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כ~רבאוי~~רערכמזומןייזם tטער'יט~ריז

1. 

כt.זר,איזצרהוייז .ך'~זויאיילע ~איזרי~ליזם $tIבעריט"רער
ס'איו ;לענע!איןורערעןהרtנ Iאו\סבעפכיטל ?tקיינמק~ןערוו~ס

t.זברייסטיי~סחלים,פ~נtנ~סt:כישערנ~רשעהנער, ;:tאפשר
איזאיהםפערשלעEכטאיזווירקליכקייt:כדערפו! jמענשערעם

 , 1כוצעא.יידעררען, $Iשמעהרערברייננטרערינער ;התהיעילם
איהם".~נטקענע!פעז eקעממעזמיובער Iרער

איןגעגנער,אונזערעפיזt:כייו ~רערעז~פטאיןהער~זוי
Iכ $Iיימעשה/לע,tזמירזי'ךדערמ~כטד~ס,העראי'ךויעןנ, Iשt:כענד

עדרצעהלט.ל $I~מאידקלינערעלt:כערעראןט $Iהסיר
ר yאייפגעקל Iמ'זעםציגעחערt:כ כ:tז;tתאירטערער 5עעדר

חי\נ~ריא'ןיריבי""ראשי~רי'ןשייןוענע!יוt,זסמעכשען,טע
נער I$ ,Iאירע~לעאיזגער~כקעזאיצtניגערימיטוועלט,טיבע
רדש- Iא~לטערדעראי!נעשט~נעןפיס Iרמיטנt,ז'ךוענעןייt,זס

געווע!גער~נקעזזיינעאיןאיזער~זכער, Iזב'ןאי'ךסייט.

ח!$טער~זזיכער,איי'ךבין'ך Iאנער $I~נ'~טעאיסt:כ,כמעט

 iאיינגעבעזייגפלענטאיהםייעזתענונ,גרעסטעןרעםנעח~ט
פיינעם זtI ·t,זנריכטעt,זרערחצית""תקוןרעכt:כעז ~-.זרייבציכ~םען

הייסט.פייכער ~וה~סר $Iגבער $Iקטן",יר eכי'ים

רעםייענע!בערערט,איהםמיטאיךה~בצי~ליזם $Iסייעגע!
זייסעז,רין $Iנעטהרייב ISביפאאיהם כ:I$ tחס $Iויצי~ליזם, $Iס
I$ א'זמעריצי!קורסרריטע! ןי:!,זוהן ~איהםבייבכעהמענריג

ס- $I"וו:איןוואו,ןוייסטווערערגעיי,איהספערשלייעדרעבריג
טשכע". $Iס

פיניהצינויפגעהןיקערסעזיי!סירפ~ראייזזעח,היינט Iיי

 . 190eריירכ", D "אין"פ~לק" )*
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רי!:!ליזס $IIנעריט

 .העכהדימיט"הרוגע",~נגעפייערטערדערפ~רערד,דעראויף
ש!פיצינ-זיי!בעזינtכ,ערנiכtכוייזועהאי'ףקניה,די~דומגענומע!

"~-ל~-מעפיסטtךז",נערדי?נרt,זה
צי~" $Iסדערצירעם,מכחשמועם,ל~נגע!ו~כנעז, ~'ף $Iכ

 ~עדרצעחלטמירערח~טווערע!,מקויםאיועסוועז !~,קליום

 :זבעשח'וע
" .. , t; חרבונו-של-ערוםדערזI$ ויעוטיל,אונוערנעש~פעזט

רעםאו!יצר-טוברעםפיחרונגנצע ;tגדיאיבערנעגבעעזערחI;זט

וואוחיןחימעו,ויבעטע!דעםאויף~רויףעראיז~וייןאו!יצר-הרע

ווt:זסעויו!'ם",מו'ף"אוויסעדיךערג~נגע!איחםצו Iזענעעם
~רייף,שיקע!איחםפועגטערדגלויניגעאוזצופר\דענעדי

וי-ויעבד,~רציגער,דערבער :;tאיוביסוענווייזניסלעכוןייו,

- $Iגעוופערשטומט Iאינג~נצעכמעטאוז~נגעשור~נטכנו!סער

שטיוקייטדערפוזנעשעפערדערוי'ףט $Iחט eאויפגעח~רען,

איזס $Iוי :ערדדערצוצונעחערטזי'ףפערוואונדערובגזביטאוז

דעראיזקויבנעזויעדער~בדערע ~ jגעשעחע~זיינסאיחרזביט
ארארףזבעזרtנ, $Iוו ~ביטפערשטעחt:נערוועוכעפוזלופט,

מעכשעלע:ורירארפעזאפשר ..ר, ::I$I ,קומטדjIזרטוו~ס ,! $Iסהקוק

חמנוו,רורדעםאיזיוייו\י;נע,ק~וטע ~ןוירער

ערר.!יבדיגעאובזעראויף~ר~בכניכווזי'ףל!$זטער,אוז

נ $Iטיצר-סונ,רעםצונעוויס, ~צוערשטמעזגעחמויעמע!צו
זוכענןינ , Iאומנענ~נגעדנובו-שוע-ולםדעראיואיי!ט,~גאויס,
נע-ביטקיינעםבייזי'ךט $Iחעראוזוואוינלננ,יצד-טוב'סרעם

געחערט,ביטנ~מעזזייןח~טקייבעריערפרענע!,קI.זט

פרענם "~וואויבםערוואלאיחר,לוייסtכיצר-חרע,דער"און
רנוונו-שו-עולם,דער

חע-, " 1~ריז a!איואריז, Bאין !רוייסעןמירלוייסען,"סיר

הרעז $Iפמיר"קומט, :וייטעז~ועפלןשטימעזפריידיגעזי'ףדע!
ענירות",פרישע 1נ~~חיז,מ~קע

עררנר~ף,אווינעלזאזינמ,ערח~טאץ 5 ~פ!נרויסעןאאיז
נעפעחוער,אוןה~רזייןאןיפכענומעןפיין.ד~טעראוזיצר-הרע,

פ~ב-זייגעאיבעראומגעג~ננעזאיהםסיטעראיזטעגב~נצענע

ר $Iסע 5 ~אויסנע~רביימורערעןעסוואלרי~דשט~טעו,אזזריקע!
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 'כ:jס IIזשיטי!$ח,דו:

פעודערכלינעראיינע~כרערע,דיפ~רו\סעראייבעעבירות,tנעז
~כרערע,ריאיירערנשמח, Iרם~ר

דיפערשוינעןגעווע!ויינעזגמרא'ס,וןיכיכער,כוויםנואי!

נעמעזריפוזפ'ףאבייאו!קיברנוז,יצו-חוע'םרנוםפיןבעמנוז
 , iJר iJ~דמייחמיפלנ,"חנאי! :טיטילרערבעשמ~ננוזאיז

גוטעע!כעסעומ~נט ~יצר-מינדנוםס I;tרנעחטויי"און

נו!כעם~"איחםפיזחערמטי ~שעפטען /Jג
ו~נגשוי!אי'ףב $Iחובובי-שו-עולם,נענדיג, $Iזאמת"רעם

ערט I;tחנקיונונט I;tקגעפנוחווינעו ISגעחערט.ביטאיחםפיו

 ~ערגעץ-ןיאוחt:רנעןמווערר $Iנזייז,צלאייפגנוחערטל~נגשיין

עסו ISדיר,גנושריבעושי'ןערט 5t$iיוביט,~זיויילנעו, 7געוו.ע

וtנ $Iיללטע! ISהמווטדואוןנ, Iחיישכילורוורער $Iרז Iשיאיו
 ,'ן Iמשיח'סיט

כביכרלרנרבו-של-עולםרעםאיזמשיח'ן,ז $Iזי'ףכמ $Iרערמ

ס $Iריאייבעם,רריח~רצעז,אויפ'ז ! Vר $Iגעןומרויעריגביפעל ~
חלעז. $Iנעצניט ! $Iקנורוועוכעןחונ,נ'~לטע! ISנט $Iרערמטע!

 ...נועגעז $Iניסעו ISדזsרפעזב??ףמעזיועםס $Iי ..."משיח'ן
חיכ.רעםוי'ףאויףאיננורשריינעזרינולע!"חונני-ציי!"דיסיירנוו

איחם",צוהרעו $I~ריבנורפרשt:כ $Iק ISוj:Iזמירעורריייו

יקררס e ~געיזj:Iזוענעםס $Iר-וי $Iנזs::וזמעזהt;זטמיהנדייסמיט

פער-קויינעם ISאיזיואיינט,יצר-טינדעריואו~ר,יפננופינעז,

איינגעפ~וענע.רמער 5 ~-ב~אי!שמנורמנול,אירישעזרפענעם $Iיי

פןזחt:רטאןזנעועסעועראיזt:כישעלהינקעריגעז ~בעבעוחירנח,
ערםר ISפוענעןס $tריקיברעז,דינעמעקt:כרייסמער'לרינינקעז ~
נקירענט. t:tקוייזצי~רינ.ערנ $Iט

I$ כרערבייט:tרבוני-רנורנעפיכען,איחםזייח~בעו~רניי
יצרחרע.דער Iאזשל-עללם

tזר\יפ-יצרt:נובדעראי!רניני-של-עיום,ערםרערזעחענריג

 ~וויפינ~נרערנעיייינt:כ!י'ףמ $Iחאיזנריסט!יי!אריף Iננזפ~לע
קיבר.קויי!

גיטניןאי'ף !ר~נעןפיןצימי'ףנעהםצי,מי'ף"נעחם
אוז .כ:t~גבייגענעםעזזי'ףער כ:t$ tח , IJערר!ינרינערדער.ר

בע-רחמנותאיןויעבש~פטנרייסמיt:נ נ:t~חיביבז-של-ערלםחר
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יזס ל'~'ר tIjפעייט

נחואפיל,אוזמואיי,נעויעבtכעזזייזפוז פ'I$ Iקנרעז $Iנורעםנלעט
ציליכונrדרעםוsרייפגערוקטפערלעגענהייטאיזט $Iהיצר-הרע

E:ןארפיווכי;ט ~פראקפוזארויסגעשלעE:ןטה~טשטערז,אויפ'ז
חענטשקJנו~ר~ןעוועאיזהעברדימיטנעבומעז.אוזן-טיבעל t\lנ

E:ןעבם-בע.גילרענעםרעםאויסרייבעז

וכעוט~רE:ןלאץ Iפו I~וועקגעה Iגעליענטערמייז"כייז,
כיזקעמE:ןפעז ...קעמפiפע!מע!ר~רףאי!,מע!וואור~רטע!ביט,

נער $I "יצר-טוב,צומבעז~גטרכוני-של-עולםדעדט I;tהצי-לעצט",

 "~שועבטאזויבעחע!עסקיםדייבעאןר~ס,קומטוי t ~ווי

רערנעשפiרע'ףאיןריין tsןי'ףמישטחירוש~"דעראיז"וו~ס

אוזקענטענישנעז :tj.דמעזוארףעסקז tsפיח,רעז"צו :לצר-הרע

 l(אלאויסנעשטודירטנ :tjהנעבילרעטעד, tsביזאי'ףוויסענשאפט.

עו !עולמרעםנעהזכעזציאי'ףייייסוערפאריטעטע!, 1אזכירןער
פרוסקייט",,.פוזאמית fדריויינישט,מעהרורייסטIי$נער

נע-ביטגי!אי'ףוי~סצרה,מייןליעבטדעדינעזאיז"כיט
איז,צרח"די :יצר-טיגדערדערויףגעעכטפערטהI;זטגי?דעט,"

מיטכיט;כעמEפפעןנע?I;זןעזאונזסט :tjחימענטיגער, 5ארו,ס $Iור
מעגלינקייטדיגענענעזסטו $Iהיצר-הדעועםכלי-זיז,ב?ייכע

טחום,מעבשדערס $Iוועבירה,יעדעפ~ר :מזומןסיטעז 5ה $Iצצו
בער $Iאי'ףחנאה,ריה'קט, :tjגעצד~סשטעלאויפ'זעדנעקימט

אןיסגעריסעז,איצט"יוער :קרעדיטאויףהאנד?עזשטענדיגוכיז
 ~איזעטער, 13שלט, $Iדעמויעסטותעבוגים,ע 5 ~וז :E ,ב :tjזיןזI;זג

מייןאיזרעריבערגז-עדז."?יכטיבעזאנעז $Iה~רום,צייטiכ'ף
אוועק-ניטנסט $Iקרואויב :גI;זט~למעכטינערויר,צונקשה

נקי" $Iקבעז $Iקל $Iזאי'ףהiIנחות, 5-לכמא'ףדאנע!,פוזמיןנעהמעז

 nHז ts ,ף'~ממזומז,פוזרס· 13רעםאיזיצר-הרערעם·מיטוירעז
שטאר-מיט'ף :tjנפערבוברעזןייזוועלטדעראויף $Iדע! 5 ~,ןזנצוות

יטעי 13קאאבעז :Itj;זבזאזמאן,עבירות,א:יידערתענו,נים,קע'ןע
קלע-קייזביטברייבכעזל :tjןתענית, S:נפאסטעז $II;זוערחהיוים
 .,. iמויל'מייןפוורויסריירעז tsניטווילאין-איירערהנאה,נעת

 :רבונו-של-עוו!גרערנעענטפערטט $tח " ...טזומ! , ..ייסןוס!
ו1sלזאייזב\זר • $tניtוהיסעואליפ'ואפילושויןאיומוומ!""ייז
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זשיטלסןןסקי'ח.דר.

ווע~אי; :וןgנעאיירעיינען 5אויסצונכרי , rטה~וו~ס~טאיי;
 .•ב~רנ"אוי!ףהןgבדועז~נתויבעזאוי;ז~ויצר-הרעיעדt:זז • iס~נע

- 1I1סיעסאוי.סנעטדןgכטרביבו-שו-עיוםיער,ךIיlטי~איז
איושריטאוי!ףקעמפנ!ףאויסגעריסע!,וועריערווייו :ציןgויזם

ת~ברעדוויי?ירעוט.כצעד ISגדערמיטאייזוי;דייסאוןטריט
t$ אי.תפיסות,איזקייטעןאיתערמיטמ~וכחדיאיזי;כטקענעז

נע?דמעבשיעםאיחרמות,איזקווותאיהרעמיטאמובהרי
נייט.איןקעלטאיןשמוgבטקוווgר,יןgר, ;חיכנעדבייטשזייןסיט

יייפוןןgזהימים,נאחרית ...יעמ~לט ...ש!iןעטוע~נערדועפןgר

 H •••בויינע!ביטזכד Iקיי Iשוייערט

H עדריערצעחלם,מירערח~םזויgניקירם,אידישערטוע 5ןE~
נקען Hנעיהיינט-יועלטינעריאיואידישקייט~לטעדייועמעוביי

הימ~ריסטיש-!iןעסימיסt:נישעןאי,ןאיזצינייפנענ~סעןוי;ה~בעו

פערנעבעו.איןטרייערטיטפיללנעעו,אייפ/ובליק

2. 

עדר"מירה~טפריינדמייןוועלבעראיןצייט,ינעעדצו

ה~טיצד-טיב,רעםאי!יצר-חרעערםסיטמעשת/ועדיצעחלט

נעחערשםא\מעטים ;~נבמעטיוע,םיסטישער 5ס~ציןgדערא.יז
סtנtציןgלערדערפוזשעה'דינער 5מודערצוביזןgזבעדןgכק,דער

ביטפינקטקיין Iאיאוןניםארפןבשיםזכעוק~ןרערר~?רציע

ופןטיי?אייסנעזיינטעו~ריזכע!,דעםפו!נע S/וייפערנעסערען
כו?,דערבעודעןאיזבעסער"ארזערבער,"וו,~םזכעבשחייט.דער

ספק.איןבעוועןביטאיזרסם 51Sצי $tIכקייזבמעטוועלבעןאי!
הערtנtדערמעכשהייט,ןgרכייטעכיענןgכצעדימוזפריהער

בע'"איינעבערדערוייןצואויפחערעןאיהר,פוןטיי~נרעסטער
פעריוכנע- .gןווערעןמוזער?עבע\,עק~כ~מישעזוייזאיזהנרת
פוןוינקעזמעמדזייזמוזיערכ~;יסט. 5קןi!gןיטןgדעםביינער

 1I1ב"'אוןאןיסנעחוננערטמעהרןg?ץווערעןמווערט~נ,צוtב~נ

 tה~בעכרשטנ~רשויןוועטערןgויעמ~לט,ערשםאןזנע~~ועז
 Jאיכ~כעצ Iשויזי'ךייעטערןgוקייטעז.ויינעסיידען , Iפערלירעןצ .
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IQ עויט~רז!:!לוזם

איצtכינעררעראיזברריםשטיקע?ויי!פערריענע!צרזייזמיאש
 ~ , iםה~הריב ~ j:'ויערוועטלט :I'jרעמערשט-געועלש~פט,

p לt; ד\!פנIד\סוו~נר,·מויערבעדיאויפרייסע!אוןטהIאיחםטיילטוו

 .!דע-!נדעםפון /11:1:

ה~נאו!יקורוס, Eilא !~געויעןצייטיענערצושריןבי!:איך

בעסער".איזערנער"רוIד\סמ~רקסיסטישע!רעםאי!כעגלויבטביט
רע:רפרןביפעסט ;t"מרעםאי!וט $Iאריסגעמררע! 1ג'יו \tעריוי

רעםפו!נר ;tבערשטע!דעםאי!או!רtכיי" ;rtפiו~מוביסטישער
עדנ!$ףזיףרוכטאון-בעדוכטויףה!$טר Iמrפיט~ו". ;t"ק

 7Iאיינציגערערזייןביטן :I'jקמI:זגעןהונגעריגעררערו ;t--היום
רע-ס!$צי~לעררערפוןכער ;tהויrפט-מרערביטאפיווזג~כער,

צומrפע,טיט ;t~ןבע! :I'jהנI;זרניט.ר~רףזגע!רו~ווציע.

מעבש?י'העכערעןtזצוrפעטיט ;t 'נ~ 1הI:זבעאוי'=ןנI;זרעסעז,

שעהנקייטצובילרוננ,אוופרייהייטצוברען ;tועבע!,כעז
 1מ~סעברויסערי~ר tlק!$ןרר~סברען, ~גערעכטיגקייט,א:ו!

ר!$ס~רועקשטעלעןוועטמע!וועזרעמ~לט,ר $Iנווערע!נעפרידיגט

כדייסור.צי~ליסטישעז t$Iס ~אויףן Yלעבנעועלש~פטליכענצע ;tנ
רערפונ~נדערברעבעןק~נע!זי'=ןז!$לסע! ;tמברויסעריביי~בער

שעהב-בילדוננ,פרייהייט,צומענשעזיעדע!פי!חשקטירליכער ;tב

רוערןפערבעסערטלץ ;tר ;tפפריהערמוןנערעכטינקייט,או!קייט

אויפנעוועקt:נוייאיןד~רפע!עסצושטtזנר,עק~נ~מישעררער

פרייעז ~בילר,שעה! ~בוף,'נוטען ~צרבערערפנישעונייעורערע!

ר ;tפפריהערמוזעס ;נ~טררפרייעררעראי!כט ;tפערבר ,ג$!~

,אויפהריבען~רנייטער,רעםאי!אויסגלייכעןזי'=ןמעבשדעראלץ
לעבעןרעםפוןנעחמעזקומט,איהםיו!$iכ!:ערלtזנגעו 1 ,פI$ rקזייו
אוןמעהרפערל~ננע!אוןקt;זו,ערס $Iוו~לץ,מינוטיעדעראיו

נע.כקענישויי!ביזבגעז, ;tפערלמעהר ן='ז;tבאווווייטערבעחמען
זי~זשט~רק,tזזויווערעןו $iזלעבעומעכשויכעזפרייעז ;tב~ן
ס~צי~- ~איןסיירעןוןערען,בעפריריגטכעז :I'jקניטtזנדערשז!$ל

ש~פט. 5געזע[יסטישער

דיאויףאו!ס!$ציtזליזםרעםאויף~ווי,~בערמעןקרקט

רבייט ;tריאיזלעבען,איןאויספיחרעןעמורעועןרר~םקרעפטעז,
רבעיעעדראיו :רנ I;tבאריףנוטמינוטאייןקייןאיהסצןליעב
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זcיו:tדיםקוזיייח.דר.

ו~נעסישער $IIב $IIעקעררפיןםערכעסערובנ.ריבמוימו.סנוו~ייחוט
~רןיס-אפיוואוהםן $IIקסעןם $IIיי"מורמן". ~יר~י !tיך $IIראי.ו

ריייעוכעשכיךרח,פערנרעם,ערטעדיפיוהועז $IIצאיזיווי·זעו
IS ןוטעסזיבטבעקימעו,ר~בעןויעוטבאבצערדערפוורבייטעך$IIר
חוען $IIצדיאין ;כעוועביכגציאויסטישע $IIסדי~נעחידכעו II$ '=Iזי

נעז $IIקצוכדיאךבייטעז,ויעכיבעךרפעז Iרוייס .Ifוישעח~ו,רימןז

לעכעכםיאוודןקטעו $IIםךדיפיומאסעוברויסנוריאין ;ועננוו
יראןרכייטרע Iרםעפווחלקרםעאוי!ךרריס I'ען Iפס $IIייני~עו,

רבייטער t.tריפווכעווענוכנויסטישנו t.tצי $IIסרקע t.tשט $t.t IIראיזנוס
קואסעזהנורשעכערדיס $IIרופערבעסערוכננוו.אלעדיאיו ;וכאסען

איזעוגיןלכדינעזעושאפט,רעראיואייכפיהרעזנעסוזtכבעו $IIה
מאסנוןריפוןהוננעךרואקסנובדנוזמעהראוץדנום Iאיינצושtכילע

ערךיועלכעמכים.מזואלץוייבנווס $IIדונובנוו.בייעם t.tיך $IIנ
ערו $IIנעוואיוערך $IIבוריצ~חוען.צוגעחויבעז $IIה~טויום Iצי, $IIו:נ
בענוסעןבען II$Iדאירנואל tזי~ציר $IIברויבנויונונוכג,שtכארקע ,~

סאסעז.גרייסעדיצישטעהז

איכ- 5יי'ס $IIןראידעא'.לער t.tצי $IIסאאיוליום t,tצי $IIסרער
רעדפיןלייערוציtנוע $IIסדיאייסהייועןאייכינאויףאיןנאבצעז

אידעא?,ב~וער $IIכאציאאיזריאויום $tlIכעריlברערמעכשחייט~
באוע $IIנאצידיאייביבאויףאוזאיבגאכצעז iאויס,ךייועויילס $IIרו

ערועב,טאיעראו,ינורעריייוק. I;t,פאידושעזרעםפוןויירעו
רבייט t.tריבעפרוכtכעוביטז $IIקערוויואננ,אןויר I;tברנ $IIכאוי""

רורכלייכ·ארורירכררארימעןניטזין $IIקנ. $IIמהיינtכינעודעםר Iפ

שטךאחועו.איינעבעייכע rמיטטעו

דירכ-ציאליזם. $Iסרערוייט, $IIחטעריt.ttכדיאלזם,דעראיי;

 $III='נאונגויקצוםאיוס $IIיירע", $IIערי aרנ- $II"אויף~כאןנעמאכט
בעז $IIחמארקסיסטעןאוטעדייויפערשייאונרעו.בצעובנאאיגיט

?אגעציאלע !.'Lסדין $IIקציאויזם $IIסדעםצוביזאזגע/טענח/מ,
איןוועיען.פערכעסערטבימפאלקייןאיוארבייעtכרערםפזו
םאנאנדיערו $IIר Dאיזז, $IIמחז $IIקמנוזס $Iיראךכייט,א,ייכצינעדי.ז

בע'טענה/טבעו $Iתאזייורציע, $IIרנורוציאוע $IIסריינאביזיךען $IIאיו
 ~ $IIנ~צידיאזרי~ליtכם.,ען, $IIIבעריטאיךישעס;זsי:ן $IIבטעבה'ואוז

t נוו$&; &tt פאידישעןרעםפיןגעII$ פסייואיןק~ןוקt! אוןביטו
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t:I !"~עןיט\!ריC 

-~חניט"עועואירעודיביזייערע!,פערבעסערטביטאופזבשלם

וו~סארבייט,נ~לע $Iנ~ציג~נצעריאווחיי.ם,איינעכעאזנעו

-~רנ:!דר-נישטמעהראיןנלוח-לענדער,דיאין $tII:נח $IIקמען

ס .$Iימצרים"."יציא·חרעםפוןציע ;tרג~ניז $Iדי Iאוeן~ג~כד~
- $Iסדערווירנ", $Iבאוי!ףרי~ליזם $I"טעריטיייבםטעךרעראיז

~לע Iפומוחוחריאי!בעהעשדטט $Iייס $Iיוב~רנ,אויףם rצי~'י
רעטיקער. $Iטעציאליסטישע $tס

IjC נווינערI$ אויפסניי-נ~צי!,?נ~לעזועםפרזאירע~לדערר
 ~שIפילע! IגענומעחjIזטו~נןאיינעבעם I ~ Iאיוועךעז iנעג~רע
איזערנ~רווילק, $Iפאידישע!רעםפו!לעבעורעםאיזך~ליע

נייע Iאויi:כגערו~קםעןעבע!~ןוימ~םעז,ריפרז.דערצערריאיז i~ריי

-נרפאגולתאי!וענעו Iנ~צי~נ~לענעזונרעז ~צובערערפניש.עו
גענימעזח~טטעריט~רי~ליזםדעראוו- iקl,זמע!וויפיעוארי!ף

- !'tנפער'חוש'טעריאויפגעוענtכט $Iהער :מןומויביטעז 5ה $Iצ
רעםה~טאיןאינtנעויגענץאידישערtבייל ~פוזכחותלע S/נ $Iצי

 Jאויפןועקע Iגענומעה~טער ,ק'$!פועםצוגעבךוsכטווירעדtבייל
-מענשעזערםאי!אירע!רעםאוואיער!רעםאיןמענשעןועם
זIז , Iטע $Iצוטר,ארזערהויקעדט t:1~זוי Iגעוועאיוור~םאיוע!,ועם

ט $tחער-הש?וס,עליושויןאיזער~זבעמיינט,בעז $Iהפווע ~
בערערם-נ~צי$זנז!:לענייעוועקטוו~סליטער~טור, ~נעשז!פען

אי-ועםפוןפט ;<,Iש~פונגס-קרנ~,ע $Iנ~צידיI,זנפךישטנישעז,

נ~ר- ~ר !>iפכחותועבעדיגענייע~זז~מעוטאוזוק $tפוישעז

טערי-דערחיים.אייגענער~זאי!ועבעזנ~צי~נ~ועזמ~ועז
- S!כאיוישע!,דעםפו!אויספיהרו~כישערעדרה.ו.ט~רי~ויזם,

-'$!טשו $Iז,אירדער~זוערצו,כט ISגעברה~טגער~כק,נ~לעז $Iצי
פוןשטז.זרקטאוזדקט S!געשטה~ט ,פ!~קרעםאןיפהוינעזצער

זעובסט- S!צופ~~וקרעםפוזיייועזרעםמעהר rזיוט~גצוג !:tlב

~ t שאוזועבעז,פרייעזמעכדיגעז!S טצוט~גפוזרפטI$ מעחר ץ'~ג
וענען,פרייעזזעובסטשטענריגעז S!צווק $Iפרעםפוןווילעזיעם

ויטעראטרררעראיןרייכקייטעזנזילע ISצי ISנמעהךאןז
צונויפגעבראכטכוכעטשויזט I\tהערקונםט.'Vוראיזאיז

אוועק-או!וועוטנצער ISגרערפרןא,יועזדיאינאיינעם

 jנע $Iחצישטענדיגאויפגאנע,ריזייר ISפנעשטעוט



זשזטל~ןןםקזחידר,

נעהtכערארן.פ~לק,לעמעס 18זייערפי!אינtכערעסעןויוינעןאין
מענליףריאךאוןנ~ציjtזנ~לערפר!פjtזרעררננעןמיט~רריIכשרין

גלרת-לענרערריאיןאירעןריפ~ראריטIי?נI'ן!מיעטעריט~רי~וער

טערי-דערזיףאיןח~ט"מורמנים"סף ~סף, ~נI'ן!ףארןנרפא.

היינט, קל~:! Iאידישע!רעםנעבע! ! $Iקערררעלכעליזס, tliטI'ן!רי
ביזרו~רtכענדיגניtכורארינע!,אירעןרוארד!';זרtכעןשטעו,אריפ'ז

אפילו.רר~רטענדינניט"קבוץ-נליות",דעםפרןשעהמזל'דינערעדר
דעםפרןפר~געה~רבעדיריערעןפערעבtכפערטוועטעםביו

ערציהרנג,אירישערדערפוןרג~ניו~ציע $Iדי :וראו"און"ווען

איךישעןרעםפוןועבעןרעםאי!רעור!';ז:ייציע~נ~מישע pערי

אינ-אירישעדרערפוןצונויפבינדרכגדיערד-~רנייט,דורף.פ~לק

~זעוכע~וץז"בעןרI'ן!ס-פIי?לק,אידישע!רעםמיטטעליגענץ
ס $Iדורע!אפילו"מזומנים",שטיקערבלייבעןוועלעןיו!',זסז~כעז,

אויסגעפיהרטניטל $IקיינמזI'ן!ל 5אידעז!tכערי!כIי1jריז!ליסטישע

רוערען"

 , iכזענשעסףז!פ~ר~חן lזענעעסאונוט,ג~כץווייסאיף
פוזמזומניםדיצוט $Iמעזךאר~ווI'ן!סצוני/כ,עהעז C,ז.ןגרשס $t,ון

ענד-ציעל, jריאליסטישע $Iטעריטדעםגלותאיזצייטאיצטיגערדער

בIי?רג","אויףבלייגעןדערוויילענד-ציעל,יעדעררויף, $Iנמוזס $Iיו

סI;זצי~-דעראיןטרייד-יוניI'ן!כיסטעןריינעדיוזיטענה'ןזיי

-!ן'Iסרעםמעןר~ר~פייערררI;זסער"אויףארבייט,:;יםטישער

נייטרייד-ירני~ניםט,דערזיףפרענtכעל",ענד-ציצי~ליםטישען

אריין.מויואין.ד~נדפון-הייסטמזומזייI'ן!רטס $Iדוןעמע!

איזציאליזם $IIכדעראזניט,,פערשtכעחטטריירייניו$ניסטרער
שטז!רקיריז!וז!רנייט,איינענערזייןפוןאו\ספיח,רביי\~ער $Iידער

צייט,איצטיגערדעראי!מעסדזיי!פערנעםערע~נימז~לער
ערשמפרI;י;געסI'ן!צי~לעדיפערעכטפערעןאינג~נצען Iק!$נעערורעט

-ו$!דעם Iה~בעמוזמעןז!זאוןרערו~ויציע,ע 5םI'ן!צי~דידירף
דיפיהרעןצוטיעפעראוז~נדערשכדיזינעז,איןגערז!כקויגען

נרפא.~רנייtכtכריירירני~ניסטישע

פוז,ומשל,ויייםט, 5כIי!זציI'ן!נ~ריאליסמישער $Iכיט-טעריטדער
פערשטעהט"נונז'י',דעםפוזעועמענטע!נ~צי~נ~ו-געזIי?נענעדי

אויס,!:יהר~גישער Iורעראיזרי~ליזם $lטעריtבדערז!זביט,ארי=ז:
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ם rIל t!Iסעויtפ~ו

פערנעסעדסביטו $Iועסשט~רקווי~ו~דנייט,איינענערזייזפין
נוית! lאיוק $Iפאידישעזדעםפיזמעמדער 5נ~צי~נ~דעךווערעז

ויערע}פערעכטפערטאינג~נצעזפר~געכ~וע $Iכ~ציאירישעריז $Iק
ס $Iרפ~רחייפאייגעז~זנע! $Iהוועלעןמיךויעןוט, $Iרעמערשט
אירע~ל Iויגע $Iררעםח!,?נעןמיומעז~ואיזלק, $tפאירישעג~כצע

נ~לע $Iנ~צידיפיחךעןציטיעפעראיז~כדערשכדיויכעז,אין
ניפא.ג;יתאין~רבייט

רי~ליום $tטעךיט~וטערדעראוזצי~ויזם $Iס~וטעררער

רג". $Iב"אויףויינישטמעהךלעבע!לט $Iגעייאוזגעלענטנעז I1ה
טרייר-יוני~-דערציקונפט.דעראיז"גלוינען"רייכעםרעם i='ריר
אימ-רעםאיז~רייןפ~לעז"בוכריום"כ~וער $Iנ~צירעראוזביום

ניטס $tוי !צוקוכפטדעךאיזבלייבעזאייס :פעחוערגע·קעחרt:נען
שען. $Iגרקייןווערטהביטאיויד,עלפוימז

ווייסען,tכעריט!$ריtזליוםנייערדעראיזציאליום $Iסנייעדרער
tI כדיפ~ראידע~לעןוtדועכעזציקינפI$ , כעזצוכדיtמיטבעפךוכ

ומז""מומעהךrכ $lןואוזג, $tlכהיינtכיגעזרעםפ~ר~רבייטדיזיי
פ~:וצייtכדיזיי jמtזכעכעחנtכעך~לץחייכט,איכו.חלעז $Iצזיי

t רייבטרעטעייער~t בויינעןמיךמעהריו~ס~ואוזלענעז,אין
M ייזיי.יןt\t נעזמירמעהרס:tזר~רנייtכרעטעזזייערפtזךיינiאיו

איגזזי! iנע $Iק"סוימז"מעחר~לץציקינ,פט,דעראיןי"בען
 ,חי,יבוב.נגעען
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