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 דץ בעטראכטען עי פאלקאמען אונמעגל:ך נאט:רל:ך אין עם
 ד זלטען. עטל:כע פון ארט:קעל קורצען א אין פראגע נאצ:אנאלע

 אין וואס קערפער, געזעלשאפטל:כער מין אזא נ:ט ראך אין נאציאן
 ראם וו: נאטור, חגר פון געווארען געשאפען מאל אלע פאר מאל איין

 סמגים ח נאציאן דער אין זוכען עם וועלכע געלעהרטע, יענע רעכענען
 קער- געזעלשאפטל:כער מין אזא אין גאצ:אן ד: נדן, ;ראסע דער פון

 צלטעץ םערש:עדענע ח אין ארויפגערופען ווערט עם וו^לצער פער,
 פער" אן נעהמט עם וועלכער בעד:גטגגען, פערש:עדענםטע ח דורך

 פער" אין פערענדערט ווערט און דך עגטוו:קעלט פארמען, שלעדענע
 איז קולטור״פעלקער הלנט:גע ד: בל אפילו געש:כטע. חגר פון לויף
 נאך לויט פערש:עךען, זעהר נאצ:אנאל:טעט חגר פון בעגר:ף חגר
 ד: פון יעדערע וואס ענטודקלונג, געש:כטל:כער בעזונדערער דער
 איגטערנא^אנאלע אונזערע פון יעדערען אויף און דורכגעמאכט. האט

 ה:בשע גאנץ בעקאנט, איז עם וו: ארויס, דערפוץ קומען קאננרעסען
 ד: איד:ש?ג, ד: נאצ:אן, פראנצוידשע ד: נער,מט שוועחגקלטען.
 בעחיטעט ך: פון יעחגרע - ארמעעשע ד: חיטשע, אויםטראל:שע,

אנדערס. גאנץ עטוואס
 אויסגעוואקסענע געש:כטל:ך ד: פער^דעדען נ:ט זענען עם וו: נאר
 ע. מ זא נ מ:: גע ד: אלעמען: ז:: בל מ:ר זעהען זאך איין נאצ:אנען,

 מאל אלע נעהערען לשון, איין אויף רעדען וואס אלע נ:ט ך. פרא ש
 זעלבער דעך און איין פון מ:טגל:עדער אלע אבער נאצ:אץ, איין צו

 אין ^יפראך ד: לשון. זעלבען רעם אויף מאל אלע רעדען גאצ:אן
 אהן ;פערב:נדונגסמ:טעל געזעלשאפטל:כער וו:כט:גסטער דער טאקי

 געזעלשאפטל:כע געמ::נזאמע שום קלן אין שפראך נעמלנזאמער א
מעגל:ך. נ:ט טהעט:גקלט
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 איינה::טל:כקץט שפראכל:כע ח אדער נאציאנאלע ד? אבער
 רער פוץ טל:כק?ט*איינה רער מ:ט פערבונדען מאל אלע עט זענען

 בעשטעהען עם וועלכע פון סכסוכים, ד: ארויס קומען דערפון מלוכה.
פראגען. נאצ:אנאלע איצטעע ח

 *פראדוק קאם:טאל:סט:שער רער אויפגעקומען איז עם איידער
 אין האלטען צו געוועץ שווער עט מלוכה איין פאר אין ציאנס־אופן,

 וועלכע א למשל, נאצ:אנאל:טעטען. םערש:עדענסטע ד: רשות איהר
 *געקענטבע האט מלוכה מזרה׳הגע אדער מ:טעלארטערל:כע אין עט

 גע- געמעגדען, פערש:עדעגסטע ד: פון צועיפמ:שוגג א פון שטעהען
 זעהר געהאט דך צודשען האבען עס וועלכע פראוועצען, און נעגדען
 איע־ אייגענע זעערע איינארדנען אלען פלעגען בעצ:הונגען, קלענע

 עסקים, זייערע פ:הרען דך פאר יעדערע פלעגען עגיעם, וועענסטע
 פלעגען רערבץ און מאכט, צענטראלער הער מיט בעצ:הוגגען זעערע

 פלעגט מען וואס רעם, אין בעשטעהעץ דורכאויס כמעט בעצ:ד.ונגען הזע
 מ:טוועלכעח אבצאהלוגגען, ה זק זאלען עם הריך וו: פ^סטש׳טעלען,

 יע־־ געוואלט. האט ד וואס טהאן, געקענט האט מאכט צעגטראלע

 צן געהערן געקענט האט געגענהען אדער געמענדען הזע פון דערע
 געקענטשטא- ודעדער האט מאכט צענטראלע ה נאצ:אן, אנדער אין

 עשט גאר האט דאס און נאצןאנאלטעט, בעזונדערע א פון מען
 אזעלכע פון צוזאמענבונד דער אויך אבער איז הערפאר אויסגעמאכט.

 האט קהעגספלהרער גהקלוכער א שוואכער. א זעהר געווען מלוכות

 פער־ ;אימפעהע גאנצע א צוזאמענכאפען געקענט נאכט איין פאר
 *מ*א אזא צורלסען געקענט האט שלאכט פערלארענע איין קעהרט,

הלקים. טויזענד אויף פעריע
 הער־ געבראכט האט פדאדוקציאנס־־אופן קאפ:טאל:סט:שער הער

 צועשען וו: פערקעהר לעבעהגער א פערפיהרט זיך האט עם אז עי,
 יעדערער צודשען אויך אדי געגענדען, און געמענדען איינצעלנע ד:

 מלוכה. הער אין אינדוסטהע און מסהר פון צעגטדען ה און ד: פון
 גע^ איינצעלנע ה פון אבגעזונדערטההט ד: געווען מבטל האט ער

 ער ;ד: צודשען פערבעדונג ענגע אין אויפגעשטעלט האט נענדען,
 פוץ פארם דער אין און פערוואלטונג דער אין פעראינטערעסירט האט
 הער צו נעהנטער שטעהען וואס קלאסען, יענע ציערישט מלוכה דער

 אינטעלדענץ, ד: קאפ:טאל:סטען, ד: - םראהוקצ:אן קאפ:טאל:סט:שער
 גהי^ ד: פון קלענבורזשואדע ד: פראלעטאר:אט, אינדוסטהעלען העם

 קלענשטעדטעלהגע ה אויך אפילו ב:סלעכווי_יז אבער שטעדט, סע
 שטרעבונגען דעמאקראטישע ד: פויעהם. ה ארן קלענבורזשואדע

אהיס דעהבער זענען קלאסעץ דעמאקראט:שע אונטערסטע ה פון
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 דך האבען אין געגעגד אדער געמללנדע דער פין ענעצעןפן׳
 דע- גויטלג געווארען איז עם מלוכה; גאגצער דער אויף פערשפרללט
 צללט גלללכער צו אבער גופא. מלוכה ד: איינצוארדנען מאקראטליט

 מעהר אלץ וריטער וואס פערשלעדענהללטען נאצלאנאלע ד: האבען
 מלוכוית, יעגע מלוכה. איינהללטללכע אין אויפצושטעלען נעשטערט

 געווארען זעגען לשון, איין אויף גערעדט האבען אלע וועלכע אין

 צוזאמעג- אופן שטארקשטען אויף׳ן זלך האבען און מעכטלגסטע דל
 פןערקעהרט דך, האט לשונות עטללכע מלט מלוכות דל אין געכרכז־עץ.

 דער־ סבה דל נאצלאנען. אייגצעלנע דל צוולשען קאמפף א אנגעהויבען
 אומעטום זלך האט מלוכה הללנטלגע דל וואם דעם, אין געלעגעץ איז פון

 מעכטלגפטער דער לשון, דער זאל גרענעצען איהרע אין אז געצלעלט,
 דל ;ווערען איינהללטללך געזעלשאפט, דער פון פערבלנדונגסמיטעל

 גערלצט פון און מלוכה־פערוואלטונג דער פון ענינים דל פאלקפ-בללדונג,
 יענע שפראך. זעלבער דער און איין אויף ווערען נעפיהרט זאלען

 אויפגעקללבעץ, צוועק דלזען צוללעב האט מען לשון וועמעם נאצלאץ,
 עקאגא- און פאליטלשע גרויסע זעהר בעקומען גופא דעם דורך האט

 פערשטעהט האט, ראפ נאצלאנען. איבערלגע דל לגבי פרלווללעגלעם מישע

 גאצלאנען, דל פון וולדערשטאנד גרעסטעץ דעם ארויפגערופען זלך,
 דער זלך ענטוולקעלט עם מעהר וואס געליטען. דערפון האבען וואם

 ווערעןדל עם שטארקער וואס פראדוקציאגפ-אופן, קאפלטאללפטלשער
 מעהר אלץ מלוכה, איינהללטללכע אין בעשאתען צו בעשטרעבוגגען

 דעמאקראטלשעל אלגעמלץ דל נור גלט מלוכה דיזער אין וואקסעףאויס
 עס גיר אויב קאמפף, נאציאנאלער דער אויך נאר בעשטרעבונגען,

 דעמאקראטלשע דל בללדע, נאצלאגען. עטללכע ארללן איהר אין געיהען
 איין פון קינדער זענען קאמפף, נאצלאנאלער דער און בעשטרעבוגגען

ענטוולקלונג. הללנטלגער דער מיט פערבוגדען נאטווענדלג זעגען און מוטער
 פערקעהר, דער ווערט עם לעבעדלגער וואס דיט, אגדער דער פון

 דל צוולשען אידעען זעלבלגע דל זלך פערשפרללטען לללכטער אלץ
 פערשלעדענע צו געהערען עם וועלכע נאצלאן, איין פון מלטגללעדער

 גא־־ דער פאנאנדער זלך פלאקערט עם העפטלגער וואס און ;מלוכות
 וולגויטלג נאצלאן, יעדע פלהלט שטארקער אלץ קאמפף, ציאנאלער

 מעהד אלץ טלללעץ, איהרע אלע פערבלגדען צו ענגער איהר איז עם
 פאלקאמען עגטוולקלען צו אויף מיטעל בעסטען דעם דערלנעץ זל זעהט
 קאפלטאללסטישער דער אז מיר, זעהען אזוי קרעפטען. איהרע אלע

 וואהנען וועלכע נאצלאנען, דל בלל רופט־־ארוים פראדוקצלאנס־־אופן
 אנדערע דל נעבען אייגע זלך געפלנען וואם לעגדער, עטליכע אין
צו בעשטרעבונגען דל מלוכות, פערשלעדעג^ צו אבער געהערען און
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 במילא און מלוכה, א-ינצןגע א׳ן אין לענדער אלע הזע פעראיינןגען
מלוכות. פרןהערדן;ע דןערע פון דך אבטעלען עם הןןפט

 עדשטע, ך וון אדי אויך ווערט טעידעגץ נאצןאגאלע הזע
 ארויסגערופען גויטווענדןג גערעדט, אויבען האבען מןר וועלכער וועגען
 זן קען מען און ענטווןקלונג, עקאנאמןשער ד.ןןנטןגער דער דורך
 וואו דארטען, גופא. ענטווןקלונג הזע וון אבהאלטען, וועגיג אדי אויך

 אנערקענען, דן זאל מען אז קעמפפען, טענדענצעץ נאצןאנאלע אזעלכע
 פראלעטאריאט, פוץ פערטרעטערןן דן אויך פארטין, מאדערנע יעדע מוז
;יטווענדןגקןןט1נ דןזער מןט דך רעכעגען סאצןאלדעמאקראטןע, ה

 איינצוארדגען בעשטרעבונגען דן אונטער שטןצט זן וון אדי פונקט
 דן אונטערשטןצען אויך זן מוז יפוהת, דעמאקראטןשע איויף מלוכה דן

 לעיט זן וועלכע צווןשעץ גאצןאנען, אייגצעלגע ה שן בעשטרעבונגען
 דערשלאיען צו און מלוכה איין אין דך פעראיינןגען צו ווןרקט, און
 הן זן מוז דנען דעם אין זעליסט^טענדןגקןןט. נאצןאנאלער צו דך

דעמאקראטןש. וון נאצןאנאל, אדי אויך

 בורזשואזע־ א דין נןט טאר און נןט קען זן וון אדי פונקט אבער
 זיין נןט טאר און זמן נןט זן קעץ אדי אויך פארטןן, דעמאקראטןשע

קלאסען. הערשענדע דן וון דנעץ, זעלבען דעם אין נאצןאנאלןסטןש
 צוגעפאסט מוז פאלןטןק דעמאקראטןשע איהר און נאציאנאלע איהר

 דורך און קלאפען־קאמפף, פראלעטארן^ען דעם פון עצם צום הן
כאדאקטער. אייגענטןמלן:ען א׳ן זן בעקומט דעם

11.

 געגען אהיפטרעטען סאצןאלדעמאקראטןע דן מוז כל קודם
 דן שטעהעץ עם וועלצען פאר נאצןאנאלןזם, רעאקצןאנערען יענעם

 וון - בעצןהונג עקאנאמןשער אין רעאקציאנער זעגען וואס קלאסען,
 קלאפען הזע אידעאלאגעץ. דןערע ^ין קלןיגבירגעד דן אדעל, דער

 זאך, ני_יער א אויף וון נןט צןעלען נאצןאנאלע ה אריף קוקען
 דן נאר פערהעלטנןסען, איצטןנע ה אין שדש איהר האט וואס

 הלען זץ וועלכע טראדןצןעם, אלטע דן פון צןעלען העזע ארויס דרןנגען

 האבען וואס נאצןאגען, דן בי_י תהית־המתים. צו א־ויפוועקען וויעדער
 הזער מןט אז טרעפען, צןןטענווי_יז דך קען הןפטארןע, גלעגצענדע א

 אידעאלאגען,וואפ אזעלכע אויך יעגי_יםטערען זןך זאלען בע^טרעבונג

רעכענעץ. נןט רעאקציאנערען פאר דן מען קעץ פרטים אנדערע אין
 צו השק גרויפען א למשל, האבען, לןבעראלען די_יטשע ה

אויפלעבונג דן אלם מלוכה דןןט#ער דער פון אייגהלט דן בעטראכטען



 אויך טשעכען, ד ;אימפערןע די_יטשער מןטעלאלטערלןכער דער ון5
 מדינה ד: אויפשטעלעץ ודעדער וועלען וואלטען דעמאקראטןשע, ד:

 דער נאך לעבט פאליאקען ה צוה^ץ ;קיסרים בעהמןשע אלטע ד פון
 אין דך טהוט עם וואס פוילען. אלטע ראם אדפבויען ווןעדער טרדם

 דארטען קומט מסתמא עט, איך ורןןם ארמענער, דן בי_י פרט דעם
 אלע דןזע אז פערגעסען, עט דארף מען און פאר. זעלבע דאס אויך

 מעץ וון מלונות, נאצןאנאלע קדנע געווען עט גאר זענען מדינות
 קאפןטאלןסטןשעץ דעם פאר ודיל בעגרןף, דןזען איצטער פערשטעהט

 מלוכה דער פון יסודות דן דאך זענען פראדוקצןאנס־אופן
 דער פון מלוכה רוימןשע דן נאצןאנאלע. עט און אנדערע, גאנץ געווען

 *האהעג דן געהער^יט האבען עס וועלכער איבער נאצןאן, די_יטשער
 ;סןצןלןען בןז דענעמארק פון שטה דעם פערנומען האט שטאאופען,

 הא- פראג, אין געווען אין כסא־־המלוכה דןער וראם פשעמןסלןדען,

 איבער געהערשט מאכט גרעסטער זןןער פון צי_יט דער אין בעץ
 בןזצום רןעדענבערג דן פוץ געצוינעץ דך האט עס וועלכע לאגד, א

 דעם פוץ טערןטארןום נאנצע דאס איבער כמעט ה., ד. ים, אדרןאטןשען
 דן פון מדינה דן גאלןצןען. און אונגארן אהוץ עסטתיך, ד.ןןנטןגען
 פאזען פון ^יטה גאנצען דעם פערנומען האט יאנעלאנען פוילן>טע

 דך האבען הערשאפט זןןער אונטער און נאוואגאראד, און קןעוו בןז
 די_יטש^וץ, אויך נאר פאליאקען, נור נןט נעפונען אופן אזא אויף

 עס וואו מדינה, ארמענןשער דער אין קאזאקען; רוסעץ, לןטאווצעס,
 פערשןעדענסטע דן געלעבט אויך האבען טןגראן, געהערשט האט

נאצןאנען.
 מןט דך אבגעבען ר.ןןםט גדולה-דאס אלטע דן אויפרןכטען

 פאנטאזןרעץ אפילו נאר מתים. מאכען צו לעבעדןג נעדאנק, דעם
 קעהרען־־אב פאנטאזןעס דןזע ודיל ^ועדלןך, אויך איז דעם וועגען

 אונטערשטןצעץ דן און פערהעלטענןסען ווןרקלןכע דן פון בלןק העם
בעשטרעבונגען. רעאקצןאנערע אלע

 בורזשואזע דן פון בעשטרעבונגען מאדערנע דן צו אפילו נאר
 אויךדן קען מלוכות, נאצןאנאלע ווןרקלןכע אויפצובויען פארטןןען,

 סאצןאל" דן אויב צו^זטעהן. נןט בלןנדערד.ןןט סאצןאל'דעמאקראטןע

 צונא^ בעשטרעבונגען דן יושר א פאר האלטען דארף דעמאקראטןע
 נאך אין רעכענעץ, דן מןט דך מוז זן און אונאבהענגןנקי_יט צןאנאלער

 וועלכע פארם, יעדע אונטער^זטןצען מוז זן אז געדרוננעץ, עט דערפון

 זלן קענען פארמען דןזע און אנגעעמען. האבען בעשטרעבונגען תזע
פערשןעדען. זעהר

 וואס נאצןאנען, פערשןעדענע דן בןן מןר זעהען למ^זל, אזוי,
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 לאט^יען, פינען, וו: רוסלאנד, פון גרענץ־לענדער ד: אין וואהנען
 אשטאר־ פעלקער, קאווקאזער פערשיעדענע אוקראאינער, פאליאקען,

 האט עס וועלכער אבעגעהר, זעלבסטשטענחגקלט, צו בעגעהר קעץ

 פערבעדונג יעדערער פון דך אויסטהאן שוטרעבונג דער צו געבראכט
 רוסלאנד פון געוואלד מיט דך אברלסען מדינה, רוס^ר הער מיט
 מלוכות. זעלבסטשטענדעע פאר גענענדען דערמאנטע ד מאכען און

 רוסלאנד. זעלבסטהערשענדען העם צו בנוגע מלט אלץ האם נאד
 דעמאקראט:־ א דורך ווערען פערמטען זעלבסטהערשונג ד: אבער זאל

 *זעלבסט צו נאצואנען ד:זע פון שטרעבונג ד: קען דאן ארדנונג, שער

 ך: אופן: אנדער אין אויף אויך ווערען בעפחחגט ^וטענחנקלט
 מדינה הזע אבער מחנה, רום:שער דער מיט פערבונדען בלי_יבען

 אכאראקטער בעקומט ך יסודות, אנדערע אויף איבערגעבויט ווערט
 דע־ רוסלאנד". פון שטאטען "פעראיימגטע ח פין אמלוכה־בונד פון

 ך נאצ:אנען. איינצעלנע ח פוץ טובה ח לעגעץ אפילו קען רעען
 פוןענגלאנד דך אבחיסען מט אפילו טראכטען קאלאעען ענגלשע
 דכערער, סך א איז זעלבסטשטענדעקךט דיער ומיל דערפאר, איינפאך

 ווען איידער ענגלאנד, מעכטעען דעס מלט פערבונדעץ זענען ך: ווען
 איהר אויף וואלט ד: פון יעדערע און איזאלרט, נעווען וואלטען ד:

 פערשועדענע ח מיט טהאן צו האבען נעדארפט חדקע אייגענער
וועלט. דער פון מלוכות גרויסע

 שטארקסטע ח אפילו צודננען געקענט וואלט טעם זעלבער הער
 רוסלאנד, פון גרענץ־לענדער ח אין וואהנען וואס נאציאנען, ך פון

 מט געפיהלען נאציאנאלע לעבעחנסטע ח מלט נאצואנען ח אפילו

 אימפעחע. דוסישער גאנצער דעד מ:ט בונד דעם םערנאנדעררי_יסען צו
 זאגען אויך מען קען זעלבע דאס פאליאקען-און ד: פאר גראדע
 בלוין מט פראנע נאצלאנאלע ך בעשטעהט - ארמענער ח ווענען

 אין אויך נאד מלוכה, צאחשער דער פון אונאבהענמנקי_יט דעד אין
 נאצ:אןאין דער פוץ טץלען פערשיעדענע ד: פוץ פעראיימגונג רעד
 זאל שטרעבונג חזע פארמעץ וועלכע מלוכה. זעלבער דער און איין
 פאליא־־ ד וועלעץ פאל יעדעץ אין אננעהמען, מט פראקטלק דעד אין

 וועץ דעדגררכעץ׳ דערבי_י מעהר סך א ארמענער ח אויך און קען
 זי? וועץ איידער רוסלאנד, אמעצטעען אויף שט:צען דך וועלען ד:

איהס. געגעץ ארויסטרעטעץ וועלעץ
 פאליאקען ד? פון בעשטרעבוננען נאצלאנאלע ד: וועלען צו

 בענעהר דעם צו ברויננען רוסלאנד פון פעלקער אנדערע ד: און
 בענעהר דעם צו אדער מדינה רוסלענדער דעד פון זיך אבצוחיסען

ווענדדך -דאס יסודות פעדעראטדוע אויף מדינה ח איבערצובויען
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 דעוואלוצלע ד: אננעהמען וועט עם וועלכע פארמען, די אץ אפך אויף
 פדללנדללכע ד אויף אנגעוולזען אויבען האב איך גופא. רוסלאנד אין

 בעצלהוג־־ דיעזע קאלאניעס. די אוץ ענגלאנד צוולשען פערבלנדונגען
 ביוראקראטלש־־צענטראללזלרטער א אין טעווען אונמעגללך וואלטען גען

 וואם ארדנונג. דעמאקראטלשער א בל נור מעגלך זענען זלל ;מלבה

 אקדער פראלעטאריאט דעם פין אנטללל דעד זילן וועט עם מעכטיגער
 עט זלין רעוואלוצלע דל וועט מעהר אלץ רופלאנד, פין רעוואלוציע

 אגרעסעדע אלץ דעמאקראטלשע, וולרקללך א נאד אלבעראלע, בליז

 נאצלאנען, איהרע פאר האבעץ אימפערלע דל וועט צוצלהונגט־קראפט
 מיט ב־נד פרליען א אין זלין צו געפעהלען בעפעד זיל וועט מעהר אלץ

 ווענלגעד וואס פערקעהרט, און איהר. געגען קעמפפעץ צו איידער איהר,
 פון דעזשלם איצטלגען דעם או׳מצוענדערעץ איינגעבען זיך וועט עם

 לענדער*נרענץ דל אין רעוואלוצלע דל וועט מעהר אלץ רופלאנד,
ציעלען. םעפאראטלפטלשע זלך שטעלען

 מלבים ד? צוויש^ן אבמאך א׳ן ג^וו^ן א־ז דאם אליאנס, הילליגער דער *(
 1815 'אין מןשל$סןןן האב^ן ל וו^לכ^ן פרכיסע;, אוי; ^םטרי_יך רוסלאנד, פון

 און אליראפא גאנץ אין ר^אקציע דל אונטערצושטלצזן צוועק ד^ם מלט יאהר
 דעם צו ב^וועגונג, פריוע רערשטלקע׳ צו קר^פטען פעראיינלגטע דל מלט

אויראפא, פון קיסרים אלע במעט דערנאך צוגעשטאנ^ן ז^נ^ן אבמאך

 אלן וועיען׳ וועט רוסלאנד דעמאקראטישעד מעהר וואס נאד

 פעראינטערעםידט דעמאקראטיע מעדב־אויראפעאישע דל וועט וועניגער
 פון פוילעץ אברליפען זאל רעוואלצלע פוילישע דל אז דערינען, זללן

 אויפגעוויזען האט פוילען פון אבטלללונג דל מדינה. רוסלשער דעד
 איינצו" נעווען ניט האפנונג שיום קלין איז עם זמן בל נויטיג, פאר

 פון קרעפטען אינווענלגסטע דל מלט אבפאלוטלזם רופלשען דעם ברעכען
 וועלבען וועגען הלם, א געווען איז רוסלאנד אפרללעם זמן בל לאנד,

 פוילען פדללעם א איז דאן פאנטאזידען. צו געוואגט וועד קוים האט עם
 אוג^ אץ אלם מלוכה, זעלבסטשטענדלגע א אלם נור געווען מעגללך

 נויטלג איז פוילען זעלבשטענדלגע א און רוסלאנד, פון אבהעעלגע
 בדי אוץ צארלזם דעם פון מאבט דל פערשמעלערען צו בדי געווען,

 צו בדי איינפלס, זללן און אנפאל זללן פון מערב־אוידאפא שיטצען צו
 <.* אליאנם״ ״הללללגען דעם פון אויפרלבטונג דל אונמענליך פאר מאכען

 אבטיללוני דל קאווקאז. וועגען זאנען בבלל אויך מען קען זעלבע דאם

 דעמאקדאטען דל האבען טירקלל, פון קיום דעד אויך וול קאווקאז, פון
 גע- יאהרען סז־־גער דל פון פוף רעבטען צום בלז אויראפא מערב פון

 צארלזס דעם אבצושוואכען אויף מלטעל אוולבטליען פאר האלטען

,ר צ ז ר ב י א ר ד
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 אינטערעפען דן אומעטום פעחטטארקעץ עי יף1א אויך במילא אוץ

דעמאקראטןע. דער פון
 רעווא/ רוסןשער דער דורך בעדיטןגט ווערען טעמים דןזע אלע

 איינפןהרען אבסאלוטןזם דעם אנשטאט וועט זן כור באלד וו: לוצןע,

ארדנונג. דעמאקראטןשע א
 ד? אויסדרןקען עט ענדלןך דך זאל עם פארם א פאר וואם אין

 וועט רופלאנד, אין גרענין־לענדער ד? פון לאנע מלוכה־־רעכטלןכע
 *נאצןא דןערע פון אטעל נאר ווערען פערענטפערט דאך דערמןט

 אבגעשאפט עט אופן אזא אויף ק^ן טעל אנדער דער ;פראגען נאלע
 אדער מלוכה, זעלבפטשטענדןגע א גאר דןץ וועט קאווקאז צו ווערען.

 לאגע דן רופלאנד, פון שטאטען פעראייענטע ח פון' פראודנץ א נאר

 עם בעשטןמט. עט _רערמןט נאך איז נאצןאן ארמעעשער דער פון
 באלקאנער קלןןן־אזןעץ, עםטרי_יך, אין וע אזוי רופלאנד, אין דא זענעץ

 איין צו עט געהערעץ עם וועלכע געגענדעץ, גרויסע האלבאינזעל,
 זעהר וואהנעץ נאצןאנען ח וועלכע אין נאר נאצןאן, בעזונדערער
 טערןטארןאל עט זע קען מען און אנאנדעד צורשעץ אויסגעמןשט

 נאצןאנאלע אזעלכע ארוים קומען דערפון אנאנדער. פון אבשןןדעץ

 בעגרלפען עט קען מענש מערב-אייראפעאישער א וועלכע פראגען,
 מערב־־ פון מ:טלען ח מלט פערענטפעתן עט קען מען וועלכע און

 בע־־ נוט זעהר עפטרעכער דער ב., צ. אין, פערקעהרט אייראפא.
 עפטרלך־ אין טאק: שוין האט מען און פראגען, חזע אין האווענט

 וע פלעגער, שכל׳חגע אפך פאדגעלעגט צי_יט אדרבשער דיט שוין
 דער מ:ט לענדער ח פון זעלבפטפערוואלטונג ד צועיפצופארען.

 פארטע- דער אין און נאצ:אנען, איינצעלנע ך פון זעלבפטפערוואלטונג
 ד? זענען סאצ:אלדעמאקראט:ע עפטרלמשער דער פוץ ארגאעזאצלע

 ד: (.* פערוערקלעט פראקפעש אריך אויטאנאמלע פון ארטען בעדע

 הארט־־ אהער ב:ז פונדעפטוועגען דך האבען פארטעען בורזשואזע
 זץ פאר אויטאנאמוע פין אידעע דער געגען איינגעשפארט נעעג

 ט:עף זעהר פאלט עפטרלך וראם דעם, אויף קוקענחג עט נאצןאנען,
 זעהעץ־ מלר פאר. דארט קומעץ וואס מחלוקות, נאצ:אנאלע ח איבער

 געזעלשאפט^ א פערענטפערען צו שווערעקלט גרעפטע דן אז דא, אויך
קלאפען, דן פון מאכט־פערהעלטענןפען ה אין לןעגט פראנע לןכע

 םאצ?אלרעמ^־ ?2 עפטרעב: ד: אז מסתמא, וויןס^ן ל^ז?ןר אזנזערע *(
 נאצ?א=־ יעדע און גיונדלאגע, פעדעראטיווער א אויף ארגאמדרט איז קראפי^

 וו,(• ז. א, י דכיטשן טשעחושע, יל:שןג,1)פ פארנץ ס^ציאלד^מאקראטוש^ נאל?נ
פ^דעראצוע. חעז׳^ר אין גלועד ז^לבסטשט^נחגע; א ב:לדעט

• ?צןו ז ר בזן אי ר ע ד
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 עם ווען עגפןנען. צו זלן עט דאגה קלן שוין וואלט עצות פראקטןשע
 פערקעהרט איו וועג. א ללכט מען געפינט דאן ן,1רצ א דא נאר איו.
 וועג שענפטער דער קען ציעל, דעם ען5דערגרןן צו עטא רצון קלן

העלפען. עט אויך
 מןט צועיפפארען זןך לאזט לענדער ד: פון אויטאנאמןע ד:

 נאציאן יעדער וולל געזעלשאפט, בורזשואזער דער פון גי_יםט דעם
 א׳ן דעם דורך ווערט אנדערע, ח פון אבגעשלאפען דעם דורך ווערט

 עצם דעם געגען עם איו פערקעהרט אינדןווןדואום. אבגעזונדערטער
 געבויט איו עם וועלכע געזעלשאפט, בורזשואזער דעד פון כאראקטער

 פערשןעדענע דן צוע^ען היפוך דעם אויף קאנקורענץ, דער אויף

 נא־־ דן זןך צווןשען פרןעדלןך לעבען זאלען עם אז שןכטען,*פאלקס

 אייגע אבצוימען נןט קענען און דורכגעמןשט וואהנען וואם צןאנען,
 זןןער זןך פערשפרןןט עם וועלכע אויף קרלזען, דן אנדערע דן פון

 אזעלכע צלט צו צלט פון ארוים רופט קאנקורענץ דן אמת, ווןרקונג.
 דעד פון קלאפען אלע גופא. איהר געגען ווןרקען וועלכע ערשלנונגען,
 אומשטענדען- געווןסע נל זןך סטארען געזעל^פט בורזשואזער

 וועלכע קאנקורענץ, דן אבצושאפען - אפטער אלץ וולטער וואם און
 אבער ;שעדלןך זןן פון יעדען פאר פערהעלטעעסען געווןפע בל איז
 :קאנקורענץ דער געגען מןטעל איין נאר ווןןפען קלאסען פערמעגענדע דן

 נא" געגענדען׳ קלאפען, אייגצעלנע פאר פרןווןלעעעם מאנאפאל, דעם
 צעכען מןטעלאלטערליכע דן פון אנדערע. דן פון השבון אויפ׳ן צןאנען

 גרענעץ-אבצאהלונגען הלגטןגע דן צו בןז שלאגבוימען שטאדטןשע און
 קאנקורענץ דן אבשאפען שטרעבוגג זעלבע ח זןך צןדט קארטעלען און

 דן פערבלטען צו נאד אבער בעדלטעט דאם מאנאפאל. דעם דורך
 ימארפערע נאך מןט ארוים, רופט קאנקורענץ דן וועלכע היפוכים,

ערגערע. און
 זיך פטארעט קלאפען פערמעגענדע דן איידער אנדערם גאגץ

 און קאנקורעגץ דן רןןהען זלנע אין אבצושאפען פראלעטאריאט דער
 דערן" פאלןדארןטעט. דורך נאד מאנאפאל, דורך עט ;שאדען איהר
 יענע אלע רןןהען זלגע אין בלצוקומען מעגלןכקלט ח ער האט בער

 מעהרער אלץ וועלט בורזשואזע דן צערשפאלטען עם וועלכע הפוכים,

קאנקורענץ. דן בעזלטןגען צו זןך פטארעט זן מעהרער וואס טןעפער, און
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