אלגעמ״נעם דאזיגן דעם פון קלאם. הערשענדיגן
מלוכה דער אויוי בליק אלגעמײגעם דאזיגן דעם פון קלאם. הערשענדיגן

 זיך דארףי ארבעטער־קלאס דער אזוי װי שלום, דעם ציען צו גרינג איז
מלוכה־טאכט. צו באציען

 איבערגאנגס־ אן בלויז איז—געשריבן, ענגעלם ^האט—שטאט, ״דער
 ארבעטעד־ (דעם באנוצן צו אויס זיך־ קומט עם װעלכן מיט אנשטאלט,

אונטערדריק; צו גװאלט מיט כדי רעװאלוציע, א אין קאמף, אין קלאם)
54



 אונ- ניס ארבעטער־קלאם דער קאן מיצוכה־מאכט דער אן געעער... זײנע
ע טערדריקן ״נ  ארבע־ דעם פון טריאומף פו^טטענדיגער דער שונאים. ז

 קאמוניםטישעד דער ם»ון איינארדנונג װירקצעכע די הייסט, ד$ם טער־קצאם,
 מ^וכה־ און ט^וכה דער צו םוףז א סאיכן זיך, פארשטייט װעט, געזעצשאפט,

מאכט.
 װאם מ^וכה־פארמען, פארשײדענע בצויז געהאט מיר האבן אהער ביז

 אונטערדריקוננ. פון פארמען פארשײדענע פארגעשטע^ט זיך מיט האבן
 שקצאפעריי אויף באגרינדעט געװען מ׳צוכה די איז צייטן אלטע די אין
 הער־ דער געװען זײנען ש?ילאף־אײגענטימער די שקצאף־אייגענטום. און

 פון מצוכה א געהאט מיר האבן צ״טן פעאראצע די אין קלאם. שענדיגער
וכה די איז קאפיטאציזם פון עפאכע דער אין צאנד־באזיצער. פריצים,  מ̂י

 דער צו װענ דער בורזשואזיע. דער פון הערשאפט דער אוו» באגרינדעט
 דורך ציגט אונטערדרי?וגג, פון מיטיל א װי מלוכה, דער פוז פארניכטונג

 בארוםן אים האט געשיכטע די װאם ארבעטער־ק^אס, פון דיקטאטור דער
אומנויטיג. פאר מצוכה די מאכן ארום אזוי און גלײכהײט אםת׳ע אײנצופירן
 זי קאמונע. פאריזער די פארנומען זיך האט •וועג דאזיגן דעם אויה

 געװען אבער איז װעג דער צוגעגרײט. געװעז :יט איז זי װיייצ געפאיצן, איז
 דורך אז אמת, דעם באשטעטיגט ביצויז האט מפ^ה איר ריכטיגער. א

 גרויסע צו ?ומען מענטשהײט די װעט מפלות שװערע און שאאכטן בילוטיגע
זיגן.

זיך פאראײניגן קאפיטאליםטן סו.
 — מארקם זאגט ריקטאטור, פרא?עטארישער צו פירט קאפיטאליזם פוז אנטוױחלוננ די
 «מאג באנק פוז ראל די—יזם.5קאפיטא פאראײניגטער דער אנטװיק?ט זיד ם׳האט אזוי װי
 דער_ אונטערנעמונגען נייע און קאפיטא? פרײעו צװישז פארמיט?ער א—איצט. און

 — םינדיקאטן—פאבריקאנטז. צװישן קאגקורענץ—םוחר. דעם ארוים שטויםט פאבריקאנט
 דער קאפיטאכ פאראײנינטער—ראל. א ז5שפי צו אויף הערן םאבריקאנטז איינצעמע די

 דינען ניט קענעז באנקעז אלטע—בירזשע. דער פוז ראל די—טער.5פארמא און בא?עבאם
 אנ■5 א אוױף קרעדיטן איז זיד נויטיגז אינדוםטריעו—םינדיקאט!. יםטישע5?אפיטא די

 ײזט5 אקציאנערךנעזע?שאפט די—טערמינען. קורצע אויף ואות5ה גיבז באנקז—צייט. נער
 אקציאגערז־ די קאנטראלירט װער—האנדר. פרײען י)רז5מאבי צו 5מיט א—פראב?עם. די

 — בירזשע דער פון מאכט אוז באדייטומ די—אקציעם. מיט 5האנד דער—?- שאפט5געזע
 ״איי- פוז טבע די—ממכה. יםטישער5קאפיטא דער פון ארנאנען העכםטע די װערז באנקז

 אימ־ פיז אנהויב דער—װעג. נײעם א אויױ זיד פארנעמט קאפיטאליזם—קנאפר׳. זערנעם
ייטער5מיט־באנ דער םיייטארחם,—מארקו. נײע אוז מאנאפא?יעם טאריפן,—יזם.5פעריא

אימפעריאליזם. פוז

 באויז ניט קאפיטאצן די אין גענויטיגט זיך האבן םינדיקאטן רייכע די
 די אין אויר נאר םינדיקאט, אין ארײן זיינען װאם ׳קאפיטאיציסטן, די פון

 טײצן פארשיידעגע אין אנגעזאמיצט געװען זײנען ׳װאם קא&יטאצן, פרײע
 די בר״נגען געקאנט ניט נוץ םך קײן זזאבן באנקען אלטע די ?אנד. פון

 קאפי־ םרייע די ז״ערטװעגן פאר צונױפזיאמלען פון זין דעם אין םינדיקאטן
 אונ־ אינדוסטריעיצע די אין צײט לאנגער א אויף ארײניצייגן זײ און ן5טא

 דעם און אומזאץ, שנע^ן אויח געבויט זײנען באנ?ען די טערנעמונגען.
״ מאכן פראפיטן זײערע פון טײיצ גרעסטן  ?רעדיטן. קורץ־װײ^ינע פון ז

 גערן צײגט ?אפיטאליםט דער אז געװאוםט, גוט גאנץ האבן באנקען די
ע ארײז באדינגוננ, דער אויףי פיצויז אריין באנק אין געי^טער איבעריגע ז״נ
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״ זאא ער אז  באגקעז די איז דעריבער צייט. יעדער צו צוריקקריגן קאנען ז
 גרוים־אינדזםטריע, טערמינען. קזרצע אויף האואות געבן צו באקװעםער
 ריזיגע די טערמינען. אאנגע אויף קרעדיט אין זיך נויטיגט פארקערט,
 געבײדעם גראנדיעזע מאשינען, גרויםע אױף פארנוצט װערן װאם קאפיטאאן,

 אוים־ צוריק װערן אונטערנעמונגען, אינדוםטריעאע די פון אויםשטאטונג און
יארן. אאנגע פון משך דעם אין געצאאט

 קאפיטאאיםט דער אאגע. אויםגאנגאאזע אן באקומען זיך ם׳האט
 זײן ארויםצונעמען צייט דער צו םעגאענקייט די האבן געיוואאט האט

 קרעדיטן געפאדערט האט פראדוקציע די און פראדוקציע דער פון קאפיטאא
ט. אאנגער א אויף  געםונען איז אאגע דאזיגער דער פון אויםגאנג דער צ״

 דער אין פאראײנען, קאפיטאאיםטישע םון פארם נייער דער אין געװארן
םטאק־קאמפאני). אדער (שערהאאדיננ אקציאנערךגעזעאשאפט

?אפיטאאיםטן. פון כעזעאשאםט א איז אקציאנערן־געזעאשאפט אן
 (שערם) אקציעם ארוים זײ אאזן כןאפיטאא, זײער פארגרעםערן צו דדי
 קאיין־ צו צוגיינגאעך זײנען פרײזן די פרײזן. ביאיגע און סאיינע גאנץ צו

 פארגרעםערט אקציעם םארקויפטע די דורך אויך. מענטשן פארטעגאעכע
 יעדער צו קאנען אקציעם רי און קאפיטאא, איר (קאמפאני) געזעאשאפט די

 האפי־ די באקוטען ארום אזוי האנט. צו האנט פון ווערן פארהויםט צייט
 אקציעם די פון קויםער די און טערמינען אאנגע אױף קרעדיטן טאאיםטן

 זײערע פאר געאט דאם ארויםצוקריגן צײט יעדער צו מעגאעבהייט א האבן
אקציעם.

אינםטיטוציע. כיטרע און קונציגע א איז אקציאנערן־געזעאשאפט אן
 געשריבן, געוױינטאעך װערט געזעאשאפטן אקציאנערן פון םטאטוטן די אין
 געזעא־ דער פון באאעבאטים די זײנען (שערהאאדערם) אקציאנערן אאע אז

 האבן יװאם פראגן, אאע באשאיםן זײ דירעקטארן, אוים קאײבן זײ שאפט.
 איז דאם אבער געזעאשאפט. דער פון אונטערנעמועען די מיט מאז צו

 שטענ־ גיבן אסציאנערךגעזעאשאפטן די פון גרינדער די פאפיר. אויפ׳ן נאר
 העאפט א װי מער געםינען זיך זאאן הענט זייערע אין אז אכטונג, דיג
 דריט־חאס א—האבן, ניט העאפט סײן אםיאו דארפן זײ אקציעם. די םון
 אילע איבער צעװארםן זײנען אקציאנערן איבעריגע די װייל גענוג, איז
 קומט אקציאנערן די פון פארזאמאונגען אאגעמײנע די אויףי אאנד. עקז
 רי אז אזוי, ׳באשאוםן זײערע דורכצוםירן גריננ גאר גרינדער די אן עם

 פראםיט גאנצער דער באמערקן. ניט גאר דאס זאאן אקציאנערן ?אענערע
 קריגן אקציאנערן איבעריגע די גרינרער. די פון הענט די איז באײבט

געאט. זײער אויף פראצענטן קאײנע באויז

 טאביאיזירן צו מעגאעך עם, הײםט מאכט, אקציאיערן־געזעאשאפט די
 אונ־ גרעםערע די פון הענט די אין קאפיטאאן םרײע אאע פאראײניגן אוז

 םאאגענדע די אין פארמואירט מארקם האט אײנפאום זײער טערנעםער.-
מאםשטאבן די פון אויםברײטעחננ קאאאיםאאע א גיבן ״זײ :װערטער

אוממענאעך געװען איז דאם וואס אונטערנעמונגען, און פראהושציע פון
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 «ז באםערקן, דערבײ דארף מען קאפיטאיציםט״. איינצעאנעם דעם פאר
 זיך ערשט אקציאנערךגעזעיצשאפטן די האבן גע^עבט, האט מארקם בעת

 אום־ די געזען דעמא^ט ׳טייז האט מארקם אנער «נטװיקאען. אנגעהויבן
 קאפיטאיצ־פאראײני־ פון פארם דאזיגער דער פון רעזו^טאטן פארםײד^עכע

 קאפי־ די פון פאראיינען די אז פאראויםגעזען, אויך האט מארקם גונגען.
 הענט די אין קאפיטא^ גאנצן דעם פאראײניגן צו שטרעבן װעיצן טא^יםטן

קערפערשאפט. קאפיטאיציםטישער אײן פון
 די כדי טעטיג?״ט. נייע א גאר געעפנט זיך האט באגקען די פאר

 אז געװען. נויטיג איז עקזיםטירן, קאנעז ן5זא אקציאנערךגעזעיצשאפטן
רן זאיצן װאם אונטערנעטונגען, ספעציע^ע צ$ל א זײן 5ם׳זא  דעם קאנטר^י

 װי דינען קאנען זא^ן אקציעם די כדי אקציעם. די פון קויףדפארקױיף
 ה^ואות גרויסע געבן אעעהױבן באנקען די האבן ?אפיטא^, ב«װעג?עכער

 «ריינגעאײנטע די פון גרונט דעם אויף אונטערנעמער אינדוםטריעעע צו
דער מיט אקציעם איינקויפן געגומען אויך האבן באנקען די אקציעם:
 אינ־ די אין «הציאנערן װעיז װעצן זיי װאם דעם דורך אז רעכענויג,

 ארײנ־ קאנען דעה, א דארט קריגן זיי ן5װע אונטערנעמונגען דוםטריעצע
 די אויךז געבן אכטונג זאצן װאם פארטרעטער, און דירעקטארן דארט זעצן

 געװארן עם, הײםט זײנען, באנקען די אונטערנעמער. די פון געשעפטן
 גןאנטר^ירן און פאראײניגן צו אנגעהויבן האבן װאם ארגאנען, העכערע די
אינדוםטריע. גאגצע די

 מער נאך באנק־שפי^ די מאכט אקציעם פון פארקויף» און קויף דער
 קאנקורענץ, און קאמף אזא פונקט $ן גײט באנקע! די צװישן ריזיקאיציש.

ט װי עג ^  דעם אין פאיריקאנטן. אוז םוחרים באזונדערע צװישן אנגיין ם׳
 מיט פארבונדן זײנען װאם באנקען, רייכערע די אעבן בי^ייבן קאמף דאזיגן

 זעלבםטשטענ- דאם אקציאנערךגעזעלשאפטן. שטארקערע און רײכערע די
 פיצעכטן• באנקען די אפגעריםן. װי אזוי װערט באנקען די פון לעבן דיגע

 םינדיקאטן אינדוםטריע^ע גרויםע די מיט צונויףי זיך גיסן און דורך זיך
?ערפערשאפטן. און

 דער אויף אריבערגעטראגן װערט אקציע־שפי? דער יפון צענטער דער
 פראנצױזישע די ראל. װיכטיגערע א אלץ שפייצן צו אן הויבט יװאם יבירזשע,

 א, פון פארם דער איז בירזשע זײער אױפגעבויט האבן פראצענטניקעס
 די _ ריטוא^ זײער און געלט איז גאט זייער אז װייזן, צו כדי ,5טעמפ

 אין; נ*ט באש^אםן סלוכה־ענינים װערן אמערי־קע אין בירזשע־שפי^.
 װאא שטאלער דער אויף יארק נױ אין נאר זואשינגטאן, איז ?אנגרעם

 ״דעמא־ ענג^ישע די בירזשע. יארקער נױ די זיך געםינט עם װאו םטריט,
 קערפער־ קאפיטאציםטישע פון פארטרעטער זיינען געזעצגעבער קראטישע״

 און אײזן די פין פארטרעטער די דארט שפיצן הויפט־ראא די און שאפטן,
 די ^מיט װי בירזשע דער כיט פארבונדן איינגער זײנען זײ סױ^ן־באראנען.

געשטימט. זײ פאר האבן װאם בירגער,

אקציא־ די פון ראל דיזיגע די פאראױםגעזען האט מארקם באויז ניט
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 ״דער װאס: אט געשריבן זיי װעגן האט ראטבערטום נערךגעזעאשאפטן.
 ?לא־ א װי א״ז םארם אקציאנערער דער אן 5האנדי פרײער געװײנטצעכער

 אקציאנערער רער מיט צוזאמען האנדי^ פרײער ׳האנט־בעזים. געדיגער
 אויםקע־ן צײט יאר צען אין װעט װאם דאמױ־בעזים, s װי איז פארם

 הונדערט אין טאן געקענט ניט דאם װא?ט האנט־בעזים א װי ריין״ אזוי
 גע־ זיך װירקילעך קאפיטאי? דאמוז־בעזיםהאט אזא מיט באװאפנט יאר״.
 קאפי־ מאדערנע די פון טאטעם די װעלכער װעגן רײגיגונג, א צו נומעז

 ?אפיטאליסטן הייפעלע א ח^ומ׳ען. געקענט ניט אפייצו האבן טאליםטן
 פאלטישן דעם און קאפיטאיצן ריזיגע הענט אירע אין קאנצענטרירט האט

 דאזיגע די ביי מ^וכה. דער איבער און אינדוםריע דער איבער קאגטראיצ
 פאראיין, אזא גרינז־ן צו פארלאנג א אנטוױקאט זיך האט קאפיטאליםטז

ק, אײן ניט אנד,5 אײן ניט קאנטראאידן קאנען זאיל װאם  די נאר פא̂י
 עקםפיצווא־ צו שטרעבונג דאזיגע די מענטשהײט. גאנצע די װעצט, גאנצע

 געפונען האט אקציאנערן גרופע ס^ײנער א דורך געזע^שאפט גאנצע די טירן
 ״דער ראמאן פראכטפוק ^אנדאנ׳ם דזשעק אין אויםדרוק ^יטערארישן איר

 דעם באשריבן האט שרייבער אמעריקאנער דער קנאיפצ״. א״זערנער
 א?ײן ער ניט האט קנאפיצ דעם פון דרוק דעם אבער ?נאפצ״, ״אײזערנעם

געפייצט.
 אקציאנערך און םינדיקאטן פאבריקאנטישע םון גרינדונג דער מיט

 די צװישן קאנקורענץ די געװארן אפגעשאפט .װי כמעט איז נעזעלשאפטן
 אנארכיע די אבער לאנד. יעדן פון גרעכיצן די און פאבריקאנטן איינצעאנע

 דער פון אנטװיקילוננ די פארשיװאונדן. ניט איז װעילט־פראדויןציע דער אין
 אנטװיקאונ: די אריבערצויאנז שגע^ער נאך אנגעהויבן האט פראדוקציע

 אינדוםטריאליםטן ■באזונדערע צװישן קאנקורענץ פון אץ5פ דעם מארק. פון
 האלטן װאם םינדיקאטן, מעכטיגע די צװישן קאנקורענץ די פארנוםען האט
 קאנקורענץ פון װאםן דער מלוכה־מאכט. גאנצע די הענט זייערע אין
 װעיצכער איז פרײז־מ^תםדו, א—אמאיצ װי זעלביגער דער ניט ׳מער שוין איז

 פרייזן. בי׳ציגערע דורך צװ״טן דעם ארױםצושטופן זוכט קאנקורענט איין
 ארודעװען גענומען פאראײנען קאפיטא^יםטישע מעכטיגע די האבן איצט

 צו מיטיצ א װי פלאטן, און ארםייעז מעכטיגע מיט ׳קאנקורענץ זייער אין
 צענטיאיצי־ די מארק. זייער אויםשפרײטן קאלאניעם, זייערע פארגרעםערן

 גאגצן דעם יזירט5מאבי< האבן װאס קערפערשאפטן, קאפיטאליםטישע זירטע
 העכערן צו דער^ויבט זײ האט װאם מאנאפאל, א געשאפן און קאפיטאל

 אוים־ קייז אריינצאזן ניט פון פאליטיק א פירן אנגעהויבן האבן פרייזין״
ט זעצביגער דער צו מארקן. הײמישע די אויף םחורות ^ענדישע  האבן צ״

 זײערע ב^ויז ניט מארקן פרעמדע אויף ארויספירן געװאלט דורכאויס זיי
 װאם קאפיטאילן, איבעריגע די — קאפיטאלן, זײערע אויך נאר פראדוקטן,

״ אנװענדן. געקאיט ניט הײם דער אין האבן ז

 די האבן אינדוסטריאליםט, אײנצעצנער דער געהערשט ם׳האט װען
 פךײער אז גע׳טענה׳ט, און האנדיצ פרייען פארטיידיגט קאפיטאיליםטן

אײנצעאנעם דעם פון פלאץ דעם װען שלום. עכן5א?װעאט צו פירט האנד?
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 «קציאנערךנעזע^- מעכטיגע די פארנומען האבן באנקיר און פאבריקאנט
 געװארן פארביטן האנדא פרייער איז פאבריקאגטךפאראיינעז, און שאפטן

 האבן פאראיינען קאפיטאציםטישע די אפצאל־גרעניצן. און טאריםן אויף
 אײגענע די פארשפארן צו אױח אי ארטייען גרויםע האבן געדארםט איצט

 פרעמדע פארכאפן לענדער, נײע זיך פאר עפענען צו אויף אי גרעניצן
מארהן.

 דעראבערונגם־פאקיטיק, פון װעג אויפן םארנומען זיך האט קאפיטאא
אימפעריאליזם. פון װעג׳ אויפ׳ן

 זיך, פארשטייט איז, אימפעריאליזם פון באגאײטער ערשטער דער
 באװאפ־ ילופט שטארקע פיצאט״ גרויםער א ארמײ, גרױםע א—מי^יטאריזם,

 אנצוהאצסן אויױ מיט^ א אי ?אפיטאיליםטן די פאר איז מי^יטאריזם גונג.
 באשטע־ ריזיגע ארוים גיט רעגירונג רי זיך. פאר ציא א אי מאכט, זײער
 און אמוניציע עראפלאנען, קריגם־שיפן, קאנאנעז, ביקםן, אויף אונגעז

יי  עם, הייםט דינט, מיאיטאריזם פארניבטונגס־ימיטאעז. אנדערע איצער̂י
 קאפיטאליסטישע די פון טאנאפאציע די מארק. אינערילעכער גוטער א װי

 זײערע אויף פרייזן די העכערן צו מעג^עכקײט א זײ גיט םאראיינען
״ װאם געצטער, די פון tân גרעםטן דעם צוריקקריגן און פראדוקטן  האבן ז

 אין ארוים ױעגירונג די קריגט איבעריגע דאם ארבעטער. די אױםגעצאאט
 פאב־ די פון הענט די אין אריין וױדער םאלן יװאם שטייערן, פון פארם דער

באנהירן. און ריקאנטן

 צו זיך, פארשטײט איז, .מייליטאריזם םון הױפט־אויפגאבע די אבער
 ?אנקורענטן. באװאפנטע די בײקומען קאגען זא׳צ .װאם מאכט, א שאפן

 אוטפארמײד־ פירט גרופן קאפיטאציםטישע באזונדערע צװישן קאנקורענץ
מאזמות. צו עך5

 האט _ אייראפע״ איבער ארום גײט קאמוניזם פון געשפענסט ״דער
 פאריזער די .1847 אין נאר מאניפעםט״ ״קאמוניםטישער דער געשריבן
 דיק־ פון פארם דער אין געשפענםט דאזיגן דעם איינגעפאםט האט קאטונע
 צארן, װילדער דער זיך דערהלערט דערטיט ארבעטער־קאאם. פון טאטור

 ארבעטער־קילאם. פון שונאים די צװישן ארױםגערוםן זזאט קאמונע די װאם
 האט רעװאי^וציע דער פון טריאומף דעם פאר דיקטאטור םון באדייטונג די

 האט קלאםךקאמח ״װעגן :װערטער פאלגענרע די אין אויםגעדריהט מארקם
ערע מיין מיר, פאר אויך געװאוםט מען  װאם דעם, אין אבער באשטייט ̂י

 דיקטאטור דער צו אומפארמ״דלעך םירט •קאפיטאיליזם פון .אנטװי-יןיצונג די
פראילעטאריאט״. םון

 האט װאם בילײז, א װ מער ניט געװען אבער איז קאמוגע פאריזער די
 דרוק. ?אפיטא^יםטשן םון פינצטערניש די דורכגעשױטן רגע א אויוי ביצויז'

 קאפי־ בעםטיאיצישער דער איז געװארן באזיגט איז קאטונע די װי גאכדעם
ט אנגעגאנגען טאיליזם זשעדנע אזוינע ארױםגעוױזז און װעג באוטיגן זײן פי
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 געקאנט ניט אנטוױסלונג זײז םון אנהויב איז גאר מ׳האט װאם אפעסיטן׳
פאי־דעכטיגן. געװען

עקםפלוא־ זואם םוחר, דעם קאפיטאליםט, ערשטן דעם געדײנקען מיר
 האט געשעפטן, זײנע באטרייבן צו בעםער כדי פראדוצירער. די טירט

 נאר פארמעגנם און געלטער זײנע מיט בלױז ניט באנוצט זיך סוחר רער
^ דער םיט געקראגן האט ער יװאם קרעדיט, מיט׳ן אויך  באנק. דער םון הי

 בא:ק א פון ארבעט די איז צועדשט אינםטיטוציע. אלטע אן איז באנק די
זײערע אװעקגעלייגט גבירים די האבן ידארט :באגרעניצטע א געװען

 פאר לוין. סצײנער א פאר געוזיט געלטער די האט באנק די איז געלטער
 היטן צו אויח ערטער «זוינע זיין ם׳זאלן אז געיצוינט, זיר האט גביר דעם

 באנקיר דער רואיג. שלאפן געקאנט האט ער צירונג, און געלטער זיינע
ר״כטימער. יענעמ׳ם אפהיטן פון געװארן רייך איז װידער

 מעג־ די אנטװיקלט אויך זיר האט האנדל פון אנטװיקלונג דער מיט
 געװאקםן, זיינען אונטערנעמועען די באנק. די אויםצונוצן בעסער לעכקײט

 רי ניט פארלעבט קאפיטאליםט דער געשטיגן. איז האנדל־אומזאץ דער
 אויך ם׳איז ארבעטער. זײנע פון אוים פרעםט ער װאם םערװערט, גא:צע
 ם׳איז אונטערנעמונג. די פארגרעםערן איין אין האלטן צו טאג יעדן שװער

 די אין קאפיטאל דעם אויסצונוצז אזוי װי פראגע, די אויפגעשטאנען
״ לײגט מען װען און פראפיטן די באקומט מען װען צװישךפעריאדן  ז

אונטערנעמונג. נייער א אין אריין

 די מיט זייט בײ זײט יוועג. דעם אנגעװיזן האט אליין לעבן דאם
 אויסנוצן געקאנט ניט פעריאדן געװיםע אין האבן װאם קאפיטאליםטן,

 האבן ■װאם קאפיטאליםטן, אנדערע אויך געװעז זיינען קאפיטאלן, ז״ערע
 מ׳האט, אומזאץ. און אונטערנעמונגען זייערע פאר געלט אין גענויטיגט זיך

 איבערצמעבן אזוי װי מיטל א עפעס געפינען בארארפט בלויז עס, הײםט
 גע?אנט דערפון האבן װאם די, םון הענט די אין קאפיטאל פרײען דעם
 זי באנק. די גענומען זיך אזיױ האט אויםגאבע דאזיגע די נוצן. ציעז
 פאר־ געלטער. פרעמדע היטן פאר געצאלט פאדערן צו אויםגעהערט האט

 דארט האבן װאם ׳רי צו פראצענטן געוױםע צאלן אנגעהויבן האט זי קערט,
געלטער. זײערע ארײנגעלײגט

 דעפאזיטארם אירע צו פראצענט קלענערז א געצאלט האט באנק די
 אויםגעליען ־אט זי װאם ׳די צו פראצענט גרעסערן א גערעכנט האט און

 ווערן. צו דײך אזוי ווי מיטל א געםונען עם, זזייםט האבן, אלע געלט. דאם
 באנק אין געלט זייז געהאלטן האט קאפיטאל פרייען יפון אײגנטימער דער
 זיך האבן װאם קאפיטאליםטן, די פראצענט־געלט. געקראגן דערפאר און

 םארבעםערן צו אױןז קאפיטאל פר״ען געקראנן האבן געלט, אין גענויטיגט
 םארמיטלער, א װי באנקיר, דער און נעשעפטן. זײערע פארגרעםערן און

געשעפט. צום דערליינט ניט אויך זיך, פארשײט האט,

ע די אז אמת, ם׳איז געביטן. זיר האט סאנק דער םון ראל די ״ נ
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 דער אז פאםירט, ס׳האט ריזיקע. מיט פארבונדן געװעז איז באנק־שפי^
ט נישט נאר ניט ־אט בעל־חוב ^ צ א  אויך האט ער נאר פראצענטן, די ב

ט א אין צוריקגעקערט. ניט קרז־ דעם  גע־ איז קריזים עקאנאמישן פון צ״
 ם׳איז צאלן. געקאנט ניט האבן ■װאם בעלי־חובות, פון צאל די שטיגן

 גע?אנט ניט האנן װאם באנקעז, די אויר געװארן שלעכט ממילא שוין
 םפעקױ און םוחרים נאר דעפאזיטארם. זייערע צו געצטער די צוריקקערן

 ״ו־יזיקע אז אנערקענט, ^אנג שוין האבן פראפיטן, נאן־ זיך יאגן װאם צאנטן,
 און נעװינען״. ניט קאן ניט׳ ריזיקירט װאם דער און זאך, נאבעלע א איז
אנטװיקצט. זיך און געבי^יט האבן באנקען די

 די אינדוםטריא^יםט. דעם פלאץ זײז אפנעטדאטן האט םוחר דער
 קאפיטאיליםטישער דער איז אויבךאן דעם פארנומען _האבן פאיריקאנטיז

 דעם אין הינטערגרונט. איז םוחר דעם אפגעשטופט און בא^עבאטישק״ט
 שטארקערע, די איבעתעבליבן זיינען גופא םאבריקאנטן די צוױשן קאטףי

 אעעהויבז זיר האט אינדוםטריע דער פון אנטװמןאונג דער מיט רײכערע. די
 די קאנטראלירט האין װאס אינדוםטריאאיםטן, יענע םפעציעל «רויםרוקז

 און קויצן־מ״נם די פון באלעבאטים רי אייזן. און קוילן םון פראדוקציע
 קאפיטאיציםטישער דער פון באראנען די נעװארן זײנען אײזךגרובן די

 דער פון גרונט־שטאפי די געװארן זיינען אײזן מיט ?ןולן און װירטשאפט,
צו געדארפט מען האט אײזן װיי^ אינדוםטריע, מאדערנער  בויען אױףי

מאשינעריע. די באטרייבן צו אוין?—קויאן־ און מאשינעריע

 גע־ ם׳זײנען פראנצויזן. די זאגן עםן, ימיט׳ן װאקםט אפעטיט דער
 צערייצט ם׳ז״נעז אײזן־באראנען, אוז קויאן די פון אפעטיטן די װאסםן

 קאנ־ א-לטע די קאפיטא^יסטן. קלענערע די ביי אויך אפעטיטן די געװארן
 קילענערע און מיטעלע די םארשלינגען געה^פן זיי האט װאם קורענץ,

 קאנ־ יענער אין הארצן. צום געװען ניט מער שוין זײ איז פאיריקאנטן,
ן געםוזט זיי האבן קורענץ ר ע נ ע ^ ק ר א  ארויסצויאגן כדי פרייזן די פ

 זײערע םארקאענערט צײטװײיציג ה*ט דאס מארק. פון קאנקורענטן די
 קאםט דעם פארק^ענערט ה*ט טעכניק אנטװיקלטע די אויב אפילו ופראםיטן

 - ר א ם געװאצט פאבריקאנטן גרויםע די האבן אבער איצט פראדוהציע. פון
ץ ר ע ם ע ר ן אוז פראפיטן זײערע ג ר ע כ ע  זייערע אויה פרײזן די ה
 קאנקורענץ דער צו םוױ א מאכן צו געווען נויטיג איז דערצו פראדוקטן.'

זיך. צװישן

פאבריקאנטן. צװישן םאראײניגונגען םדרה די אז זיך הויבט דא און
 (אםא־ פארבאנד דער פארנעטט פאבריקאנט איינצעלנעם דעם פון ארט דאם

 גע־ םארבאגד אזא זיך האט אנתויב צום פאבריקאנטז. פון םיא״שאן)
מאטעריאלן, רױע א״נקויפן צוזאמען :אױפגאבז פארשײדענע שטעי^ט

 עפענען פארבאנדן דאזיגע די װ. אז. א. פרייזן׳ איינשטעילן צוזאמען
ע  פאברי־ פון פארנאנד דער פראםיטן. פארגרעסערן צו מעגלעכקײטן נ״

ט װאס ארנאניזאציע, אן איז םארװאנד^ט ביםלעכװײז װערט קאנטן מאי
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 פארהויםז און פראדוציר־םחורות די אױף װײניגער אויםצוגעבן מעגאעך
. ר ע ר ע י י ט םחורות די

 און װאקםן אין געהאאטן האבן פאבריקאנטן ידי פ׳וןי פארבאנדן די
 דעם אין פאבריקאנטן אײנצעצנע די האבן אנהויב אין װערן. שטארקער
 גע־ פריװאטע זייערע אין םרײ ׳מער-װײניגער האנד^ען געקענט פארבאנד

 אילץ אבער איז םאבריקאנטךפאראיינען די פון װאוקם דעם ימיט שעפטן.
 איינ־ דעם פוז זעאבםטשטענדיגקײט די געװארן באגרענעצט מער און מער

 ארוים שטופט םינריקאט דעם פון פארװאלטונג די אונטערנעמער. צעאנעם
 אלצ־ אין דעה זײן און ארט זיין םארנעמט פאבריקאנט׳ איינצע׳לנעם דעם
געשעפט־פיהונג. דער ימיט טאן צו ־אט יװאס דינג

אזוי־ יםן5שי צו פאברי?אנטן די לוינט עם םארװאם יקלאר, גאנץ ם׳איז
 אין נויטיג זײנען װאם מאשינען, און פאבריקן ריזיגע די םינדיקאטן. נע

 פאב־ איינצעילנער אן אז טייער, צו ?אםטן פראדוקציע, קאפיטאליםטישער
 פאר- א חשבון. אייגענעם זײן אויף אײנארדענען קענען דאם זאל ריקאנט

 טייערםטע די אײנצופירן מיטלען די אבער פארמאגט פאבריקאנטן םון באנד
 קי^ענערע צו זײ פירן םך־הכ^ אעצטז אין װאם א״נריכטונגען, מאדערנםע

 פאבריקאנטן די האבן נאך דערצו םחורות. פראדוצירטע די פון קאסטן
 ?אנ־ דער פון פרײ זייגען זײ פרײזן. ?ןאנטראיצירז צו מעגאעכפײט בעסערע
 געדאנק דער ארויף ?ומט נאטיר^עכעריװײז צװײטן, מיט׳ן אײנער יזורענץ

 פון צװייגן ע נ ע ד י י ש ר א פ פון פאברי׳קאנטן די פאראײניגן װעגן
 די םאראייניגן װאם םינדיקאטן, זײנען רײצנד ספעציעא אינדוםטריע. דער

 מאשין־אינדוםטריע דער פאד פראדוציו־ז:רױ־שטאפ}. װאם אינדוםטריען,
 אײזךבא־ די מיט קוייצךבאראנען די פארא״גיגן צו װיכטיג זײער עס איז

 פאגריקאנטן רי און אײזן צו קוייצן הויאן, צו געצויגן זיך האט אײזן ראנען.
 גע־ איז קאפיטאא פאראײנייגטער דער שטאפן. צװײ די פאראײניגט האבן
 קאפיטא־ אײנצעלנעם דעם צעדריקן קען װאם מאכט, מורא׳דיגע א װארן
 די װי גרינגער םך א אז עס קומט ׳קאפיטאצ פאראייניגטן דעם און יציםט.

 אוים־ זי און רעגירונג זײער אויף געבן צו אכטונג קאפיטאליםטן אײנצע^נע
צװעקן. זייערע םאר נוצן

אינטערנאציאנאל צװײטער דער .12
 מ<■ אויפשטייענדינז פוז םביבה א אין נעבוירז װערט אינטערנאציאנא? צװײטער דער

 אינ־ ערעטו פון ירושה די—ױם־טוב. א װי פראקלאמירט מאי ערשטער דער—?יטאריזם.
 פאד־—צןץײטז. אוז אינטערנאצייאנאל ערשטו צװישן אונטערשײד דער—טערנאציאנא?.

 1פאר?אמענטאריש מיט ער5הויפטזעכ אפ זיד ניבז אינטערנאציאגאל צװייטז פוז טייעז
 מארקם׳עס “״רעוױדירז צו פארזוד—פאליטית. א״גענע פירן פארטייעז באזונדערע—קאםוי.

 1װע אז יסט,5בא׳ט אינטערנאציאנא? צװײטז פוז צוזאםענפאר—רעװאמציע. װעגז ערע5
 —רענירוננ. בורזשואזער דער אין ארײז יםט5םאציא א מענ נעפאר, איז איז פאטער?אנד

 סא־ םוו ראר די—רעװיזיאניםטו. די—מאכטלאזיגקײט״. ״ארנאניזירטער װענז זשארעם
 1905 פוז רעװארוציע רוםישע די—וכה.5מ בורזעואזער דער איז פארטײעז ציאליםטי׳פע

 ״מיט־ די אוז פשרה־מאבער די—יענא־צוזאםענפאר. דער—אײראפע. איז אפרוו* איר אוז
 נע״ יםטישער5קאפיטא דער פוז נילידער װערז פארטײעז םאציאליםטישע די—לויפער״.

 צו נויטינקייט די—הנחות. קריגז ארבעטער־פלאם פוז שיכטז אויבערשטע די—זעלשאפט.
תאמפם־ארנאניזאציע. נײע א שאפן

 דער האט אימפעריא^יזם, םון װעג אוים׳ן פארנומען זיך האט ער װען
אױך נאר זיינע, פאאיטיה אויםערלעכע די באויז ניט געענדערט קאפיטאליזם
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ט קאפיטאליםטן פלעגן פריער אינערלעכע. די  עק־ דער שטערן פחות אלע מי
 רעגירונגען קאפיטאליםטי׳עע די ארגאניזאציעס. ארבעטער פון זיםטענץ

 איינםירן און שטערונגען ׳טאםן צו אויף כחות אלע אנגעשטריעגט יהאבן
 קא־ פאריזער רער נאך יאר צװײ באװעגונג. ארבעטער דער געגן רעפרעםיעם

 פארפאל־ קרימינעלער װעגן פראיעקט א אריינגעטראגן ביםמארק האט מונע
 ה״םט, דאם קאגטראקט, זײער געבראכן האבן זואם ארבעטער געגן גונג
 דינער קאפיטאליסטישע די האבן געזעצן ענלעכע און אזױנע םטרײקם. געגן

 קלאם ארבעטער דעם פון קאמף דער לעסדער. אלע אין דורכצוםירן געזוכט
 ארבעטער־ארגאניזאציעס די אז קאפיטאליםטן, די איבערצייגט אבער האט

 מיט זיי קען מעז אז און ארבעטער די פאר לעבנכדנויטװעגדיגקייט א זייגען
פארניכטן. ניט רעפרעםיעם שום קײן

 ארגא- ארבעטער די אומצוברײנגען אוממענלעך געװען איז עס אז אזוי
 גע־ מער און ברייטערע א געשטעלט קאפיטאליזכ דער זיך האט ניזאציעס,

דעם אין ארבעטער־ארגאניזאציעם די איינצױטפאנען אױפנאבע: װאגטע
 די־ און פלינקע פון שטופע א אן זיך הויבט דא קאפיטאליזם. פון רײטװאגן

 אדבעטעד־ דעם געגן קאפיטאליםטן פאראייניגטע די פון מאנעװרעם נע
 מיט צוזאגן שװינדל, מיט כאבאר קאמבינירן צו אן הויבט קאפיטאל ?לאם.

 מאנעװ־ ער בייטשן. ימיט לעקעלען־ רעפרעםיעם, מיט הנחות םטראשונקעם,
 ארבעטער־קלאם פון שיכטן אויבערשע די אריבערציען זאל ער אז אזוי ריר

 פאלי־ רויבערישער דער מיט אינטערעםן זײערע פארבינדן זייט, זיין אויף
 שטרע־ אימפעריאליםטישע אלגעמײנע די ימיט און ■קאלאגיעס די אין טיק

בונגען.

 האט און געװאקםן איז געװארן, געבארז איז אטמאםפערע דער אט אין
אינטערנאציאנאל. צװייטער דער אנטװיקלט זיך

 דער פאר קלאפ שװערער א נעװען איז קאמונע דער פון נידערלאגע די
 דערהאלט גיך זיך האט באװעגונג ארבעטער די אבער באװעגונג. ארבעטער

קלאפ. דעם פון

 הויבן אינטערנאציאנאל ערשטן דעם פון פאנאנדעריפאל דעם נאך שוין
 שטאנד- דעם אויף ׳טטײען װאם פארטייען, ארבעטער ארגאניזירן אז זיך

 אין געגרינדעט זיך האבן פארטייען אזעלכע לערע. מאר?ם׳עם פון פונקט
לענדער. אנדערע ריי א איז און איטאליע אין בעלגיע, אין פראנקרײך,

 די צו אויפמערקזאם זיך באציען פארטייען םאציאליםטישע די אט
 ױניאנם. טרייד די צו געביט, עקאנאמישן אוים׳ן ארגאניזאציעם ארבעטער

 קײן געהאט ניט נאך האט באװעגונג טרײד־ױניאן די װאו לענדער, רי אין
 אנט־ פארטײען םאציאליםטישע די העלפן אנטװיקלען, צו זיך געלעננהײט

באװעגונג. דאזיגע די באפעםטיגן און יװיקלען

 דראנג באדייטנדיגער א זיר טערקט פארטײען ניי־געגרינדעטע די אין
דער געמאכט װערט 1876 איז שויז פאראײגיגוע. אינטערנאציאנאלער צו
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 יע- צו אבער אינטערנאציאנאל. דעם אױפצושטעלן װידער פארזוך ערשטער
 נײע די :באדינגונגען נויטיגע די געװארן דייף ניט נאך זיינען צייט נער

 נאך זיך האבן ראנגלערײען אלטע די און שװאך געװעז נאך זײנען פארטייען
 װאם פארזוך, צװײטער א געװארן נעמאכט איז 1881 אין אויםגעלעבט. ניט

 זיך פארזאמלט 1886 אין רעזולטאטן. געוױנשטע די געבראכט ניט אויך האט
 קאנ־ רי און פארטייען פארשיידענע די פון פארטרעטער פון קאנפערענץ א

 אינטער־ אן צענױפרוםן אויף ארגאניזיר־ארבעט רער צו צו טרעט פערענץ
 װאם ארבעט, גרויםע די פארטזעצן זאל װאם צוזאמענפאר, נאציאנאלן

 פאר- איז צוזאמענפאר אזא אנגעהויבן. האט אינטערנאציאנאל ערשטער דער
 פראנ־ נרויםער דער םון אנדיינק הונדערט־יאריגן צום ,1889 אין געקומעז

 געהערט זיך האבן צוזאמענפאר דאזיגן דעם פאר רעװאלוציע. צויזישער
 אן פון ארי א יאר, טער89 גייער א קומט עם אז דער?לערונגען, געװאגטע
 דער נעװארן געבארן איז צוזאמענפאר דעם אױף רעװאלוציע. ארבעטער
אינטערנאציאנאל. צוױיטער

 עם שטימונג. געהױבענער א אין דורכגעגאנגען איז צוזא,מענפאר דער
 דער פון טעג העראאישע די פין ערינערועען די לעבעדיג געװען נאך זײגען

 אנזאגן זכרון,די פון געװארן *פנעװישט ניט נאך זיינען עם קאמונע, פאריזער
 ״דער אז ליבקגעכט װילהעלם פון װערטער די אינטערנאציאנאל. ערשטן פון

 אינטערנאציאנאל״ ערשטן פון באשעפעניש א איז צוזאמענפאר איצטיגער
 זיך, פארשטייט האט, ליבסנעיכט אלטער דער איפרוף. טיםן א געפונען האבן

 פערציג מיט װעט ליבקנעבט, קארל זון, זיין אז פאראױםזען, געקענט ניט
 אינטערנאצי^- צום געטרײשאפט זיין פאר װערן דערמארדעט שפעטער יאר
 פארטיי דער פון הילוז דער מיט ווערן באגאנגען װעט מארד דער אז און נאל
 פארטראטן האט ליבקנעכט אלטער דער ױאס אינטערנאציאנאל, צװײטז פון

צוזאמענפאר. ערשטן דעם אױףי

 אינטערנאציאנאל צווײטער דער איז צוזאמענפאר ערשטן דעם אויױ
 ארבעטער־ פאר׳ן קעמפער אויטגעהאלטענער אן װי ארויםגעטראטן טאקע
 ם׳האט װען מאמענט דעם אין פארגעקומען איז צוזאמענפאר דער קלאם.

 אנטװיק־ קאפיטאליםטישער דער פון װעג נייער דער אעעמערקט שוין זיך
 אװעקצושטעלן אננעהויבן שוין האבן מלוכות קאפיטאליםטישע די לוגג.

 אר־ ריזיגע צענויפגעטריבן שוין האבן און גרעניצן זייערע בײ װענט הויכע
 אנגעגאנגען איז םאלדאטשינע און מיליטאריזם פון אנטוויקלונג די מייען.

 װאס כחות, די מערקן נעלאזט שוין זיך ם׳האבן שנעלקײט. מורא׳דיגער מיט
שחיטה. אלװעלטלעכע צוקונפטיגע די צו גרייטן

 אינטערנאציאנאל צװייטער דער האט םביבה דאזיגער רער איז און
 צװישן ברידערלעכקײט פון יום״טוב א װי טאי ערשטן דעם פראקלאמידט

 דא־ דעם פון דערקלערונג דער מיט װעלט. גאנצער דער פון ארבעטער די
 ארבעטער- דעם פון גײםט הויכער דער ארױםגעוױזן זיך האט ױם־טוב זיגן

 פרא־ געװײנטלעך װערן אבער םך, א פאראן בכלל איז ױם־טובים קלאס.
אין קלאם אײנציגער דער איז פראלעטאריאט דער זיג. דעם נאך קלאמירט
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 ױם־טוב זייז דערקלערט האט װאם מענטשהײט, דער םון געשיכטע דער
 דער מיט שטארק געשטיקט. אים האט געגנער־ק&אם דער װען צייט א אין

 קײטן אין םארקאװעטער א ׳ער האט זיג, מוטענדינן דעם אין זיכערקייט
 ברידעריצעכקייט צוקונפטיגער דער םון ױם־טוב ידעם פראקצאמירט שטא^ץ

קער.5פע ע5א םון

ט ערשטע די אינטערנאציא־ ציװייטן דעם איז עקזיםטענץ זײז םון צ״
 קאמפן, די יפון אפקלאנגען די מיט ראנגלען צו זיך אױםגעקומען :$ל

 ’ארבעט ריזיגע רי אבער אינטערנאציאנא^. ערשטן דעם צעריםן האבן װאם
 דער םפעציעל און אויפגעטאן, האט אינטערנאציאנאי^ ערשטער דער װאם

 דעם אומזיםט. געװען ניט איז עגגע׳צם, און מארקם םון קאםף אידייאישער
 מיט זיך םפראװען צו גרינג «״נגעגעבן זיך האט אינטערגאציאנאל צוױיטן

 אויפ׳ן אװעקשטע^ן פעםט זיך און גרופן אנארכיםטישע די םון רעשטלעך די
 דער פאר מיט^ א זוי קאמױ פא^יטישן דעם אנערקענען פון שטאנדפוגקט

ארבעטער-קיצאס. דעם פון באםרייאונג

 פון אונטערשײדט שארף זיך האט אינטערנאציאנא^ צװייטער דער
 צו געשטרעבט באמת האט אינטערנאציאגאל ערשטער דער ערשטן. דעם

 ארבעטער־באװעגונג. אינטערנאציאנאלער דער מיט אנםירן און פאראייניגן
 אוים־ באשײדענע ימער געשטעלט זיך האט אינטערגאציאנאא צװייטער דער

ט האט ער גאבן.  זעלב־ גאנץ פון פאראיײגונג א פארגעשטעילט זיך סי
 דער צו איינע געבונדן זייגען װאס פארט״ען, םאציאאיםטישע שטענדיגע
 פרינציפן. אלגעמײנע אייניגע םון אנערשענונג דער דורך באויז אגדערער

 זעלב־ געװען פארטיי נאציאנאיצע יעדע איז ארבעט טאג־טעגילעכער דער אין
 אין געמישט ניט זיך האט אינטערנאציאנא^ צװײטער דער און שטענדיג

 ניט זיך, פארשטייט קאן, אומשסענדן אזוינע אונטער טעטיגקייטן. אירע
 אינטערנאציאנא^ער דער פון אייגיגקייט אמת׳ער אן װעגן רײד קײן זײן

 אלץ װײטער װאם זיינעז ארבעטער־פארטײען די ארבעטער־באװעגונג.
 פאר־ געװען ז״נען װאם מ^וכה־פארטײען, אין געװארן פארװאנדיצט מער
 די מיט װי מער םך א ?אמף יזײער פון באדינגונגען ^אקאלע די אין טאן

 מאם־ אינטערנאציאנאיצן דעם אין ארבעטער־באװעגונג דער פון איגטערעםן
שטאב.

צװיי־ דער איז אײנהײט^עפקייט אינטערנאציאנא^ער פון זיז דעם אין
 פאקטי׳ע האט װאם ארגאניזאציע, ויזע5< א .געוועז אינטערנאציאנא? טער
 באזונדערע די פון האנחלונגען די באװירקן צו מאכט שום קייו געהאט ניט

 םאראייניגן צו געשטרעבט האט אינטערנאציאנא? ערשטער דער פארטײען.
 צװייטער דער זי. פירן צו און ארבעטער־באװעגונג אינטערנאציאנא^ע די

 באגרעניצטע און באשײדענע מער געשטעילט זיך האט אינטערנאציאנאיצ
אויפגאבן.

אינטערגאציאנאי^ צװייטן דעם פון צוזאמענפארן די אז אמת, ם׳איז
 דעס דורך םי^יטאריזם געגן קאמףי פון װיכטיגקייט די יבאטאנט האבן

ארבעטער־קצאם. גאנצן פון ארויםטריט
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ט׳ן  דער באשעפטיגט געװען ספעציעיצ איז מי^יסאריזם געגן ?אמף מי
 אין צויזאםענפאר באזעי^ער רער און 1907 אין צוזאמענפאר שטוטגארטער

 ניט רעזא^וציעם םון .װייטער זיינען צוזאיטענםארז דאזיגע די גאר .1912
 גע־ האבן פארטייען םארשיידענע די װאם גופא ?אמף מיט׳ן געגאנגען.

 פאר־ די פון טעטעקײט די אנגעםירט. ניט צוזאטענפארז די האבן פירט,
 פאר־ זיך האבן פארטײען די װעג. אנ׳אנדער גאר אויף געגאנגען איז טײען
 פארלאמענטארישער מיט אויםשיצים^עך, ניט אויב הױפטזעכצעך, גומען

 געווארן ארייעעצוגן מער אלץ װייטער װאס זיעען זײ און טעטיגקײט.
מיצוכה. בורזשואזער דער םון אפאראט דעם אין

 צװייטן דעם פון פארטײען םאציא^יםטישע מערםטע האבן פארמעצ
 ניט אבער דאה? טען ?ערע. ׳מארקם׳עם אנגעהא׳^טז אינטערנאציאנא?

 ימארתפ טיי^ן. פארשיידענע צװײ אנטהא^ט ?ערע מארקם׳עם אז פארגעםן
 נעלערנטער, גרויםער א •װי װעצט גאנצער דער פאר «רויםגעטראטן אי<ז

^ונג. מענטשלעכער דער םון געזעצן אצגעמײנע אנטדע׳לט האט װאם װי  אנט
״ן פון בח גאנצן דעם  אױפצודעקן אױױ אנגעװענדעט מארקם האט געױ ז

 דאזיגע די וױרטשאפט. ■קאפיטאיליםטישער דער םון וױדערשפרוכז טיפע די
 ביטערםטע די װיכטיגקײט. זייער אין אוימשטערבאעך זיינען אױפדעקועעז

 די זועגן לערע דאזיגע די פארבייגײן ױט קאגען ארבעטעד די פון שונאים
 יװיכטיג אבער איז פרא^עטאריער די םאר קאפיטאציזם. פון וױדערשפרוכן

 מארקם אז שוין וױיםן מיר לערע. דער פון טייצ דאזיגער דער ויז5ב גיט
 דער באדײטונג װיכטיגע אויםערגעװײנטלעך־ אן צוגעגעבן האט א^יין

 איז ^ערע טארקס׳עם ארבעטער־קילאם. פון דיקטאטור דער פון אידייע
 גראד בארויבטע און אונטערדריהטע א^ע פאר יצייכט־טורעם דער געװארן

ט דורכגעדרונגען איז זי װאם דערפאר,  הארעפאשנע די פון יצײדז די סי
ארבעטערקלאם. דעם פון ן5׳וױ שעפערישן זיגערישן דעם מיט און מאםן

 דער זיך האט פאליטיק פארלא׳מענטארישער םזן אטמאםפער דער איז
 אויםגעװעיפט. בים^עכװײז ילערע מארי?ם׳עם פון גײסט רעװאצוציאנערער

ט אפי^ו איז עם ^ װי ט  ״מער די ״רעװידירן״ צו פאר^אנג א געװארן אנ
 מארקם׳עם אין געדאנקען רעװאלוציאנערע מער די ה. ד. געפער^עכע״,

 פון באדינגוננען די צו צופאיםן זײ און ״װײכער״ מאכן צו זײ כדי יצערע
 פארזוכן אזעלכע קאמן». פארלאמענטארישן סטאטעטשנעם פרידלעכן,

 דייטש־ אין און פראנקרײך אין ג׳צײכצײטיג כמעט געװארן געמאכט זיינען
 יקארעגירן צו פארזוך א געװארן געמאכט איז פראניןרײך אין לאנד.

 בור־ דער אין באטײ^יגן זיך זאצן םאציאיליםטן אז דעראויבז און מארקם׳ן
 פראנצויזישער דער ®ז מיטגציד א דעימאאט ׳מי^עראן, רעגירונג. זשואזער

 מיניםטערױם. בורזשואזן אין ארײנגעטראטן איז פארטײ, םאציא^יםטישער
 טעארעטיש רעוױדירן צו געװארן געמאכט פארזוך דער איז דײטשצאנד אין
 האט רעװיזיע די פאר־באדינגונגען. אירע און רעװא^וציע װעגן םראגע די

 םאציא^־דע־ ד״טשער דער פון טעארעטיהער אנגעזעענער אן אעעהויבן
בערנשטײן. עדװארד פארטײ, מאקראטישער
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 שטארקער s צעפלאקערט זיך האט רעװיזיע פון םראגע דער ארום
 צוזאמענ־ אמםטערדאמער דעם אויה אפגעשפיגלט זיך האט ׳װאם ?אמף,

 םארטייריגן צו ארויםגעטראטן איז *ועלכער זשארעם, .1904 יאר איז םאר
 םאציאל־דעמא־ דייטשע די אז באמערקוע די געװארפן האט מילעראנ׳עז,

 ךזי טמי טשטעל אז׳וי, שטאלצירן «אר־קטיםטן די װעלכער מיט קראטיע,
 )זיך פארשטייט האט, זשארעם מאכטלאזיגקײט״. ״ארגאניזירטע פאר

 ניט דעמאלט האט זשארעם מילעראן־פראגע. דער איז טעות א געהאט
 מאכן רעגיחנג זייער אין ■םאציאליםטן ארייננעמען מיט אז פארדעכטיגט,

 צערײםן צו אויםגערעכנט איז װאם שאו־צוג, פלינקן א קאפיטאליםטן די
 םאר־ ניט אויך זזאט זשארעס ארבעטער־באװעגונג. די א&שוואכן אוז

 צו זיך דראפעט װאם פאררעטער, טיפישער א איז טילעראז אז שטאנעז,
 גערעכט געװען אבער איז ער ארבעטער. די יםון רוהנם די איבער מאכט
 גערעכט מער געװען איז ער םאציאל־דעמאקראטיע. דייטשער דער בנוגע

 םאציאל־דעמאקראטיע, דייטשע די באדיז ניט געדיינקט. אליין האט ער װי
 פארגע־ זיך ימיט האבן אינטערנאציאנאל צװײטן פון פארטייען אלע נאר

מאכטלאזיגקייט. ארגאניזירטע שטעלט

 געװען איז דאם אבער מארקםיםטן. די געזיגט האבז אמםטערדאם אין
 געטארצט האט װאם רעזאלוציע, דער אין זיג. אױםערלעכער אן בלױז

 דער אין באק־צײנער. רעװאלוציאנערע קײן געװען ניט איז מילעראנ׳ען,
 םא־ א אז געדאגק, דער געװארן אריינגעשמוגלט איז רעזאלוציע זעלביגער
 פאר- פון אינטערעםן די איז מיניםטער בורזשואזער א װערן מעג ציאליסט

 שטאלצע מארקם׳עם געװארן זיינעז פארגעםן פאטערלאנד! דאם טיידיגן
 םאטער־ קײן ניט האט פראלעטאריער דער אז װערטער, ;װארנענדיגע א׳ון

 פשרה־מאכער באזיגטע די קײטן. זיינע באויז פארלירז קאן ער אז לאנד,
און זיג אזא נאך :זיגער זייערע צו זאגן זיכערקײט מיט ןגעקאנט האב
פארלארן. אינגאנצן זענט איר

 1876 איז אנגעגאנגען. איז מארקם׳ן ״רעװידירן״ פון ארבעט די
 ׳פראפעיסיאנעלע ״די אז פארשטאנען סאציאליםטן דײטישע די נאך האבן

 צײט באדײטנדער א אויףי און ערנםט בכח ניט זײנען (ױניאגס) פאראײנען
 שפעטער יאר דרייםינ מיט ארבעטער־קלאם״. פון לאגע די פאױבעםערן צו

 מיט אז באימערקגדיג, ניט דעם. .װעגן צװײיפלען אנגעהויבן שוין זײ האבן
 ארבעטער־קלאם פון ילאגע דער פון פארבעםערונג אויםערילעכער יעדער

 ארבע־ דער אז טענה׳ען, איז געהאלטן אלץ זײ האבז יקחת, דער שטײגט
 דורך װי גוט אזוי ױניאנם די דורך לאגע זײן םארבעםערן קאן טער־קלאם
 דע־ אז און מלוכה, קאפיטאליםטישער דער אין געזעצגעמנג גיניםטיגער

 װעלבער אין רעװאלוציע, םון היטן ארבעטעוײסלאס דער זיך מוז ריבער
קייטן. זײנע חוץ א עפעס פארליון יקאן ער

״ םוף. צום ביז דעררעדט זיך האבן קריטיקער געװאגטע״ ״מער די ז
געפריי־ האבן און רעװאלוציע פון אידײע די אפגעװארפן אינגאנצן האין
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 קאלאני־ דער געגן געקעמפט ניט האבן זײ רעפארמען. טײאװײזע דיגט
 מער די רעגירדנגען. זייערע פון רױב־פאציטיס און דעראבערונג־ איצער

 א! אנגעהאצטן סצומר׳שט זיך האבן סאציא^־דעמאקראטן שרעקעדיגע
 צוזאמען געהאנדאט זיי האבן פראיקטיק דער אין אבער װערטער, מארקם׳עם

פשרת־מאכער. און רעפארמיםטן אפענע די מיט

 פון צוזאסענפאר שטוטגארטער דער איז אינטערעםאנט באזונדער
 פראגע די געװארן אװעקגעשטעלט איז צוזאמעטפאר יע:עם איויח .1907
 רע־ <ןאפיטא<ציםטישע די װען צײט די נעװען איז דאם קאלאניעם. װעגן

 געטיילט און אימפעריעם נייע געבויט אײזן און בצוט ם־ט האין גירונגען
 רי אז ארויםגעװיזן, זיך ים׳האט און ■טעריטאריעם. ״פרייע״ די זיך צוױשן

 מלוכות, רויבערישםטע ה. ד. רייכםטע, די פון ׳פארטייען םאציאליםטישע
 קריטיק שארפער צו א מיט ארויםצוטרעטן געהאט מורא שטאר׳ק האבן
 בא־ שױן האט אימפעריאליזם םון םם דער רויבערײ. קאצאניאיצער געגן
 םאציאלים־ גרעםערע די פון קרײזן פירנדע די אין ארײנצודרינגען װיזן

אינטערנאציאנא?. צװייטן םון פארט״ען טישע
 בילויז האבן אינטערנאציאנא? צװייטן פון צוזאמענפארן פייערצעכע די

 עם כן5וועי איבער בארג־ארונטער, דעם אפגעשפיגיצט מאם קאיינער א אין
 איימפעריאילים־ די פון פארט״ען םאציא^ייםטישע די געקײקלט זיך האבן
 ארויםנעװיזן יזיך האט פארטייעז דאזיגע די פון ירידה די ^ענדער. טישע

 צוזאםענ־ די אויף רעזאלוציעם און רעדעם די אין ניט העלער און שארפער
 מאניםעםט״ ״קאימוניםטישער דער נאך האנדצועען. זײערע אין נאר פארן,
 װאם דעם, אין באשטײט קאמוניםטן די פון מאכט די אז אנגעװיזן, האט

 ארונטער־ אפן זיך גרייטן און צילן און אידײען זייערע ניט באהאצטז זיי
 פארגעםן האבן דאם גראד ארדנונג. הערשנדע די גװאצט מיט צעװארפן

אינטערנאציאנאא. צװײטן פון פארטײען מערםטע די באהאילטן און

 האם 1095 אין רעװאלוציע רוםישער דער פון פאאקער העלער דער
 אײראיפע. אין ארבעטער־ה^אם דעם אין עבונג5אױפ היבשע א ארויםגערופ!

 אין װען ,1905 יאר פון אנהויב צום אז דערצײ^ט, ^וקםעמבורג ראזא
 די אין זיך האט דונער, ערשטער דער ׳קנאל־געטאן א האט פעטערבורג

 דער אױפצעבונג. אן אעעהױבן םאציא׳ליםטן דייטשישע די פון רײען
 װאם רעזא^וציע די נעװען איז אוייפיאעבוכג אזא פון רעזוצטאט ערשטער

 םא־ דײטשע די פון יענא־צוזאמענפאר דעם אויף געיװארן אננענומען איז
 א .ווי װערן באנוצט דארף גענעראיצ־םטר״ל! דער אז דעם, װעגן ציאליםטז

 די םון גרופן צינקע די ארבעטער־קלאם. םון קאמןז פאליטישן פון מיטצ
 אויפיםערס־ די ריבטן צו געזוכט םריער אויך האבן םאציא׳ליםטן דייטשע

 ב^ויז אבער קאמן*. אסטױון פון זייט דער אויף ׳פארטיי דער םון זאמקײט
 א געקראגן זײ האבן רעװאצוציע רוםישער דער פון איינפלום אונטער׳ז
 רעװא^וציע, רוםישער דער פון אנטװיקלונג װײטערדיגע די מערהײט.
 רוםישע די װעז ,1905 פון דעצעמבער־טעג און אתטאגער די םפעציע^

אפגעשטעיצט ניט זיך האבן און םאװעטן ■גרינדן אנגעהויבן האבן ארבעטער
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 דאם_ערעװאצוצו די פארטיידיגז צז בדי באריקאח אויף קאמח יפאר׳ן
 צװי׳ען אויך נאר דײטשצאנד איז באויז ניט אויםריר דעם םארשטארקט האט

׳צענדער. אנדערע פון ארבעטער־מאםן די

 זיך תאט זי געדױערט. ניט צאנג האט רעװאצוציע רוםישע די אבער
 ארוים־ האט רעװן&וציע די װאם אױפרודער דער מפצה. א מיט געענדיגט

 האבן םאציאציםטן אײראפײאישע די אײנגעשטיצט. באצד זיך האט גערופן,
 אײניגע באשעפטיגונגען. ׳פארצאמענטארישע זייערע צו אומגעיסערט זיך
 אפי^ו האבן רעװאצוציע דער פון ׳קריטיקער פארקאכטע מער די — זיי, פון

 זײערע פאר באשטעטיגונג א 1905 יאר דעם פון געשיכטע דער אין געפונען
מיינונגען. קאמפראמיםצעכע

ט זעצביגער דער צו  געהאלטן פאדטייען םאציאציםטישע די האבן צ״
 האט יקצאם קאפיטאציםטישער דער אױםשפרייטן. זיך און װאסיםן אין
 םא־ די יפצענער. איימפעריאציםטישע אין ארײנגעצייגט נשמוז גאגצע זיין

 אנגעהאקטן האבן װאם איינציגע די געװען זיינען פארטײעז ציאציםטישע
 בצױז ניט געשטימט האבן זיי פאר פאצקם־מאםן. ברײטע די מיט בונד א
 מער אצץ זיינען װאם מאםן, סציינבירגערצעבע אויך נאר ארבעטער, די

 איז דאס פארטײען. םאציאציםטישע די אין ארײנגעדתנגעז מער און
 ניס מער שוין האבן פארט״ען םאציאציםטישע די פארשטענדצעך. גאנץ

 סא־ די רעװאצוציע. פון געשפענסט דעם מיט מא״נבירגער די געשראקן
 פאטריאטן, ארענטצעכע און רעםפעקטאבעצע געװאוין זיינען ציאציםטן

 די פארטײדיגט און קאפיטאציםטן די אטאמירט •מױצ מיט׳ז האבן יװאם
מאםז. הארעפאשנע

 געקראגן האבן פארטײען םאציאציםטישע די ״מיטצױפער״ ימער װאם
 פצעצ דער געװארן איז שטארקער אצץ שיכטן, ׳קציינבירגערצעבע די פון
 װיי־ אצץ אװעס זיינעז קאמונע דער פון געבאטן די פשרה־מאיכער. פון

 א געהאט האט זײ .וועגן דערמאנונג די פארגאנגענה״ט. דער איז טער
 רעװאצוציאגער־ די געבונדן ם׳האט װיפיצ אויףז פיצ אזוי אויף ב^ויז װערט

 רעװאצוציאנעדע די פארטייען. םאציאציסטישע די מיט מאםז געשטימטע
 אינ־ טאסטיק. קאמפראמיםצעכער דער מיט בשצום געצעבט האט פראזע
 הײםע אנגענאגגען זײנען ׳פארטייען קאמ״ראםייםצעכע די אין װײניג

 צײדנשאפטצעכע איז אריבערגעגאנגען אפיצו אפטמאצ זײנען װאם ויכוחים,
 די געװאקםן איז מאםן רעװאצוציאנער־געשטיימטע די צװישן קאנפצי?טן.

 םאציא־ די פון פשרה־מאכעריי מאכטצאזער דער מיט אומצופרידנה״ט
פארטײען. ציםטישע

גע־ אויםגעװאקםז, שויז זיינעז פארטײען םאציאציםטיטע די אבער
 די מיט םארבונדן ענג געװען זיינעז װאם ארנאניזאציעם, מעכטיגע .װארן

 מיט דורכצונעמען זיי שװערער אצץ געװארן ם׳איז מצוכות. בורזשואזע
 פאר־ קאמפראמים^עכע די האבן נאך דערצו .ווירקונג. רעװאאציאנערער

סאציאציס־ דער מיט זיך באנוצן פון יקזסםט די געקאנט גוט זײער טייעז
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 אויו» אײנפלום זייער אנהאלטז נעהא^פן זײ האט דיאם און םראזע טישער
ארבעטער־יטאם;. יי

 םא־ די װאו ^ענדער, יענע אין ארבעטער־באװעגונג ארגאניזירטע די
 מאכט, ערנםטע אן פארגעשטעלט זיך מיט האבן פארטײען ציאליםטישע

 בא־ געװען זײנען הנחות דאזיגע די הנהות. ערנםטע אױםגעוױרקט האט
 ארבעטער־ פוז שיכטן אויבערשטע די פאר .גינטטיג אוז װיכטיג זונדער
 ארבעטער, באצאצטע בעםער און בעסער־קװאציפיצירטע די פאר קצאם,

 און פאליטישע די פון פונדאמענט דעם ׳פארגעשטעלט זיך מיט האבן װאם
 די איז אמעריקע איז ארבעטער. די פון ארגאניזאציעיס עקאנאימישע

 מיט געװארן דורכגעפירט יװײםע איון שװארצע אויוז ארבעטער פון טיילונג
 אונטער־ מער די פון אריינטריט דעם פארבאטן צו כדי ציניזם. אפענעם
 אומגעהויער געװארן איינגעיפירט זיינען ױניאנם די אין ארבעטער דריקטע

 איפגע־ זיך ױניאנם די האבן אייראפע אין אײנטריט־אפצאאוגגעז. הויכע
 אוים־ ״דעמאקראטישע״ מער די שריט. עקםטרעמע אזוינע פון הא^טן
חנג  צו געשטערט ניט אבער זײ האט ױניאגם אײראפײאישע די םון פי

 ארבעטער־ארים־ דער פון אינטערעםן די אויו־ הויפטזעמעך זיך אריענטירן
טאקראטיע.

 צעך א װעגן געזעץ דער געװארן דורכגעפירט איז ענגיצאנד אין װעז
 א םון זיג א װי באצייבנט דאם ימארקם האט ארבעטם־טאג, שעה׳דינן
 געװען איז קאפיטאל װאס דעם, אין באשטאנען איז זי; דער פרינציפ.

 פון געביט אוים׳ן ״ופר״הײטן״ געװיםע פון אפצוזאגן זיך געצװאונגען
 קאפיטאצ איז ארבעטער-באװעגונג דער פון דרוק אוגטער׳ן עקספלואטאציע.

 באשיצן צו אויױ געזעצן רײ א דורכצופירן געצװאונגען געװען שפעטער
 אײנ־ געצװאוגגען געװען זײנען פאברייקאנטךםאראײנען און ארבעטער, די

ארבעטער־ױניאנם. די מיט איפמאכן »ויף צוגיין

 געװען װאצטן ארבעטער^אם ארגאניזירטן דעם פון זיגן דאזיגע די
 שטיץ־ װי באטראכט זײ יװאלט מען <ווען באדייטונג, ריזיגע א האבן געסאנט
 םא־ די אבער מאכט. פאר קאמף זיין אין פראלעטאריאט פאר׳ן פונסטן

 טי״צװײזע דאזיגע די אויף קוקן אנגעהויבן האבן פארטײען ציאליםטישע
 פראילע־ םון ענד־צייצ דעם אן פארגעסנדיג זיר, פאר צי< א איויױ יײי זיגז

 געװארן זיינען ארבעטער־פארטײען די א-ון םאציאליזפ.—קאימה טארישז
 אין יװאם נעזעלשאםט, קאפיטאיציםטישער דער פון טייא ארגאנישער אן

 באזונ־ פאר רעםארמען, באזונדערע פאר געקעמפט זײ האבן פאא בעםטן
 מעכטיגע אין ארגאניזירט קלאם, קאפיטא^יםטישער דער הנחות. ז־עדע

 א דורך באשיצט מ^וכה־אפאראט, מעכטיגן א מיט באװאםנט פאראײנעז,
 אוי־ דעם נאכצוגעבן אױף מיטלען געפונען האט יארמײ, װאקםנדיגער

 מאצ .הונדערט בא^וינען צו זיר כדי ארבעטער־ק^אס םון שיכט בערשטן
 שיכטן אונטערשטע די םון עקםפיצואטאציע הפיקר׳דיגער א דורד םי^ אזוי
אס.5ארבעטעוײק פיז
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 װאס דערמיט, שטארק געװעז איז אינטעדנאציאנא< ער׳טטער דער
 םאר׳ן ארבעטער־^אם דעם פאראײגיגן איז געהא^טן װירק^עך האט ער

 םאציא^יס־ דעם פארװירק^עכן פון נאימען אין א-ון מאכט די קריגן צו קאמף
״ן אידעא?. טי׳טן ט שװאכע ז ״  יענער צו װאם דעם אין באשטאנען איז ז
מאםךארגאניזאציעם. פרא^עטארישע קײן געװען ניט זיינען צייט

 אויםגעװאקםן ז״נען אינטערנאציאנא? צװייטן ■פון עפאכע דער אין
 אבער מאסךארגאניזאציעם. פראלעטארישע גרויםע פארשטארקט זיך און

 און פאראייניגן געקאנט ניט זיי האט אינטערנאציאגא^ צװייטער דער
 םאציא^יםט״ןןע די מאכט. אינטערנאציאנאצע אן •װי זיי צעמענטירן

 אינטערנאציאנא?, צװ״טן דעם צוזאמענגעשטעלט האבן ■װאם פארט״ען
 אמת׳ן דער אין נאמען. אין ב^ויז אינטערנאציאנא^יםטי׳ט געװען זײנען
 דעם ארגאניזאציעס. נאציאנאלע מער און ימער איצץ געװארן זיי זיינען
 פאר־ האבן םאלידאריטעט פרא^עטארישער אינטערנאציאנאצער פון פילאץ
 םאציאצע די איימפעריא^יזם. פוז בא׳טטרעבונגען »ון באגערן די נומען

 צוקונפט, נעפלדיגער װייטער, דער אין געװארן א׳פגערױזט איז רעװאאציע
אץ איר און  אימפעריא־ די פון טיש דעם פון ברעיק^עך פארנומען האבן פ̂י

ע א אויפגע׳טטאנען איז ארבעטער־קצאם דעם םאר הערשער. יליםטי׳טע  נ״
 אינטערנאציאנאלן פון ארגאניזאציע קעמפערישע א שאפן צו—אויפגאבע•

 ערשטן פון דעחפארונגען די רעכענונג אין ארײננעמענדיג פרא^עטאריאט,
אינטערנאציאנאצ צװײטן און

 דעם פון צוזאמענברוך דער און װעלט־מלחמה די .13
אינטערנאציאנאל צוױיטן

 נע- באהער׳עט זיינען אגיעם5קא אזוי וױ—אױס׳פפרײטוגנ. קאלא;יא?ער פוז אנהויב דער
 פארנעמט וכות5מ פון קאנקורענץ די—פרא?עטאריאט״. ״בורז׳עואזז װעגן עננע?ם—מארז.

קדיזיס. דער—כחות. צװײ פוז נעװעט דער—קאנקורענ׳ו. פרױואטער פוז ארט דעם

 גע- האבן קאפיטאיליםטן אייניגע אפיילו װען צייט, א געװען ם׳איז
 מילוכה. דער פון האילז אויפ׳ן ׳עטײנער יװי זייגען קאלאניעם די אז דיינקט,

 װאם קאפיטא^, פריװאט פון הער׳עאפט דער פון צײט די געװען איז דאם
כן און האנדא פרייען װעגן גע׳יח^ומ׳ט נאך האט ע ^ ע װ ל  דא־ די של(ס. א
 באטראטן האט קאפיטאל װען געװארן פארגעםן זיינען ומות5ױגנט־דו< זיגע
 םון סינדיקאטן מעכטיגע די אנטוױקצונג. אימפעריאעיםטי^ער פון װעג דעם

 אומ־ צו נאר פרײהייט, צו ניט געשטרעבט האבן באנקירן און פאבריקאנטן
 זיך האט עס און מאנאפא^יע. צו הייםט, דאם הערשאפט, באגרענעצטער

קאלאניעם. נאך יאגעניש װאנזיניגע א ^נגעהױבן

 איז עם אזוי װי אימפעריאיליזם װעגן בוך זיין אין דערציי^ט ילענין
 די ״פארענדיגט״געװארן יארהונרערט טן20 און טן19 פון גרעניץ דער אויױ

 ק^אניא^ע די זיך האבז 1914 ביז 1876 פון ט.5װע דער םון איינטיי^ונג
—םי?, אזוי מאל אגדערהאיצבן װי מער אויוז םארגרעםערט טעריסאריעס
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 שטח ריזיגער דער אט מי^יאן. 65 אויף קיאאמעטערם םקװערע מי^יאן 40
 ענג־—סיצוכות ריזיגע זעקם פון הענט די אין קאנצעגטרירט געװען איז ערד

ט^אגד, אאנד, דיי  נד.8רוםל און יאפאן שטאטז, פאראײניגטע פראנקרײך, .
 גע־ ניט 1876 ביז האבן יאפאן און טן8שט פאראייניגטע די גר,8דייטשל

 פארכאפט עם, הייםט זײנען, טעריטאריעם םרייע די קאלאניעם. קײן האט
 אגגעהויבן זיך האט מאכט ע?אנאמישע די װען פעריאד דעם אין געװארן

מאגנאטן. גרופע סיצ״נער 8 פון הענט די אין קאנצענטרירן

 ניט־ נאך ה. ד. ״פרײ״, נעיװען נאך ערד־קוג׳ל אוים׳ן ם׳איז זמן בל
 גע־ און םרײ גע^עבט האט באפעצקערונג די װאו טעריטאריעם, פארבאפטע

 פארגעקד קאלאניעם די פארכאפן פון פראצעס דער איז זיך, פאר ארבעט
 « פירן צו אױםגעקומען איז פאדכאפער די אופן. ״םרידאעיכן״ א אויף מען

 פארװאנדלען צו געזוכט האנן זײ װעמען פע^קער, יענע מיט ב^ויז קאמףי
 פארגע־ ניט כמעט איז רויבער אימפעריאיציסטישע די צװישן שק^אםן. אין

 גרוים־מאכט יעדע קא^אניעם. די װעגן צוזאמענשטויםן ב^וטיגע קיין קומען
 דטר ביז געביטן, ?אלאניאלע אירע פארגרעםערעט שטייגער איר אויף האט

אײנגעטיילט. אינגאנצן געװארן איז ערד־קוגיל

 טעריטאריעם קאילאכיאלע די פון קאנםאיצידאציע און אויםשפרייטונג די
 באשרייבונג 8 איז אט נזיט^ען. מםטע8גרויז די מיט געװארן רורכגעפירט איז
 רױבישער דער פון פארטרעטער 8 ראדם, 5םעםי פון שריט ערשטע די פון

 קודם־כל פריקע.8דרום- אין ראדעזיע, אײנגענומען האט ער בעת יד,8ענגצ
 ״רע־ אט־די שקילאפעריי. א״ניעפירט געגנט פארכאפטער רער אין ער האט

 ארטי־ גאנצער דער םון אויפשטאגד אלגעמײנעם אן צו געפירט האט פאדם״
 סאדערנע טיט וואפנט8ב ענגילאנד, ״צױױקיזירטע״ די פעלקערוגג.8ב גער

שן 8 אױױ האט פארניכטונגם־מיטצען, ^י  מיט אפגערעכנט זיך אופן בעםטי
 אזוי זיינען אויפשטאנד דעם נאך ז8 דערצײלט, נעשיכטע די רעבעלן. די

 אוג־ געבויגן זיך האבן בויםער די אז געװארן׳ נגען8אויפגעה רעבעלן פי^
 זײערע אין געװע^טיגט מלוכות גרויםע די האבן אזוי משא. דער טער

קאילאניעם.

 נערן־גע-8קצי8 געװארן געשאפן זיינען עם װאם ילײז8 דערמיט שױן
 מענטשן 5צא גרעםערער 8 ר8פ באדן 8 געװארן געשאפן איז !עילשאפטן

 אוים־ דער מיט קופאגען. שערן פון פראפיטן ריזיגע געמאיכט האבן װאם
 גע־ מאגנאטן די זײנען פאיליטיק קאלאניאילער דעראבערישער פון שפרייטונג

 אויפ׳ן װאוי^טאג אין געלעבט האבן װאם זיטן,8ר8פ איײדיג־גײער, װארן
קאלאניעם. םטע8רשקצ8פ די פון חשבון

 ר׳ן8פ איז פאראזיטיזם אט־דעם פון טריאוםף פולשטענדיגן דעם פאר
 ם8רבעטער־קל8 דעם איז שאפן צו נויטיג געװען ס8קל קאפיטאליםטישן

 הא־ ברייטער דער םון לטן8אפצושפ דערנאך אים כדי שיכט אויבערשטן אן
 האט םן־אײגנטימער8צןשק די פון שטרעבונג ד^זיגע די םע.8ט רעפאשנער

אנגעהויבן נאר־װאם זיך האט זי װען דעמאלט, נאך באמערקט ענגעאם
72



 בור־ םאמע די עגג^אנד, אז סארקם׳ן, געשריבן ם5ענגע האט 1885 אין װײזן.
 רייכםטע די געװען זי איז צײט יענער צו — נאציעס א^ע פון ישואזע

 מיט זײט ביי זײט אז דערצו שטרעבט — קאצאגיעם, פון אײגענטיםערין
 ראם פראלעטאריאט״, ״בורזשואזער א אגטװיקצען זיך 5זא בורזשאזיע דער

 עקםפצואטאטארם. זיינע צו צוגעבונדן איז װאם פראיצעטאריאט, א הײםט,
 אין אז רעם, װעגן געשריבן שוין עעע^ם האט ,1881 יאר אין שפעטער,
 גע־ אויח מענטשן, אז דעראױבן װאם ױניאנם, צאא א פ&ראן איז ענגצאנד

 א:דערע אלע יוועז פאאיטיק. זײער פירן 5זא< בורזשואזיע, דער בײ האצט
 דעראבערונגען, קאאאגיאצע פון װעג אויפ׳ן םארנומען זיך האין מאוכות

 זייערע אין ארבעטער־קצאם דעם םארדארבן צו אנגעהױבן אויך זײ האבן
?עגדער.

 האט קארפאראציעס און םינדיקאטן מעכטיגע די פון ח5הי דער סיט
 קאנקורעניז באזייטעט מאנאפאיציעס, געשאפן קאאם קאפיטא׳ציםטישעד דער
 דער האט יקארופציע און שװיגחצ דורך פראפיטן. די געהויבן דערמיט און

 האט ער װאס דערמיט רו אינעריצעכע געקויפט זיך ק^אם פאפיטאיציםטישער
 זיי־ שיכטן אױבערשטע די פארדארבן <און ארבעטעו־׳קלאם דעם צעשפאיצטן

 פר״ע אצע איינגענומען ער האט ארטייען ריזיגע פון היאף דער מיט נע.
 נעקראנן ער האט דערםינדונגעז און דעראבערונגען זיינע דאנק א אענידער.

 געבציבן באויז ם׳איז עקזיםטענץ. פאראזיטישע א פירן צו םעגאעכסײט די
 אײן אין פאבדיקאנטן און באנקירן פון םינדיקאטן אאע פאראייניגז צו

 גאנצע די קאנטראצירן און אומבאגרענעצט הערשן זאיצ יװאם םארבאנד,
װעיצט.

 כחות די אייער זײן צו ארויםגעײיזן זיך האט אויםגאבע דאזיגע די
 קארפאראציעם םינדיקאטן, פארשײדענע צװישן אם.5ק קאפיטא^יםטישן פון
 אי־ אויבערהערשאפט דער װעגן קאמןז א אנגעהױבן זיך האט טראםטם און

 איבער קאנטרא^ אבםא^וטן פון פאזיציע דער װעגן איבעריגע, אצע בער
 קאפי־ פריװאטע איינצעאנע צװישן קאנקורענץ פון ארט דאם װעצט. דער

 יא־ די מצוכות. צװישן קאמח באװאפנטער דער פארנומען האט טא׳ליסטן
 פארזויכן באװאפטנגען די פארגרעםערט האט קאצאניעם נאך געניש

 ערד־קוג^ דעם איינטייאן װעיצט־צעטײ^ונג, פערמאנעגטע א ן5א״נצושטע
 אפגעצאמ־ געװיםע, אויף הײסט, דאם ״װירקוט־םפערן״, באשטימטע אף

 קאנקו־ די מאחמות. נייע — טיט אויםגעצאזט זיך האבן רױב־פעלדער, טע,
 אומפארמייד־ אזוי פונקט האט ארמײען, באװאפנטע אויף געשטיצט רענין

 קאפיטא־ פרױואטע צװישן קאנפורענץ אאטע די װי מצחמות, צו אעךגעפירט
הריזיםן. צו געפירט האט איםטן

 א?־ ואן פון געשפענםט דער האט אימפעריאציזם פון אגהויב דעם מיט
 האט זשארעש לעגדער. א^ע איבער שלײכ\ אנגעהויבן מ^חמה װעצט^עכער

 װעאט־ האפטיגן דעם מעגן גערעדט יארהונדערט טן20 פוז שװעצ אויפ׳ן
ת: צװײ פון ?ויח אינטעינא־ און םא^ידאריטעט ע5אינטערנאציאנא׳ כחו
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 מיי־ ז׳טארעש׳ם לױט האט יארהונדערט ־טעד20 דער םארניבטונג. ציאנאלע
נעװינען. װעט כחות צװײ די יפון װעלכער אגט׳פײדן, געדארפט נונג,

.1914 אין געקומען איז אנט׳פײדונג עריטטע די
 צוזא־ צום געגרײט דעמאלט זיך האבן פארטייען םאציאליםטישע די
 נע־ האט צוזאמענפאר דאזיגער דער אינטערנאציאנאל. צװײטן פון מענפאר

 ברי־ אינטערנאציאגאלער פון טריאומף ריזיגן א אין יװערן פארװאנדלט זאלט
 כעגרינ־ ם/איז זינט יאר פופציג געװארן איז 1914 אין װײל דערלעכקייט,

 דעד זינט — יאר 25 און אינטערנאציאגאל ער׳טטער דער געװארן דעט
 דע־ םאציאליםטישע די װען און אינטערנאציאנאל. צװײטן פרן גרינדוננ
 גע־ ׳עוין זיינען זײ םון אײניגע — אפצופארן גרייט געווען זיינען לעגאטז

 די אויםגעבראכן האט ױם־טוב, אלגעמיינעם צום — ארױםגעפארן, האט
װעלט־מלחמה.

 טאכט־ אינערלעכע די באלויכטן פײער העלן א מיט האט מלחמה די
 פאר־ זײנען אויגבליק אן אין אינטערנאציאנאל. צװײטן פון לאזיגסײט

 אר־ די פאראייניגן באדאדםט האבן װאם פעדים, אלע די געװארןר ברענט
 ארט דעם אוי,־» מלח_יה. געגן קאמף פאר׳ן לענידער פאר׳טיידענע פון בעטער

 די טראנשײען. טיםע געװארן אויםגעגראבן זיינען פעדים דאזיגע די םון
 פאבריקאנטן, און באנקירן רױבערישע םון פאראייניגוע אינטערנאציאנאלע

 פון פאראײנען רי שקלאפן־אייגנטימער, און פאראזיטן םון םאראײנען די
 זיך האבן אײזן-באראנען און קױלן פון פאראײנען דיי םארניכטוננ׳ און טויט

אינטערנאציאנאל. צװייטן פון שטארסער זײן צו אױיםגעװיזן

צװיי־ פון פארטייען אלע זיד האבן אנגעהויבן, זיך האט מלחמה די װען
 דער־ אדן םערביע ריסלאנד, פון אויסנאם דער םיט אײטערנאציאנאל, טען
 דייטשע רי רענירונגען. זייעיע פוז זייט רער אױף ;עשטעלט איטאליע, כאד

 די קײזער, צום פאנען אירע איבערגעגעבן האט םאציאל־דעמאקראטיע
 אזוי און רעגידער, רעפובליתאנע־ זײעדע צו — סאציאליםטן םראנצויזי׳פע

 געדארםט האבן װאם אינטערנאציאנאל, פון פאנען די לענדער. אלע איז
 װאם מלחמה, דער געגן קאמף גרויםן אין אײניגקייט פון םימגאלן װי דינען

 צו אויף געװארן אװעקגעגעבן זײנען פארקאכט, האבן איימפעריאליםטן די
רויבער. אלװעלטלעכע פון טריאומף דעם הייליגן

, פון עפאכע פינצטערער םאמע דער אין יארן, אםאליגע ״ ר ע פ ש ^
 לאזשעס זייערע אין זיצן צו נעהאט ליב אימפעריאליםטן רױמישע די האבן

 צװי׳ען קעמפן גלאדיאטארן די זוען ספעקטאקל, דעם םון האבן הנאה און
 גאנץ איז 1914 אין צװייטן. דעם אײנער אומבריינגען זיך םלייםן איז זיד

 די אין צירק. ריזיגן א פון ארענע אן אין געװארן פארװאנדלט אײראפע
 וע־ואט הנאה און װעלט גאנצער דער פון באנקירן די געזעםן זײנען לאזשעם

 אום בריינגען פויערים, און אריעטער גלאדיאטארן, םיליאנען װי דערפון
 בא־ פארגיבטונגם־געצײג. מאדערנע פון הילף דער מיט אנדערע די אײנע

צװײ־ דעם פון פאנען ו־ויטע די אויו» קוקנדיג געהאט הנאה זײ האבן זונדער
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 מאדערנע די איבער געפלאטערט האבן װעלכע אינטערנאציאגאל, טען
׳טקלאפן.
 איין אויף רױבער. באנדעם צװיי געראנגלט זיך האבן טצחמה דער אין

 אנדע־ דער אױף און בעלגיע, און רוםלאנד פראנקר״ך, ענגלאגד, — זײט
 מלחטה רי לעעער װאם טערקיי. און עםטרייך-אונגארן דײט׳שלאנד, — רער
 גע־ ם׳איז ביז ארוםגעכאפט, זיך האט לעגדער נייע אלץ אנונעגאנגען, איז

 פארברענט זיינען ׳פרפה ׳דאזיגער דער אין ׳טרםה. אלװעלטלעבע אן װארן
 האנד יערן אין רויבער גרופן הליינע בלױז און נפ׳שות, מיליאנען געװארן

װעלט־פייער. ביים געװארעמט זיך האבן
 אטת׳ער אן געװען װעלט־מלחמה די איז רויבער גרופן אט־די פאר
 באדערפע־ די געװארן אוכטערװארפן איז אינדוםטריע גאנצע די טריאומף.

 געקראגן האבן אייזךבאראנען און תויאז רי מצחמה. דער פון צייצן און ני׳פן
 א װי פונקט טרוימען. צו געװאגט גיט גאר האבן זײ װעל,ן װעגן קונזז א

 פרא- ׳טויךבא׳טאפענע די באויז ניט פארניכטעט מלחמה די האט קריזים,
 שגע־ געטאן דאם האט מלחמה די און פראדוציר־כיחות. די אויך נאר דוקטן,

 ?ײ־ די איידעד פארגיכטונג, טאג־טעגלעכער איר מיט ^טארהער און לער
 ־אבן נאך דערצו יאר. 10 יעדע אומגעפער קומען אמאל םלעגן װאם זיםן,

 מאכן װעט מלחמה די אז געהאפט, צדדים העטפנדע די יםון באלעבאטים די
 דעם איינטיילן ניי דאם אויף װערן מעגלעך ם׳װעט און געגנער די פון תל א

חלק. בעםטן דעם געמען זיך און ערד־?וגל
פעל־ אומגעקומען. זייגען םענט׳ען מיליאנען אנגעגאנגען. איז מלחםה די

 געװארן רויט זײנען יםים ביינער. טויטע מיט געװארן באדעקט זיינען דער
 ׳טחיטה אט־דער אויױ געקוקט האט קאפיטאל און בלוט. מענטשלעך םון
מאכט. זײז פארגרעםערן צו מיטל א אויף װי

 ביז ח׳טבון. זײער אין טעות א געהאט האבן רויבער מעכטיגע די אבער
 אימפעריאליזם. דעם באזינגען און לויבן צו געװען מעגלעך איז מלתמה דער

 די אויפגעדעקט האט זי קריטיק. יעדע װי בעםער געװיףקט האט מלחמה די
 אימפעריאליסטי׳טן דעם פון נידערטרעכטיגק״ט גאנצע די םוילסײט, גאנצע

 זײע־ פארדעקן צו געזוכט צדדים קעמפנדע די האבן אומזיםט קאפיטאליזם.
 אל־ די אידעאלן. גרויםע װעגן װערטער שײנע מיט מע^ים רויבערי׳עע רע

 װערטער. ׳טײנע דאזיגע די פון ליגן רעם אויפגעדעקט האט שחיטה וועלטלע
 אוט־ די געװאקםן איז ׳שלאכטפעלדער עגדלאזע די אויף טראגשײעז, די אין

 מענט׳ע־ גאנצע די האבן װאם אימפעראטארן, נייע די ימיט צופרידנהײט
יט?לאםן. אין פארװאנדלט הײט

 צװייטן פון קאנגרעם דער האט מלחמה דער פאר יאר אנדערהאלבן
 דעם ׳עאפט מלחמה אז אנגעװיזן, ריכטיג גאנץ באזעל אין אינטערנאציאנאל

 פריעד נאך געזעלשאפט. מאדערגער דער -פון פארניכטונג דער פאר באדן
 פירן יװעט װעלט־מלחמה א אז הערשער, מאדערנע די געװארנט זשארעם האט

 אננעמעז מוזן אומםארמײדלעך װעט װאס קאטאםטראםע, גראנדיעזער א צו
רעװאלוציע. בלוטיגער א פון כאראקטער דעם

נביאות. דאזיגע די בארעכטיגט האט מלחםה די
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רעװאלוציע רופישע גרױםע די .14
 אימפעריא• איז וציע5רעװא רוםישע איעשפאנעז װי?ן םאװעטז די איז ער5רןאםפראמיס

 דער םוז נאננ דער אבער מיגאריטעט, אין זײנען בארשעװיקעם—רײטװאנן. ?יספזשז
 סא־ די באשטעטינט םאװעטז די פון צוזאםענפאר צוױיטער דער—זיי. מיט איז נעשיכטע

 —וציע.5רעװא בא?שעוױםטישער און קאמונע פאריזער צװישז אונטעו־שײד—װעטז־םאכט.
 רענ־ ע5א צו ש^ום־אױפרוף—ממזםה. רער פון ז5צי אמת׳ע אויף דעקז אפםאנן געהײמע

 יק.5רעפוב םאװעטישער אױף שלום־אפמאך רױבערישן ארויף צוױננט דײטש^אנד—דער.
 םון ברעז איז נעשאפו ארמיי רויטע—זײטו. ע5א אויף ארנאניזירט קאנטר־רעװא^וציע—

 דער נעגו קאמוי אקטױוו צו מאםז זייערע צוױנגעז ניט קענעז קאפיטאנןיםטן—קאמו*.
 די פאר פרײהײטז אמת׳ע גאראנטירט קאנטטיטוציע סאװעטישע די—וכה.5מ םאװעטישער
 באלשעװיםטישע די אוו קאמוגע פאריזער די ,1848 פוז ױני־טענ די—מאסז. הארעפאשנע
 װי—בורזשואזיע. דער אין געראטז איז מלוכהיאפאראט בורזשואזער דער—רעװא^וציע.

 ארבעטער־פארטרע־ פון אויפנאבז די—פארלאמענט. דעם אוים נוצט בורזש׳ואזיע די אזוי
פארלאמענט. בורזשואזן איז טער

שװאכ־ די פריער צוזאמען ברעכן בנין א אײנפאי^ן אן הויבט עס װען
 אונטערדריסונג לאפיטאליםטישער פון בנין גאגצן דעם אין ן.5טײ םטע
< פוילםטער דער געװען רוםלאנד בורזשואז־פריצ׳ישע צארישע די איז  טי

 געװארן ארויםנעשטויםן איז און צוזאימעעעבראכן ערשטע די האט זי
 האבן װאה פױערים, און ארבעטער רוםישע די און קאיטפם־רײען, די פון

 בא־ האבן קאמף*, עקשנות׳דיגן איון יצאנגן פון דערפארונג רייכע א געהאט
 קאפי־ דעם טויט־קצאפ א דערצאנגען צו כדי מאמענט דעם אויםצונוצן װיזן

אם איםטישן הענט. אייגענע די אין מאכט די נעמען צו און ק̂י

 בצוטיגן דעם פון קהוין די אראפגעפאלן איז 1917 מערץ טן11 דעם
 די נעהאצטן זיך האט יארן הונדערטער צװייטן. דעם ניקאצאי פון קאפ

 װידער־ די דערשטי׳קנדיג הרוגיפ, איבער שפאנענדיג זעיצבםט־־ערשאפט,
 רעאיקציא־ די אנגעשפארט זיך האבן מאכט דאזיגער דער אויף שפע:־גע.

 צװײטן פון צוזאםענפאר ערשטן אויפ׳ן נאך יװע^ט. גאנצער דער פון נעײ
 םא־ רוםישער דער פון גרינדער דער פצעכאנאװ, האט אײטערנאציאגאל

 די געװען זײנען צארן רוםישע ״די אז געזאגט, פארטיי, ציאייםטישער
 םציכט הײ^יגער זײער םאר באטראכט עם האבן װאם זשאנדארן געקרוינטע

שע די שטיצן און פארטײדיגן צו  ביז יפרײםן םון רעאלןציע אייראפ״אי
 פא?ן ״דאם אז םאראויסגעזאגט, האט פלעכאנאװ שפאניע״. און איטאליע

 אינטערנאציא־ דער פון טריאומו» א זײז װעט אבםא^וטיזם רוםישן םוז
אײראפע״. גאנץ איבער ארבעטער־באװעגוננ :אצער

 אימ־ דער פון דירעקט ארויםגעװאקםן איז רעװאצוצ'ע רוםישע די
 וט.5ב< פון שכור געװען איז װעלט גאנצע די חמה.5מ פעריא^יםטישער

 צוגעװאוינט שוין זיך האבן פארטײען םאציא^יםטישע די פזן אנפירער די
 רוםישע ד הערשער. איימפעריאציסטישע די פון יצאקײען יפון רא^ זײער צו

 םאציאצ־קאםפראטיםילעבע די פון אנפירער די דערשראקן האט י־עװאצוציע
 ־םא־ די דײטשילאנד. געגן געקעמפט האבן װאם ׳לעגדער, די אין פארטײען

 אימ־ און מױצ מיט׳ז םאציאי^יםטן הייסט, דאם ציאיל־אימפעריאליםטן,
 רוםישע זיגרײכע די אז דערשפירט, האבן מעשים, זײערע איז פעריאליםטן
 אמת׳ן אן אויף װעט און מ^הטה דער געגן ארויםטרעטן װעט רעויאמציע

אלע פון פע^קער. א?ע צװישן שצום ײערן אײנגעשטעלט זאצ עם קעמפ־
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 אנקומען אנגעהויבז האבז דייטש^אנד, געגן געקעמפט האבן זואם יצענדער
 האבן װאס שײדרעדגער, ״םאציא^יםטישע״ דורבגעטריבענע רוס^אנד אין

 זייערע פון דינסט דער אין רעװא^וציע רוםישע די אװעקצ׳ו׳טטעצז געזוכט
קענדער.

 דער געװארז געגרינדעט איז מערין טן12 און טן11 פון נאכט דער אין
 גע־ געבארן זײנען ארבעטער־םאװעטן די ארבעטער־דעפוטאטן. פון םאװעט

 דע־ שױן זזאבז ארבעטער־מאםן די .1905 אין רעװאצוציע רער פון װארן
 דער װאם פא׳קט, דער ארבעטעד־רעגירונג.—םאװעטן די גערופן מאלט

 רעװא־ דער פון טאג ערשטן דעם געװארן געגרינדעט איז ארבעטער־םאװעט
 ארבעטער־קיצאם דער װאם ראצ, די פאראויםגעזאגט װי אזוי ר,אט ?וציע,

געשעענישן. רעװאי^וציאנערע די אין ן5שפי צו בארוםן געװען איז
ארי־ מאכט די איז געפאצן, איז זע^םט־הערשאפט די ;װי נאכדעם

 דער־ צו געשװארן האבן װאם פארטייען, בורזשואזע פון הענט די אין בער
ט אבער םוף. זיגערישן א צו ׳מיצחמה די פירן ״  בור־ דער מיט זײט בײ ז

ארבעטער־םאװעט. דער עקזיםטירט שוין האט רעגירונג זשואזער
^אנד. גאנצע דאס באדעלןט האט ארבעטער־םאװעטן נע׳ן געדיכטע א

 םא־ פויערשע און םאצדאטישע ארגאניזיח אבגעהויבן אויך זיך האבן עם
ע צװישז װעטן.  ארבעטער־םאװעטן די האבן םאװעטן רעװאאציאגערע א̂י

ראצ. באשטימענדע די געש״י^ט
 האבן װאם סא^־אטן, און פויערים ארבעטער, פון םאװעטן די אין

 זעצבםטהער־ צארישער דער פון צוזאמענברוך נאב׳ן באצד געגרינדעט זיך
 םאציא^יסטךקאמפרא־ די רעה פירענדע די נעהאט צוערשט האבן שאפט,

 אינטער־ צװייטן פון פאציטי? די דורכצופירן געזוכט האבן װאם מיםצער,
 אן םאר ארויםגעװיזן איער זיך האט רעװא^וציע רוםישע די נאציאנא^.

^ אימפעריאציזם םון דערפאצג פאר׳ן באדן אומגינםטיגן  םאציאל־ און בכ
 שװאך צו געװען איז איבזפעריאליזם רוםישער דער בפרט. אימפעריאציזם

 ארבע־ רוםישן פון שיכט אויבעדשטן דעם פארדארבן צו אויף נעבאכדיג און
 אויפ־ געװען ניט בבלל איז ארבעטער־קלאס רוםישער דער און טער־ק^אם,

 אוים־ איז גורא זייז אויח שפיצצאך. פאר^אמענטארישע אויח געהאדעװעט
 זיין קאמף. רעװאיצוציאנערן פון כח מיט׳ן װעג א דורכצוברעכן זיך געפאי^ן

 געצװאונגעז האט — 1905 פון רעװא^וציע די — ארויםטריט עדשטער
 אז דעם, װעגן ריידן צו םאציאיצ־אימפעריאליסטן צוקינפטיגע די פון םך א

 רעװאצוציע, םאציא^ער א צו פראצאג דער זײן װעט רעװאיצוציע רוםישע די
 ארבעטער־ק^אם רוםישער דער גרעניצן. רוםישע די אריבער װעט װאם
 געװען איז װאם ארבעטער־פארטיי, פאראײניגטע א געהאט דערצו נאך האט

 דעם םון ן5ײי< זיגערישן דעם מיט און ערע5 מארקם׳עם מיט באװאפנט
 משפחה, פראצעטארישער דער אין ארײן ^עצטער דעד איז װאם קצאם, ױנגן
ארט. ערשטן דעם פארנעמען צו דארט כדי

 ארבעטער־פארטיי םאציאי^־דעםאקראטישע רוםישע די דא מײנען מיר
איצװע^ט־ דער פון פארראט דעם נאך זיך האט װעילכע באיצשעװיקעם, די פון
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 קאמוגיס־ רוסישער דער אין פארװאנדצט םאציא^־דעמאקראטיע ?עכער
 יאר־ םאריגן פון סוו* צום נאך האט פארטיי דאזיגע די פארטיי. טישער

 יענע געגן קאםף אנטשילאםענעם פון יװעג אוים׳ן ט5געשטע< זיך הונדערט
 דורכגעפירט יצערע םארקם׳עם פון פאן דער אונטער האבן װאם םאציא^יםטן,

 אויט האט, פארטײ דאזיגע די פאליטיק. ?אנטר־דעװ^וציאנערע זײער
 די אינגאנצן זיך אין ״פארקערפערט באטערקונג, ריכטיגער בוכארינ׳ם
 הע׳לדנט־ם, זײן קיצאם, פרא?עטארישן דעם פון מעבטיגקייט און גרויםקייט

 קאפי־ געגן שגאה טויטצעכע זײן ?צאםךפארשטאנד, זײן פון ק?אר?ײט די
געזעלשאפט״. נייע א באשאפן צו דראננ מעיכטיגן זײן אין טאא

 אין געװען פארטײ דאזיגע די איז רעװאצוציע דער ׳פון אנהויב צום
 געשיבטע דער פון גאנג דער אבער םאװעטן. די אין מינדערהייט דער
 װאם ארט. פירנדן דעם פארנעמען און שטײגן געהאלפן פארטײ דער האט

 די ז״נען מער אלץ פאנאנדערגעװיקלט, זיך האבן געשעענישן די װייטער
 אוים׳ז זיך פארנעמען צו געצוו־אונגען געװען םאװעטן קאמפראמים^עכע

 זײערע אין מאכט די איבערנעמען און רעװאלוציע די פאדטיפן פון װעג
״ געװערט. זיך האבן םאװעטן קאמפראמיםלעכע די הענט. אייגענע  ז

ט בונר א אין ארײנגעטראטן זיינען  אונטער און פארטײען בורזשואזע די טי
 רוסישע די אײנשפאנען געפרואװט קאמפראמים^ער די םון פירערשאפט דער

מ^חמה. אימפעריא^יםטישער דער פון רייטװאגן דעם אין רעװאצוציע
 מאכט פאר קאטו» ארגאגיזירטער אפענער אן אעעהױבן זיך ם׳האט

 געקרעפ־ זיך און געװאקםן איז פארטיי קאמוניםטישע די םאװעטן. די אין
 די בלויז ניט פארזאמלט ענג זיך ארום ה$ט זי קאמף. יענעם אין טיגט

 ברײטע די אויך נאר ארבעטעד־ק^אם, דעם פון קאדרען וציאנערע5רעװא
 םא־ די פאנאנדערגעוױקיצט ברייט האט זי פויערים. און םא^דאטן מאםן

 רוסישע די און םאציאיציםטן אײראפעאישע די װי ניט—פאנען ציא^יםטישע
 אין אינטערעםן רױבערישע די אויפגעדעקט זזאט און—קאמפראמים^ער

םאציאל־פאטריאטן. די םןו ר$ל פאררעטערישע די און טיצחמה דער
 א אין פארגעקומען איז ער נאר שװערער. א געװען איז קאטף דער

 געטריבז געשיכטע, פון לאקאטאטיװ דער װען אטמאםפערע, רעװ^וציאנערער
 דער שנע^ןייט. טורא׳דיגער מיט געטראגן זיך האט מצחמה, דער פון

 אויס^ענדער, אנגעזעענע די געשטיגן. איז בא^שעװיקעם די פון אײנפאם
 בעלגיע, פון װאנדערװעיצדע ענגצאנד, פון הענדערםאן אטעריקע, פון ר$םעל

 דעב אפצושטעלז בכח געװען גיט זיינען—פראנקרײך פון טאמא א^בערט
 םאציאיצ־ די ראטעװען געקאנט ניט האבן זיי ב^שעװיזם, פון װאוקם

 םאציאצ־יקאמפראמים־ די ?ראך. אומפארמײד^עכן אן פון קאמפראמים^ער
 ב$ל- די דערטרינקען צו פארזוך ז״ער ראטעװען געקאנט ניט אויך האט לער

פאצקם־מאםז. די פון ביצוט דעם אין באװעגוגג שעװיםטישע
פאר־ מעכטיגער און קאמפאסטער ׳א פון געפירט ארבעטער־קיצאם, דער

 מאכט די םארכאפן צו געגרייט זיך און זיג זיין געש׳םידט אפן האט טײ,
אויפשטאנך. באװאפנטן א דורך
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 צײטוױיליגע די נעװארן אומגעויוארםן איז ,1917 נאװעמבער, טן7 דעם
 די פיז צוזאמענפאר צװײטער דער האט טאג זעצביגן דעם רעגירונג.
מלוכה־ארגאנעז• פולמאכטיגע די פאר םאװעטן די דערקלערט םאװעטן
 האט אינטערנאציאנאל צװייטן פון צוזאמענפאר ערשטן דעם אויף שוין

 רוםילאנד אין באװעגונג רעװאלוציאנערע ״רי אז פאראױםגעזאגט, פלעכאנאװ
 ארבע־ םון באװעגונג רעװאלוציאנערע א װי נאר טריאומפירן קאנען װעט

 טאג גרויםן דעם אין געװארן באשטעטיגט זײנען װערטער זיינע טער״.
 אילײן פלעכאנאװ םאװעטךמאכט. די געװארן איינגעשטעלט ם׳איז װען
 אנדערע װי באריקאדן. זײט צװייטער דער אויף געװען צייט יענער צו איז

 םארטײדיגער א געװארן ער איז אינטערנאציאנאל, צװייטן דעם פון פירער
 רוםישער דעד שחיטה. ואימפעריאיליםטישער פארבדעיכערישער דער פון

 צו אויו־ שטארק גענוג זײן צו ארויםגעוױזן זיך האט ארבעטער־קלאם
 נאכגייז ניט אים און פלעכאנאװ אלטן דעם פון אנזאג דעם פארװירקלעכן

 דער צו רוקן מיט׳ן אויםגעדרײט זיך האט ער יװען אפגרונט, דעם אין
רעװאלוציע.

 מער׳י טן18 דעם ימיט 1917 נאװעמבער טן7 דעם םארגלײבן מיר װען
 דורכ־ האט ארבעטער־פלאם דער װאם מהלך, ריזיגן דעם ימי זעען ,1871

רעװאלוציע. רוםישער גרויםער דער ביז קאמונע פאריזער דער םון געמאכט
ט מאכט די איז מערץ טן18 דעם ע ט ר א װ ר ע ד ם ו אראפגע־ א

 ארבעטער־סלאס רוםישער רער ארבעטער־קלאם. פון פלײצעם די אויף פאיצן
ג זי האט י נ י ז ט ם ו א װ א ב  און מאכט די פארכאפן צו געגרײט ך
 קאמױ פאריזער די רעגירונגם־אפאראט. דעם מיט םפראװעט גיך זיך האט
 ביי האבז זיי פארלארן. פולשטענדיג טעג ערשטע די אין זיך האבן נארן

 רוםישע די שונא. באזיגטן דעם דערשלאגן צו פועל׳ן געקאנט ניט אפילו זיך
 גענומען באלר זיך זיי האבן ימאכט, די פארכאפט האבן זיי װען ארבעטער,

 פאר־ צו געזוכט טענ ערשטע די אין האבן קאמוגארן די באפעםטיגן. צו
ט זיך שטע׳נדיגן  איניציאטיװע. די פארלארן האבן און בורזשואזיע דער טי

 ייע טז*5יד טאכט׳ די םארכאפט האט ער װען ארבעטער־קלאם, רוםישער דער
 אין איבערגאנגם־צײט די אז שטאנדפוניקט, אויפ׳ן געשטעלט באלד זיך

 רעװא־ רוםישע די דיקטאטור. ענערגישםטע די םאדערט רעװאלוציע יעדער
 איז װאם פארטײ, א פון געפירט קריג, פון פלאמען די אין געבוירן לוציע,
 יאװיזן האט ווילן, און באװאוםטזײן פון אײנהייט איר מיט שטארק געװען

כ ,’1״1 1|,יא נאי״ פראלעטאריאט, פון דיקטאטור א איינצופירן בלויז ניט
לעבן. אין צופירן

 געקומען רעװאלוציע די איז קלײנבירגער םיליםטערישן דעם פאר
 אבער זי איז אמת׳ן דער אין הימל. לויטערן פון דונער א װי פלוצים,

 אנטװיקלונג היםטארישער דער פון רעזולטאט אומפארמיידלעיכער אן געװען
 יאן 12 ארבעטער־באװעגונג. די באגלייטער, זיין און שאפיטאליזם פון

 רוםישעו דער װען יאר, שטורעמדיגן ערשטן דעם אין רעזואלוציע, דער פאר
זיך האט םצענע, פאליטישער דער אויף ארויסגעטראטן איז פראלעטאריאט
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 דער אין רעװאלוציע, דוםישע די אז איבערצײגונג, די קריםטאליזירט שױן
 באגרעניצן ניט זיך װעט םױלעניש, קאפיטאליםטישער פון אטט*^םפערע

 אויפ׳ן װייטער אװעק װעט נאר זעלבםט־הערשאםט, רי אומװארפן מיט
םאציאליזם. פון געבאטן די פארוױרקלע,ן פון װעג

 םאװעטן־ רער פון אקט אינטערנאציאנאלער װיכטיגער ערשטער ידער
 זײנען װאס אפמאכן געהײמע די פארעפנטלאכן צו—געװען איז רעגירונו.
 דאזיגע די מלחמה־שותפים. אירע און רוםלאנד צוױשן געװארן געשלאםן
 לענדער אנטאנטע רי םירן אכית׳ן דער איז אז באװיזן, קלאר האבן אפמאכן

 דייטש־ צעטײלן צו צװעק מיט׳ן מלחמה א איטאליע) פראנקרײך, (ענגלאנד,
 זעלבסט־ װעגן װערטער שײנע אלע די טערקײ. און עםטרײך בארויבן לאנד,

 גע־ צוגעטראכט זיינען שלום און פר״הײט װעגן פעללער, פון באשטימונג
 דער מאםן. די פון מוחות די פארטומלען צו צװעק מיט׳ן בלויז װארן

 פאליטיק די בארעבטיגט האט םאװעט־רעגירונג דער פון שריט ערשטער
 םאמע םון איז װעלכע פארטיי, ׳קאמוניםטישער רוםלענדישער דער פון

 גערוטן און שטראם פאטריאטישן אלגעםײנעם געגן געגאעען מלחמה אנהויב
 א אין רויבער די צװישן מלחמה די פארװאנדלען צו אריעטער־מאםן די

קאפיטאל. און ארבעט צװישן קלאםן-מלחמה
 ניט אוםן בשום האט םאװעט־רעגירונג די אז זיך, פארשטייט עס

 ש׳חיטה. אינטערנאציאנאלער דער אין באטײיליגן צו זיך בדעה געהאט
 צו פארשלאג א מיט ימלוכות ?עמפענדע אלע צו געװענדעט זיך האט זי

 געװאלט האט װעלכע דײטשלאגד, בלויז זיך האט אפגערופן שלום. שליםן
 רויבע־ אירע פאר שלום־אפמאך דעם און רעװאלוציע רוםישע די אויםגוצן

 דײטשלאנד, געגן געקעימפט האבן װ$*ם לענדער, אנדערע די צילן. רישע
 די אראפצעװארםן אויף ?אנטר־רעװאלוציע א ארגאניזירן אנגעהויבן האבן

, ךי םאװעטךרעכירװג.  און ארבעטער מאםן די אױח געשטיצט םאוועטן
 נאװעמ־ טן7 פון זיג דער לאגע. שװערער א אין געפונען זיך האין פויערים,

שלאכטן. בלוטיגע נייע צו פראלאג דער בלויז געװען איז בער

דייטשלאנר, געגן װערן צו זיך מאכטלאז געװען זיינען םאװעטן די
״ זיגעריש. געװען דעמאלט נאן־ איז װאם  געצװאונגעז נעװען זײנען ז

 רעגירונג דײטשע רױבערישע די װאם שלום־אפמאך, א אױףי אײנצוגײן
 הויפט- און אפמאן דאזיגן דעם אויו» זיך שטיצכריג זיך דיקטירט. האט

 נייע <אלץ םארכאפן אנגעהויבן דײטשלאנד האט ביקםן, אירע אויף זעכלעך
 פארטײעז בורזשואזע רי האבן צײט זעלביגער רער צו טעריטאריעס.

 אין געהאלטן לענדער אנדערע אין םאציאל־פאררעטער די מיט בשותפות
 םאװעטן־מלוכה. דער געגן אויפשטאגדן נײע אלץ שטיצן און צוגרײטן איין
 גרענענדיגן א אין געפונען זיך האט רעפובליק םאװעטישע ױנגע די און

קרייז.
 םון סראםט שעפערישע מעכטיגע די «רויםגעװיזן זיך האט דעמאלט

 מאכט־ די בארעכטיגן געפרואװט האט קאוטםקי רעװאלוציע. רוםישער דער
ארבע־ דער אז טע?«ריע, דער מיט אעטערנאציאנאל צװייטן פון לאזיגקײט
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 מיילי־ די מיט קאנקוריח און מצחימות פירן צו אױף ניס זיך טױג טער־קילאם
 טעאריע דאזיגער דער יפון בורזשואזיע. דער פון קענטענישן טערישע

 ניט טארן ארבעטער די אז דרינגען, געדארפט עם, הייםט מען, האט
 איר ימיט דארפן זײ נאר בורזשואזיע, רער געגן ימ^חמה אין ארויםטרעטן

 דאזיגע די צעשמעטערט האבן אדבעטער רוםישע די פשרות. אויח אײנגײן
 זיתנען א.ון קאמפם־בריגאדן זייערע ארגאניזידט האבן זיי ״טעאריע״.

שונא• פייצפאכיגן געגן לאמף אין ארײעעטראטן

 רעגי־ בורזשואזע אלע יאר. דריי גאנצע געדויערט האט קאמןז דער
 םאװעטן־ די דורכצו^עכערן שפיזן זייערע מיט געפרואװט האבן רונגען
 אויף אגצושטױםן זיך אויםגעקומען איז ארבעטער רוםישן דעם מאבט

 אנדע־ און אמעריקאנישע פױ^ישע, ענגאישע, םראנצויזישע, יאפאנעזישע,
 דער איז ארמײ אײגענע זײן קאפיטאל. אינטערנאציאנאצן פון מחנות רע

 פון ברען םאמע דעם אין בויען צו געצװאועען געװען ארבעטער־ללאם
 די אויף און געװאירן דעטאביאיזירט איז ארמײ צארישע אלטע די קאמת.

 מעבטיגע נײע א געשטארקט זיך האט און געװאקםן איז שלאכט־פעצדער
 מיט ענטפערן בצויז ניט געקענט האט װאם הארעפאשניקעם, פון אדמײ

 צו אויו» געגוג שטארק ארויםגעװיזן זיך האט נאר לצאפ, א אויף קצאפ א
שונאים. אירע איצע פון רעפובאיל די באשיצן

 קאנען זיי אז דאװיזן, פײער אונטער׳ן האבז ארבעטער רוםישע די
זיג. א צו קאמף ז״ער רערפירן און מ^חמה־געװער מיט םפראװען זיך

 מיט׳ן בצויז נישט געזיגט האט ארמײ רויטע די אז זיך, פארשטײט עם
 געװער, דעם פון ו»5היי דער ■מיט אויך נאר ארגאניזאציע, איר פון כח

ט דער אין נאך עם מ׳האט װאם ״  נאמען א קאטונע פאריזער דער פון צ
 צייט יענער אין רעװאצוציע״. םאציאיצער דער פון ארטיצעריע ״די געגעבן

 מעשים מיט שטיצן געקאנט ניט פראצעטאריאט איצװע^טי^עכער דער האט
 רוסישער גרויםער דער פון צײט דער אין פאריז. פון פראלעטאריאט דעש

 צװיננעי צו בכח געװען יניט מצוכות קאפיטאציםטישע די זײנען רעװאילוציע
 אױפגע־ דעם געגן אלטיװ קעמפן צו שקאאפן זײערע פון מאםן ברײטע די

 אפגעהאלטן האט ארמײ רויטע די און פראלעטאריאט. רוםישן שטאנענעם
זיג. א נאך זיג א

אצוועצט־ און זזײמישער דער ■מיט ארמײ רויטער דער פון ׳לאימף דער
 טראגט רעװאצוציע רוםישע די אז באװיזן, האט קאנטר־רעװאיצוציע צעכער

 א^װעלט־ דער װען צײט דער איז שאםונג, צוקינפטיגער פון כחות רי זיך אין
 רי מאםע. פויי^נדיגע ריזיגע א פאר זיך מיט שטע^ט קאפיטא^ לעכער

 שרעק און שנאה מיט געפיצאקערט האט קאנטר־רעװא?וציע א^װעלט^עכע
 פאראײניגן צו בכח געװען ניט איז זי אבער םאװעטן־רעפובליל, דער פאר

 םאװעטישער דער געגן קאמוי דעם אין אנשטרענגונגען און מיטצען אירע
 גרופן קאפיטאציםטישע פארשײרענע די צװישן לאנקורענ׳ז די . מצובה

איר מיט און לאנטר־רעװאצוציע, דער פון װיאן דעם אפגעשװאבט האט
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 שונא׳ם איין באזיגט דעװאלוציע די האט װיאן פאראײניגטן מעכטיגן
צװײטער. « נאך מחנה

 אונטער שונאים אירע אלע מיט געקעמפט האט מלוכה םאװעטישע די
 האנט םעםטער א מיט האט זי פראלעטאריאט. פון דיקטאטור פון פאן דער

 װאר־ איז פאבריקן פעלדער, די פראדוקציע. פון ׳מיטלען די םאציאליזירט
 או; קאפיטאליםטן און פריצים די פון געװארן אװעלןגענומען זײנען שטאטז

 פױע־ און ארבעטער םון מלו,ה דער פון הענט רי אין געװארן איבערגעגעבן
ע א איינגעפירט האט מצוכה םאװעטישע די רים.  די דעמאקראטיע, נ״

הארעפאשניקעם. די פון דעמאקראטיע
 אױםדרויז העאן א געפונען האבן םאװעטן־מאכט דער םון אידעאלן די

 דוארע־ די געגעבן האט רעװאלוציע בורזשואזע די קאנםטיטוציע. איר אין
 און מאכט פון מיטלען אלע וױיל רעכט, פון אנשטעל אן בלױז מאםן פאשנע

 די קאפיטאליםטן. די פון הענט די אין געילאזט זי האט אונטערדריקונג
 לױךשקלאוז א פאר םארשטאנען,.אז און געװאוםט האבז ארבעטער רוםישע

 םון פרײהײטן באמת^אלע און קלאנג. פוםטער א בלויז םרייהײט איז
 פר״- אײן צו רעדוצירט פראקטיק דער אין װערן דעמאקראטיע בורזשואזער

 דאם געבויט האט אנדערש עלןספלואטאציע. פון פרײהייט דער צו ה״ט,
רעװאלוציע. רוםישע די לעבן גײע

 קאנםטיטוציע םאװעטישער דער םון פונקטן פיר ברײנגען דא װעלן ׳מיר
 פרא־ די פארנומען זיך האט עם װעלכן אויף װעג, נייעם דעם ,ױײזן צו אױף

 אין רעװאלוציעם. םריערדיגע מיט פאירגלײך אין רעװאלוציע לעטארישע
:מיר געפינען קאנםטיטוציע םאװעטישער דער םון 5 קאפיטל 2 טייל

 פרײהייט אימת׳ע הארעפאשנילעם די פאר פארזיכערן צו כדי .14"
 םאציאליםטישע רוסלענדישע די אפ שאפט מײנונגען זייערע אויםדריקן אין

 און קאפיטאל אן פרעםע דער פון אפהיינגיגהײט די רעפובליס פעדעראטיװע
 פויער־מאסן ארימע די און ארבעטער־קלאם דעם פון הענט די אין איבער גיט
 ברא־ צייטונגען, ארויםצוגעבן אויו» מיטלען מאטעריעלע און טעכנישע אלע

 םענ־ די םארזיכערט און ארטיסלען, געדרולטע אנרערע אלע און בייכער שורן,
לאנד״. גאנצן דעם איבער פרײ פארשפרײטן צו זײ לעכקײט

 פו; פרייהייט אמת׳ע הארעפאשײקעם די פאר פארזיכערן צו ,די .15״
 פעדעראטיװע םאציאליםטישע ׳רוםלענדישע די אנערקעכט פארזאמלונג
 רעפוב־ םאװעטישער דער פון בירגער די פון רעכט די רעפובליק םאװעטישע

 1א' װ• אז. א. פאראדן, ׳מיטינגען, פארזאמלונגען, איינצוארדענען םריי ליק
 פויערים־מאםן ארימע די און ארבעטעד־קלאם פון רשות אין איבער גיט
 געהע־ דער מיט צוזאמען פאללם-פארזאמלונגען פאר פלעצער פאםיגע אלע

באהײצונג״• און באלייכטונג אויםשטאטונג, ריגער

 פרייתײט אמת׳ע הארעפאשניקעם די פאר פארזיכערן צו כדי .16״
 פאליטישע און עקאנאמישע די געבראכן האט זי װי נאכדעם פאראײ׳נען, פון

שטע־ אלע באזייטיגט רעם דורך האט און קלאםן פארמעגלעכע די פון מאכט
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 דער אין פױערים און ארבעטער די געשטערט אהער ביז האבן װאם רונגען,
ט באנוצן צו זיך געזעלשאפט בורזשואזער  ארגאניזא־ םון פרייהײט דער טי

 םעדעראטױוע םאציאליםטישע רוםלענדישע די העלפט האנדלוגג, און ציע
 מיטלען, אלע ׳מיט פויערים ארימע די און ארבעטער די רעפובליק סאװעטישע
םאראײניגז״• און ארגאניזירן צו זיך אנדערע, און מאטעריעלע

 צו צוטריט אימת׳ן הארעפאשניקעם די פאר פארזיכערן צו כדי .17״
 פעדעראטױוע םאציאליםטישע רוםלעגדישע די זיך פארגיט װיםן און בילדונג

 די און ארבעטער ׳די באזאדגן צו אויפגאב דער מיט רעפובליק סאװעטישע
בילדונג״. אומזיםטער אלזייטיגער פולשטענדיגער ■מיט פויערים אריטע

 רועאט־ דער פון ארויםגעװאקםן איז רעװאלוציע רוםישע גרויםע די
 איפפעריא־ רױבערישע די צװישן םלחטה די פארװאנדלט האט זי מלחמת.

 מאםן. האירעפאשנע די באפרײען צו אויף קלאםן צװישן ימלחטה א אין ליסטן
 באװאפיטע אויױ אעעשטויםן רעװאלוציע די זיך האט בירגער־הריג דעש אין

 דער פון און קאפיטאל, אלװעלטלעבן פון באשטאנען זיינען ױאם שונאים,
 אויפגענויט האט זי זיגערין. די ארוים רעװאלוציע די איז מלחמה דאזיגער

 כע־ שטארקער איז און געװאקםן איז װאם ארבעטער־רעפובליק, ערשטע די
 מעכטיגע ערשטע די אױםגעבױט האט זי שונא. פון קלעפ די אונטער װיארן

 פאדיזער די »יויב ארבעטעו״קלאם. אינטערנאציאנאלן דעם פון פעםטונג
 דורכגעריםן טאמענט א אויױ האט װאם בציץ, א געװען בלויז איז קאמונע

 געװארן רעפובליק םאױעטישע די איז יארהונדערטער, פון פינצטערניש די
טאג. ליכטיגן נייעם א פון באגינען־ליכט דאם

 אװא:גארד דער האט שטארק, געװען נאך איז בורזשואזיע די װען
 אינטער ״גלײכהייט פון יצאזונג דעם ארױםגעשטעלט ארבעטער־קלאם דעם פון
 שטאר־ איז פראלעטאריאט דער װען שטיבלעך״. אריםע די פון דעכער די

 בורזשואזיע דער מיט געפעכט א אין פארמאםטן זיך ער האט געװארן, ?ער
 זעלביגער דעד אין .1848 פון ױני־טעג די—מאכט, די געװינען צו אויף
 אייזערנעם דעם אנטדעקט ארבעטער־קלאם דעם פון פירער די האבן צייט

 מאכט װאם געזעלשאפט, זעי־ פון אנטוױקלונג היםטארישער דער פון געזעין
 פראלעטאריאט דעי אומפארמיידלעך. פאר ארבעטער-קלאם פון זינ דעם
 יאװאפנט שאמף, אינטערנאציאנאלן פון װעג אויפ׳ן געשטעלט זיך יהאט

 װאם פארזוך עדשטער דע־ םאציאליזם װיםנשאפטלעכן פון געװער מיט׳ן
 פאריזער די ביאכט, די פארכאפן צו געמאכט האט פראלעטאריאט דער

 דעם אנצוצײכענען ׳מעגי^עכקײט א גענעבן ארבעטער־ק^אם דעם האט קאמונע,
 קאפיטא<יזם צום םוו» א מאכן זאל װאם רעװאיצוציע, םאציאי^ער דער פון װעג
געזע׳צשאפט. האמוניםטישע א חורבות זײנע אויף שאפן און

 האט ער װאס דערמיט, געװער זײן געביטן האט קאפיטאציזם דער
 אויבערשטע די פארדארבן האט און םינדיקאטן מעכטיגע אין ארגאניזירט זיך

 ארבעטער־ רי פון חשבון אויפ׳ן הנחות מיט ארבעטער־קלאם דעם פון שיכטן
 אויםשפרײטונג פון פאי^יטיק די האפיטא^יזם, פון פאציטיק גייע די בזאםן.

ס^תמח׳ א^װע^טיצעכער דער צו געפירט האט רויבערײ ?אלאניא^ער און
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 איטפעריאאיםטישר ע,ער5ט3װע5■.א« ןדער פון אטמאםםערע דער אין און
 סאציאילע אצװעלט^עכע די אנטװיק^ען אנגעהויבן אומעטום זיך האט שחיטה

 זיך האט אנד5 אפגעשטאנען אן פון פר^עטאריאט דער רעװאאציע.
 םו^ א מאכן צו כדי קיצאם הערשגריגער דער געװארן אויפגעגעײכט, שטאלץ

ק^אם. איבער .פון הערשאפט דער צו

קא| ארבעטער־קצאם דער אז באװיזן, ?צאר האט קאטוגע פאדיזער די
 אים און מצובה־אפאראט ארטיגן דעם פארכאפן פשוט און פדאםט ניט

 געװער ראש איז מצוכה-מאכט די צװעסן. אײגעינע זיינע פאר באטרײבן
 גרויםע די טבע. ז״ן עצם, זיין אוים דריקט װאם קלאם, הערשנדיגן דעם פון

 —אױםדרוק ביאד^עכן מארקם׳עם לויט—געװען איז רעװאלוציע פראנצױזישע
 פריצישער דער פון שטאלן די אויםגערייניגט .האט װאם בעזים, ריזעער א

 ארדנונג פריצישער דער פון חורבות די אויף ה$ט בורזשואזיע די ארדנונג.
 בװ־זשואזיע. דער אין געראטן טאקע איז װאם מ^וכה־׳מאשין, איר אויפגעבויט

 די סיט פארבינדוע אין געװארן געענדערט אפטםא^ איז מאשין דאזיגע די
 געזעילשאפט. בורזשואזער דער אין פארגעקומען זיינען װאם ענדערונגען,

 דער פאר עקםפ^ואטאציע פון מיטיצ א װי געדינט שטענדיג אבער האט זי
 נאטיחצעכער־ ׳אן זיך הויבט רעװאצוציע פראצעטארישע די בורזשואזיע.

אונטערדריקונגם־אפאראט. בורזשואזן דעם פון צעשטערונג דער ימיט װ״ז,

 פאט־ און מױי^ מיט׳ן םאציא^יםטן הייםט דאם םאציא^־פאטריאטן, די
רז פון ריאטן ע  מיט האבן מעשים, זייערע אין פאטערלאבד בורזשואזן ״

 געיעג געי^ונגענעם א דורך אז ימאםן, די איינצוריידן געזובט מיטיצען א^ע
 פארשפארן און פאריצאמעגט אין מערהײט א קרינן מען קאן שטימען נאך
ע. א פון קרבנות די און גערודער דעם  איז המצאה דאזיגע די רעװ^וצי

 מענטשן, נאאיװע די געפעלן צו אויף זייט אײן פון אױםכערעכנט געװען
 טירא האבן װאם די, פון שטיצע ידי ציען צו אויח—זייט צװייטער דער פון

 די פון איינער פארצאמענט דעד איז אמת׳ן דער איז רעװאלוציע. פאר
 בא־ בורזשואזיע אמעריקאנער די מאכט. בורזשואזער דער פון אפאראטן

 םאציא- די אפילו קאנגרעם צום צוצוצאזן ניט ברי מאכט איר מיט זיך נוצט
 די אינטערנאציאנאיל. צװײטן פון אמונה דער אן זיך האצטן װאם יציםטן,

 פאר^אמענטארישע די אויסצונוצן באװיזן האט בורזשואזיע אײראפייאישע
 דערפון םאציאיציזם. רעװ^וציאנערן געגן קאמף איר פאר סאציאליםטן

 םאציאציםטן, רעװאצוציאנערע די ,אז נעדרונגען ניט זיך, פארשטײט איז,
 »־‘פאר בורזשואזן אין אריינדרינגען גיט דארפן ?אמוניםטן, די הייםט דאם

 פארצא־ דעם אויםנוצן דארף פראצעטאריאט רעור^וציאנערער דער מענט.
 דעם פון פארטרעטער די ^מאכט. די פארכאפן צו ?אמח זײן פאר מענט

 אומדערבארעמריג א?ץ פאר פריער דארפן פאריצאמענט אין ארבעטער־קילאם
 •}ינ־ בורזשואזער פאר מאםקע א װי פארצאמענט דעם םון ראצ די אױפדעקן

׳ טערדריקונג.

 פארי^אמענט פון הייאףי דער מיט אײנגעגעבן זיך האט קאפיטאיציזם דעם
?אגעו זייער אין אינטערנאציאנא? צװייטן פון םאציאיציסטן די פארנארן צו
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 ־־isa דעם געשילדערט מאםן די םאר האבן םאציאליםטן דאזיגע די ארײן.
 האט בורזשואזיע די באפרייאוגג. פון מיטל װירקזאמען דעם װי לאמענט

 איז טאכט ע?$נ$טישע און פאליטי׳עע די כל־זמן אז געװאוםט, גוט גאנץ
 אין מערהײט א מיט פארזיכערן זיך גרינג זייער זי ק$ן הענט, אירע אין

 דעם פאנאנדערטרײבן ׳טטענדיג זי ?אן פאל ערגםטן אין פארלאמענט.

 ארבעטער-קלאם דעם פאר פארלאמענט דער איז דעריבער פארלאמענט.
רן און ארגאניזירן צו מיטל איין בלויז  רעװא^ו־ פאר מאםן די סאנם^ידי

 ארדנונג. בורזשואזע די אומצואװארםן איז ציל זייער װאם קאטפן, ציאנערע
 דעם פון ריכטיגקייט די בא^טעטיגט גיצענצנד האט רעװאלוציע רוםי׳טע די

געראנק. דאזיגן

זיך פארטײדיגט רעװאלוציע די
 דע־ און בירנער־קריג דער—וכה.5ם םאװעטי׳עער דער אויף זײטן א?ע פוו איברעפא?

 ארבעי דעם «ישטעל! 1צ 5מיט א סאבאטאז׳פ,—פויערים. אוז ארבעטעה צװי׳פן נוגד עננער
ףאו טער־קלאס ~1אינדופטריע די פוז און ערד דער פון נאציאנא<:יזאציע—קגי״. יד י . 

 קרינה•—בירגער־קרינ. פוז צייט אין רעװאלוציע די—זיך. פארטיידינט רעװא^וציע די
 ד• — וציע.5רעװא רוםיש/נר דער פון כאראקטער ער5אעטערנאציאנא דער—קאמוניזם.

 קאפיטא־ פוו זייט דער אויח קעמפ: סאציא^-דעמאקראטן—.1918 פון וציע5רעװא ד״ט׳פע
 ׳עלום־ רער—באזינטע. װי 5װערם» אין קוםען זיגער די—רעװאמציע. דער נעגן 1?יסט

ט?חמה. נאך אויפשװאונג וציאנערער5רעװא גרעםט־ןיטאװםק. פה און ווערםא? ne אפטאו

 צװײטן דעם פון געװארן ■פראיקלאמירט איז מאכט םאװעטישע די
 םאלדאטישע און פױערים און ארבעטער פון םאװעטן רי פון צחאמעספאר

 אויםגעקגיבן ניט איז װעקט דער אין פארלאמענט איין •גןײן דעפוטאט!.
 דעפוטאטן קלייבן צו רעכט דאם מענט^ן. צאל גרעסערער א פון געװארן

 -îÿD די אוייםער געװארן. באגרעניצט ניט יקיינעם פון צייט יענער צו איז
 1׳װאל די פריצים. און קאפיטאליםטן ז׳שמעניע א בלױז געבליבן איז װעטן
 דער אױך טײלוױיז און רעגירונג רי װען צייט א אין פארגעקומען זיינען

 און בורז׳עואזע פון הע:ט די אין געפונען זיך האבן איפאראט םאװעטי׳טער
 ניט קייגער ה$ט צייט יענער צו פארט״ען. םאציאל־קאמפראמיםלעכע

 פון טערהייט ריזיגע א גײט ב$לשעװי?עם ךי ימיס אז צװײפלען, געקאנט
 טן7 דעם םון געשעעני׳ע גרויםע די .איז דאך און באפעלקעהונג. דער

קאמף. רעװאלוציאגעח דעם פון אנהױב דער בלויז געװען נאװעימבער

 דער מיט באנוצן געקאנט ניט זיך האט מאכט םאװעטישע ױנגע די
 איבער־ דער םון זײט דער אויף •װאם דערויף, געקוקט ניט רעגירונגס־מא^ין,

 זואם ארמײ, דער פון טייל גרעםטער דער גע׳עטעלט זיך האט ■?ערעניש
 אלטע די ארדנונג. אלטער דער פון שטיצע לעצטע די װי געװ״נטצעך דינט

 ;ארײנגערעכנט ארמײ די צעםאלן, טיילװייז זיך איז רעגירונגם־מאשין
 שטיץ־ יפת בא־שטאנען איז מלוכה־מאשין דער פון געבליבן, איז װאים דאם

 אוים־ איז מאכט םאװעטי׳טער דער מאנטר־רעװאלוציע. דער פאר פוניקטן
ע די מיט אנקלאנג אין אפאראט נייעם א בויען אנצוהויבן געקומען ״  נ

 זיינע איז מאכט די גענומען האט װאס ארבעטער־קלאם, דעם פון אויפגאבן
פײער דעם אונטער געװארן געבויט איז מלוכה־אפאראט נייער דער הענט.
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ט ניט זיך ד,אט װאם שוגא, םון ^ עוו  דער פון .ווייצז דעם ארנטערװארםן ג
באפעיצק/גרונג. דער פון מערה״ט ריזיגער

 רעװאצוציע רוםישער דער פון כאראקטער אינטערנאציאגא^ער דער
 דעם מצד שטיצע אקטױוער דער אין ניט אויםגעדרי?ט צוערשט זיך האט

 אינטער דעם מצר אנפא< דעם אין נאר י^ענרער, א^ע פון ארבעטער־קצאם
 רע־ רוםי׳טע די רעפוב^יק. םאװעטישער דער אויף קאפיטאיצ נאציאנאיצן

 פאר־ אוז טויט פון אינטערנאציאנא? דער אז געוויזז, זוידער ׳האט וױ^וציע
 און בעםער פארשטייט ׳קאפיטא^יזם, .פון אינטערנאציאנאצ דער ניבטונג,

 קי^אם גןאפיטא^יסטישן דעם פון אינטערעםן די טיכטיגער פארטײדיגט
 םון אינטערעסן די םארט״דיגט אינטערנאציאנא^ צװייטער דער אײדער

ארבעטער־קצאם. דעם
 צע־ די אפצעש^אגן אױםגעקומען איז ארבעטער־^אם רוםישן דעם

 םארװירק־ צו צייט זע׳צביגער דער צו און שונא דעם פון אטאקע ױשעטע
 ערד דער פון םאציאיציזאציע די ^עבז אין דורכפירן פראגראם, זייז <עבן

ײ• •א א• פאבריקז, מאשינען, פראדוציר־מיטצען, די פון און

 הויפט־ די ,אנגעמערקט באויז האט םאציאיציזם װיםנשאפט^עכער דער
 אר־ רוםישן דעם פון גוריצ אויפ׳ן אױפגאבע. דאזיגער דער פון שטריבן

 פרא־ דאזיגע די ^ייזן צו פ^יכט שװערע די אויםגעפאי^ן איז בעטער״קלאם
 בא־ אױםגאבע דאזיגער דער םון שװערקייט די ׳פראקטיק. דער אין בצעם

 גרעםער נאך־ געװען איז שװערקייט די ניייקײט. איר אין כל קודם שטייט
 בונד דעם אין מינדערהייט א געװען איז ארבעטער־^אם דער װאם דערמיט,

 די רעװאלוציע. די פארװירהיצעכט האבן װאם פויערים, און ארבעטער פון
 ערד פון נאםען דעם אין בא^שעװיקעם די מיט געגאנגען זײנעז פויערים

 פויער דער יהאט פאילק׳/ דעם ערד ״די יצאזונג דעם איונטער פרידן. און
 די צו איבערגעגעבן זי און ערד די צעטייאן פון פראגראם א פארשטאנען

 דער םרן פראבצעמען םאציאיציםטישע די ׳פרװואט־באזיץ. אין פויערים
 דעם פון מאםן ברייטע די םרעמד געװען זײנען רעוואיצוציע רוםישער

 שטױם א האט אויפברויז רעװאיצוציאנערער גרויםער דער אםת, פויערטום.
 גרויםער דער פויערטום. דעם פון שיבטן פאדערשטע די פאראוים געטאן
 פויערים, ארימע די צוגעצויגן םפעציעצ האט רעװאמציע דער פון אנזאג
 ארימקײט אויםצוראטן שטרעבן באצשעװיקעם די אז דערפי^ט האבן װאם

 אין ימאםן פױערשע גרויםע די אבער גיצ״כהײט. אמת׳ע אײנשטע^ן און
 אומזיכערע אן װאקיצדינע, א געװען נאך זײנען בירגער־קריג פון צייט דער

 מוזן זײ אז פויערים, די געװיזן האט גופא בירגער־קריג דער <זראפט.
בן ם^יי  פריצים, פון בונד דעם און זייט אײן פון ארבעטער״קצאם צװישן אוי

 האט בירנער־קריג דער זײט. אנדערער דער פון באניקירן אה גענעראאז
 דאניק א און פויערים, די און ארבעטער די צװישן נונד דעם באפעםטיגט

 בירגער־פריג. דעם אין זיגרייך ארוים דעװאילוציע די איז ביונד דאזיגן דעם
 ױגי די פון מפ<ה בי^וטיגע די «ז דעם, װעגן געזארגט האט געשיכטע די

האט פויערטום רוםישע דאם װידערהאלן. ניט זיך זאצן 1848 פון טעג
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 דער קאנטר־רעװאלוציע, דער געגן ארבעטער־קלאם מיט׳ן געשטעלט זיך
»צולעלטצעכער. דער און הייםישער
 די ^פ^ייגז פונדעםטװעגן געקאנט ניט האט ארבעטער־קלאם דער

 פאר?ערט, בירגער-קריג. דעם נאך ביז פראגראם זײן פון פאדװירקלעכונג
 כדי שריט. ענערגישע און שנעלע געפאדערט האט גו־פא בירגער־פריג דער

 אנט־ צו אים געװען נויטיג איז ׳ק$>פיטאל, םון ןוידערשטאנד דעם ברעכן צו
 ארבעטער־קצאס דער פאזיציעם. עקאנאמישע זיינע פארכאפן װאפענען״

 איויך נאר אײגענטום, פריצ׳ישן געגן בלויז ניט פארמע׳םטן זיך געמוזט האט
 פון ■וויאן דעם פאלגנדיג און, אייגנטום. בורזשואזן ״הײליגן״ דעפ׳ געגן

 װאם דערמיט, באפרידיגט גיט זיך ארבעטער־קלאם דער האט ׳געשיכטע
 פראלעטארי־ דער פון אײגנטום דאם איז ערד די אז דעריקלערט, האט ער

 נאציאנאליזירן אנגעהױבן אויך האט ער נאר מלוכה, פױערשער און שער
לןאמערץ. בורזשואזער פון אפאראט גאנצן דעם און װארשטאטן פאבריקן, די

 פארגעקויםען איז פאבדיקן און באנקען די פון גאציאגאליזאציע די
 ניט גאר האבן פאבריקאנטן און באנקיךן די אופן. םטיכייאישן א אויף

 געװאלט זיך האט זיי זיגן. װעט רעוואלוציע די אז געדאנק, דעם צוגעלאזט
 רעװא־ די אז זיכער, געװען זיינען זיי און דעװאלוציע, די ברעכן העלפן
 געשלאםן האבן זיי װאם דערמיט, װערן. געבראבן םוף כל םוח װעט לוציע

״ אז געדײנקט, זײ האבן פאבריקן, ז״ערע  רעװא־ די פאראליזירן װעלן ז
 פאבריקאנטן די דירעקטארן, זייערע און באנקירן די זי, .אויםצערן לוציע,

 עקא־ דאם אז דערויף, געארבעט פלייסיג האבן פארװאלטער, זייערע און
 גע־ ציניש און אפן האבן זײ אפשםע־לן. זיך זאל לאגד אין לעבן נאמיש
 ארבעטער־ דעם אװעיקשטעלן זײ װעלן הונגער דורך אז דעם, װעגן ו־עךט
 אנדער קײן געבליבן ניט איז ארבעטער־קלאם דעם און ני.;י די אויף קלאם

 און הענט אײגענע די אין באלעבאטישקײט די איבערנעימען באצד װי װעג
אנגערוקט. זיך האט װאט .חורבן, דעם פארהיטן
מיט־ זיך האט ער דערצו. גרייט געװען ניט איז ארבעטער־סלאם דער

 האט װאם ארבעט, קאיאסאלער דער מיט םפראװעז געקאנט גיט אמאל
 געװען ער איז נאך דערצו פלייצעם. זיינע אויף געטאן װאלגער א זיך

 רע־ די פארטיידיגן צו אויף כחות בעםטע זײנע אװעקצוגעבן געצװאוכגען
 באנקירן, די האבן בירגער־יקריג דעם פון אנטוױקלונג דער מיט פובציק.

 םא־ בייזװיליגן מיט באפרידיגט ניט שוין זיך םוחרים און פאברייקאנטן
״ נאר אומטעטיגקײט, םון באטאזש  זייערע פארװאנדלעז צו געזוכט האבן ז

 נא־ די יקאנטר־רעװאלוציע. דער פון שטיץ־פונקטן אין אונטערנעמונגען
 װירסונג דער אונטער םטיכײאיש אנגעהױבן זיך האט וװאם ציאגאליזאציע,

 נויטװענדיג־ מיליטערישע א געװארן איז סאבאטאזש, בורזשואזן דעם פון
 שלאכט־ די אויף רעװאלוציע דער פון זינ דעם פארזיכער( צו כדי קײט,

פעלדער.
עקאנאמי־ מיט שטענדינ ניט שטיימט נויטװענדיגקייט מיליטערישע

טעלע־ א״ז •װארפן מאםז רעװאלטירנדיגע װען צװעתמעםיגקײט. שער
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 איז באריקאדז, בויען צו רערםון כדי ׳ם״ציופעם טע^עפאנישע און גראפישע
 ;$ך אוז שטאגהפוגקט, עקאנאמישז .פון פארצוםט א זיך, פארשטייט דאם,
 באפעםטיגן און אװעקצושטעלן אויפ׳סניי רעבעיצן די אוים קוטט זיג דעם

^ פירט םי׳חםה םלופעס. די ב  נאך איז בירגער־ײןריג און חודבן, צו ב
 ׳עיצאכט־ א אין יצאגד גאנצע דאם .פארװאנדיצם ער װאם דערמיט, ערגער
 אז באװיזז״ .אבער ׳האט רעװאאציע רוםישער דער פון געשיכטע די פע<ד.

 ארבעטער רוסישע די ניט. פראלעטאריאט דער האט אויםװעג יאנדער קײן
 סצוט־םארגיסונג. אן כמעט מ^וכה־מאשין איצטער דער איבער געזיגט האבן
̂בער  אױסגאננם־פוסקט דער באויז געװען איז נאװעמבער טן7 פון זיג דער *
קאימוי• װײטערדיגן דעם םאר

ארבעטער־ דער װען בעםער, און פראתטישער געװען אפשר ,װאאט עם
 פון צװײגז יעגע ויז5ב הענט זײנע אין איבערנעמען געװען װאאט ?לאם

 האנצענ־ כענוג געװען םריער שוין ז״נען װאם האנדא, און אינדוםטריע
 גרינגער נעקאנט זיך .װא^ט ארבעטער־קצאם דער װע^כע מיט און טריו־ט

 בים^עבװײז, געװארן דורכגעפירט װא׳צט םאציא^יןירוגג די םפראװען.
 קיצענער. םך א געװען ארום אדוי טן5װא רעװא^וציע דער פון קאםטן די און

 געצװאונגען געװען ארבעטער״ק^אם דער איז אוימשטענדן די איונטער אבער
 די פאהװא׳צטן. איר מיט און װירטשאםט גאנצע די איבערנעמען באיצד

 אינטערעסן די אין װירטשאפט די ארגאניזירן צו—געװען איז דאגה ערשטע
 אויף שונא דעם באזיגן צו זײן מעגלעך 5׳ם׳זא אז אזוי מצחמה, דער פון
 קאנטר־רעוואלוציע, דער <פון אטאקעם די אפצעשל!אגן ש<^אכט־פע?דער, די

 פראנטן. עטיצעכע אויף מחנות באוואפנטע אירע ארויםגעשטע^ט האט װאם
 אויף אויסהױער און ן5.װיי םך א אנשטויינגונג, םך א געפאדערט זיך ם׳האט

 ביי האט רעװאצוציע דיוםישע די און שונא, דעם באזיגן און באגעגענען צו
 רעװאצוציע די וויאן. דאזיח דעם אױםנעשמידט מאםן הארעפאשנע די

 פראבע די האט זי און פראבע, שװערםטער דעי* צו נעװאח געשטע^ט איז
אויםגעהא^טן.

 רוסישער דער פון סראפט שעפערישע די געהעריג װי אפצעשאצן כדי
 יהאט קאפיטאיצ עכער5װעאט5א דער אז געדיינ׳קעז, טען דארף רעװאלוציע

 קאנטר־ די געשטיצט האט ער װאם אי^יין, דערמיט באםרידיגט ניט זיך
 מ^וכות קאפיטאיליםטישע די סאצדאטן. און געװער געצט, מיט רעװאצוציע

 און רעפובציק םאװעטישער דער געגן בי׳לאתאדע א געטאכט אויך ׳האבן
 פון באדײטונג די װעצט. אויסעריצעכער דער פון א-פגעשניטן זי דערמיט

 די אז זיך, דערמאנען מיר װען ׳קאאר, ;װערט קאמפם־מיט׳צ דאזיגן דעם
 ילענדער. איצע עקאכאמיש צונויףי בינדט פראדוסציע קאפיטאציםטישע

 אויױ אגדערע םארקויפט .און פראדוקטן געוױםע אײן יקויפט ^אנד יעדעם
 עתזיםטענין איר פון צייט שװערםטער דער איז מארק. אדיםאעגדישן דעם
 דורך ט5װע גאנצער רער יפון געװארן אפגעשניטן םאװעטן־רעפובצייש די איז

סצא׳קאדע. ,־ופט מען װאם װאנט, ב^ינדער א
םארשט״ט םאװעטן־רעפובי^יס, די האט אומשטענדן יאזוינע אונטער
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 םאציאליםטישע שטרעגג־חרכגעטראבטע תײן דודכפירן געקאנם ניט זיך
 דעם אין םאװעטן־מאכט דער פון פא^יטיק עקאנאטישע די פא^יטיה.

 געגעבן נאמען א שפעטער ^ענין האט עקזיסטענץ איד פון פעריאד ערשטן
 םאדערוג־ די דורך דיקטירט װערט װאם קאמוניזם ה. ד. קריגם־קאמוניזם,

 װאם דעם, אין באשטאנען .איז קריגם־קאמוניזם דער ט^חמה־צײט. פון גען
 פראדויקציע גאגצע די הענט אירע אין פאראײניגט האט םאװעט־ט^וכה די

 איז ם װאם אויםגעגוצט האט און פראדויקטן, פון פאדטיילונג גאגצע די און
 זיג דעם פארזיכערן צו כדי אינדוםטריע, צערודערטער דער פון געב^יבן

בירגער־הריג. דעם אין
טעריטאריע, ריזיגער א איבער אנגעגאנגען איז ■װאים בירגער־קריג, דער

 דער צאגערן. פײגטיצעכע צוויי אויו* ווע^ט גאנצע די צעשפאל!טן האט
 רעװאלוציע, רוםישער דער אויח אנגעפא^ן רציחה׳דיג איז <ן^פיטא?יזפ

 פין ארבעטער די פון יהערצער די אין אפרוח טיופן א געפונען האט װעיצכע
 רוםי־ דער פון כאראקטער אינט/גרנאציאנא?ער דער װע?ט. גאנצער דער
 מיט געװארן אנטפלעקט ה^ארקייט באזונדערער מיט איז רעװא^וציע שער

 ארונ־ ,1918 נאװעמבער, טן9 דעם יהאט דייטש^אנד .װען שפעטער, יאר א
 אגגע׳הױבן דארט זיך האבז דעם נאך באצד קײזער. איר טערגעװארפ!

 אזוי־ האבן םאװעטז די םאיצדאטן. און ארבעטער פון םאװעטז ארגאניזירן
פרא־^ע פון פארם די געװען זיינען זיי :באדייטונג נייע א באקומען ארום

דילטאטור. טארישער
 זיין פאר,װירהלעכן צו שװער געװען אבער איז ארבעטער דײטשן דעם

 מעכ־ געהאט צייט יענער צו האט ער װאם דארויו־, געקוקט ניט די-קטאטור.
 םאציאי^- די—מאםךארגאניזאציעם דאזיגע די םאםךארגאניזאציעם. טיגע

 האבן קאנטריצירט, האט זי יװאם ױניאנם, די און פארטײ דעמאיקראטישע
 בורז׳טו דעד פון זײט דער אויו* און יםאװעטן די געגן געשטע^ט אפן זיך

 םאציאל■ די האבז מ^חמה דער פון צײט דער אין דעימהראטיע. אזער
 צו צוגעפאםט גיט איז אינטערנאציאנאיצ דער אז גע׳טענה׳ט, דעמאקראטן

 קאמןז. יםטישן5םאציא< פאר אומגינםטיג איז צייט אזא אז מ^חמה־צײט,
 .ארויםגעשטע^ט םאציאיל־דעמאקראטן די האבן מצחמח דער פון םוף צום

ביי ■האט און מאםן די אויםגעצערט האט מ^חמה די אז :תידױן נייעם א
 םאציאצ־ דייטשע די יקאמף. איקטיװן צו פײאיגקײט די אװעקגענומען זיי

 מאכט^א־ ״ארגאניזירטע פארגעשטעצט זיך מיט האט װאם דעמאשראטיע,
 ראיצ דער אין ארויםנעטראטן איז קאפיטאצ״, געגן קאמן? דעם אין זיגקײט

אם.5ק< קאפיטא^ייםטישן פון קריג־שותף און ופארטיידיגער אקטױון פון

 דער האט םאציאצ־דעמאקראטיע דייטשער דער פון הי^ף דער מיט
 ער5םאציא< דער פון אטאקע ערשטע רי .אפגעש^אגן <צאם לאפיטא^יםטישער

 איז ארבעטער דייטשע די פון אנפירער די דײטש^אנד. אין רעװא^וציע
 ?יבלנעכט) װיצהעיצם פון (זון ׳ציביסנעכט הארצ קאמןש, רעװא^וציאגערן זייער

 טן15 דעם געװארן דערמארדעט פאררעטעריש זײנען ^קםעמבורג, ראזא און
אם קאפיטאיליםטישער דער .1919 יאנואר, זינ. זיין נעפייערט האט ק̂׳
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 ײער־ î״i< געקומען זײנען רעװאאוציע םאציאצער דער אין זיגער די אבער
חםה•5« אימפעריא^יםטישער אצװע*ט?עבער דער אין באזיגטע די װי 5םא

 דעם מיט ש^ום־אפםאך ,װערםא^ער דעם מען פארג^ײבט אפטמאצ
 םיט שי^יסז צו געצװאוגגען געװען איז םאװעט־רעפובציס די ,וואם אפמאך

 אימ דײטשער דער תאט ברעםט אין ברעםט־ליטאווםק. אין דייטשקאנד
 מאכט־ דער אויף ש^ום־אפמאך רױבערישן א אװיפגעצװאונגעז פעריא^יזם

 ארויפגעצװאונגען זיגער די האבן װערםא^ אין מיצוכה. רוםישער אזער5
 ברעםט־ דער דייטשיצאנד. באזיגטער דער אויוי ש^וםאפמאך רױבערישן א

 םאציא<- דייטשער דער פון ברכה די געקראגן האט ש^ום <יטאװםקער
&״גט האט ום5ש װערםא^ער אויפ׳ן ;דעמאסראטיע  שטעםפ^ זיין «רױפג

 װע<■ װאנדערװעצדע, •פארזיצער זײן דורך אינטערנאציאנא? צװייטער דער
 האבן אפמאכן ביידע מיניםטער. קעניג׳ם דעם געװעזן אויך איז כער

 יהאבן אפמאבן ביידע מצחמה. דער פון צי^ן רױבערישע די אױפגעדעקט
 א ׳װי מער ניט געװארן ;איז אינטערנאציאנאא צװײטער דער אז געוויזן,
 ■פארטייען, םאציא^־פאטריאטישע נאציאנא^ע די באהא^טן צו אויח צודעק

הערשער. זייערע פון אינטערעםן די פארטײדיגן װאם
 היפוך דער געװעז אויך צייט זע^ביגער דער צו אבער איז װערםאיצ

 רוםלאנד יפון נאמען דעם אין האט ברעםט .אין יטאװםפ.5ברעםנד פון
 געװען איז ברעםט רעװאליוציע. רוםישער דער פון דעלעגאציע א גערעדט

 אימפעריא־ איבער נאר רום^אנד, רעװאאציאגערן דעם איבער ניט םשפט א
 די שפיזן. אירע אױף אנגעש&ארט זיך האט װאם דייטשילאנד, איסטישן
 דארויר, אנגעװיזן שוידער ימיט האבן גענעראצן עםטרײבישע און דייטשע

״ צו ריידן חג^עגאטן םאװעטישע די אז  ■װער־ אין זיגער. פון טאן מיט׳ן ז
 זינ דער יקני. די אויף געװארן אװעקגעשטע^ט דייטשאאגד אבער איז 5םא
 געײארז פארװאניחלט איז אדבעטער־רעװאאציע דער איבער דייטשאאנד פון
ה.5מפ ׳מאראלישער רײטש^אנד׳ם אין

 אימפעריא־ די איז ש^ום־אפםאך װערםא׳צער רויבערישן דעם דורך
 אװעקגע־ האבן זיגער די געװארן. םארענדיגט פארמעצ מצחמה ?יםטישע

 א האנד^ם־פלאט, איר אינגאנצן פראװינצן, ריי א אנד5דייטש בײ נומען
 חוץ און רוי־אײזז, איר פון דרײ־פערטל קויצן־אינתםטריע, איר פון דריטצ

 שטדאוי םוםע ריזינע א יאאנד רואינירטן דעם אויױ ײגט5אדױפגע דעם
ט  פון שאדן דעם גוט־מאכן ה. (ד. ״חגפאראציע״ נאמען דעם אונטער גע̂י

 עםטרייך־אונגארן מ^דומה). דער ואין חהוב־געװארן זײנען .װאם געגנטן,
 נײע געשאפן רואינעם אידע אויף* און שטיהער אויף צעריםן זיגער די האבן

 יםערביע). (געװעזעגע ױנא־םאאװיע טשעכא־ם^איװאקיע, אונגארן,—וכות5מ
 און דײטשילאנד פון יחשבון דעם אויו» ״דערגאנצט״, איויך האבן זיגער די

 איז וװאם רומעניע. און פוי^ן פון טעריטאריעם די עםטרײך־אועארן
 ט5צעטײ און ■קא^אניע א אין פארװאנד^ט זי זיגער די יהאבן טערקײ, שייך
זיך. פאר ״אײנםצום־םפערן״ אויף ^אנד דאם

רעװא^וציאנערן םון אנוזויב דער געװען איז מצחמה דער םון םוח דער
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 דער צענדער• אצע אין טאסן די ארומגעכאפט האט װאם אױפשוואוע,
 פאר־ צו יקאטף אפענעם אין ארויםגעטראטן איז פראצעטאריאט ד״טשער

 גע פראקלאמירט אונגארן איז ,1919■ ימערץ, טן21 דעם מאכט. די כאפן
 האט םאװעטךרעפובציק אונגארישע די רעפובציה. םאװעטישע א װי װארן

 צעש&רייט זיך האט םטריײרבװאציע ריזיגע א טעג. 132 געהאצטן זיך
 גע־ האט יקאמף ׳פארצװייםצטםטן דעם זיגער. די פון צענדער אצע איבער
 האט דײטשצאנד באזיגטע די פראצעטאריאט. איטאציענישער דער פידט

 זאי טעריטאריעם׳ רוםישע אהופירטע די פון ארטייען אירע אװעיקגענומעז
 מזרח־ די אין גרעניצן. אירע אױםגעשפרײט האט םאװעטךרעפובציק די

מאםךגערודער. סטיכייאישער א אנגעדױבן זיך יהאט צענדער
 ׳קאמונים־ דריטער, דער געװארן געבארן איז אטמאםםערע אזא אין
אינטערנאציאנאצ. טישער,

אינטעדנאציאנאל קאימוניםטישן פון אנהױב דעד .15
 אינטערנאציאנאס- דריטז פון צחאמענפאר ער׳שטער דער—צימערװאמ״קאנפערענץ. די
 בירנער• דער—ט.5אװעקנעשטע האט צוזאמענפאר ערשטער דער װאם אויפנאבע ק?ארע די

 ״w מלחמרי• פויןיש־רוםי׳צע די—סה*. א צו קוסט םאװעטךרעפונ?יק דער אין קרינ
 פונפ אײדאוז־צװאנציג די אינטערנאציאנאל. פאמוניםט״עז פון צוזאמענפאר צװײטער

 גע־ דער איז װענד־פונקט א—װאר׳צע. בײ ארמײ רויטער דער פון ריקיטריט דער—םעז
 אנ־ דער אוז בירנער־קרינ פון ׳טלוס דער—באװענונג. וציאנערער5רעװא דער פוז ׳ציכטע

 םך־הכל דער—פראנט. פאראײניגטז א פוז ?אזונג דער—איבערבוי. עקאגאמי׳טז פון הויב
פערםפעקטיװו• װייטערדינע אוז

 גע־ זיינען מצחימה אימפעריאצייסטישער דער םון משך דעם אין שוין
 ארגא־ אן פאר ארבעטער־מאםן די םאראײניגן צו פארזוכן געװארן טאכט

 די פאראײניגן צו פארזוך ערשטער דער מצחפה. דער געגן קאפף גיזירטן
 קאנפערענ׳ן א .1915 אין ׳פארגעקומען איז ארגאניזאציעם פראצעטארישע

 די צו געװענדעט זיך האט שוױיץ) דער אין שטעטצ (א צימערװאצד אין
 דער געגן יקאימוי א אנצוזזױבן רוו* א מיט צעמ־ער אצע יפון פראצעטאריער

 איז קינטאצ) (אין קאנפערענץ צוױיטע א טצחמה. אימפעריאציםטישער
 םימנים געװען זיינען קאנפערענצן צװיי דאזיגע די .1916 אין פארגעקומען

 צװײטן פון פארטייען די מיט אומצופרידניוזייט אנשטייננדער דער פון
 אימ־ דער אין אנטײצ טעטיגן א געעמען האבן .װאם אינטערנאציאנאצ,

 מיציטערישע און פאציטישע אצגעמיינע די מצחמוו. פעריאציםטישער
 נייער א םון גרינדונג דער םאר גינםטיג נעװעז ניט אבער איז םביבה

ארבעטער־צצאם. דעם פון קאמםם־ארגאניזאציע
 רעװאלוציאנערע גרויםע די צו פראצאג א װי געװען איז מצחמה די

 םאװעטן־רעפוב־ ערשטע די געװארן געבארן ם׳איז װעצכע פון אויפברויזן,
 בא־ האט ארבעטער־באװעגוננ דער פון אגטװיקצונג װייטערדיגע די ציק.

 נאך מארגן ״אויו» אז פאראויםזעאונג, פדאפעטישע ענגעצם׳עס שטעטיגט
 יפיז רעשטצעך די <זצאם, בודזשואזער גאנצער דער וװעט רעװאצוציע דער
 פון און קציין־בירגערטום פון טײצ גרעםטער דער און קצאם פריצ׳ישן דעם
 בור־ עקםטער דער אדום ?אנםאצידירן זיך באםעלקערוננ דארפישער דער

רעװאצוציאנער״. אויםזען װערטעד אירע איז װעט װאס פארטיי, זשואזער
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 בורזשואזע עסםטע אט־די געװארן ראם איז אינטערגאציאנאצ צװײטער דער
רעא<ןציע. 1אצװעהט:ע_ די קאנםאצידירט עם זיך האט איר ארום און פארטיי
געפאר. טויט א פאר געשטאנען איז באװעגונג רעװאצוציאנערע די

 םאציאצ־פאטדי־ די פון מאכט דער אױף ׳טטיצנדיג זיך ׳קאפיטאציםטן, די
 רעװאצוציאנערן דעם געגן געקעמפט רציחה׳דיג האבן פארטײען, אטי׳טע

 ?אפי־ די טאװעטךרעפובציס. די אטא?ירט רציחה׳דיג האבן אויפ׳טטייג,
 ארבעטער־ אן פון באדייטונג די אפגע׳טאצט ריכטיג גאנ׳ן האבן טאציםטן

 פון םוו* דער אז װעצט, דער דערמאנען ׳עטענדיג װעט װאם ר׳גפובציק,
 אויפגעשטאנענעם דעם פון צאגע די נאנט. איז ארדניונג בורדטואזער דער

 איז אומ-ליק גרעםטער ״דער ׳פװערע. א זייער געװען איז ארבעטען־־יקצאם
 רעװא־ קײן ניט האט זי ־וו^ם דעם, איז בא׳טטײט איױאפע יפאר געפאר

!P ניט אבער פארטייען, פאררעטערישע האט זי פארטײ. צוציאנערע  ״
 די םארמוצירט צענין יהאט װערטער דאזיגע די מיט רעװאצוציאנערע״.

 ארבע־ דער רעװאצוציע. דייטשער דער ערב געשאפן זיך האט װאם צאגע,
 האט װאם חםרון, װיכטיגן דאזיגן דעם פארריכטן געמוזט האט טער־קצאם

 דער װאם ריק׳פטוים, דעם נאך ארויםגעװיזן בוצט׳יקייט באזונדער מיט זיך
 םמז אפעניםױוע, ערשטער זײן אין געציטן האט פראצעטאריאט דײט׳עער

.1919 אנהויב און 1918
 איז ארבעטער־ארגאניזאציעם רעזואצוציאנערע פון צוזאמענפאר א

 איגטער־ פון ארגאניזאציע ׳קעמפערישע א שאיפן צו כדי געװארן פאררופן
 מער•{ אין פארגעקומען איז צוזאמענפאר דער פראצעטאריאט. נאציאנאצן

 יענעם פון כח דער דעצעגאטן. 35 בצויז באטײציגט זיך האבן עם .1919
 געפיצט זיך ״האט אים אין װאם דעם, אין בא׳פטאנען איז צוזאמענפאר

(צעגין). רעװאצוציע פראצעטארייפער אנוואיקםנדיגער דער פון אטעם דער
 װאם בירגער־קריג, דער אז קצאר, געװען איז צהאמענפאר דעם פאר

 ימיט .װערז געפירט װעט סאװעטךרעפובציק דער אין אנגעהויבן זיך האט
 דער אין ניט גצייכן קײן זיך צו האבן װאם אנטשצאםנהײט, און שארפקײט

 א געװען ־׳עייז צייט יענער צו איז בירגער־׳קריג דעוי װעצט־געשיכטע.
 פון ימאםקע די .אתנטערגעריםן :האבז 1848 פון טעג ױני די אויב פאקט.

 יארהונ טן20 :פון בירגער־יקריג דער יהאט רעפובציק, דעמאסראטישער דער
 בור־ דער פון פארטיידיגער אצע פוז מאםקעם די ארונטערגעריםן דערט

 אריינ־ אעטערנאציאנאצ צװײטן פון ׳םאציאציםטן די רעפובצי׳ק, דפואזער
גערעכנט.
 גײער דער פאר אװעקגע׳פטעצט האט צוזאמענפאר ער׳טטער דער

 אינטערנאציא־ דריטער דער אויפגאבן. גענויע און צצארע ארגאױזאציע
 צוזאמענפאר׳ ער׳פטן דעם םון געדאנק דעם צויט געדארפט, ׳האט גאצ

ר פון אינטערנאציאנאצ דער װערן ע נ ע פ , א ע י צ ק א ־ ן ם א  װאם מ
 אין פראצעטאריאט פדן דיקטאטור א אײנצופירן ציצ טיט׳ז זיך פארגיט

 פנים אין .װעצט גאנצער דער ארדנונג. םאװעטישער א פון פארם דער
 װאו ״דארט אז קצאר, און היצכיג דערקצערט צוזאמענםאר דער האט ארײן

ער װעט ד.ענט, זײנע אין מאכט די םארכאפן װעט פראצעטאריאט דער
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 קאפיטאציםטן גרויםע די פון עקםפראפריאציע דער צו צוטרעטן דארפן
 יער פו איז םאציאציזאציע, פון װעג ידעם באטרעטן צו כדי פריצים. און

 קאגען ניט מער זאצ זי אז בורזשואזי/ג, דער חקן דעם איבערצוברעכן נויטיג
ך׳/ צו ■קומען  פון פײער דער געפיצט זיך וזאט װערטער דאזיגע די אין זי

 גע־ פארװאנדצט איז װאם ׳מאניפעםט״, ״קאמוניםטישן אין שפראך דער
:װירקצעכיקייט. א איז װארז

 ארכע־ ערשטע די װי פונקט ,אינטערנאציאנאצ, ■לאימוניםטישער דער
 װאם װעצט־מצחמה, דער פון דירעקט ארויםגעװאקםן איז טער־רעפובציק,

 אז אוז גרונד צו מענטשהײט די פירט ׳קאפיטאציזם דער אז באװיזן, האט
 קאפיטאציםטישער דער פון אומװארפן דעם אין בצויז ציגט רעטונג די

 םײ תחורבי די איויף ארדנונג נייער א פון גרינדונג דער אין און ארדגונג
 צױ באצד איז אינטערנאציאנאצ ׳לאמוניםטישער ױנגער דער קאפיטאציזם.

 אן געפונעז האט װאם ארבעט, אנגעשטריינגטער ענערגישער, צו געטראטן
 װאם קאלאניעם, אין אזיע, .אין אויך נאר אײראפע, אין בצױז ניט אפרוף
 רעװא־ די טאבט. אימפעריאציסטישער דער פון פונדאמענט דער זײנען
 אריינ־ זײנעז אענדער נייע פון «אםן נייע אױםגעשיפרײט. זיך האט צוציע

 האבן קאפיטאציםטן די יקאמפן. רעװאצוציאנערע אין געװארן געצויגן
 פארצארן. ביםצ היבש א אויך אבער זיך האבן זײ מאנעװרירט, פצינל,

 בא־ מוזן װעצן זיי װאם ײון,6ח׳צ צעצטן דעם יפאר דערשראיקן זיך האבן זיי
 די אפגעשצאגן דערפאצג •מיט סאװעטן־רעפובציק די האט דערוױיצ צאצ;.

 מד זי יהאט 1920 אנהויב אין א.ון זײטן אצע אויף שונאים די פון אטאיקע
 זיך ם׳האט איבערבוי. עקאנאמישן גרינטצעכן דעם צו צוטרעטן זאצט

 ענ־ זיך װעט םאװעטן־רעפובציק דער אין בירגער־קריג דער אז געדאבט,
 פיצאיןערט אייראפע אין אז און ארבעטער־קצאם דעם יפאר זיג א ימיט גןיד

 קאפיטא־ דער באװעגונג. רעװאצוציאנערע זיגערישע א פאנאנדער זיך
 באדייטונג די אפגעשאצט ריכטיג צייט גאנצע די האט לצאם ציםטישער

 אן געװארן צײט יענער צו שוין ואיז .װאם םאװעטן־רעיפובציק, דער פון
 באװעגונג. רעװאצוציאנערער אינטערנאציאנאצער דער פון פעםטונג א׳מת׳ע

 ניט זיך האט םאװעטךרעפובציק די דערשטיקן צו פארזוך ׳דער װי נאכדעם
 םאװע־ דער געגן פויצן ארױםגעשטעצט לאפיטאציםטן די האבן איינגעגעבן,

 אמוניציע מיט געצט, מיט פויצן באװאפנט האבן זיי רעפובציק. טישער
 געמוזט ווידער זיך האט םאװעטן־רעפובציק די און םאצדאטן, מיט אדן

 אפגעריםן. זיך האט .איבערבוי פרידצעכער דער שװערד. פאר׳ז נעמעז
 איז װאם מצחמה, רוםיש־פויצישע אזוי־גערופענע די אנגעהױבן זיר ם׳האט

 און אמערילע פראנקרײך, ענגיצאנד, פון מצחמה א כעװעז אמת׳ז דער אין
ארבעטער־רעװא^וציע. דער געגן זיגער רויבערישע איבעריגע די

 יקאפי־ די האבן ימלחמה נײער דאזיגער דער פון הדשים ערשטע די אין
 זיגן. אייז איז געהא^טז האבן ?עגיאנען ,פויאישע די געױבצט. טאליםטז

 ארבעטער־ די שרעק. אין געװארן פארװאנדצט ױבל דער איז באלד אבער
פוייצישע די פון אטאיקעם די אפגעשצאגן דערםאצגרײך האט רעװאצוציע

93



 רויטע די אמאקע. אין איבערגענאנגען ׳פאדטײדיגונג פון איז און אעגיאנען
 איז און פוייצן פון הױפט־שטאט דער צו רוקן אגגעהױבן זיך האט ארמײ

לענדער• אלע פון ארבעטער פוז געװארז באגריםט

 צוזא־ צװייטער דער פארגעקומען איז אטמאםפערע דאזיגער דער אין
 גע־ האט רעװאלוציע די אינטערנאציאנאל. קאמוניםטישן פון מענפאר

 צװייטן פון פארטײען םאציאליםטישע י־ײ א אין שטייגן. איין אין חאצטן
 ארכע־ גערודער. שטאריקער א מערקז גענומען זיך האט אינטע־נאציאנאל

 אינטער־ צװײטן אן אנגעשלאםן זיך מאםנװייז האנן טער־ארגאגיזאציעם
 ״גענעראצ־ נאמען דעם געזןראגן צייט יענער צו האט װעלבער נאציאנאל,

 זיינעז צוזאמענפאר צװייטן דעם אויף װעלט־רעװאלוציע״. דער פון שטאי
 ענגלאנד, פון פארטרעטער מיט צוזאמעז לענדער. 37 פארטראטן נעװעז

 ■קארייע אינדיע, פון פארטרעטער געװעז זיינעז איטאליע און דײטשלאנד
פערםיע. און

 איבער באװעגונג רעװאלוציאנערער דער פוז אױפשװאונג הויכער דער
 צוזא־ צװײטן דעם פון בליק דעם פארטונקלט ניט האט זועלט גאנצער דער

 האט צוזא׳מענפאר דער אינטערנאציאנאל. קאמוניםטישן דעם פון מענפאר
 האט ער און לאנגער א זײן נאך ■װעט ׳קאמח דער אז פארשטאנען, גוט גאנ\ן
 זעל־ די אריינדרינגען ניט זאלן רייען זײע אין אז געשראקן זיך רעכט מיט
 פון פארטייען םאציאליםטישע די איבערגעפירט האבז װאם גרופען, בעע

 צווייטן דעם פון םארדינםט װיכטיגםטער דער איגטערנאציאנאל. צװייטן
 אײן־אוךצװאנצינ אנטהאלטן האט װאם רעזאצוציע, א איז צוזאמענפאר
 דער אינטערנאציאגאל. האמוניםטישן אין ארײנטרעטן פאר באדינגועען

 איין־אוך אזיפגעבױט ארום אזוי זזאט אינטערנאציאנאל קאטוגיםטישער
 דעװא־ דער מיט װערן מיטגעריםן קאנען זואם יענע, פאר צאמען צװאנציג

 דער אין פארראטן דערגאך זי און אױפשװאונג פון צײט דער איז לוציע
:ידערשװאונג. פון צייט

 םאר דורכפאל א מיט געענדיגט זיך האט װארשע אויף אפענםיװע די
 מיט האט יװאם אייראפע, פון ארבעטער־קלאם דער וארמיי. רויטער דער

 זיך האט ארמײ, זײז פיז מארש זיגערישן דעם נאיכגעפאלגט באג״םטערונג
 דער בעת ארמיי, רויטער דער ימיט סימפאטיזירן ימיט פלויז באגרעניצט

 צ-ו אויוי כחות זיינע אלע אנגעשטרײנגט האט ׳קאפיטאליזם אלװעלטלעכער
 צוריפ־ האט ארמיי רויטע די פוילן. קאנטר־רעװאלוציאנערע די ראטעװען
 אנגע־ האבן <װאם יענע, פון פ^אז טײװלשער דער װארשע. פון געטראטן

 אײנגעגעבן. ניט זיך האט םאװעטךרעפובלייק, דער אויף פוילן רייצט
 אבער זיינען עם ימאכט. םאװעטישע די ברעכן געקאנט ניט האט פוילן
 געבוירן זײנען .װאס האפנונגען, די געװארן פארװירקלעכט נישט אויך

 אייוי ארמ״ רויטער דער פון מארש דעם מיט פארבינדונג אין געװארן
װארשע.

װענד־ א װי אזוי געװען איז אר׳מײ רויטער דער פון צוריסטריט דער
רעװאלוציאנערער נאך־מל-חמה׳דיגער דער פון נעשיכטע דער אין פוניקט
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 מאנעװ־ פ^ינ? צײט גאנצע די האט Dipt• קאפיטא^יזם, דער באװעגונג.
 אפא־ פאליצײאישע און ימייציטערי׳טע זיינע באפעםטיגן אין געהאילטן דיו־ט,
 אינטערנאציאנאיצ, צװייטן דעם פון שטיצע אקטיװע די געקראגן און ראטן

ט די ארדנונג. אין רייען זיינע ברײנגען צו אן הויבט  װערט םאר^רנקיי
 םון זיכערקייט. ־ זעלבםט בורזשואזער פריערדיגער דער אויף פארביטן

 מקוים װערן עם אטאיקע. אין איבער קאיפיטא^יזם דער גײט פארטיידיגונג
 באשטײט אײראפע פאר אוימגליק דער און געםאר די אז .װערטער, ענינ׳ם5<

 פאראייניגטע און גוט־ארגאױזירטע קײן ניטא זייגען דארט װאם דעם, אין
פארטייען. רעוױ^וציאנערע

 ב^ייבט מעכטיג אבער ן.5פא אן הויבט כװאי^יע רעװא׳צוציאנערע די
 מער־פאר־ און שטאר?ער װעו־ז עם ארמנטער־רעפוביצי?. ערשטע די שטיין

 מאסךארגאניזאציעם, רעװא^וציאנערע נײ־אױפגעװאקםענע די הארטעװעט
 אין בירגער־קריג, פון באריקאדן די אויף מנױארן געבראכן זיינען װאם

 די שטאריקער אויך װערן עם לאיקײען. זײנע און ?אפיטא׳צ געגן קאמף
 גע־ ארגאניזירט ז״נען װאם ױגיאנם, די אין קעמער^אך רעװאצוציאנערע

אינטערנאציאנאצ. קאמוניםטישז פון צוזאמעספאר ציװײטן דעם ערב זוארן
 ־îÿD די האט געענדיגט, זיך האט בירגער־קריג דער װי דעם, גאך

 דער פא^יטיק. עקאנאימישע איר איבער?ויקן אנגעהויבן װעטן־רעפוב^יק
 ארט זייז און הינטער־גרונט אין א&גערוקט װערט פראנט מי^יטערישער

 זאיל עם אז קודם־כל, פאדערט װאם פראנט, עקאנאמישער דער פארנעמט
<ןריגם־<ןאמוגיזפ. ^דער מי^יטערישער דער װערן ^יהװידירט

 פון װידערגעבורט װירטשאםט^עכן דעם פאר פארבינדונג ערשטע די
 פון ארבעטער די צװישן בונד פארשטארקטער א איז םאװעטךרעפוםצי?

 דער צו נעמען װידער זיך ן5זא פויערים די כדי פויערים. די און שטאט
 1פיא זאצ פויער יעדער אז נויטיג, געװעז איז פע^דער, זײערע אויף ארבעט

 ארבעט זײן םון ער קאן רעזשים נייעם דעם אונטער אז פארשטײן, און
 פריי קאן ער אז זען, געדארםט האט פויער דער איציין. זיד פאר נוצן ?ריגן

 א״נ־ זיך געיצט פאר׳ן און אימגר, ב^ײבט אים װאם תגואה, די פארסױפן
זיך. נויטיגט ער יווע^כע איז פראדוקטן, פאבריצירטע די קויםן

 אינדום־ די אין ענדערונגען גרינדאעכע געװען נויטיג אויך ם׳זיעען
 ניט נאך סאװעט־רעגירונג די האט צייט יענער צו אײנארדנונגעז. טריעיצע
 נויטיג ם׳איז און אינדוםטריע, גאנצער דער מיט זיך םפראװען געקאנט

 אונ־ און פאבריקאנטן צו ארענדע אין איבערצוגעבן צװ״גן געוױםע געװעז
 אונטער־ ךי באטרייבן ריזיקע אײגענער זייער אויף זאצן .װאם טערנעמער,

 גע־ מי^וכה םאװעטישע די האט אינדוםטריען װיכטיגםטע די נעמונגען.
 ?אנ־ צו מעג^עפקייט א געגעבן איר האט דאם און הענט, אירע אין יצאזט

 באדן א צוגרײטן און אפאראט אינדוםטריעלן אצגעמײנעם דעם טראיצירן
.פראדו־קציאנם־געביטן. א?ע פון םאציא^יזאציע פוי^שטענדיגער דער פאר

 איז אינטערנאציאנאל •קאמוניםטישן פון צוזאמענפאר דריטער דער
נידערשװאוננ דער געװארן קיצאר ט׳איז ■װי דעם, נאך שוין פארגעקוםען
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 רע־ די װאם דארויף, געקוקט ניט כװאי^יע. רעװאצוצי/אגערער דער פון
 טעמפא, לאגגזאמען מער א מיט אגגעגאנגען איז באװעגונג װא^וציאגערע

 װאוקם דעם אויף אנװײזן געקאנט אנער צוזאמענפאר דריטער דער האט
 געװען זײנען עם .װעצכן אין אינטערנאציאנא^, קאמוניסטישן דעם פון

 זיינען ׳קאמינטערן םון באשטאנד־טײ^ן די פארטייען. 52 פארטראטן
 איז עם ענגער. געװארן איז זײ צװישז בונד דער און געװארן, שטארקער

 אע־ צװײטן פון פארטייען די אז ק^אר, באזונדער געװען צייט יענער צו
 איינ־ צי אזיף ׳קאפיטא^יזם דעם פון הױפט־שטיצע די זיינען טערנאציאנא?

 פארטייען דאזיגע די מאםן. די פון דראנג רעװאלוציאנערן דעם האמעװען
 און בורזשואזיע דער צװישן צונויפבונד א װי געדינט יזײט איין פון האבן

 די געשפאצט] זיי האבן זייט אנדערעד דעד פון און םאםן, הארעיפאשנע די
 רע־ דעם פון פרא^עטאריער פון 5טיי א אפגעצויגן און ארבעטער־ארמײ

 דעריבער האט צוזאמענפאר דריטער דער ק׳צאםךפראנט. װאצוציאנערן
פראנט• פאראייניגטן א פון ^אזונג דעם ארויםגערוקט

צע־ װי אזוי צוערשט האט פראנט פאראייניגטן א פון יצאזונג דער
 צװייט; דעם מ׳איז אז געמײנט, האבן װאם קאמוניםטן, געוױםע מישט

 דער געגן באגאנגען איז ער װאם פארברעכנם, אצע טוחל אינטערגאציאגאצ
 אר5ק< אבער האט צוזאמענפאר דריטער דער רעװאיצוציע. פרא^עטארישער

 איז תאמוי געמײנשאםט^עכן פאר מאםן די פון פאראײניגוע די אז געמאכט,
 אפשפאלטן אןו םאציא^־פאטריאטן די דיםקרעדיטירן צו מיט^ בעםטער דער
 יײי אינטערנאציאנא^ צװייטן אויפ׳ז נאך קוקן װאס ימאםן, יענע זײ פון

ארבעטער־ארגאניזאציע. אן אויןז
 םאר דערשראקז זיך הארן אינטערנאציאנא? צװײטן פון פירער די

 גע־ זיך כחות א^ע מיט האבן און ופראנט פאראײניטגן א פון יצאזונג דעם
 אינ־ צװייטן םון פרעםטיזש דער באװעגונג. דאזיגער דער געגן שטעלט

 דער בעת מאםן, די צװישן געפאי^ן מער נאך דערמיט איז טעדנאציאנא^
געשטינן. איז קאמינטערן פון פרעםטיזש

אינטערנאציאנא?, קאמוניםטישן פון צוזאטענפאר םערטז דעם מיט
 בירגער־קריג, פון תיןופה די זיך פארענדיגט ,1922 נאװעמבער, טן7 דעם

 פארגע׳קו־ איז צוזאימענפאר פערטער דער ׳קרינם־קאמוניזם. פון תיקופה די
 פא־ א—רעװא^וציע בא^שעװיםטישער דער פוז ײ5ױיי פינפטן דעם צו מען

 היםטארישער פאםיגער א םך־הסצ׳ען, אונטערצוציען אויף מאמענט םיגער
 אנ־ זיך האט עם פערםפעיןטױון. וױיטערדיגע אנצוצײכעגעז אויף עטאפ

 אויםשפרייטונג און קאנסא^ידאציע באפעטטיגונג, יפון עפאכע די געהויבן
 די ?עגדער.1 קאפיטאאיםטישע די איז באװעגונגען רעװא<?וצאנערע די אין

 פא• און אינהאלט רעװא^וציאנערן אין רײך זײנען 1922 זינט געשעענישן
שטודױם. באזונדערז א דערן
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חודש־זשורנאל דעם לײענט פונק דער
 ארדן ארבעטער 1אינטערנ»ציאנ»ל פונ׳ם אתאן אפיציעלער

מרמר קלמן :רעדאקט^ר
קגעו אנטהאלט "pajB״ דעד טי *ײט־ «רדו־פראבלעפ«!, ײעס «ו

ע, tut םעדיציו פרמגז״ ענ ד היני ען, םן?יעצו««ו, איי ײעזנג צ
 רער» פיגדער-שטםוגגעו. איינ־אקטערס, דערצײםוגנע!, לידער,

י םח פראטאק&ל! ע »»?עד ו »צי טן אח עק!עקוטי״ע נ ^רינ  פון נ
 שמ׳ם ׳*וצ{ א« כו־מנסשעס שטאש־קאשיטעםו, ריםטדיקםן, רי

«ריו. »רנעמער אינטערנ»צי»נ«<ן

:באטײליגט זיך האבן העפטן פינןז עריטטע די אץ
p , ן מי  גראםפעלד, אחיו *,Oitónsi ג. אײבראטם, וױליאם אלםאואװ, ס. »

 ,18038» י. ס. !,8ד.״ם לואים (םאםקװע), האלטס»! רחי װידט*ן,8ד שרפח
,8?צם81 ר. וױיםט»!, נחום וױיגער, ם8וזי?י  ש»<טי, .pp08?t, 5 י. ח. דר. ׳
m דמ־ח irteo, .טשערנער, פ s. ,עם#?.3׳ כאוחנר-פאװער, יױ»ס*(. ר, ױדיטש* 

 טרסר, שלטן מאזער, ג. פאנדעלבויס, ט, ». לעוײט, מארים דר. <;«ן, א. רר.
פ גאווימ, .B נ»ריר, ם׳*ה  (ס»נט■ ו8פעלרם raro פרינץ, א טלאטנע־, אײזי

 קענינשםייז, י, ?ודץ״ אחרו ק«טלער, <אפל םרידמא!, בצראל פעדער, ני. רעאל),
טיפרים, טשה ׳שײשער, נ, ראגטש, א י.

 םענט 6יאר״~ס האלכ א דאלאר; 1—יאו־ א :פרײז
סענט io אײנצל־נומער-

THE SPARK
32 Union Square, Room 603, New York

שער דער  ארבעטער אידי
אוױװערזיטעט

 קלאםךשול יראלעטאױשע אײנציגע רי איז
אידיש אויח

 װערן דארן» ארבעטער קלאםן־באװאוםטזיניגער יעדער
 אוניװערזיטעט. ארגעטער אידישן פון םטודענט א

 ק«םן* אין געורער שארןן א װי דינט װיפן פראלעטאריש
!לערנען קוםט קלאםךשונא. געגן

גאס וטע4 איסט סו8
6*8431 עאמיזינם־םקװער ;טעלעםאן
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נײע א
ארבעטער־פעםטוננ

 אנשליסן !יך דארפן ארבעטער אידישע פאחואס
ארדן. ארבעטער אינטערנאציאנאלז דעם אין

 פדאטעמאצע « איז אלרן ארבעטער אינטערנאציאנאצער דער
ע םארזיכערן—איז צװעפ ערשטער זײן אגאגיזאציע.  דינ

 דאם טוים. און הראנסהײט פןו פאצ אין םיטגצירער
זעצבםט• פון ארגאגיןאציע אן איז ארדן דער אז הייםט,

 םון פאצ אין םוטע-־און הציינע א אויין צאלט איוי היצױ.
 ,$2,000 גי« $150 פון קרונים אײערע באפוטען טויט

 פאצ אין נעמאכט. האט איר טאס צאלונגען די װעדציג
»אך, g $15 ביז 3,50 םון איר ב&שוטט קראנקח״יט םון

געטאבט. האט איר װאס א&צא?וננען, רי װעדציג אייך

 אינטעמאציאנאלער רער געמג, ניט איז »ליין ד$פ אכער
שארזיכערוננס־ארגאניזא־ א װי טער איז ארדן ארנעטער

 דעם םון סאמםס־םראנט דעם פון ט״< א איז ער ציע.
 צו נ*ד ניט ארבעטער רי חעלםט עד קלאם. *רבעטער
טויט, און פראגקחײט םון פאק אין אלײן זיר פארזארגן

ד  ער <עבן. זײן םארגעםרן אױך אימ וועלםט ער נ|
לעבן. בעסער א ם»ר פעטםן זײ חעלםט

 םאן די הויך ת»לט ארדן אדבעטער אמטעתאציאגאלער דער
 אררן ארגעטער אינטעתאצי^נאלער דער פולטוו*. פון
 ארבעטער עאר׳ן םאבט איז ײיטן אז איבערצײנט, איז

^ װיםן םיט גיט זיך באנוגט ער אבער פל«ם. לי  װיטן «
 אינטערנאציאנאלער רער קולטור. פון טײל א נאר איז

 םיצזײטינע א מיטגלס־עד זיינע געבן וױל ארדן אדבעטעד
פולטװ־. רײכע
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