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! ר ו כ ז  י
 ד״ר אלחנן הורביץ

 בפעם נוספת מתכנסים שרידי לובלין היהודית
 לאמירת ״קדיש״ אחרי קרוביהם, הוריהם וילדיהם,
 אחיהם ואחיותיהם, אשר הושמדו בידי הנאצים

 במלחמת־העולם השניה.
 לובלין בתולדות ישראל

 לכאורה היה גורלה של לובלין היהודית בגורלן
 של הרבה הרבה קהילות ישראל בפולין ובארצות
 האחרות שהגרמנים כבשון. לכל אחת מקהילות יש-
 ראל — יחוס משלה. אולם מיצווה היא להטעים
 ולהזכיר את המקום המיוחד במינו, שתפסה עיר־

 היהודים לובלין בתולדות ישראל בגולה.
 היהודים, שנמצאו בלובלין עוד בסוף ימי־הבי־
 ניים, גרו מחוץ לחומות העיר. במשך דורות רבים
 היתד, לובלין היהודית עיר נפרדת לגמרי, ולא ״גיטו״
 בתוך לובלין הנוצרית. מסביב לעיר־היהודים לובלין
 לא היתד. כל חומה. לעומת זאת הקיפה חומת־מגן
 את לובלין הנוצרית. שתי הערים, היהודית והנוצ-
 רית, ישבו על שני הרים. אך יובל של הנהר ביס-
 טריצה הפריד ביניהן. רק על פני גשר אפשר היה

 לעבור מעיר אחת לחברתה.
 חלוצי היהודים בלובלין ניקזו וייבשו את הבי-
 צות, שהיו מסביב ל״הר־המצודה״. באורח זה רכשו
 היהודים את השטחים הדרושים להרחבת עירם,
 שבתחומיה אסור היה על נוצרים לקנות או אפילו
 לחכור בית או קרקע. את ״הזכות שלא לסבול נוצ-
 רים״ בתחומיה, רכשה עיר־היהודים לובלין באורח
 רשמי מאת זיגמונט אוגוסט מלך פולין בשנת 1568.
 במשך דורות רבים נאבקו היהודים על הזכות
 לגור גם בתוך החומות של העיר הנוצרית. אך בעש-
 רות השנים האחרונות לפני בוא היטלר היה רוב
 יהודי גדול גם בשטח הנוצרי לשעבר. הנוצרים יצאו
 ברובם לפרברים החדשים מחוץ לחומות העיר הע־

Lublin Memorial 
Sixteen survivors o f the L u b l i n massacre w i l l mee t Sun-

day, N o v . 16, at 7 p.m. i n Knesseth Israel, 2 3 6 4 S. Robert -
son B lvd . , t o memor ia l i ze 4 0 , 0 0 0 Jews o f the c i ty w h o were 
k i l l ed by the Germans at Maedanek. 

They w i l l be jo ined by relatives and fr iends i n a m o v -
i n g service to be read by Rabb i P h i l i p Schroi t , whose f a m i l y 
perished in the tragedy. Cantor Jacob Sieeel v / i l l chant the 
l i t u rgy . 

Present w i l l be M r . Israel Eisenberg, w h o was one o f 
t w o w h o survived, wounded t h r o u g h the head, w h e n a large 
g roup o f Lub l i ne r Jews were placed against a •wail by the 
Germans and shot i n co ld b lood. 

O n l y 16 surv ivors o f the L u b l i n t ragedy l i ve in the 
South land. 

W h a t a legacy o f b ru ta l i t y have the Germans g i v e n to 
his tory . . . w h i l e our surv ivors p ray fo r those w h o were s la in. 

Y iscadal , v'yiscadash! 

 מעלדונג וועגן דער אזכרה אין לאש־אנדזשעלעש (פארייניהטע שט&טו).

 תיקה. כך נוצר הרושם המטעה אצל זרים רבים,
 שכאילו השטח המוקף חומת־מגן היה ״גיטו״ של

 יהודי לובלין.
 בלובלין נוסד גם מוסד מיוחד במינו, שלא היה
 כדוגמתו ליהודים בשום ארץ אחרת, חוץ מארץ־
 ישראל. הלא הוא ״ועד ארבע הארצות״, שמילא

 בפועל תפקידי פרלמנט יהודי.
 ״...והפרנסים דארבע הארצות היו כמו סנ-
 הדרין בלשכת הגזית, והיה להם כוח לשפוט
ות ולע-  כל ישראל שבמלכות פולין ולתקן תקנ
 נוש אדם לפי ראות עיניהם וכל הדבר הקשה

 יביאו אליהם וישפטו הם...״
 תקופת הזוהר של לובלין — ״ירושלים דפוליך
 — נגמרה בימי המרד של חמילניצקי, שפרץ בשנת
 ת״ח (1648). אחרי תקופת הזוהר באה ״תקופת

 המבול״, שנמשכה עד 1660.
 בשנות האסון ההן גברה בקרב המוני היהודים
 השאיפה לימות המשיח. ואמנם הכריז אז שבתי צבי,
 שהוא המשיח. בשנת 1670 הוכרז בלובלין חרם על
 שבתי צבי ומצדדיו. כעבור חמש שנים מת שבתי
 צבי, אבל תנועתו הוסיפה להתקיים בגלגולים שונים.
 בגלגול מאוחר יותר לבשה צורה של תנועת יעקב
 פרנק. מאחר שהיהודים לא רצו להכיר ב״משיחותו״
 — חיפש פרנק עזרה בכנסיה הקתולית. ב״וויכוח
 הגדול״, שנערך ב־1759, העליל פרנק בפומבי את
ת דתו. יהודי  עלילת־הדם על היהודים ומיד המיר א
 לובלין ערכו הפגנת־איבה נגד פרנק ואחדים מהם

 גם נידונו למאסר בגלל זה.
 מלובלין יצא פרנק לווארשה, שם נטבל שנית
 והמלך האחרון של פולין היה סנדק הטבילה שלו.
 עלילות פרנק השפיעו גם על צירי הסיים הפולני,
 שטענו, כי ״ועד ארבע הארצות״ גובה מיהודי פולין
 סכומים גדולים בהרבה, מכפי שהוא מוסר לאוצר־
 המדינה, וביתרה משתמשים ראשי הוועד למטרות
 סודיות. כתוצאה מהחלטת הסיים הפולני פוזר ״ועד
 ארבע הארצות״. כעבור שמונה שנים ערכו רוסיה,
 פרוסיה ואוסטריה את החלוקה הראשונה של פולין.
 פיזור ועד ארבע הארצות, שהשגיח על כל הזר-
 מים הרוחניים בקרב היהדות, סייע להתפתחות הח-
 סידות. החסידים יסדו מעין כיתות מאורגנות בתוך
 כלל ישראל, ללא תלות ב״מרכז רבני״, כפי שהיה
 בלובלין. בעיני הרבנים חשודה היתה החסידות בנטיה
 לשבתאות. אכן היתד. תקופה, שבה נחשבה לובלין
 כ״מבצר המתנגדים לחסידות״. על משמר ה״מבצר״
 הזה עמד הרב עזריאל הורוויץ, שנתפרסם בכינוי
 ״ראש הברזל״. אולם גם ״מבצר״ זה נכבש על־ידי
 מנהיג החסידים, הרבי יעקב יצחק הורליץ, שנקרא

 בשם ״החוזה מלובלין״.
 בתקופה שבין שתי מלחמות־העולם ניסה הרב
 שפירא ״לחדש את ימי לובלין כקדם״ והקים את
 הבנין הגדול של ״ישיבת חכמי לובלין״. אבל עם
 כיבוש העיר בידי הגרמנים, הפך בנין זה — מרכז
 ה״גיסטאפו״ ולובלין היתה העיר הגדולה הראשונה
 בפולין, שממנה גורשו היהודים למחנה־המוות, ל־

 מאידאנק...



ר אזןn 1 ש ב ו ן ־ ה נ פ ש ו כ  ז
ל שפירא / פאריז א ו מ  ש

 טריי דעם באשלוס פון די לעבן געבליבענע לובלינער יידן
 אין דער וועלט צו פארוואנדלען דעם 9־טן נאוועמבער אין א
 יארצייט־טאג נאד דעם אומגעקומענעם יידישן ישוב אין ליבלין,
 פארזאמלען זיר אין אלע לענדער, ווו נאד עס געפינען זיד
 אונדזערע יידן, כדי אפצוגעבן כבוד און באערן דעם הייליקן
 אנדענק פון די טייערע און נאענטע. אין אלע צייטן פון דעד
 מארטירער־געשיבטע פון אונדדער פאלק, זענען די יארצייטן און
 די יזכורס פארהייליקט געווארן דורך אלע יידן — רעליגיעזע
 צי פרייע. אין אלע דורות זענען די קאלעקטיווע יאדצייטן
 געווען א טאג •פון פראטעסט און צארן־אױסגעשרײ ק־עגן די
 צייגרייטער און אויספירער פון די פארשידענע פאברעכגס קעגן

 דעם יידישן פאלק.

 אין אונדזער דור, ביי דער גלייכגילטיקייט פון דעד גאנצער
 מענטשהייט, איז פארגעקומען דער שרעקלעכסטער חורבן מיט
 אונדזער פאלק. די היטלער־בעסטיע האט א דריטל פון אונדזער
 פאלק — זעקס מיליאן יידן — אלטע לייט און קינדער אין די
 וויגן, מענער און פרויען, חתן־כלה פון אונטער דער חופה,
 יונגע און קראנקע — פארגאזט, פארברענט און אויסגעשאכטן.
 דער 9־טער נאוועמבער איז •פאר איונח, לובלינער, א טאג פ,ין
 יזכור נאך די אומגעקומענע טאטעס און מאמעס, שוועסטער און
 בירידער, דערמארדעטע אין די טויט־לאגערן פון מיידאנעק און

 אוישוויץ.

 אין דעם טאג דערמאנען מיד אויך מיט יראת־הכבוד אונדזערע
 לובלינער העלדן, וועלכע האבן מיט געווער אין האנט געקעמפט
 קעגן דעם מעכטיקן באוואפנטן שונא אין די וועלדער אדום
 לובלין — פארן כבוד און קיום •פון אונדזער פאלק, פאר דעם
 אז דער זכר פון דעם יידישן לובלין זאל נישט אפגעמעקט
 ווערן. אין דעם יארצייט־טאג הייליקן מיר מיט א קדיש און די
 אנגעצינדענע ליכט די זעקס מיליאן פארפייניקטע יידישע נש-
 מות. מיר לאזן א טרער אויפן קבר, ווו עס ליגט דאס סימ־
 באלישע קעסטל אש פון די •פארברענטע גופים, וועלכע האבן

 נישט זוכה געווען צו קומען צו קבר־ ישראל.

 היינט און מארגן וועלז די לובלינער יידן, צעשפרייט איבער
 דעד וועלט, הויך פראקלאמירן אויף זייערע יזכור־פייערונגען:
 שטענדיק געדענקען וו־ער עס האט חרוב געמאכט אונדזער קהילה
 לובלין, וועד עס האט אומגעבראכט אונדזערע משפחות. קיינמאל
 נישט פארגעמן אונדזער גרויסע טראגעדיע וואס האט נישט קיין
 גלייכן אין דער געשיכטע און אין אונדזערע הערצער וועט
 שטענדיק בלייבן איינגעקריצט: זכור מה שעשה לד עמלק הנאצי.

 * ־1־ *

 פון די נאצי־גהינומס, מיט זייער שעפערישקייט, ארבעטזאמקייט
 און טרייקייט זייער לאנד באוויזן צו שאפן פלאי־פילאים אויף
 א וויסטן באדן וואס איז פארנאכלעסיקט געווארן במשך פוז
 צוויי טויזגט יאר. די יונגע מדינה האט אונדז, יידן, רעהא־
 ביליטירט אין די אויגן פון א סך פעלקער, אפילו פון די וואס
 ווילן אונדזער שלעכטס. מען קוקט שוין נישט מער אויף אונדז
 ווי אויף באשעפענישן וואס האבן נישט קיין עקזיסטענץ־

 בארעכטיקונג.

 ישראל האט דריי מאל אין •משך פון איר קורצער עקזיס־
 טענץ אפגעשלאגן די כסדר לויערנדיקע געפארן — אבער דעם
 שלום האט זי נאד ׳נישט געפונען. פארקעדט, וואס מער די
 מדינה אנטוויקלט זיך, שטארקט זיך מיליטעריש און עקאנאמיש,
 אלץ מערער עקשנען זיך איין די אראבישע שכנים, אונטער־
 צוהאנדלען מיט ישראל. זיי העדן נישט אויף צו דראען,
 פ:;רגוואלטיקן כסדר דעם פייער־איבעררייס און זייערע טערא־
 ריסטישע ארגאניזאציעס, מיט דער ברכה א,ז דירעקטער הילף
 פון די טשעמפיאנען פון סאציאליזם, ווילן זיי צעשטערן דאס
 יידישע לאנד. צוליב מאכט־גלוסטונגען פון די אראבישע הער־
 שער און דעם ווילן מצד דעם היינטיקן אימפעריאליסטיש־
 סאציאליסטישן רוסלאנד צו דעאליזירן דעם אלטו חלום פון די
 צארישע צייטן זיך איינצושאפן סטראטעגישע באזעס איו מיטעלן
•< 

ה בקשות לבני לובלין בארץ: מ  כ

 • על ערב האזכרה נא להודיע לכל יוצאי
ת החוברת  עירנו. יתכן שלא כולם קיבלו א
א רשומים  או מספר מסויים של בני לובלין ל

 בכרטסת שלנו.

ב- גדלת ״קול לו צאת לאור החוברת המו  • הו
ת רבות. אגא, אל  לין״ מם׳ 4 קשורה בהוצאו
בהמחאת דואר  תהסס, אלא תשלח בהקדם (

בת:  או במזומנים) —.5 ל״י לפי הכתו
 לאה קוריס, תל-אביב, שדרות בן-צױן 26

 במידה שהגובה שלנו לא ביקר אצלר ולא
ת 970 ו — נא -חבר לשנ כה דמי -  שילמת עד

 לצרף לסכום הנ״ל עוד —,12 ל״י.

 • חומר לפרסום בגליון הבא של ״קול לובלין״,
ת וכו׳ — גא דו  כגון זכרונות, תמונות, תעו

: בת  לשלוח לפי הכתו
 דוד שטוקפיש, רמת-גן, שדרות הצנחנים 4ד

ד ע ו  ה

 דער טאג פון יזכור איז אויך א טאג פון השבון־הנפש —
 וואס מיר לעבו איצט איבער. דעד ווונדער פון אונדזער דור,
 די אנטשטייתג פון מדינת ישראל, האט צעשמעטערט אלע
 בנינים פון אנטיסעמיטישן שקד און שונאי־ישראל אױסטראכ־
 טעניש אין משך פון הונדערטער יארן בנוגע דעם כאראקטער
 און אייגנשאפטן פון יידישן פאלק. אין משך פון געציילטע 22
 יאר האבן די יידן אין ישראל, אין גרעסטן טייל געראטעוועטע
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 א טייל פארוואלטונג־מיטגלירער פין דעי
 לוכליכער יירישער ?הילה בעתן איבערגעבן
 רעמ כתכ-הרבנות רעם הרג מאיר שפירא
 ז״ל, וועלבער איז באשטימט געווארן צו
 פארנעמען דעה כפא הרבנות אין לובלין.

 עם שטייען (פון לינקש צו רעכטם) די רא־
 זארעפ: יאפל גאלדשטערן, משה שפירא.,
 פרורער פון הרכ שפירא, יקותיאל שטערנ־
 פינקל. עם זיצן: שלמה חאלכערשטאט,

 אפרהפ־מרדכי ראזענצװײג, משה אײזענ־
 כערג, אלי־אהרון קירשענכוים, הרב מאיר
 שאפירא, הערשל זילפער, שמואל אייזענ־

 בעת, ה. מאתאטאוופלוי.

 מזרח און אויפן מיטללענדישן ים, גרייט מען זיך דורך פרא־
 וואקאציעס צו א בלוטיקן רעוואנזש, צו א פערטער מלחמה
 אין נאענטן מזרח, כדי די קרוין פון נאציאנאלער יידישער

 עקזיסטענץ — מדינת ישראל — דערפירן צום אונטערגאנג.

 אין דער זעלבער צייט גייט אן אין די א.ג. פאלקס־
 דעמאקראטישע לענדער אן אטאקע אויף דעם גאנצו יידישן
 פאלק אין דער וועלט, אוגטער דער מאסקע פון קאמף קעגן
 ציוניזם. אין פוילז, דעם קלאסישן לאנד פון רדיפות און
 אונטערדריקונג פון די נאציאנאלע מינדערהייטן, האבן די ד,יינ־
 טיקע פירער פון דעם רויטן אנטיסעמיטיזם, די מאטשארס,
 פיאסעצקיס, ווערבלאנס און גאטולקאס זיר איבערליציטירט
 מיט די אמאליקע ענדעקעס אין פאר־מלחמהדיקן פוילן און

 אויפגעצווינגען א גירוש פון די לעצטע 20 טויזנט יידן.

 * ־1־*

 אין דעם טאג פון יזכור נאך אונדזערע קדושים, שווערן
 מיר, אז דאס בלוט און דעי קרבן פון אונדזערע ברודער וועט
 שטענדיק פון אונדז מאנען אנצװוענדן דעם גרעסטן אינשטרענג
 — גייסטיק, פיזיש און מאטעריעל, נישט רוען ביז מדינת
 ישראל וועט נישט האבן אויסגעקעמפט א גערעכטן שלום מיט
 אירע שכנים, כדי רואיק בויען און אנטוויקלען די נאציאגאלע
 היים, דער שטאלץ פון אונדזער נאציאנאלער עקזיסטענץ; קעמפן
 אזוי לאנג, ביז עם וועלן נישט פארשווינדן די קיטשקאס,

 איוואנאווס און פאן טאדענס, די נייע געבעלסעס.

 פון טיפן הארצן און מיט דער גאנצער נשמה שיקן מיר
 איבער אונדזערע ברידעירלעכע געפילן און שלום־װונטשן דער
 יידישער מדינה און אירע בירגער און די יידן אין יענע לענדער,

 ווו זיי זענען פארמשפט צום שטילשווייגן.

 זאל לעבן דאס יידישע פאלק! זאל לעבן מדינת ישראל!

! ץ ר א ו ב רנ י עי נ ב  ל

 על שינוי הכתובת, על בואו
 ארצה של עולה חדש או תייר
 מחו״ל, על נפטר במשפחה,

 על משפחה לובלינאית הזקו-
 קה לעזרה ולעידוד —

 נא להודיע בערב האזכרה
 למזכיר הארגון, מר מתתיהו

 הורן, או בכתב:

 תל־אביב, רח׳ שמעון התרסי
 2, או בטלפון: 442524.

 בהזדמנות זו אנו מוסרים
 את מספרי הטלפונים של יתר

 חברי הנשיאות:

 אינג׳ לסקו׳בסקי — 742410
 לאה קוריס — 224410

 יוסף רובינשטיין — 262661
 דוד שטוקפיש — 745083
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 א יארצייט־ליכם
T יצחק רייכענשטיין / גבעתיים 

 ב״ט חשון תש״ג, נאוועמבער 1942 — א טרויעריקע און
 בלוטיקע דאטע פאר אונדז, די לעבן־געבליבענע שארית הפליטה

 פון יידישן לובלין.
 אין כ״ט חשון תש״ג איז ליקווידירט געווארן דאס לובלינער
 געטא און די איבערגעבליבענע יידן זענען ארויסגעפירט געווארן
 אין קליינעם געטא אין מיידאךטאטארסקי אװ פון דארט —

 אין טויטן־לאגער מיידאגעק.
, די עיר ן י ל ב ו י ד י ש ע ל  מיין היימשטאט לובלין, דאס י

 ואם בישראל — איז שויו מער נישטא.
 לובלין — די שטאט פון מיין געבוירן, די שטאט ווו כ׳האב
 מיין ערשטע דערציונג און בילדונג באקומעו און גראד אין דער
 שול פון מיינע עלטערן. די שטאט ווו ב/האב אנגעהויבן מיינע
 ערשטע שריט אין געזעלשאפטלעכן לעבן. מיין טייערע הײמ־
 שטאט — דאס יידישע לובלין פון חוזה מלובלין, פון אייזערנעם
 קאפ און אנדערע גדולי הדור — איז מיט 28 יאר צוריק
 אפגעמעקט געווארן דורך דער דייטשער בעסטיע אין מענטש־
 לעכן געשטאלט און צוזאמען דערמיט זענען פארױכטעט געװארן
 די טייערע עלטערן, מיינע ליבע חברים און דאס ברויזנדיקע

 יידיש־געזעלשאפטלעכע לעבן.
 נישטא שוין דער יידישער ישוב מיט אירע לזעכער 40
 טויזנט יידן — 40 פראצענט פון דער אלגעמיינער באפעלקערונג.
 נישטא שוין דאס שפרודלדיקע, גייסטרייכע יידישע לעבן, מיט
 אירע געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעס, פאליטישע פארטייען פון
 אלע פארבן און שאטירונגען, מיט דעד ברייט־פארצווייגטער
 יידישער ארבעטער־באוועגונג, יידישע ספארט־קלובן מיט אירע
 איבערגעגעבענע יידישע ספארטלער, און א יוגנט וואס איז
 געגאנגען אין תפיסות, שטדעבנדיק צו א בעסערן מארגן. נישטא
 שויו מער די רוסקע 34, שעראקע 25, לובארטאווסקע 24 — די
 פעסטונגען פון דער ברייט פארצווייגטער יידישער פראפעסיא־
 נעלער באוועגונג, ווו עס האט תמיד גערוישט און זיד געטומלט
 מיט דיסקוסיעס וועגן הויכע אידעאלן, וועגן א פונקט אין א

 רעזאלוציע.
 נישטא שוין מער זלאטע 2, רינעק 10 און פאטשאנטקאווסקע
 22 מיט איר לעבנסלוסטיקער, טרייער ציוניסטישער מגנט פון
 בית״ר, הנוער הציוני, התחיה, החלוץ, פרייהייט און אגד.,
 וועלכע האבן מיט מסירות־נפש זיך געווידמעט דעם געדאנק
 פון גאולת הארץ און גאולת העם, אבער אליין נישט דערלעבט

 צו פארווירקלעכן זייער שטרעבונג.
 לובלין מיט דעם װעלטלעך־ײדישן און העברעישן שול־וועזן,
 חדרים און תלמוד תורה, יידישע פרעסע — ״לובלינער טאגבלאט״
 און ״לובלינער שטימע״, ווו כ׳האב מיין פאך־בילדונג באקומען
 אין דער זעצעריי; די ישיבת חכמי לובלין, וראם איז מיט אזוי
 פיל מי אויפגעשטעלט געווארן און היינט איז דארט (ווי איראניש
 איז דער גורל) א פוילישער אוניווערסיטעט. דאס וועלטלעכע
 קולטור־הויז א,נ. פון י.ל. פרץ, אויפגעבויט חרד יידישע
 ארבעטער. עס זענען אפגעמעקט געווארן די משהלעד און
 שלמד,לעד, וועלכע פלעגן יעדן שבת נאכן עסן לויפן אויף די
 טשעכיווער און וואליער לאנקעס און אויף שיפס פלאץ, כדי
 מיט שמאטע־באלעמס שפילן פוטבאל, חלומנדיק דערביי צו ווערן
 ״אמתדיקע פוטבאליסטן״ אין ״הפועל״, אדער ״מכבי״, צי אין
 ״שטערן״. דער היטלעריסטישער רוצח האט זיי פארגאזט אין
 מיידאנעק און פארברענט אין קירעמפיצער וואלד, צוזאמען מיט
 זייערע זיסע חלומות. מען דזערט שוין נישט די זיסע קיולעכלעך
 פון אונדזערע קינדערלעך אין די שפאציר־וועגעלעך אין די

 שבתדיקע פרימארגנס אויף פלאץ ליטעווסקי.
 מען טרעפט שוין נישט די שפאצירנדיקע ראמאנטיש־
 געשטימטע יידישע פארלעך אין די אוונטן לענגאויס דער
 לעוועטאווער ראגאטקע, בלויז שטיינער און חורבות האט דער

 בלוטיקער מערדער איבערגעלאזט אין געוועזעגעם יידישן געטא
 און היינט איז אויך דער דאזיקער ״זכר לחורבן״ שוין נישטא.
 אונדזערע געוועזענע בעלי־בתים האבן עס אפגערוימט, פאר־

 וואנדלנדיק דאס ארט אין אלייען.
 נישטא מער קיין יידיש לעבן אין לובלין. גישטא די לובלינער
 יידן. אלץ איז אפגעמעקט, אבער טיף אין אונדזערע הערצער
 וועט אויף שטענדיק בלייבן דער זכרון נאד אונדזערע טייערע.
 אייביק, אייביק וועלן מיר געדענקען אונדזערע עלטערן, ברידער,

 שוועסטער און חברים.
 אין אונדזער אלעמענם גרייטקייט מיטצוהעלפן צום אויפבוי
 און פארשטארקוגג פון מדינת ישראל — וועלן אונדזערע טייערע

 קדושים א תיקון באקומען.
 אין טאג פון כ״ט חשון, ווען ס׳איז פארגעקומען די
 ענטגילטיקע אויסראטונג — זאלן די דאזיקע שורות זיין א
 יארצייט־ליכט נאד מיין היימשטאט, דער אומגעבראכטער יי־

 דישער קהילה לובלין.

 קאן מען ואס כאוגעסן?
 דאגע צוקערמאו־זייפשטיין / מעלבויו

 די היטלער־יארן האב איך מיטן מאן מערסטנם איבערגעלעבט
 אין די וועלדער אדום לובלין, מיט ״ארישע פאפירן״ אין קעשענע.
 די דאזיקע דאקומענטן האבן אונדז געגעבן די מעגלעכקייט צו
 באוועגן זיו אויסערן געטא, דעד עיקר אין די קליינע שטעטלעך
 און דערפער ארום לובלין, כדי זיך פארשאפן שפייז און שטיין
 אין קאנטאקט מיט אונדזערע נאענטע אין געטא און מיט מיין

 ברודער אין דער תפיסה אויפן ״זאמעק״•
 . דאס באוועגן זיך אפילו מיט די ״ארישע״ פעסער, האט גע־
 דראט מיט סכנוית־נפשות דערקענט צו ווערן פון געוויסנלאזע פא־
 לאקן, און אזעלכע האט מען געקאנט באגעגענען אויף טריט

 און שריט.
 די סיסטעמאטישע אויסראטונג־אקציעס אין די יארן 1940,
 1941 און 1942 האבן געהאט אוועקגעריסן דעם גרעסטן טייל פון
 אונדזערע נאענטע, און עס איז נאד פארבליבן די איינציקע הא־
 פענונג פאר דעם בייסל אנגעווייטיקטע יידן אין געטא מאידאן
 טאטארסקי און זאמעק לובעלסקי, וועלכע האבן געטרוימט איבער־
 צולעבן, כדי צו זעו היטלערם מפלה און צוריק צו געוויגען אונ־

 דזערע מענטשלעכע רעכט.
 אין דער נאכט פון 9־טן נאוועמבער 1942, בין איך ארויס
 פון וואלד נעבן דארף קזשעשאנאוו, ביכאווער געגנט, אנגעטאן
 ווי א פויערטע, מיט א פוילישן פאם און א קריסטלעך געבעט־
 ביכעלע איינגעקנופט אין א טוכל אויפן דארפישן שטייגער, מיט
 צוויי שטיקלעך צוקער אין קוישעלע — די איינציקע שפייז וואס

 איך האב פארמאגט, און זיך געלאזט צופו ס קיין לובלין.
 א מידע, געפרוירענע און הוגגעריקע בין איך זיבן אזייגער

 אינדערפרי אנגעקומען קיין לובלין דורך דער ביכאווסקי גאם.
 דאס ערשטע וואס האט זיך מיר געווארפן אין די אויגן, איז
 געווען די שטילקייט אין די גאסן. געוויינלעך דארף שוין 7 אזיי־
 גער אינדערפרי די באוועגונג זיין א גירויסע, ווייל אין דער שעה
 ווערן יידן גרופנווייז געפירט פון די דייטשן צו פארשיידענע
 ארבעטן. און דא זעט מען קיינעם נישט. עפעס שרעקלעכעס האט
 געהאנגען אין דער לופט אין אט דעם טריבן הארבסט־פרימארגן.
 א מידע בין איד אריין אין דער הויפט־פאסט און זיך אוועק־
 געזעצט אויף א באנק אפצורוען און געוואלט פארפירן א שמועס
 מיט די מענטשן וואס זעגען געזעסן נאענט צו מיד. אויף מיין
 באמערקונג אז מען זעט נישט קייו יידן ארבעטן אין שטאט, האט
 זיך דאס יינגל וואס איז געזעסן נעבן מיר אויפגעדוויבן פון ארט
 און שנעל פארלאזט די געביידע. דאס זעלבע האט געטאן דער
 עלטערער מענטש וואס איז געווען אנגעטאן ווי א פויער פון דארף.
 איך האב באמערקט אין זייערע אויגן א מורא און אומצו־

 טרוי צו מענטשן.
 נישט געפינענדיק קיין ענטפער, בין איך אוועק אין דער
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 ריכטונג צום ״זאמעק״• דארט געפינען זיך װארשטאטן וװהין מען
 ברענגט יידן פון געטא און מען פירט זײ נאד דער ארבעט צוריק.
 אפשר וועל' איד וועמען דערקענען און דורך שטומע בליקן עפעס

 געוואר ווערן וועגן מיין ברודער.
 שעהן לאנג בין איך געשטאנען קעגנאיבער דער תפיסה און
 נישט געזען קיין יידן נישט אריינפירן אדער ארויספירן. איך
 ווייס נישט ווי לאנג איך בין אזוי געשטאנען, איך האב פארלוירן
 דעם חוש •פאר צייט און אפילו נישט פארשטאנען די סכנה פון
 לאנגן שטיין אויף אזא געפערלעך ארט. איך האב אויר נישט
 געפילט קיין מידקייט, קעלט אדער הונגער. איך האב בלויז אין
 מיין דמיון געזען א גרויסן פראגע־צייכן: ווו זענען אהינגע־

 קומען אלע יידן ל
 ווען עס האט אנגעהויבן טונקל ווערן און איך האב געוואלט
 אוועקגיין, האט זיר פלוצלינג דאס טויער פון דער תפיסה גע־
 עפנט און א גרויסער אויטא מיט יידן, באוואכט דורך באוואפנטע
 דייטשן, איז ארויסגעפארן פון טויער. איך האב צווישן אנדערע
 דערקענט מיינעם א שכן פון נאדסטאוונע גאס, דעם צאן־טעכני־
 קער מאטיס רודערמאן. מיט מורא אין די אויגן האט ער א נע־
 גאטיוון דריי געט-אן מיטן קאפ און מיט פארצווייפלונג ברייט
 פונאנדערגענומען די הענט. פון אט דעם שטומען זשעסט איז מיר
 גלייך קלאר געווארן, אז אלץ פאר וועלכן מיין הארץ האט זיך

 געשראקן איז שויו געשען.
 א צעבראכענע בין איך אוועק איבערנעכטיקן צו א באקאנטע
 קריסטין. אויפן טיש איז געלעגן דער אנטיסעמיטישער ״גלאס לו־
 בעלסקי״, וואס האט אויף דער ערשטער זייט, מיט פעטע שריפט,
 אנגעזאגט דער פוילישער באפעלקערונג מיט גרויס שמחה, אז
 מאידאן־טאטארםקי איז שויו ליקווידירט געווארן און לובלין איז

 געװארן ״ײדן־רײן״.
 פון דער זעלבער קריסטין האב איך זיך דערוווסט, אז דער
 דארפס־לערער ביי וועמען אונדזער איינציק טעכטערל האט זיך
 אויפגעהאלטן, האט איר מיט צען טעג פריער צוריק געבראכט צו

 מיין ברודער אין געטא אריין...
 א רעזיגנירטע בין איך פיר טעג שפעטער, אנגעטאן אין די
 זעלבע דארפישע קליידער, מיט מיין קריסטלעכן רעקוויזיט, אײנ־
 געוויקלט אין א פויעריש טיכל, דורכגעפארן מיט דער באן פארביי
 דער אונטערשטער צוים פון מאידאן טאטארסקי. און די טויטע

 שטילקייט האט נישט איבערגעלאזט קיין שום צווייפל.
 צי קען מען און צי טאר מען אזעלכעס פארגעסן י

 דער א!הל
 און דער שטיין

 רער אהל פון הרב
 שפירא ז״ל אויפן
 לוכלינער בית־ה־
 קברות אויף אוניצ־
 ק ע גאם (פאטא־
 גראפירט פון ה׳
 שנײדמאן איו יאר
 1969, ווען ער תאט
 פארלאזט לובלין
 און עמיגרירט לוײן
 שווערן, פונוואנען

 ר׳האט איבערגעשיקט ראם כילד צו ה׳ ישראל אייזענבערג קיין
 לאפ־אגדזשעלעם). רעכטש פון אהל, רער כידעריקער ווייפער
 שטיין — די מצפה אויפן קבר פון קדוש ר׳ משהלע אייזענבערג
 ז״ל, וועלכער איז נפטר געווארו אין מײדאן־טאטארפקי ט״ו פיון
 (1942), פאר רער לעצטער ליקוויראציע. ריזייקירנדיק טיטן לעכן,
 האבן שלמה עפשטיין און ישראל אײזענכערג איבערגעפירט כיי*
 נאכט רעם קערפער אויפן בית־הקכרות און איס קובר געווען וכיים
 אהל• נאד רער באפרייונג, האט רער ניצול־געווארעגער זוך
 אוועקגעשטעלט רעם שטיין אויפן קבר, וואט האט זיף אויפגעהיטן

 ביזן היינטיקן טאג.

ו פון ״ בריו ח  צ
ר געטא ע נ י ל ב ו  ל
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 שרה נאמבערג-פשיטיק / רמת-גן

 אויסצוגן פון איר בוך ״שמשונס זײלן״ (״קאלומני סאמ־
 סאנא״), װאס שילדערט די איבערלעבונגען פון דער
 מחברין אין ביאליסטאקער געטא. דאס בוך איז דערשינען

 אין יאר 1964 אין ״לובלינער פארלאג״.

 ...פלוצלינג האט אין דער דאזיקער אװנט־דעמערונג זיך
 ארײנגעריסן א קלאפ אין טיר, װאס האט א׳ונדז אלע איבער־
 געשראקן. דאס איז נישט געװען קײן קלאפן פוז באקאנטע,

 װייל מיר האבן געהאט אפגערעדטע סימנים.
 איך בין פאימעלעך אויפגעשטאנען, פארלײגט דאס קײטעלע
 און עטװאס געעפנט די טיר• אין קארידאר איז געשטאנען א
 ױנגער, הויכער, בלאנדער מאן, אנגעטאן אין אפיצירישע
 שטיוול און א קורטקע. איך האב גלײך געוווסט, אז ער איז

 נישט קייין ייד.
 ״איך ברענג ידיעות און א, בריוו פון לובלין״ — האט ער
 געזאגט. די הענט האבן מיר אזוי געציטערט, אז איך האב
 בשום אופן נישט געקענט אפרוקן דאס קייטעלע. ערשט עדיטקע
 האט געעפנט, אנקומענדיק פון צימער כדי צו דעך וואט ס׳איז

 געשען.
 אין לובלין האב איך געהאט די גאנצע משפחה. פון די
 גאר נאענטסטע — טאטע־מאמע, א ברודער און שוועגערין.
 אין יאר 1939, אנהייב אקטאבער, האב איך זיי געזען צום
 לעצטן מאל. נאכן אנטלויפז פון דער ״פארדאז״־תפיסה, בין איך
 עטלעכע מאל געווען אין לובלין, איידער כיבין איבערגעגאנגען
 די דעמאלטיקע רוסיש־דייטשע גרעניץ. די עלטערן האבן נישט
 געוואלט זיין נע־ונד און דער ברודער איז געבליבן מיט זיי.
 זיי האבן זיך דעמאלט נישט פארגעשטעלט, אז היטלעריזם איז
 נישט בלויז רדיפות, נאר אומברענגען יידן. אין יאר 1940 האב
 איך נאך דערהאלטן פון זיי בריוו, דערנאך איז אויסגעבראכן
 די מלחמה און איך האב נישט געוווסט וואס מיט זיי איז געשען.
 אן איין ווארט האב איך דעם אויסערגעוויינלעכן גאסט
 אריינגעפירט אין צימער. ער האט מיר דערלאנגט א בריוו פון
 מיין מוטער און ברודער. דעם דאזיקן בריוו האב איך באהאלטן
 ווי א הייליקן אנדענק — ביז איך בין אנגעקומען אין לאגער
 שטוטהאף. דארט האט מען מיר אים צוגענומעו צוזאמען מיט
 מיינע קליידער. ביז היינט געדענק איך יעדעס ווארט. הונ־
 דערטער מאל האב איך אים איבערגעחזרט, כדי כ׳זאל שטארבן

 צוזאמען מיט די ווערטער.

 ״טײערע טאכטער! מאטעריעל איז אזנדז נישט שלעכט,
 נאר טאג־טעגלעך גייען מיר מיטן טויט געארעמט. איין
 גאט אין הימל ווייסט, ווי לאנג מיר וועלן נאך לעבן. אויב
 דיר איז שלעכט, טא קום צו אונדז צו פארן. דא זאגן
 אלע, אז דער לובלינער געטא האט שאנסו איבערצולעבן
 דעם קריג. דו ווייסט, אז כ׳האב קיינמאל קיינעם קיין
 שלעכטס געטאן. פאר וועלכע זינד דארף איך איצט אזוי

 ליידן י באטראכט גוט אוו באשליס. איך קוש דיך,
 דייו מוטער.״
 א שטילקייט האט געהערשט אין צימער. איך האב דעם
 בריוו איבערגעליינט אייו מאיל, דערנאך פון אנהייב — נאך
 עטלעכע מאל. ״קײנמאל קײנעם קײן שלעכטס געטאן״ — האב

 איך איבערגעחזרט דעם זאץ מיט בלייבע ליפן.
 ביי אונדזער סטרוזש האט איו א ווינקל געוווינט א יונגע
 פרוי, וועלכע האט געבוירן א קינד. זי איז געווען זייער אן
 ארעמע און קיינער האט זי מיטן קינד נישט געוואלט צונעמען
 צו ארבעט. א מאל האב איך געזען, א.ז מיין מוטער פאקט אין
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 א פעקל אלטע שקארפעטן און זאקן. ״כ׳װעל עס ארײנטראגן
 צו דער פתי מיטן קינד, ג־עבן איר צװײ זלאטעס, זאל זי זײ
 פאריכטן. איר װעט זײן נישט אנגענעם צו נעמען סתם געלט,
 נאר פארן פאריכטן וועט זי אפשר יא נעמען״• מיין מאמע
 איז געווען א פרוי מיט א גרויס הארץ, עמפיגדלעך אויף
 מענטשלעכע צרות — און איצט ווייסט זי גישט פאר וועלכע

 זינד זי מוז ליידן.

 א צווייטן קורצן בריוו האט געשריבן דער ברודער, מיט
 צוויי יאר עלטער פון מיר.

 ״טײערע שרה! ווי אזוי ס׳איז אין געטא, ווייסטו. אויב
 דארט ווו דו געפינסט זיך האסטו נישט קיין גרעסערע
 שאנסן צו ראטעווען דיין לעבן ווי מיר, טא קום צו פארן
נח געלונגען עטלעכע וואכן פארן  צו אונדז. אפשר וועט אז
 טויט צו זיין צוזאמען. האלט דיך פעסט און פארגעס אונדז

 נישט.
 הענעך און" רעגינע״.

 א שטילקייט האט געקלינגען אין מיינע אויערן. ביז איצט
 האט קיינער גישט אנגעצינדן די ליכט. אין צימער זענען געווען
 עדיט און צעציליא. איך בין פאמעלעך אזיפגעשטאנען און אי־
 בערגעדרייט דעם קאנטאקט. דער אומבאקאנטער איז געזעסן
 ביים טיש און פארשנדיק מיד אנגעקוקט. ״איד האב געזעז דיין
 משפחה מיט עטלעכע טעג צוריק — האט ער אנגעהויבן — כ׳בין
 געווען ביי דיין ברודער. זיי וווינען צוזאמען. אויב איר ווילט

 צו די פארן, וועל איך קומען נאד אייך אין חודש אפריל״.

 איך פאר, אוודאי פאר איד• איך מוז זיי זען. דער דאזיקער
 געדאנק איז אין דעם מאמענט געווען דעד שטארקסטער. איך
 קען נישט שטארבן, נישט זעענדיק זיי פריער. איך האב דער־
 לאנגט דעם אומבאקאנטן טיי. כ׳האב אויר געהאט א קאטלעט
ו זייער געאיילט, ר׳האט י  פון פערד־פלייש און ברויט. ער האט ז
 געוואלט אנקומען פאר דער שפער־שעה. איך האב וועגן גאר־
 נישט געפרעגט, נישט ווי אזוי ער האט מיך אפגעזוכט, אויך

 נישט ווי אזוי ער וועט פון דאנען ארויס.

 ״זײט אין א גוטער שטימונג״ — האט ער געזאגט ביים
 געזעגענען זיך — ״פרילינג װעל איך געוויס זיך אומקערן

 צו אייך״.

 לאנג אין דער נאגט האב איך איבערגעחזרט מיין מוטערס
 פראגע. ״פאר וואס קומט מיר איצט די דאזיקע פיין ?״

 ־1־*
 ווי נאד כ׳האב איבערגעטרעטן די שוועל פון מיין צימער,
 האב איד געוווסט, אז איך גיי אנטקעגן א גרויס אומגליק. אלע
 האבן געוויינט, צעציליא איז געלעגן אויפן בעט מיט א נאסן
 האנטעך אויפן שטערן. לוסיעק און ניונקא זענען פארוויינטע
 געזעסן ביים טיש, און דער הער סאיקא איז געשטאנען ביים
 פענצטער, אויסגעדרייט צו מיר מיטן רוקן. ביים טיש איז

 מיט אן אראפגעלאזטן קאפ געזעסן דער שליח פון לובלין.

 איך האב גארנישט געדארפט פרעגן, איך האב באלד אלץ•
 געוווסט. מיר ביידע זענען געשטאנען מיט עדיטקען ביי דער
 טיר, מיט די טיכלעך אין די הענט. עטלעכע מאל האב איך

 האזכרה השנתית לקדושי עירנו

, ג ים ביום ד׳ 25.11.70 בי7.30 בעו  תתקי

 ב״בית המלין״ בתל־אביב, רח' וייצמן 30

 (ליד ככר המדינה).

 פרטים — ראה בעמי האחרון

 געעפנט דאס מויל און נישט געקענט ארויסרעדן קיין ווארט.
 ״װען זענען זײ אומגעקומען ?״ — האב איך צום סוף ארויס־
 געפליסטערט. ״מיט א וואך צוריק — האט ער געענטפערט —

 אלע״.

 עדיטקע האט מיך צוגעפירט צום טיש, מיר אונטערגערוקט
 א בענקל. איך האב זיך געזעצט. ״ב׳האב א בריװ״ — האט דער
 שליח געזאגט. ״א בריוו — האב איך זיך געווונדערט — פון

י זײ לעבו דאך שוין נישט״.  װעמען

 ער האט מיר דערלאנגט א בריוו וועלבן ר׳האט ארויס־
 געצויגן פון דער כאלעווע. ווען ער האט זיך אין אוונט דערוווסט
 אז די לעצטע גאסן דארפן צומארגנס ווערן אפגערייניקט פון
 יידן, האט ער ביינאכט זיך אריינגעקריגן אין געטא. ער האט
 אפגעזוכט די עלטערן און ברודער. צומארגנס האבן זיי זיך
 געדארפט שטעלן צום טראנספארט. ער האט צוגערעדט דעם
 ברודער און שוועגערין זיי זאלן גיין מיט אים, ער האט זיי
 געװאלט באהאלטן. זיי האבן אפגעזאגט, נישט געוואלט אי־
 בערלאזן טאטע־מאמע. די עלטערן האט ער נישט געקענט
 נעמען, זיי האבן גערעדט א שלעכטן פויליש, מען וואלט זיי
 גלייך דערקענט. האבן זיי באשלאסן אז אלע גייען צוזאמען.
 און אפשר פארט איז עס דאך נישט דער טויט, אפשר וועט מען
 זיי נאר ארויספירן אויף ארבעט י זיי האבן מיר געשריבן דעם
 •לעצטן בריוו, אלע: די מוטער, דער פאטער, ברודער און
 שוועגערין. איך קען אים נישט איצט רעקאנסטרױרו אינגאנצן.

 מיר זענען געבליבן אין זכרון נאד געוויסע פראגמענטן.

 ״מארגן אין דער פרי גייען מיר צום טויט. אונדזער גאנצע
 משפחה. דערוואקסענע אזן קינדער. געדענק, דו מחט איבער-
 לעבן י דו ביזט אומשטערבלעך י הענעך און רעגינע ווילן זיך
 נישט ראטעווען, זיי טרייסטן מיד און דעם פאטער, אז מען

 ווייסט נאך גארנישט״.

 ״זאל געשען גאטס רצון״ — האט געשריבן דער פאטעד.

 ״האלט דיך פעסט, שוועסטער! מארגן וועלן מיר זאגן דער
 וועלט: זיי געזעגנט! אפשר וועסט דו, אלם דער איינציקער
 פארשטייער פון אונדזער שטאם, ארויס מיט א גאנצן קאפ פון

 דעם גיהנום״.

 און רעגינע, א שװארץ־האריקע, מיט גרינע אויגן, א קליין
 בראווע מיידל, וועלכע האט פארן קריג, אלם פארשטי״ערין
 פון מאפ״ר, דערלעדיקט פעקלעך פאר אלע פאליטישע ארעס־

 טירטע אין ״זאמעק״, האט געשריבן:

 ״זיי געזעגנט, שרה! כ׳ בין שטענדיק מיט הענעכן״.

 א, שטילקייט, א פוסטקייט אין קאפ און אין הארץ. איז דאס
 מעגלעך אין איין טאג פארלירן אלע נאענטסטע און נישט אראפ
 פון זינען, נישט וויינען און שרייען, נישט רייסן אויף זיך די
 קליידערי ווייטער לעבן, זארגן וועגן עסן, נייען דייטשע

t היטלען 

 איך געדענק, אז נאד איין געדאנק האט מיר געקלאפט
 אין קאפ, אז מער וועל איך זיי נישט זען, אפילו נישט זייערע
 קברים, אז זיי זענען נישט מער ווי א ביסל שטויב וועלכן
 דער ווינט האט צעשפרייט איבערן פעלד. ווי אזוי וועל איך
 איבערלעבן זייער טויט און וואס וועט מיט מיר זיין ? איך
 האב נישט געוויינט, אפילו איין טרער דאב איד נישט געלאזט
 פון מיינע אויגן. עס האבן געוויינט אלע אין שטוב, מענטשן

 וועלכע האבן נישט געקענט מיין משפחה. און איך נישט.

 ״זעסט עדיט — האב איך זיך צום סוף אפגערופן — איך
 וועל נישט פארן קיין לובלין״. און ערשט דעמאלט האב איך
 אויסגעבראכן מיט א ספאזמאטישן געוויין, וואס האט מיר
 צעריסן דאס הארץ. איך געדענק, אז במשך דריי טעג האב איך
 נישט אויפגעהערט וויינען. באקאנטע ד,אבן זיך דערוווסט פון
 מיין אומגליק און געקומען צו מיר, נאר איך האב קיינעם נישט
 געזען. איך בין געווען נאר מיט די געשטארבענע. כ׳האב

 געוויינט איבער זייער און מיין גורל...
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 באגעגענישן מיט לובלינער אין קאנאדע און אמעריקע
ה פעלד / תל-אגיב בדי  עו

 ווען א לובלינער פארט קיין אויסלאנד, ספעציעל אין די
ט מיט מענטשן פון זיין ק א ט נ א  ווייטע לענדער, זוכט ער א ק
ה אז־ער האט א  שטאט, וועלכע ער האט ש וין נישט געזען לאנגע י
 זיי אפילו קיינמאל נישט געזען. דאס האב איך איבערגעלעבט
 פאראיארן, בעת מיין באזוך אין קאנאדע און אין די פאראיי־

 ניקטע שטאטן.
ס פון א  דאס מענטשלעכע לעב! באשטייט אין א גרויסער מ
 סענטימענטן, יוגנט־זכרונות, בשותפותדיקע איבערלעבונגען מיט
ואס קריצן זיך אזוי טיף איין אין דער נשמה, אז קיין  חברים, ו
 שום בולדאזער קען זיי נישט ארויסרייסן. די דאזיקע איבערלע־
 בונגען און סענטימענטן בלייבן אין באוווסטזיין ביזן לעצטן

 אטעס־צוג.
 אין קאנאדע .און אין די פאראייניקטע שטאטן האב איך
 זין געטראפן מיט לובלינער, וועלכע איך האב געקענט פון מיינע־
 יוגנט־יארן, אבער אויך אזעלכע, וועלכע איך האב פריער נישט
 געזען און אפילו נישט געהערט וועגן זיי. טראץ דעם פילט ,מען
 באלד א דערנענטערונג׳ ויען מען טרעפט זיך מיט מענטשן פון

 דער זעלבער שטאט.
ע ד א נ א ן ק  אי

 פון :מיין קורצן באזוך אין מאנטרעאל און טאראנטא האב
 איך אהיימגעכראט זייער אנגענעמע איבערלעבונגען. איך בין
 איבערצייגט, אז נישט נאר איך, נאר יעדער לובלעער, וועלכער
 וועט ״אריינפאלן״ אין די דאזיקע שטעט׳ וועט זיך אנטרעפן
 אויף א ווארעמער באציוינג מצד אונדזערע לאנדסלייט, וועלכע
יס מיט נישט־ז־ורכשניטלעכער גאסטפריינדלעכ־  צייכענען זיך או
ך א  קייט. די לובלינער קאמיטעטן אין ביידע שטעט פירן אמ
ן ט ק א ט נ א  פארצווייגטע געזעלשאפטלעכע ארבעט און האלטן אן ק
 מיט אנדערע לובלינער לאנדסמאנשאפטן, ספעציעל מיט דער

 לאנדסמאנשאפט אין ישראל.
 קלאר, אז בעת מיין קורצן וויזיט אין קאנאדע האב איך
 באוויזן צו זען נאר א קליינעם טייל פון די לובלינער. אין מאנ־
יסטן ווי ו ו  טרעאל האב איך זיך געטראפן מיט אייניקע אקטי
 סעם ברייטער, י. פארקער און זייערע פרויען, לאלא בראוער
 (פון דער היים האלצהעקער), גרינפעלד און זיין פרוי און אנ־
: מאיר פרידמאן, א ט נ א ר א  דערע. די אקטיווע טוערס אין ט
ואקסמאן און אנדערע. אויף  ספעקטאר, יוסף צוקערפיין, •מ. ו
ואס קומט פאר אויפן בית־עלמין אין  דער יערלעכער אזכרה, ו
 טאראנטא ערב ױם־כיפור, האב איך געהאט די געלעגנהייט זיך
 צו טרעפן מיט א פאר צענדליק לובלינער און אויך מיט מענטשן

 פרייגר עופדיה פעלד אויר א צוזאמענטרעו־ טיט לוכלימד אין
 מאכטרעאל, אין דער וווינונג פון דער פאמיליע ברייטער.

 פון די שטעטלעך ארום לובלין. מיט אייניקע פון זיי האב איך
 אין די יומט־יארן פארברענגט אויף די זומער־קאלאניעס פון

 ״הנוער הציוני״.
ס ע ל ע ש ז ד נ א - ס א ן ל  אי

 אן אנגענעמע איבערלעבונג האב איך געהאט בעת דער בא-
 געגעניש מיט דער קליינער גרופע לובלינער אין לאס־אנדזשעלעס,
 ווו איך האב פארבראכט נאר 2 טעג אין צוזאמענהאנג מיט
 גאלדע מאירס באזוך אין דער שטאט. עס איז נישט געווען קיין
 פשוטע זאך צונויפצורופן אין איילעניש א באגעגעניש פון לובלי־
 נער אין אזא גרויסער, צעווארפענער שטאט. אבער ווי געזאגט,
 איז דער סענטימענט אזוי שטארק, אז ער איז גובר אלע שווע־
 ריקייטן. אונדזער לאנדסמאן׳ ישראל אייזענבערג, איז פשוט
 ״משוגע״ אויפן פונקט פון לובלינער און ער האט «מש איינגע־
 לייגט וועלטן, אז די באגעגעניש זאל פארקומען אין זיין הויז.
 אויב איך האב נישט קיין טעות, זענען צו דער טרעפונג געקומען
 18 לובלינער פון אלע עקן שטאט. איך בין איבערצייגט׳ אז פאר
 אלע אנוועזנדע איז דער נ־שעהדיקער צוזאמענטרעף געווען אן

 אומפארגעסלעכע איבערלעבונג.

יארק - ו י ן ג י ער א נ י בל ט לו י  מ
 מיט באדויער מוז איך פעסטשטעלן, אז פון די לובלינער
ס יחידים בין איך נישט אנטוישט, אבער פון די ארגאניזירטע ל  א
 לאנדסמאנשאפטן בין איך יא שטארק אנטוישט. אין נייו־יארק
 זענען פאראן 2 לאנדסמאנשאפטן פון לובלינער. צו דער עלטע־
 רער לאנדסמאנשאפט געהערן אזעלכע, וועלכע האבן •פארלאזט
 לובלין מיט 40־50 יאר צוריק. זייענדיק אין ניו־יארק, האב איך
 זיך באטייליקט אין דער יובל־פייערונג פון 60 יאר לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין דער שטאט. די דאזיקע לאנדסמאנשאפט,
 וועלכע האט מיט א פאר יאר צוריק נאך געציילט ביי 300
 מיטגלידער, האט איצט נישט ׳מער ווי קנאפע 100 מיטגלידער.
״ איז איבער די 70 און זייער צאל  דער גרעסטער טייל פון ז
 האלט זיך איין פארקלענערן/ לויט די אייזערנע ביאלאגישע

 געזעצן פון דער נאטור.

 די צווייטע לאנדסמאנשאפט באשט״ט פון לובלינער, וועל־
 כע זענען געקומען קיין אמעריקע א פאר יאר פאר דער צוו״טער
 וועלט־מלחמה און נאך דעם קריג. צווישן ביידע ארגאניזאציעס
. עס זענען געמאכט געווארן  זענען כמעט נישטא קיין קאנטאקטן
 פארשיידענע פרווון זיי צו פאראייניקן, אבער אלע פרווון זענען
 דורכגעפאלן. איך האב געהאט דעם איינדרוק, אז די •הויפט־
 שולד טראגט דער קאמיטעט פון די ״יונגע״ לובלינער. די על־
 טערע זענען דווקא געווען די גאנצע צייט פאראינטערעסירט אין
 אזא פאראייניקונג, כדי צו באקומען א ״טראנספוזיע״ פון יונגע
 כוחות. די ״ױנגע״ האבן אפילו נישט געהאלטן פאר נייטיק צו
 שיקן זייערע פארשטייער צו דער יובל־פייערונג פון דער עלטע־
 רער לאנדסמאנשאפט. די דאזיקע אומפארשטענדלעכע האנדלונג
 האט נאך מער פארגרעסערט די פארביטערונג און אנטוישונג פון

 די אלטע לייט.

יסטן פון ו ו  אין ניו־יארק האב איך זיך געטראפן מיט אקטי
 די עלטערע לובלינער: פיליפ גראסמאן, ד״ר דיימאן, פלעשלער
 און אנדערע און זיך באימיט זיי מער צו פארבינדן מיט אונדזער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל. ליידער, איז דאס נישט פארווירק־
 לעכט געווארן ווי איך האב עס מיר פארגעשטעלט. נאך לויזער
 זענען די קאנטאקטן מיט די ״ױנגע״ אין ניו־יארק. עס איז
 קלאר, אז די גאנצע שולד טראגט דער קאמיטעט פון דער לאנדס־
 מאנשאפט אין ניו־יארק, ווייל פון איונדזער זייט איז שטענדיק
ן אויף אלע ט ק א ט נ א  געווען א פולע גרייטקייט צו ענגערע ק

 געביטן.
 אן שום ספק׳ אז מיר דארפן פארזעצן די באמיונגען אין
 דער ריכטונג פון אנהאלטן נאענטע און חברישע באציינגען מיט

יסנאם לובלינער אין ניו־יארק.  אלע אן או
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 (איינדרוקן פון א באזוך)

 א
 זייט א לענגערער צייט האט זין געוואלט טרעפן מיט

 אייגענע — לובלינער יידן אין ישראל.

 הגם מיד באזוכן אפט ישראל און איך 3ין אין א זייער
ט מיטן לובלינער קאמיטעט איו תל־אביב ק א ט נ א  נאענטן ק
 בראש מיט די חברים דוד שטאקפיש און מתתיהו הארן, האב
 איך דאן געשטרעבט צו טרעפן זיך מיט היימישע און באקאנטע
, מיט וועלכע כ׳ביו געגאנ־ וסקי  פון טשעכיוו, וואליע, לובארטאו
 גען אין חדר, געלערנט צוזאמען און געווארן דאס וואס מיר
 זענען א דאנק דער לובלינער אטמאספער און דערצימג וואס
 מיר האבן באקומען אין שטאט, וועלכע אונדזער הרב מאיר
ס א  שאפירא זצ״ל האט גערופן ירושלים דפולין — די שטאט מ
 האט זיך אויסגעצ״כנט מיט א שלל יידישקייט, תורה, עבודה

 און גמילות־חסדים.

 תורה — האט זיך אנגעהויבן ביי די גרעסטע גדולי ישראל,
 דער מהרש״ל, מהר״ם, דער אייזערנער קאפ, דער חוזה מלובלין
 און אין דער לעצטער תקופה — הרב מאיר שאפירא זצ״ל. די
 ישיבת חכמי לובלין, מיין פאטער ר׳ משהלע אייזענבערג ע״ה,
ואס האט געלערנט מיט א גרויסן עולם דף יומי אין חברה  ו
 נושאים בית המדרש אויף לובארטאווסקע 4 און דאס קול
 התורה האט זיך געהערט אין דער נאכט־שטילקייט יעדן אוונט

 פון 8.30 ביז 9.45.

 עבודה — די גרויסע צדקהישטאט, אנהייבנדיק ביי ר׳ אהרן-
ואן ביז פריי- ד אראנזאן, וועלגער פלעגט ארומגיין פון מיטו י י  נ
 טאג פאר ליכט־צינדן און שאפן געלט פאר ארעמע אויף שבת.
 אליין א גרויסער הורט־סוחר פון גאלאנטעריע אויף לובארטאוו־
 סקע 8, פלעגט ער שטיין אין גאס און זאמלען געלט, פארנאכ־
ד ר׳  לעסנדיק דערביי זיין א״גן געשעפט. און דער טייערער ״
 אבאלע לעדער (פון די וואגן) אויף לובארטאווסקע 4, וועלכער
 האט אויפגעבויט דעם הכנסת-אורחים ,,אונטערן לאזער״, אז
ס בלייבט איבער נאכט אין לובלין, זאל א  יעדער פרעמדער ייד מ
 האבן אן ארט צום שלאפן. ר׳ שאול וואלמאן פון אייזן און פיל
 פיל אנדערע, וועלכע האבן געזארגט פאר אנדערע לובלינער יידן,
 וועמענס מצב איז געווען א ביטערער, זיי האבן געלעבט אין

 נויט און ליידן.

. ם י ד ס ת ח ו ל י מ  און איצט — די הויפט-מידה פון ייד: ג
 ״גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה״.

 אין לובלין האבן מיר געהאט עטלעכע גמילות־חסדיט־קא־
 סעס, ווו דער ארעמער הענדלער, בעקער, מילד־טרעגערין און
 האנטווערקער האבן באקומען געבארגט ביז 200 זלאטעס, מיט
אן א  דער הילף פון א זשיראגט, וועלכער איז געווען אפשר נ

 גרעסערער ארעמאן פון דעם בארגער.

 מיין פאטער ז״ל איז געווען פרעזעס פון דער גרעסטער
 גמילות־חסד־קאסע (רעטונגס־קאמיטעט), מיט ר׳ דוד דאווידזאן
ס קאסיר. זיי האבן געטאן א גע- ל  און ר׳ לייבל קראסוצקי א
ואס האבן גע־  וואלטיקע ארבעט צו לינדערן די נויט פון די ו

 לעבט אין דחקות.

ס א לובלינער איז א ן קאן עדות זאגן מ אן ווי אי  (ווער נ
ן וויל דא דערמאנען  מסוגל צו טאן פאר זיינס א בןיעיר• אי
ואס איז געווען רב אין לאס•  סענדער זילבערס זון, ר׳ משה, ו
 אנדזשעלעס. ווען איך און מיין פאמיליע זענען אנגעקומען אהין
 אין 1949 און מען האט בשום אופן נישט געקענט קריגן קיין
 דירה אדער מעבלירטע צימעוץ, ווייל אונדזערע קינדער זענען
 נאן געווען גאר קליינע, האט הרב משה זילבער זיך באמיט און
ואס איז אין יענער צייט  געשאפן א דירה ביי זיינעם א חסיד, ו

 געווען א זייער גרויסע טובה).

 ישראל אייזענבערג / לאס־אנדזשעלעס

 ב
 ווען מ׳האט אויסגעשאסן די לעצטע יידן פון מיידאן-טא-
י און פון דער גרויסער צאל טויטע האבן זין פארטאג  טארסק
ן און שטאגעל (פון די פארטיקע  אויפגעהויבן נאר צוויי — אי
 בגדים אויף נאווע גאס, וועלכער לעבט היינט אין פאריז) איז
ן ז״ל,  נאר א דאנק לייבעלע א1׳»נזאן, דער זון פון ר׳ אהין־ברו
 זענען מיר געבליבן לעבן. ער האט אונדז ב״דע ארויסגעפירט פון
 דער גרויסער קופע טויטע מיט זיין וועגעלע און ״גרינע לענטע״•
ן אליין דורכגעגאנגען ן מיין פרוי, וועלכע איז ווי אי י  או
ט צו א  מיידאנעק, אוישוויץ און אגדערע קאנצענטראציעילאגערן, ה
 פארדאנקען איר געלינדערטן הונגער אונדזערס א בן־עיר, האל׳
 בערשטאט פון די פארבן אויף דער נאווע גאס, דער זון פון ר׳
ט ל״דער נישט איבער׳ א  אהרן האלבערשטאט ז״ל, וועלכער ה
 געלעבט. ער האט מיר פיל געהאלפן, ספעציעל ביים אר״ג־
 שמוגלען א ברויט פון ראדאם אינעם טויטן־לאגער בליזשין. ער

 איז דארט געווען דער ברויט־פירער.
ן גלייב, אז ביי אונדזערע לאנדסלייט איז שטארק אנט־  אי
 וויקלט דאס געפיל פון נאענטקייט און צוגעבונדנקייט פון איי־

 נעם צום אנדערן.
 ג

 ווי גרויס איז געווען מיין פרייד, ווען ז״ענדיק אויפן
 צוזאמענטרעף פון די נייע עוליט-לובלינער אין ישראל, דעם
ן געטראפן יאסעלע  20־סטן סעפטעמבער אין תל־אביב, האב אי
ס עלעקטרא־ ל  ליכטענשטיין, מיט וועלכן כ׳האב געארבעט א
 טעכניקער אין לאגער אויף ליפאווע 7. דערמאנענדיק די אלע
 באקאנטע וועלכע האבן מיט אונדז דארט געארבעט, האט

 זין ארויסגעוויזן, אז נאר מיר ביידע זענען לעבן געבליבן.

ן אברהמטשע ערליכמאן, זון פון ר׳ יהושילעז״ל, דער י  או
ן דערמאנט, ווי מיר ביידע ט מי א / ה  שניט־סוחר פון ״זאמד׳
 האבן געדינט אין פוילישן מיליטער, ראש־השנה 1939, און
ן בין  איינגעארדנט א מנין אין וואלד׳ פאר די אקאפעס. אי
 געווען דער חזן און געדאוונט די יומטובדיקע תפילות אויסג*

ן התלהבות.  ווייניק, מיט א ס

 נאן א צוזאמענטרעף מיט די לובלינער: אויף דער חתונה
 פון דער טאכטער פון די ליכטענבערגס אין ״בית החייל״, דעם
ן בין יענעם אוונט ווי געווען אויף  13־טן סעפטעמבער. אי
ואלסקע, ײדן־גאס,  דער לעווערטאווער גאס, גראדזקע, קאו
ן האב געטראפן  אונטערן שלאס — און אין גאנץ לובלין. אי
 חברים, באקאנטע פון יענע צייטן. א דאנק ח׳ שטאקפיש און
 זיין פרוי, וואס האבן געזארגט, אז מיר זאלן איינגעלאדן ווערן
ס איז נישט א  צו דער חתונה, האבן מיר געהאט א פארגעניגן מ

 צום באשרייבן.
 ד

 מאנטיק דעם 2־טן סעפטעמבער האבן מיר זין געטראפן
ן פריינד יוליוס י  מיט די לובלינער קאמיטעט־מיטגלידער. או
 גאלדמאן (פון פאדוואל), וועלכער איז מיין שכן אין לאס*
 אנדזשעלעס, איז געקומען מיט זיין פרוי. מיר ב״דע האבן
 געהאט א געלעגנה״ט צו פרייען זין מיט פיל באקאנטע פון
 בית״ר אין לובלין, ארומגערעדט די פלענער פאר ווייטערדיקער
 ארבעט און ווי אזוי מיר אין אמעריקע קענען העלפן די
 לובלינער אין תל־אביב צו זארגן ווי געהעריק פאר די נייע
ן לאס-אנדזשעלעס ״ ן האב מיט זין מיטגענומען ק  עולים. אי
 א הארציקן, ווארעמען גרוס פאר די 16 לובלינער משפחות

 דארט.

 א גרויסן יישר-כוח די לובלינער אין ישראל פאר געבן
 מיר די געלעגנהייט זין צו טרעפן מיט אייגענע יידן, פריינד,

ן זיין דעם קשר צווישן אונדז.  באקאנטע — און ממשי
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 מים לובלינער נון היינו וואס דעדמאנען ועם
יטער / מאנטרעאל ם ברי ע  ס

״ לובלינער — אזא געדאנק איז מיר דורכגע־  שמחות 3
 פלויגן אין קאפ, ווען די פאסט האט אין איין טאג מיר
 געברענגט צוו״ איינלאדונגען אויף שמחות אין ישראל: 1) א
 גר־מצווה פייערונג ביים זון פון יאסעלע ליכטענשט״ן. 2) א
 חתונה ביים זון פון דער משפחה שטאקפיש. אין משן פון
ן נישט געקענט קיין ארט זין געפינען.  עטלעבע טעג האב אי
 סטייטש — אזעלכע צוויי שמחות, ביי נאענטע, היימישע יידן,
 נאר דער מרחק איז דאך אזוי ווייט און ווי לאזט מען עס
 איבער אלע געשעפטן אין קאנאדע און מ׳פארט אוועק פון דער
ז װאלט דאס פארגעקומען אין טאראנטא, ניו־יארק — ם ״  ה

ן א גאנג.  מילא, אבער אין ישראל ז פאלג מי

 סענטימענטן, מאראלישער חוב און פריינדשאפט האבן
 אבער גובר געווען אלע אנדערע חשבונות. בין איך דאך ב״-
 געווען אויף דער חתונה פון יאסעלע ליכטענשטיין מיט זיין
 באשערטער, אין יאר 1945 אין לובלין. אין יאר 1969 איז ער
 געווען אויף דער חתונה פון אונדזער טאכטער אין קאנאדע.
ואס שייך דוד שטאקפיש, איז ער געווען א נאענטער חבר  ו
 פון מיין ברודער ל״ב, געלערנט מיט אים אין איין שול און
 אפט געקומען צו אונדז אין שטוב אויף לובארטאווסקע 22.
 שויו עטלעכע יאר ווי ב׳פיר מיט אים א קארעספאנדענץ וועגן
׳ ס׳וועט גארנישט העלפן — איך פאר ״ן  לובלינער ענינים. נ
 קיין ישראל. מיט איין בילעט וועל איך קענען זיין אויף צוויי

 שמחות.
¥ 

 ...דער ״אל־על״ עראפלאן פירט מיך קיין לוד און א גאנצן
 וועג הער איך נישט אויף טראבטן וועגן דער יידישער לובלין
 פון נעבטן. די ״מאױװקעס״ וואט במעט אלע יוגנט־ארגאני־
 זאציעס פלעגן איינארדענען שבת פרי אויף די טשעכיווער בערג
 אדער אויף די וואליער לאנקעס. די מיידלעך פלעגן קומען מיט
ו״סע  אויסגעצוואגענע קעפ׳ שיין פארפלאכטענע צעפ און די ו
 בלוזקעלעך האבן ממש אראפגעבלאנקט פון זיי. אויפן פעלד

 אלגעמיינע פארזאמלונג פון לוכלינעי אין מאנטרעאל

 האט זיך גערודערט. די חברה פון ״השומר הלאומי״ בואש
 מיט דוד תיכף, די יוגנטלעבע פון בית׳׳ר אין זייערע מונדירן,
 ״צוקונפטיסטן״, ״גורדוניה׳/ ״השומר הצעיר״ — יעדער גרופע
 האט זיך געהאט איר ווינקל, איר בערגל, ווו מ׳האט גע*
ואס  קנעלט באזונדערע, אפטמאל קעגנזעצלעכע אידעאלאגיעס ו

 אלע צוזאמען האבן באדארפט ראטעווען דאס יידישע פאלק...

 שפעטער, פארן אהיימגיין, פלעגן זיך באווייזן פוילישע
 יינגלעך און מיטן ווארפן שט״נער און באליידיקנדיקע אנטי־
 סעמיטישע ווערטער, פריוון ארויסרופן געשלעגן. אין אזא פאל
יסנאם יידישע יוגנטלעכע פארגעסן אין זייער  האבן אלע אן או
 באזונדערער פארטייאישער אנגעהעריקייט און געא״ניקט ארויס־

 געטרעטן קעגן די כוליגאנעס.

וסקע  עט דערמאנט זיך א ל״ג בעומר אויף דער לובאוטאו
 גאט. דער אויפמארש פון פארשידענע ציוניסטישע יוגנטיארגא-
 ניזאציעס. די בלוי־ווייסע פענער, די מונדירן, דער ענטוזיאזם

 און טיפע, טיפע אמונה אין א יידישער מדינה.

 אט בין איך אין מדינת ישראל. שויו דאט צווייטע מאל
 ווי איך באזוך דאס לאנד — און סארא קאלאסאלע ענדערונגען

 אויף אלע געביטן. מיין גרעסטע עמאציע איז אבער
ם ת  לובלינער יידן, אלטע באקאנטע, פריינד, חברים און ס
 לאנדסל״ט. טאקע אויף די צוו״ דערמאנטע שמחות האב איך
 געהאט א זעלטענע געלעגנהייט צו טרעפן זיך מיט צענדליקער
ט,  שטעטישע — גליקלעכע, צופרידענע לובלינער ״דן פון ה״נ
 וואס האבן מיך תמיד דערמאנט אינעם ראמאנטיש־טרויעויקן

 נעכטן.

 אויסער דעם האב איך געהאט נאך צוו״ וויבטיקע לוב־
 לינער איבערלעבונגען: דער קבלת-פנים פונעם קאמיטעט פאר
 די געסט פון אויסלאנד — צפורה שפ״זמאן־טענענבוים און פרוי
יק״ט; דער נ י י ו  האס-צינאמאן פון ניױיארק און פאר מיין ו
 געזעגענונגס־אוונט איו דער וווינונג פון מ״נע פר״נט ליבערמאן

 אין פתח־תקוה.

ט״ל פון די  דער צוזאמענטרעף אין תל־אביב, מיטן אנ
 אויסלענדישע געסט און דער אינטימער, חברישער אוונט אין
 פתח־תקוה, ,האט ווידער מיר געגעבן א מעגלעכקייט נאבצופארשן
 פון דער נאענט די געבענטשטע טעטיקייט פון דער לאנדסמאנ-
 שאפט אין ישראל און גל״כצייטיק באנ״ען פארגעסענע קאנט-
 שאפטן און אויך ארומועדן וועגן געמ״נזאמע אויפגאבן און
 אקטיוויטעטן פון ב״דע לובלינער ארגניזאציעס אין קאנאדע
 אין מדינת ישראל. מיט א סך אומפארגעסלעפע א״נדרוקן האב

 איך פארלאזט ישראל.

 אומקערנדיק זיך קיין מאנטרעאל, איז ניט שווער געווען
 ווידער זיך אריינצוווארפן אין דער ארבעט פאר די לובלינער,
 באזונדערס נאך דער ״ישראלדיקער איינשפריצונג״. אויף א
 זיצונג פון קאטיטעט האב איך די היגע חברים באריבטעט פון
״ האבן  דעם וואס ב׳האב געהערט און געזען אין ישראל. ז
 טאקע באשלאסן ארויסשיקן אויפן אדרעס פון ארגון 50 דאלאר
 און גל״כצ״טיק ענטפערן פאזיטיוו אויף 6 אינדיווידועלע
 ווענדונגען פון ישראל, ארויסג״ענדיק פון דער הנחה, אז ווער

 עס בעט הילף — דארף זי באקומען.

 מיר האבן דורפגעפירט די אנטהילונג פון דעו מצבה אויפן
 קבר פון אומפארגעסלעבן לייבל לערער. הגם א שטארלן רעגנ-
 דיקער טאג, האבן פיל לובלינער זיך פארזאמלט׳ בדי אפגעבן

 כבוד דעם באקאנטן ארבעטער-טוער.
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ת ח צ נ ה ה ל ד ו ג א  ה

ה ל ה של ב מ  ש

ט ױ ר ק ד ל ױ ע ־ ג ר ב ס ל ד נ  ם

 האגודה נוסדה בשנת 1966 ע׳יי חוג מוקירי
 שמה של בלה מנדלסברג־שילדקרויט ז״ל —
 ההיסטוריונית מלובלין, שנספתה בשואה. ה-
 חוג גם הוציא והפיץ את ספרה: ״מהקרים
 לתולדות יהודי לובלין״ בארץ ובחוץ-לארץ.
 •מטרת האגודה: ליצור קרן ע״ש המנוחה
 ולזכרה, אשר מפידותיה יחולקו סטיפנדיות
 לסטודנטים, אשר יערכו מחקרים היסטוריים

 על מצב יהודי פולין ולובלין בפרט.

 מההכנסות של מכירת הספרים ומתרומות
 המשפחה וידידי המנוחה בארץ ובחוץ־לאדץ,
 נאספו —3000 דולר, אשר נמסרו לאוניבר-
 סיטה העברית בירושלים ולפי ההסכם, ש־
 נחתם אתה ביוני 1967, תחולק הרבית מ־
 הסכום הנ״ל, אחת לשנתיים, בין סטודנטים
 של האוניברסיטה כסטיפנדיד, בעד מחקר
 היסטורי על מצב יהודי פולין ולובלין בפרט.

 עד היום חולקו כנר 3 סטיפנדיות:
 לבת־שבע צ׳פלינסקי, חברת קיבוץ נען,
 בעד מחקרה על מצב היהודים עם הקמת
 פולין החדשה לאחר מלחמת העולם הראשונה.
 לאליהו שטרן, מקבוץ אלונים, בעד מחקרו

 על מצב יהודי דנציג בשנים 1930—1937.
 לאהרן וייס, בעד מחקרו על המשטרה ה-
 יהודית בגנרל־גובדנמנט ובשלזיה עילית ב־

 תקופת השואה.

 חלוקת הסטיפנדיה השלישית נתאפשרה
 הודות לתרומתו של ארגון יוצאי לובלין
 .בישראל. חלוקת הסטיפנדיות באוניברסיטת
 ירושלים נערכות בחודש אפריל, החודש בו
 נספתה המנוחה בלה מנדלסברג־שילדקרויט
 ז״ל, באולמות האוניברסיטה בירושלים בטקס
 רב־רושם, בהשתתפות פרופסורים, חברי ה-
 אגודה, אורחים רבים ביניהם מחוץ לארץ
 ולאחרונה גם בהשתתפות בא־כוח ארגון יוצא,י
 לובלין בישראל, יו״ר הארגון החי דוד
 שטוקפיש, אשר העריך בכשרון רב את אישיו-

 תה ומפעלה של •המנוחה.
 ב־31 ליולי 1969 נחתם הסכם דומה עם
 אוניברסיטת תל־אביב על חלוקת סטיפנדיות
 לסטודנטים אשר יערכו מחקרים לתולדות

 יהודי פולין וליובלין בפרט. עד היום נמסרו
 לאוניברסיטת תל-אביב —7000 ל״י, אשד
 מפירותיה תחולק בפעם הראשונה (ביום 3
 לאפריל 1971) סטיפנדיה לתלמיד מצטיין ב-

 מחקרו על הנושא הנ״ל.
 כפי שהודיעו מאוניברסיטת ירושלים, מכין
 אחד הסטודנטים מחקר היסטורי נרחב על
 יהודי לובלין בכדי לזכות בסטיפנדיה ש-
 תחולק בשנה הבאה. פעולות האגודה, הספר
 שהוצא ע״י מוקירי שמה של המנוחה, יסוד
 הסטיפנדיות באוניברסיטאות, נושאי המחקרים
 וחוקריהם, עוררו הדים חיוביים רבים, הבאים
 לידי ביטוי במכתבים לאגודה, ובעתונות

 בארץ ובחוץ לארץ (גם הלועזית).
 חברי ועד האגודה הם: פדופ׳ נחמן בלומנ־
 טל, ידיר! פרופ׳ נחמן קורן ומאיר שילד־
 קדויט — סגני־יו״ר! שמואל מנדלסברג,
מד — מזכיר! דב גריזולט!  גזבר; יעקב לי
 יוסף כספי! עו״ד ח. קוסובסקי־שחודs דוד

 שטוקפיש, יו״ר ארגון יוצאי לובלין.
 לאהד פניית האגודה לארגון יוצאי לובלין
 בישראל להצטרף לוועד האגודה לפעולה
 משותפת נרחבת, השתתף גם מזכיר הארגון

 מתתיהו הורן בישיבות ועד האגודה.
 שמואל מנדלסגרג

 רשימה פון נייע עולים,
 לובלינער משפחות,

 געקומענע אין ישראל אין
 די לעצטע צוויי יאר:

 (לויטן א״ב)

 אוריד (פרידמאן) סטעפאניא און איר זון
 עדמונד.

 אפעלבוים משה מיט זיין פרוי און 3 קינדער.
 בוקשטיין (קראסמאן) חוה מיטן מאן און

 קינדער.
 גיווערץ פייגע מיטן זון.

 גורפינקעל רפאל מיט זיין פרוי און צוויי
 קינדער.

 גורפינקעל ראמאן.
 געצמאףיאװארסקי קאראל מיט זיין פדוי

 און צוויי טעכטער.
 גלאסוויין לעוו מיט א פרוי און קינדער.

 גערשקאוויטש־ניסענבוים סטעפאניא.
.  גאלדבערג יהושע מיט זיין פתי

 דארפמאן חיים מיט זיין פרוי.
 ד״ר דארפמאן עווא.

 דרעווניאק (דארפמאן) מאריא.
 דאווידסאן אהרון.

 הערץ דב מיט זיין פרוי און קינדער.
 אדוו׳ הערץ לענקעוויטש מיט זיין פרוי

 און קינדער.
ואקסמאן חנה מיט די קינדער.  ו

 זינרייך יהודה מיט זיין פאמיליע.
 זיידעל מרדכי און פאמיליע.

 לעפלער עמקא.

 לאמפוס־לאור שמעון טיט זיין פרוי און
 קינד.

 לובעלסקי מיט זיין פאמיליע.
 מענדעלסאן מרדכי און פאמיליע.

 נאמבער־פשיטיק שרה.
 סלושני יהושע און פעלע (שטערנפינקעל)

 און טאכטער.
 פישלערמאן הערמאן און פרוי.

 ציגעלמאן משה און פרוי.
 קופערבערג יעקב.

 שטעכער (ווארמאן) פאניע מיטן מאן און
 קינדער.

 שאפירא.

 שוין דערשינען

רט״ טי לי ו רעחאבי ו א ו ו ע  ״איך ביו ג
 פון משה זאלצמאן

יטי אין פאריז.  סעקרעטאר פון דער לובלינער סאסי

 דער מחבר האט אין משך פון די 25 יאר פון זיין
 געפינען זיך אין ראטנפארבאנד, אדורכגעמאכט פארשי־
 דענע תפיסות, לאגעוץ, משפטים און געטראפן זיך מיט
 א סך פערזענלעכקייטן און אידעאליסטן — קרבנות, ווי
-ער אליין, פונעם סטאליניסטישן טעראר. דער דאזיקער
 ספר, דערשינען אין פארלאג ״ישראל־בוך״, לײענט זיך

 מיט א פארכאפטן אטעם און א סך שפאנונג.
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. . . ק י ר ו ר צ א ט 3 י ן - מי י ל ב ו ן ל  אי
לטװ־  אין לובלינער ױגנט-קלוב פונעם קו
 געזעלשאפטלעבן פארבאנד פון יידן אין
 פוילן איז דעם 28־טן דעצעמבער 1967 פארי

 לובלין — אונדזער שטאט
 גיב אן דעס נאמען און פארנאמען פו-
 נעם פארזיצער פון נאציאנאלן שטאט־ראט

 אין לובלין.
 — מיעטשיסלאוו מארטין.

ס האט פארן קריג זין געפונען אין א  מ
ס איז איצט פארנומען א  דער געביידע מ

 דורבן ״אלטשטאטישן״ קינא ז
 — דער ״דישער טעאטער, און פון יאר

 1933 — א קינא.

 וועלכער קיניג האט געגעבן לובלין די
 רעכט פון א שטאט און אין וועלכן יארז

ו לאקיעטעק — אין יאר  — וולאדיסלאו
 1ן13.

אס האבן די דייטשן געפייעדט ו  פאר ו
 אין 1942 דעם 600־טן יובל פון לובלין ן

 — נאכן אנפאל פון די טאטערן און די
 גרויסע שריפה אין לובלין אין יאר 1341,
״ אויפגעבויט גע* נדאסנ  איז די שטאט פו
 ווארן. דער מלן קאזשימיעזש דער גרויסער
 האט פארקויפט דעם וואיט־אמט פון דער
 שטאט צו א דייטש. וואיט איז געווארן
ק וועמען די  פראנטשקא פון מ״נץ, א דאנ
 שטאט איז שנעל אויפגעבויט געווארן פון
 די חורבות. דעמאלט זענען אנטשטאנען די
 ערשטע געמויערטע הייזער, דער קראקע־

 ווער טויער.

 אין וועלהן חודש ווערט געפייערט יעדעס
 יאר די ״לובלינער טעג״ו

 — אין יוני.

 מיט וועלפע אויסלענדישע שטעט אד*
t (״צװילינג-שטעט״) בעט לובלין 

 — ברעסט, לוצק, דעברעטשין׳ מאדענא.

 וויפיל איינוווינער ציילט איצט לובלין ו
.230,000 — 

ס (לפחות) 7 לובלינער שטאט- י  רעכן או
 טיילן.

 — מיטלשטאט, קאלינאוושטשיזנע, טא־
 טארי, בראנאוויץ, פאניגוואדע, מיידאנעק,
 קאשמינעק, דורי, אלטשטאט, טשווארטעק,
, טשעכיוו. ו  פאדזאמטשע, ווענגלין, ווארטקאו

 גיב אן דעם נאמען פון א געזעלשאפט-
ואט דער-  לעך־ליטערארישער צײטשריפט ו
 שיינט אין לובלין און דעם נאמען פון

 הויפטירעדאקטאר.

.  — ״קאמעגא״ן מ. א. יאווארסקי

ט די שטענדיקע אויסשטעלונג ס ״  ווי ה
אס געפינט זין אין מוזעום פון קראקע* ו  ו

 וועד טויער?

 — 700 יאריקע לובלינער שטח־אנט־
 וויקלונג.

יס שרייבער פון מיטלאל־  רעכן או
ואס האבן א שיכות מיט לובלין.  טער, ו

 — ביערנאט פון לובלין, קלאנאוויטש,
, רעי. וטקי או  קאכאנ

 וועלפער באקאנטער שר״בער און פאעט
 איז אומגעקומען אין 1939 אונטער די חור-

ט ו ס א  בות פון דער פ
 — יוזעף טשעכאוויטש.

 באשרייב גענוי דע0 הערב פון לובלין.
 — אויפן רויטן פאן א גוין ביימל און

 א ווייס ציגעלע אנגעשפארט דערויף.

 וויפיל יידישע בתי-עלמין זענען דא אין
״ זיך ז  לובלין און ווו געפינען ז

 — צוויי. דער אלטער — אויף דער קא־
;(  לינאוושטשיזנע (14־טן — 19־טן י. ה.
 דער נייער — אויף דער אוניצלןע (19־טן—

 20־טן י. ה.).

 וויפיל יידן האבן געוווינט אין לובלין
ו ג  פארן קרי

 — 46,000 נפשות.

 ווער האט פארגומען לובלין נאכן דריטן
 צעטיילן פוילן!
 — עסטרייך.

יס אלע איצטיקע הויכשולן אין  רעכן או
 לובלין.

י מעדיצינישע אקאדעמיע, הויפע ד — 
 אגראר־שול, הױכע אינזשיניערן־שול׳ אוני*
 ווערסיטעט א. נ. מאריא קיורי־סקלאדאוו־

, דער קאטוילישער אוניווערסיטעט. א ק  ט

 ווען איז געשאפן געווארן דער זאקסישער
 גארטן ו

ן יאר 1837 (אינזש. ביעטשינסקי). י א — 

 וויפיל מענטשן זענען אומגעקומען אין
t טויטן־לאגער מײדאנעק 

 — אנדערהאלבן מיליאן.

 די יערלעכע אזכרה

מט פאר מיטוואך, 25.11.70, 7.30 אוונט,  קו

 אין ״בית העמלין״ איו תל־אביב, רח׳

 וו״צמאן 30. דער זאל איז אפן פון 6 אוונט.

 פרטים זע אויף ז׳ 28.

ואס פאר אן אויפשריפט איז פאראן  ו
 אויפן מאנומענט לזבד די אומגעקומענע

 לובלינער ״דן אויף דער סאוויצקי־גאס ו
ן מיינע י  — ״אין יעדן ביסל אש זין א

 נאענטע.״

 אין לובלינער מוזעים האט זין לעצטנס
 אפגעפונען א בילד געמאלו דורן מאטעיקא.

לדו ס בי א ואס שטעלט פאר ד  ו
דאס ברענגען ״דן קיין פוילן.״ /  — ׳

-  גיב אן דעם נאמען פון א לובלינער ״די
 שן מאלער, וועלכער איז אומגעקומען אין
 אוישוויץ. די אויסשטעלונג פון זייגע ביל־
 דער האבן מיר געזען מיט א יאר צורידן

 אין קלוב.
 — אפרים מאנדלבויט.

 גיב אן די דאטע פון דער ליקווידאציע
 פון לובלינער געטא.

 — דעם 9יטן נאוועמבער 1942.

 גיב אן דעם נאמען פונעם אייגענטימער
 פון דער ערשטער לובלינער דרוקעויי און

.  די דאטע פון איר אנטשט״ן
 — יוסף בןייעקב (1547).

 ווו געפינט זין דער אנדענק־שטיין פון
 דער ״לובלינער אוניע״ן

 — אויפן ליטעווסקי פלאץ.

ס עטלעכע יידישע ליטעראטן י  רעבן או
t ואס האבן א שיפות צו לובלין  ו

 — פראנטשיסקא ארנשטיין, אננא לאנג־
ל פריד. ו  פוס, שרה נאמבערג־פשיטיק, פ״ו

ואס איז די טעמע פון בארטקיעוויטשעס  ו
 בילדער ו

 — די לובלינער אלט־שטאט, ספעציעל
 דער פארמלחמהדיקער יידישער שטאט־

 קווארטאל.

ס יאר און חודש פון שאפן א  גיב אן ד
ס לובלינער געטא. א  ד

 — 24־טער מערץ 1941.

ס קינדער׳ א  וועמענס נאמען טראגט ד
! ס א  הויז אויף דער שעראקע ג

. ק א ש ט ו א  — דעם נאמען פון יאנוש ק

 וואסערע ט״כן פליסן דורך לובלין!
 — ביסטזשיצע, טשעפוווקע, טשערני־

 עיוווקע.

 וואסערע אינסטיטוציעס געפינען זין אין
 שלאס (״זאמעק״) ז

ס וואיעוואדישע קולטור־הויז״ לו• א  — ד
 בלינער מוזעום.

: ק ו ר  איבערגעגעבן צום ד
 יעקב גורפינקעל
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 געקומען אן אװנט פון פראגן און ענט׳
 פערס װעגן לובלין.

 מיר ברעמען װ״טער א גרעסעוע צאל

ס וועלן א  פון די שאלות און תשובות, מ
. מח- . . ן ו ופן אינטערעס א יסו  אוודאי ארו

 שבות ביי אונדזערע לייענער.



ל א ר ש י ן ב י ל ב ו א י ל צ ו ת א י ר ג ו ן י ו ל ו ע פ  מ
הו הורן / מזכיר ארגון יוצאי לובלין בישראל  מתתי

ם, ת האזכרה השנתית אנו מסכמי א ר ק  ל
 בקצרה כמה פעולות של הועד.

 אזכרה שנתית

 באזכרה שנערכה ביום 26.11.69, באולם
 ״בית המלין״ בת״א/ היתה השתתפות
 רבתי וזה מצביע על התעוררות מה של
 בני עירנו הבאים לאמירת ״קדיש״ בצי-
 בור לזכר הנשמות הטהורות של יקירנו.
 אזכרה זו היתה מרשימה. הנואם המרכזי
 היה הרב ידידיה פרנקל, אשר השאיר
 רושם רב על הקהל. הופיעו, בין היתר,
 תלמידי בית הספר ״דרורי׳ מחיפה ותל-
 מידי בית ספר רמת־השרון עם מוריהם
ק אמר מ א  בחזיון ובפרקי קריאה. החזן ס

 ״אל מלא רחמים״.

 חידוש קשרים עם בני עירנו

 בתפוצות:

 בארצות הברית
ם זה הגענו לכמה הישגים נכבדים,  בתחו
 אולם לא חסרו מחדלים וכשלונות. אחרי
 פניות מרובות אל בני עירנו בארצות*
 הברית לא מצאנו אוזן קשבת. יוצא דופן
 היה ידידנו מר ישראל אייזנברג, בנו של
 ר׳ משה׳לה אייזנברג ז״ל מלוסיאנג׳לס.
 בעיר זו מתגוררות לפחות עשרים משפ-
 חות מבני עירנו והודות למר א״זנברג,
מת שם מדי שנה אזכרה לקדושי י  מתקי

 לובלין.

 הוא הצליח אף להשיג תרומות נכב-
 דות לאירגוננו — למען קליטת עולים ולעז-
 רה הדדית. בעיקר השפיע על ידידנו הנד-
 בן יוליוס גולדמן להושיט עזרתו לאירגון.

 צרפת
 בצרפת קיימים שלושה אירגונים לוב-
 לינאים. הצלחנו לקשור קשר אמיץ רק
 עם אירגון אחד — בראשותו של אלתר
 זוברמן, שמואל שפירא וגב׳ גיטלה שילד־
 קרויט־אדלשטיין. ניהלנו חליפת מכתבים
 ערה. הוועד הצרפתי הרים תרומה לעזרת
 עולים חדשים. שני האירגמים האחרים,
ניסטית והשני הנקרא  אחד בהשפעה קומו
 ״ותיקים״, לא נענו לפניותנו לשיתוף

 פעולה.

 באנגליה, בלגיה, גרמניה ושאר
ה מתגוררים לובלינאים פ ו ר י ת א ו צ ר  א
ם נעשים במסגרת אי- ת  בודדים ומגעים א

 שית ומשפחתית בלבד.
 בארגנטינה

ימים שני אירגונים לובלינאים שלא  קי
 מצאו לנכון לקשור אתנו קשרים.

סטרליה  או
 בסידני קיים אירגון לובלינאים. נודע
 על קיום אזכרה שנתית בלבד. עם האירגון

 הזה הצלחנו ליצור קשר בזמן ביקורה
 של משפחת צוקרמן.

 לא אמרנו נואש מהרצון להידוק היח-
 סים עם התפוצות ונמשין לעשות מאמ-

 צים מירביים בכיוון זה.

״ל  מפגשים עם בני עירנו מחו

 לפני כשלושה חודשים ביקר בארץ מר
 מנדל מילשטיין ורעייתו מסאן-פראנציסקו.
 קיימנו ישיבה מיוחדת בהשתתפות חברי
 הוועד בביתה של משפחת הורן. מר מיל-
 שטיין הבטיח חגיגית לקיים אתנו קשר

 הדוק.

 ב*28.8.70 קיימנו פגישה עם מר משה
 קורן (טשמקה) ורעיתו בקפה ״רובל״.
 בפגישה זו הבטיח מר קורן להרים תרומה
ת יסוד לבית לובלין — מחוץ ל- מ ק ה  ל

 תרומות אשר הוא הבטיח בעבר.

 ב־25.8.70 נערכה פגישה של חברי הוועד
ם ברייטר ממונטרי- א  ונשותיהם עם מר ס
 אל — קאנדה, והגברות ציפורה שפייזמן
 ודורה הס-צינמון מניו־יורק. בפגישה זו
 סוכם, שהם יגישו עזרתם לפעולות האיר-
 גוניות והכספיות של הוועד. כמו כן קיימנו
 ערב פרידה עם האורחים הנ״ל, שנערכה

 בביתו של מר צוקרמן.

 ב-21.9.70 נערכה פגישה בקפה ״הרלי״
ה ישראל ״ ה — ל ״ ו ח  בהשתתפות האורחים מ
 אייזנברג ויוליוס גולדמן. חברי הוועד מס-
 רו דו״ח על פעולות האירגון ועזרתם ב-
טת עולים. מר יוליוס גולדמן תרם  קלי

ם נכבד.  סכו

ת בית לובלין — מ ק  ה

 והמשך מפעל ההנצחה

ן  בישיבת הוועד, שנתקיימה בתארי
, הוח- בסקי  4.6.70, בביתו של אינג׳ לסקו
ת ״בית מ ק ה ת התוכנית ל  לט לחדש א
 לובלין״. הוטל על חבר הוועד/ עו״ד מ.
ת קשריו עם הגב׳ שינברון  פלדי לחדש א
ת הנוגעים בדבר,  בשווייץ ועם כל המוסדו
ן הקציב הוועד 500 לירות לכיסוי  ולשה י

 ההוצאות.

 נבחרה ועדה מיוחדת, בהרכב הבא: משה
 קורן, משה זלצמן, שמואל מנדלסברג, יוסף
, אינג׳ רוזנבוים, י בסק  רחמן, אינג׳ א. לסקו
 האדריכל שריפט, ועו״ד מ. פלדי — לשם
. בישי-  עיבוד וגיבוש תוכנית הבית ואחזקתו
 בה הראשונה של הועדה, שהתקיימה ב*
 27.10.70 בתל־אביב, בהשתתפות מזכיר האר־
ת חשובות.  גון מ. הורן, נתקבלו כמה החלטו
ת  כמו כן הוחלט להביא עפר מקברו
ם מצבת זכרון להקי  הקדושים בלובלין ו
 לקדושי לובלין באחד מבתי הקברות,

 בסביבות תל-אביב.

 חגיגות יום העצמאות

ל החוגגים ה  משנה לשנה הולך וגדל ק
ת החגיגות ו א  במסגרת האירגון. התחלנ
ם וה-  באולם קטן ומפעם לפעם ההסדרי
ם ימי  אווירה משתפרים והנשפים מתקי
 באולמות גדולים יותר. בשנה האחרונה
 קיימנו נשף באולם ״סביון" בו השתתפו
 כ־350 איש. נשפים אלו מאפשרים פגישות
 רעים עם בני עירנו הבאים ארצה לחוג
ת החג. למרות ההפסדים, שהיו כרוכים  א
 בעריכת הנשפים עד כה? יש לציין שהנשף

 האחרון לא נשא כל הפסד.

ד ס פת גמילת ח ת קו מ ק  ה

פת ם קו י ק ה  הוועד הנוכחי החליט ל
 גמילת חסד שתעניק עזרה והלוואות לעו-
 לים חדשים. ה״ה רייכנשטיין, הורן ועו״ד
ת הקופה. הוטל על מר ן ינהלו א  טמקי
ת ההון היסודי ל- ן לעבד תקנון. א  טמקי

 קופה זו הבטיח מר קורן משה.

 אימוץ ע״י בתי ספר

 פנינו להנהלת בית-ספר ברמת השרון,
 בבקשת אימוץ וקיבלנו תשובה חיובית;
ר קיימו פגישה ת ס  מר הורן וגב׳ ברוורמן א
 עם הכיתות הגבוהות של בית-הספר וב-
 הרצאה שנשאו הוסבר לתלמידים על
 משמעות העיר לובלין ומקומה בשמירת
 הגחלת היהודית. מר הורן מסר למורה
 עדנה ברק, שי: ספר על יהדות לובלין,

ת הווי היהודים דאז.  בו יכלו להכיר א

 מפגשים חברתיים

 קיימנו פגישה רבתי עם בני עירנו ב-
 ארץ ובחו״ל ועם עולים חדשים בהשתת-
 פות מר אייזנברג ישראל מלוס-אנג׳לס
ת עליה. יו״ר האירגון מר ק ל ח  ונציג מ
 שטוקפיש, נשא דבריו על קשר הדוק
 שיש ליצור עם העולים החדשים. המזכיר
 מר הורן הירצה על העזרה הרוחנית וה-

 חומרית שיש להושיט.
י ש  מר אייזנברג הבטיח לשמור על ק
 הדוק. נשמעו תלונות מעולים על קשיי
סחבת מצד המוסדות הרשמיים.  קליטה ו
ת ת העליה הבטיח לבדוק א ק ל ח  נציג מ

ת העוול.  התלונות ולתקן א

ט תעודתי (שקופיות) על לובלין ר  ס

 לאזכרה הקרובה הועד החליט להכין כ-
 150 שקופיות על העבר של לובלין היהודית

 וכליונה ע״י הרוצחים הנאציים.

 השנה יוקרנו השקופיות בתל־אביב ובש-
ת להקרנה ת יועברו לארצות אחרו  נים הגאו

 בערבי אזכרה.

 (המשך בעמי 16)
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ט ״ ק י ט ע ר ט ע ט ר ע ט ״ ר ב ע ג ס י ו ר פ 1 ן א א  א י
ש / פארזיצער פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל י פ ק א ט ד ש ו  ד

 דאס פארגאנגענע באריכט־יאר בנוגע
 דער טעטיקייט פון דעם אירגון ױצאי
 לובלין אין ישראל, וואט נעמט ארום די
׳ א ט ק  תקופה פון אקטאבער 1969 ביז א
 בער 1970, איז געשטאנען אונטערן צייכן
 פון א מער פלאנירטער און אויסגעבריי־
ן געביטן, הגם  טערטער ארבעט אויף א ס
 נישט אלע צילן זענען דערגרייכט געווארן.

 די יערלעכע אזכרה

 דער זאל פון ״בית העמליו" אין תל־
 אביב איז געווען צו קליין אויף אריינ־
 צונעמען די הונדערטער לובלינער יידן פון
 גאנצן לאנד, וועלכע זענען געקומען בא־
 ערן דעם אנדענק פון אונדזערע קדושים
 אין 27־סטן יארטאג נאך ז״ער אומקום.
 נאך דער דערעפענונגס־רעדע פון פארזיצער
 דוד שטאקפיש, אנצינדן די זעקס ליכט
 דורכן ה׳ ישעיהו הארװיץ־װ״סבראט און
 מספיד זיין די נפטר געווארענע לאנדס־
 לייט אין לעצטן יאר דורכן סעקרעטאר
 מתתיהו האדן — האט דער חזן י. סא־
 מעק אדורבגעפירט דעם רעליגיעז־טרא־
 דיציאנעלן טייל פון דער אזכרה: ״אל
 מלא רחמים״ און אן אנטשפרעכנדיק

 קאפיטל תהילים.

 אן איינדרוקספולע רעדע, אין עברית
 און אין יידיש וועגן לובלין, דער עיר
 ואם בישראל, האט געהאלטן הרב ידידיה
 פרענקעל. נאך אים זענען אויפגעטרעטן די
 קינדער פון די צוויי פאלקס־שולן אין
 חיפה (״דרור״) און רמת־השרון (״נוה
 רסקו״) מיט א פראגראם פון רעציטאציעס
 און דעקלאמאציעס, צוגעפאסט צום יז־
 כור־אוונט. לאמיר מיט דאנקבארקייט
 דערמאנען די נעמען פון די קינדערלעך
ואס האבן מיט זייער אויפטריט באר״־  ו
נט: פון חיפה — שלמה, ו  כערט דעם או
, יוסי, זאב, נאוה — אונטער  חנה, חסדי
 דער אנפירונג פון דער לערערין מרים
 פנחסי. פון רמת־השרון — שלומית, לילן,
 נורית, שמוליק, רביב, רמי — בראש מיט

 דער לערערין עדנה ברקי.

 אין צווייטן טייל פון אוונט האבן
 די פארזאמלטע אויסגעהערט א באריכט
 פון קאמיטעט־מיטגליד, זשורנאליסט עו-
 בדיה פעלד, וועגן זיינע באזוכן און צו־
 נויפטרעפן מיט לובלינער אין מאנטרעאל,
 טאראנטא, ניו־יארק און לאס־אנדזשעלעס.
 דער נייער עולה, סטודענט יעקב גור־
 פינקעל, וועלכער האט ביז זיין עולה זיין
 אין יאר 1969 אנגעפירט מיטן ״דישן
 יוגנט־קלוב אין לובלין, האט דערציילט
 וועגן דער היימשטאט און וועגן גירוש
 פוילן. פארענדיקט דעם אוונט האט דער
־ ס א  פרעזידױם־מיטגליד אינזש׳ אברהם ל

. וסקי  קאו

 דער טראדיציאנעלער באל

 אין ױם-העצמאות

 3S0 לובלעער און ניט־לובלינער האבן
 אין א יומטובדיקער שטימונג, פריילעכער
 אטמאספער און הייימישער געזעלשאפט
 געפייערט דעם 22־סטן ױם־העצמאות פון
 מדינת ישראל. היי־יאר איז גאר בא־
 דייטנדיק געווען דער אנטייל פון אויס־
 לענדישע געסט. דערעפנט דעם אוונט האט
 דער צוגעקליבענער ארקעסטער, אבער אן
 זאגן עטלעכע ווערטער — גייט עט פארט
סקי האט דער־ ו  נישט. אינזש׳ לאסקאו
 עפנט די פייערונג מיט א קורצער אפ-
 האנדלונג וועגן ױם־העצמאות און דער
 פארזיצער דוד שטאקפיש האט באגריסט
 די נ״ע עולים און די געסט פון אויס־
 לאנד: אהרון ניסענבוים און משה בוים
 — פון קאנאדע, גאלדשער הערי און
 דזשודי פון לאס־אנדזשעלעס׳ ה׳ האס־
 פויגעל פון ניו־יארק, יהושע און דארא
 צוקערמאן פון מעלבורן, אויסטראליע, ה׳
 אברהם עדעלשט״ן און משה זאלצמאן,
 גענעראל־סעקרעטאו פון דער לובלינער
 לאנדסמאנשאפט — פון פאריז און פאניע
 און פישל ראזענבוש פון בריסל, בעלגיע.
 אין נאמען פון אלע טוריסטן האט האר־
 ציק אפגעענטפערט פריינד אהרון ניסענ־

 בוים.

 ס׳איז געווען אן אונטערנעמונג מיט א
 מאראלישן און פינאנסיעלן דערפאלג.
ס א  דאס לעצטע איז אין א גרויסער מ
 צו פארדאנקען אונדזער בן־עיר, פריינד
 לוסטיגער, מיט-אייגנטימער פון זאל ״סב-
 יון״, וועלכער האט דערמעגלעכט, מיט א
 ספעציעלער פאר אונדז הנחה, אדורכצו-

 פירן דעם באל.

ט נייע עולים  צוזאמעגטרעף מי

 די דריטע, עפנטלעכע גרעסערע אונ-
 טערנעמונג אונדזערע אין פארגאנגענעם
 יאר איז געווען דער צוזאמענטרעף פון
 נייע עולים מיט לובלינער פון אויסלאנד
 און ותיקים אין לאנד. איבער 200 לאנדס־
 לייט זענען געקומען צו דעם צוזאמענ-
 טרעף. דוד שטאקפיש האט דערציילט
 וועגן די פראבלעמען פון העלפן אויפ-
 נעמען און איינארדענען די לובלינער מש-
 פחות, נייע עולים (וועגן דעם — זע
 ווייטער אין דעם באריכט, אינעם קא־
 פיטל עלייה־אויפנעם). פר״נד מתתיהו
 הארן האט דערציילט וועגן דער הילפס-
 ארבעט און דערנאד האבן אייניקע נ״ע
 עולים דערציילט וועגן זייערע דערגרייכונ-
 גען און ראנגלענישן ביים פארווארצלען
 זיך אין לאנד. אין דעם אינטערעסאנטן
יליקט:  מיינונג־אויסטויש האבן זיד באטי
 פעלא סלושני־שטערנפינקעל, עמקא לעפ־

 לער, פישלערמאן, שרה נאמבערג, ניסענ-
 האלץ און משה אפעלבוים.

 מיט א הארציקער רעדע איז ארויס-
 געטרעטן אונדזער חשובער גאטט און לי־
 בער בן עיר, ישראל אייזענבערג פון לאס-
 אנדזשעלעס, וואס האט זין געטיילט
, אי־  מיט זכרונות פון דער אלטער ה״ם
 בערגעגעבן אייניקע דערשיטערנדיקע פאק־
 טן פון דער חורבן־תקופה און אויך דער־
 ציילט וועגן די לובלינער אין לאס־אנ־
 דזשעלעס. זיין ארויסטריט האט איבער־
 געלאזט א שטארקן איינדרוק אויף אלע

 אנוועזנדיקע.

טה פון נייע עולים  קלי

 צו די 18 משפחות לובלינער וואס האבן
 עולה געווען פון פוילן אין יאר 1967/68,
 זענען אין יאר 1969/70 צוגעקומען נאך
 א 12 משפחות — פון פוילן, פאר. שטאטן
 איון פראנקרייך. יעטוועדע ווענדונג מצד
 די נייע עולים וועגן חילף, עצות, קאנ־
׳ אויפזוכן קרובים — איז געענט־  טאקטן
 פערט געווארן פאזיטיוו. פאר פסח האבן
 מיר פונאנדערגעשיקט ספעציעלע יומטוב־
ואס פאר  פעקלעך פאר די ניי־געקומענע ו
 ז״ איז עס געווען דער ערשטער יומטוב
 פון פרייהייט אין דער יידישער מדינה.
 מיר האבן אויך דערמעגלעכט אנטייל צו־
 נעמען די נ״ע עולים אינעם באל לכבוד
 דעם יום העצמאות. געזארגט פאר בא־
 שעפטיקונג, הגם אויף דעם געביט זענען
 יאד דא אייניקע פראבלעמען צום לייזן.
 ס׳איז ארויסגעשיקט געווארן א ספעציעלער
 בריוו צו א 30 אונטערצעמער, פאבריקאנ־
 טן, לובלינער יידן, מיט דער בקשה זיי
 זאלן דערמעגלעכן אויסגעפונען ארבעטס־
 פלעצער פאר אייניקע עולים אונדזערע.
 אויסער 3 אפרופן צום מטן, האבן די
 אנדערע עטלעכע צוואנציק געמאכט א

 שווייג.

 צוזאמענטרעפן מיט געסט

יסלאנד  פון או

 אין פארגאנגענעם יאר איז אונדז גע־
 לונגען צו טרעפן זיך כמעט מיט אלע
 לובלינער פון דער גרויסער וועלט וואס
 זענען געקומען באזוכן ישראל און געהאט
 אן אינטערעס מיט אונדז זיך צו זען.
 לאמיר איבערגעבן בקיצור די נעמען פון
 די פאר אונדז זייער חשובע און ליבע
 געסט, וועלכע דער קאמיטעט האט א•
 פיציעל און נישט־אפיציעל אויפגענומען

 אויף פארשידענע צוזאמענטרעפן.
 וועגן די באזוכן פון לובלינער אין יום
 העצמאות האבן מיר שוין איבערגעגעבן
״ זענען באגריסט געווארן  פריער — און ז
 אויפן באל גופא. דערנאך האבן מיר זיך
 געטראפן מיט אונדזער איבערגעגעבענעם
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 פר״נד פון סאן־פראנציסקא, מ ענד על ע
 מילשטיין און זיין פרוי אויף א קבלת־
 פנים אין דער וווינונג פון דער משפחה
. דעם 28־סטן אויגוסט ה.י. האבן ן  האי
 מיד איינגעארדענט א קבלת־פנים פארן
 נדבן משה קארן (טאשעמקא) און זיין
 פדוי ליובא פון דייטשלאנד, אויף וועל־
 בער ס׳איז אויך בייוועזנד געווען פריינד
 צינאמאן פון ניו־יאוק. אויף דעם אינ־
 טימען צוזאמענטרעף האבן דער רוב אנ־
 וועזנדיקע זיך געטיילט מיט מיינונגען
 ריעגן דעד ארבעט פון קאמיטיעט און

 דעם פראיעקטירטן בית לובלין.
 מיט 2 מאכן שפעטער האבן מיר זין
 געטראפן מיטן וויצע־פרעזידענט פון דעד
 לובלינער ארגאניזאציע אין מאנטרעאל, ה׳
 טעם ברייטער, מיט די פרוייען צפורה
 שפייזמאן־טענענבוים און דארא האס־
 צינאמאן פון ניו־יארק. ווי דעד שטייגער
 אויף אזעלכע צוזאמענטרעפן — אן אינ־
 טערעסאנטער מיינונגס־אויסטויש און פאר־
 שלאגן וועגן קאאפעראציע צווישן די
 לובלינער לאנדסמאנשאפטן אין דעך וועלט.
 אייניקע פון די געסט האבן מיר אויך
 געזעגנט צו זייער צוריק פארן פון ישראל
ם: אין דער וווינונג פון דער פא־ י  א הי
 מיליע ליבערמאן אין פתח־תקוה — דעם
 חבר סעם ברייטער; אין דער וווינונג
 פון דער פאמיליע צוקערמאן אין תל־
 אביב — די פדוי טענענבוים־שפייזמאן. ביי
 דער געלעגנהייט האבן מיר איבערגעגעבן
 איר קוזינע פון ישראל, דעד פדוי מלכה
 ציטרין, ניט קיין לובלינערין, וועלפע פארט
 קיין ניו־יארק, די אויפגאבע און מאנדאט
 צו שטעלן זיך אין פארבינדונג מיט די
 לובלינער אין דער גרעסטער אמעריקאנער
 שטאט — א זאך וואט דער לובלינער
 קאמיטעט אין ישראל האט, ליידער, נישט

 ׳מצליח געווען.

 ימיט א באזונדערער פרייד דערמאנען
 מיר דעם קבלת־פנים פאר די צוויי געסט
 פון לאס־אנזשעלעס, די ה״ה יוליוס גאלד־
 מאן מיט זיין פרוי מערי און ישראל
 אייזענבערג. נאך א ריי באגריסונגען פון
 ד. שטאקפיש, מאיר שילדקרויט, יוסף
, עובדיה פעלד, י ק ס ו ו א ק ס א  גאלדרינג, א. ל
 לאה קוריס, אדור. מ. פלדי און מ.
 האדן — האבן גענומען א ווארט י.

 א״זענבערג און י. גאלדמאן.

יסלאנד ן מיט או ט ק א ט נ א  ק

 צענדליקער בריוו זענען אין לעצטן יאר
 געשיקט געווארן צו אונדזערע שוועסטער־
 ארגאניזאציעס אין דער וועלט. א טייל
 פון זיי זענען, ליידער, געבליבן אן אן
 ענטפער, אויף אנדערע ווידער האבן מיד
 באקומען ווארעמע אפרופו, געלט־שטיצע
 און א גרייטקייט מיטצוארבעטן. לאמיר
 דערמאנען צום גוטן די לובלינער אר־
 גאניזאציעס אין קאנאדע (מאנטרעאל און
, אין לאס־אנזשעלעס, אין פא-  טאראנטא)
i— ריז און אויסטראליע. פון יחידים 
 מענדל מילשטיין פון סאן־פראנציסקא,
 לאזער גאלדבוים פון סאן־פאולא, בראזיל,

 קאפל מיזריצקי פון ב. איירעס, ארגענ־
 טינע •, אייזיק ראזענבוש פון בריסל און
 ד״ר מ. ליכטפעלד פון קארניאן — בעל־

 גי ע.
 ביז איצט איז נאן אלץ נישט געלונ־
 גען ״איינצוברעכן״ די צוויי לובלינער
 ארגאניזאציעס אין ארגענטינע און אין
 ניו־יארק, ווי אויך די עטלעבע לובלי־
 נער אין לאנדאן וואס באוויליקן נישט
 אפילו ענטפערן אויף אונדז׳ערס א בריוו.
 וועגן די קאנטאקטן מיט אונדזערע
 לאנדסלייט אין דער וועלט וועט דער
ין האבן א בילד פון די  לייענער אי
 אפרופן און באריבטן פון אונדזערע בני
 עיר אין די תפוצות, וועלפע מיר פאר־

 עפנטלעכן אין דער אויסגאבע.

 בימ לובלין

 ניט אויסגעשלאסן, אז דער פראיעקט
 בית לובלין וועט אין דער נאענטסטער
ן פון ל מ  צייט ארויפגיין אויפן דרך ה
 רעאליזירונג. מיט א האלב יאר צוריק
 איז אויף דער זיצונג פון קאמיטעט אי־
 בערגעגעבן געווארן דעם אדוו׳ מנחם פלדי
 דער מאנדאט און געהעריקן בודזשעט וויי־
 טער אנצוגיין מיט דער ארבעט פאר
 אויפשטעלן אין תל־אביב א הויז־טאנו־
 מענט צו פאראייביקן אונדזער אלטע
 היים — דעם בית לובלין. עס זענען
 צוריק אנגעקנופט געווארן קאנטאקטן מיט
 די אנטשפרעכנדיקע פערזאנ׳ען און אינס־
 טיטוציעס וועגן באקומען באדן פארן
 הויז, פאראן א צוזאג פון צוויי לובלי־
 נער נדבנים — ה׳ משה קארן און אדוו׳
 חײם־יהושע ראזענבערג — צו געבן בא־
 ד״טנדיקע באשטייערונגען פאר דעם צוועק.
 ס׳איז אויך געמאכט געווארן אייניקע
 ווענדונגען אין לאנד און אין אויסלאנד
 צו לובלינער ״דן מיט מעגלעכקייטן —

 און מיר ווארטן אויף אן ענטפער.

 א ספעציעלער קאמיטיעט פון די ה״ה
 משה קארן, משה זאלצמאן, שמואל מאנ־
 דעלסבערג, ארכיטעקט שריפט, אינזש׳ א.
, יוסף ראכמאן און אדוו׳ מ. סקי ו  לאסקאו
 פלדי איז באאויפטראגט געווארן צוצוגרייטן
 א פלאן און קאלקולאציע פאר אויפשטעלן
יסהאלטן דאס הויז. די ערשטע זי*  און או
 צונג פון דעם קאמיטעט איז פארגעקומען
 דעם 27־טן אקטאבער ה. י. אין ״היל־
 טאן״־האטעל אין תל־אביב, אין דעם צי*

 מער פון דער פאמיליע קארן.

 פינאנסן

 מיד קאנען יין נישט באקלאגן אויף
ס איז אין א  א ליידיקער קאסע און ד
-  דער ערשטער ר״ צו פארדאנקען א ו י ס
ד, באזונדערס די איבערגעגעבענע  ל א נ
 פריינד משה קארן און זיין פדוי, יואל
 גאלדמאן און זיין פרוי, ישראל אייזענ־•
 בערג. אויך יחידים־שפענדער גיבן זייערע
 באשיידענע, נאר אין אונדזערע אויגן
 זייער ווערטפולע באשטייערונגען. היי־יאר
 איז אונדז געלונגען ענדלעך צו אנגאזשירן

 אן אינקאסענט און פון די לובלינער
 וועלכע ער באווייזט צו באזוכן, האט נאך
 קיינער נישט אפגעזאגט צו געבן זיין מיט־
 גלידס־אפצאל. דאקעגן די צו וועלכע דער
 אינקאסענט דערגרייכט נישט, וואלט גע־
 ווען א יושר זיי זאלן אל״ן צושיקן די
 12 ל״י יערלעכן אפצאל און 5 ל״י פאר

 דער אויסגאבע.
 מיד פארעפנטלעכן איצט דעם קאסע־
 באריכט פאר די דריי יאר (68*1966) און
 פארן לעצטן יאר (70־1969), פון וועלכע
 איר וועט האבן א קלאר בילד פון אונ־
 דזערע לייסטונגען און צושטאנד פון דער

 קאסע.

 דאקומענטארע ליכט-בילדער

 וועגן לובלין

 צו דער נאענסטער אזכרה איז צוגעגרייט
 געווארן א דאקומענטארער פילם פון א 150
 ליכט־בילדער (״סלײטס״) װעגן דער עיר

 ואם בישראל — לובלין.

 לאנדסמאנשאפטן פאראינטערעסירטע צו
 ווייזן דעם פילם אויף יזכוריאוונטן, ווערן
 געבעטן צו ווענדן זין צום קאמיטעט אין

 ישראל.

אס איז געבליבן ו  ו

?  צו טאן

ואס גיט נאך  טראץ דעם באריכט ו
 נישט איבער אלע אויפטוען פונעם קא־
 מיטעט, האלטן מיר, אז אייניקע אויפ-
 גאבן און שליחותן זענען נישט געלונגען צו
 דערפילן. מיר מיינען קודם כל — אן
ע ווו א לובלינער ס א  אייגענע גמילות־חסד ק
 נויטבאדערפטיקער ייד, ספעציעל א נייער
 עולה, זאל האבן די מעגלעכקייט צו
 באקומען אן אנפראנצענטיקע הלוואה און
 נישט דארפן אוועקצאלן אין פריוואטע
 בענק גאר הויכע פראצענטער. מיר ווילן
 גלויבן, אז אין די נאענטסטע צייט וועט
 דעם חבר יצחק רייכענשטיין געלונגען
ע און מיר אלע ס א  אויפצושטעלן אזא ק

 וועלן אים דארפן ארויסווייזן הילף.

וואלט נישט געשאט צו שאפן ביים  ס׳
 קאמיטעט א ספעציעלן סטיפענדיע־פאנד
 פאר פעיקע און שילער פון אומפאר־
 מענלעכע לובלינער עלטערן. אמת, דער
 קאמיטעט איז פארבונדן מיט דעם סטי־
 פענדיע־פאנד אויפן נאמען פון בעלא מאנ־
 דעלסבערג־שילדקרויט ז״ל און א.נ. פון
ר  ד״ר אברהם קערשמאן ז״ל — אבער מי
ן שום שליטה צו בא׳ ״  האבן נישט ק
 שטימען וועד עס זאל געניסן פון די

 סטיפענדיעס.

״ דער מיינונג, אז א  מיר זענען ב
 ספעציעלער פרויען־קאמיטעט װאלט זין
 באדארפט פארנעמען מיט די משפחות פון
 די נייע עולים און מיט די א. ג. סא־
 ציאלע פאלן צווישן לובלינער. אדרבה,
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ל ממאי 1966 עד 31 בדצמבר 1969 א ר ש > ן ב י ל ב ו < ל א צ ו ן < ו ג ר > ל א < ש פ ס ח ב ״ ו  ד

ן פון מאי 1966 ביזן 31 דעצעמבער 1969 > ל ב ו < ל א צ ו ן < ו ג ר י ן א ו ט פ כ » ר א ב ־ ע ס א  ק

 הוצאות הכנפות (בלירות ישראליות — אין ישראלדייקע לידות)

ת 1967, 1968, 1969 ו ת בשנ ו א מ צ ע  נשף ליום ה
ת אין 1967, 1968, 1969 8,159 ו א מ צ ע ד דעם יום ה ו ב כ ל ל א  ב

ת ב־1967, 1968, 1969 י ת נ ש כרה ה  האז
 יערלעכע אזכרה אין 1967, 1968, 1969 3,265

נט 75 ו טערארישער או ב •ספרותי • לי ר  ע
ת מהו״ל ובארץ מו  תרו

ד 9,840 נ א ן ל י ן א ד אי סלאנ י גען פון או נ יערו  באשטי
ר ב ח ־ י מ  ד

דס־אפצאל 1,387 טגלי  מי
ק נ ב בית מ רי  יתרה ו

ק 316 נ א ן ב ט פו נ ע צ א ד  •סאלדא און פ
ת ו ע ר פ ת מ ר ז ח  ה

ואנסן 3,267 מגעקערטע או  או
ת ואו ת הלו ר ז ח  ה

ואות 1,500 ע הלו נ ע ב ע ג ע ג פ  א
ת ו נ  שו

a ס נ ד י ש ר א  פ

נפטן קו נ י ת • צוזאמען אי ו ס נ כ  27,813 ס״ה ה

תרה ל־1.1.1970.  י
א צום 1.1.1970 ד ל א  2,723 ס

ת 1967, 1968, 1969 ו נ ש ת ב  נשף ליום העצמאו
ת אין 1967, 1968, 1969 8,824 ד דעם יום העצמאו ו ב כ  באל ל

ת ב־1967, 1968, 1969 י ת נ ש  האזכרה ה
 יערלעכע אזכרה אין 1967, 1968, 1969 1,929

תי ב־1968 ב ספרו ר  ע
ונט אין 1968 240  ליטערארישער או

נצרכים ם לעולים חדשים ו י ק נ ע  מ
קע 5,595 יטבאדערפטי ו ר נייע עולים און נ א  שטיצע פ

ר ב ח ־ י מ ת גביה ד צאו  הו
ד־אפצאל 415 ן מיטגלי נקאסע פו יסגאבן פאר אי  או
אר י 100 ק הדו  בנ

ו י רד ם ו י נ ת לעתו דעו  מו
ע און ראדיא 286 ס ע ר ר פ ע גען אין ד נ  מעלדו

ת ע״ח  מפרעו
 אוואנסן (צום איפדעכענען) 2,758

xx 2 ) ת 0 ואו  הלו
ס 287 ע י ד נ ע פ י ט ת • ס ו ג  מל

 רכישת ספרים
כער 208 יפטע בי נגעקו י  אי

ן״ מס׳ 3 בלי ברת ״קול לו  חו
ער שטימע״ נומי 3 730 נ י בל סגאבע ״לו  או

יסגאבן 1,945 נע או י ת • אלגעמי ו י ת כלל  הוצאו
ן 130 לי ת עולי פו ו ד ח א ת  ה

יסגאבן ת • צוזאמען או  25,447 ס״ה הוצאו
ת פעו-  הננו מאשרים בזאת, שבדקנו א
 לות •הוועד בשטח הכספי והחברתי, ימ-
 צאני שהוועד פעיל, באופן משביע רצון,
 ומביא ברכה ועידוד לעולים חדשים יוצאי
 לובלין, ולהידוק הקשרים בין יוצאי לוב-

 לין לבין עצמם.
 כמו כן, אנו מוצאים לנכון להודות
 לתורמים העיקריים, י•וצאי לובלין, הא־

 דונים: קורן, זוברמן ואייזנברג, יעל תרו-
 מתם והתעניינותם באירגוננו.

ת פעי-  ולבסוף, אנו מציינים בסיפוק א
 לותם הרבגונית של חברי הוועד והי-ו״ר,

 השומרים על גחלת יוצאי עירנו.
 חברי ועדת־הביקורת:

 יהודה ז׳יטומירסקי. יוכבד פלומנקר־פר״ד.
 יצחק שטרן• תל-אביב, 11.8.70.

: גב׳ מרגה פרכט־ ו נ י  את הדו״ח הכספי הכ
ן לאור ואינג׳ אכרהם לפקובפקי.  מן, שמעו

ת: לאה קורים. ברו ז  הג
ט: פרוי מארי י רי עג ג  דעם בילאנם האבן צו
ן לאור אוו אינש. , שמעו  גא פראכטמאן

: לאה קדרים. ן רערי  לפקוכפקי. קאסי
, י.  רעוויזיאנס־קאמיסיע: י. זשיטאמירסקי

 פרייד, י. שטערן.

 זאלו זיד אפרופן עטלעכע פרויען און זיי
 וועלן האבן די פולסטע מאראלישיע, גע-
 זעלשאפטלעכע און פינאנסיעלע הילף מצד

 דעם קאמיטעט.
 און אחרון אחרון — איינשפאנען זיך
 צו דער ארבעט פארן בית לובלין וואט
 דארף ווערן א וויכטיקער ציל פאר אלע
יסנאם לובלינער ווו זיי געפינען  אן או

 זיד.

 ענדערונגען אין קאמיטעט

 לאמיר פארענדיקן אונדזער באריכט
 ,מיטן אינפארמירן װעגן צוזאמענשטעל פון
קע ענדערונגען. פון די י  קאמיטעט און א״נ
 ׳נייע חברים: שמעון לאור־לאנגפוס,
 יצחק רייכענשטיין און משה זאלצ-
 מאן. די פארטיילונג פון די אויפגאבן
 פאר יעדן באזונדער: דוד שטאקפיש —
הו האיץ — סעקרעטאר,  פארזיצער, מתתי
ס און שמעון לאור — פינאנסן, רי  לאה קו
י און ,משה ק ס ו ו א ק ס א  אינזש׳ אברהם ל
 וואסאנג — אונטערנעמונגען, דוד רובינ-
 שטיין — קעגנזייטיקע הילף, יצחק ריי-

 כענשטיין — הילפסיקאסע, אדוו׳ מנחם
 פלדי — בית לובלין, ד״ר אלחנן האר־
 וויץ, אדוו׳ טעמקין, עובדיה פעלד און

 משה זאלצמאן.

 רעוויזיאנס־קאמיסיע: יוכבד פלומענקער־
 פריד, יהודה זשיטאמירסקי און יצחק
 שטערן. רעדאקציע־קאלעגיע פון ״לובלינער
 שטימע״: ד״ר האראוויץ, שרה נאמבערג,

 עובדיה פעלד, דוד שטאקפיש.

 צו די עפנטלעכע אונטערנעמוגגען, ווי
 אזכרה, יערלעכער באל אדג״ל העלפן צו
 אין דער ארבעט די פרויען: טובה לאנ־
ר בראווערמאן, לאלא קאנאפקא, ת ס  גער, א

 זהבה ליכטענבערג און אנדערע.

 דער סעקרעטאריאט האט פארן לעצטן
 יאר ארויסגעשיקט צענדליקער בריוו אין

 לאנד און אין אויסלאנד.

 מיר וועלן מיט דער גרעסטער אויפ־
 מיערקזאמקייט זיך באציען צו אייערע
 אפרופו, ׳באמערקונגען, פארשלאגן און
 קריטיק בנוגע דעם באריכט און בכלל —
ק״ט פון קאמיטעט. ואס שייך דער טעטי  ו

 (פוף מעמי 13)

ת האירגון סדו  מו

 בחוברת ״קול לובלין״ מסי 3 פנינו
 לבני עירנו שיציעו הצעות להחלפת הוועד
ס או לצרף מועמדים חדשים למוס- י  הקי
 דות האירגון. כמו כן ביקשנו מחברינו
 להתנדב למשימות שונות. קיבלנו מספר
 הצעות ובישיבה שנתקיימה ב-18.12.69

: ט ל ח ו  ה
ת מספר חברי הוועד ולצרף  להגדיל א
 אליו עולים חדשים שלא מכבר עלו
ת פעולות ה׳  ארצה על מנת להמריץ א
 אירגון. באותו מעמד נבחר ועד חדש

:  בהרכב כדלקמן
 יו״ר: דוד שטוקפיש, מזכיר: מתתיהו
 הורן, גזברות: לאה קוריס ושמעון לאור,
י ומשה בסק  אירועים: אינג׳ אברהם לסקו

 ווסונג.
 שאר חברי הוועד: יוסף גולדרינג, ד״ר
 אלחנן הורוביץ, משה זלצמן, עובדיה פלד,

 עו״ד מנחם פלדי, יצחק רייכנשטיין.
רת: יוכבד פלומנקר, ז׳יטו־ קו  ועדת הבי

 מירסקי יהודה, שטרן יצחק.
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 לדכא און כ!ש!ה קארן

 משה קארן (טאשעמקא)
 מיט 3 יאר צוריק האבן מיר זיך
 געטראפן מיט אונדזער ב רעי ר, משה טא־
 שעמקא — איו נאד די ערשטע 15 מי־
 נוט געשפרעך האבן מיר דערפילט מיט
 וויפל סענטימענט, הארץ און געפיל דער
ד רעדט און טראכט וועגן  דאזיקער ״
 דער אלטער הייס, לובלין און וועגן אונ־

 דזערע לאנדסלייט אין מדינת ישראל.

 אן פאטעטישע רייד, אן באמבאסטישע
 דעקלאראציעס, האט פריינד ׳משה קארן
 פארזיכערט זיין הילף פארן ארגון יוצאי
 לובלין בישראל מיט א יערלעבער סרב־
 ווענץ פון 500 דאלאר. אומר ועושה. נאר
 א דאנק זיין ״איינשפריצונג״ האט דער
 קאמיטעט ״פונאנדעירגעפירט די הענט״
 און אנגעהויבן א נארמאלע טעטיק״ט ווי
 עט פאסט פאר אזא ארגאניזאציע ווי

 אונדזערע.
 ו ויען פריינד קארן האט זיך געפונען
 מיט אונדז אויף א זיצונג און פון ווארשע
ד אז  האט טעלעפאנירט א לובלינער ״
 ער נייטיקט זין אין הילף — האט ער.
 תיבף געגעבן 500 דאלאר פאר דעם צוועק;
 אז מ׳האט באנייט די ארבעט פארן ״׳בית
 לובלין״, האט משה קארן געניומען איויף
 זין אזא התחייבות, וואט אויב נאך צװײ
 לובלינער יידן וואלטן זיך פארפליכטעט
 מיט דעם זעלבן — וועט ״בית לובלין״

 ווערן א פאקט.

 יעידער לובלינער ייד, ווו• ער זאל זין
 נישט געפינען, אויב ער ווענדעט זין צו
 ליובא און משה קארן, טרעפט ער שטענ־
 דיק אן אויף אן אפעגע טיר, אפן הארץ

 און אפענע האנט.
* 

 משה קארן איז געבוירן געווארן אין
 יאר 1918 אין לובלין. געוו׳וינט איויף
 שעראצע גאס. געלערנט אין חדר. אין די
 יארן פון דער צווייטער וועלט־מלחמה זין
 געפינען אין רוטלאנד. אין יאר 1945
 קומט ער צוריק קיין לובלין און נאכן

ר ע ע ל ב ו  ל
ן מ<לו ד » 

ע מ ע ר א ו  ו
ר ע צ ר ע  ה

 אפזיין דארט עטלעכע חדשים׳ פארט ער
 אריבער קיין ד״טשלאנד, ווו ער פאר־
 נעמט זין מיט בויען — און מיט גרויט
 הצלחה. אין די לעצטע יארן בויט ער
 אויך אין תל־אביב און רימת־גן האטעלן.
 זיינע באשטייערונגען פארן מגבית איון
 פאר אנדערע ישראלדיקע אינסטיטוציעס
 גרייכן די סומען פון צענדליקער טויזנטער

 דאלארן.

 אן שום ספק, אז צו דער דאזיקער
 ברייטהארציקייט איז פאראן נאך א
 וויכטיקער גורם: זיין פרוי לובא, וועלכע
 שטאמט פון א שטעטל אין לובלינער גע־
 גנט. לובא און משה האבן חתונה געהאט
 אין רוסלאנד — און פון דעמאלט איז
 זי זיין טרייע לעבנס־באגלייטיערין. פרוי
 לובא איז טעטיק אין ״עליית נוער״ און

 אין וויצא אין דייטשלאנד.

 דאס פארפאלק קארן האט דריי זין:
 דער עלטסטער, שלמה, איז ארכיטעקט,
 חתונה געהאט און א טאטע פון צוויי
 קינדער. בונם (אויפן נאמען פון זיידן ר׳
 בונמל קאצקער ז״ל) שטודירט סאציא־
 לאגיע און דארף אין א יאר אדום בא־
 קומען דעם דאקטאראט. דיער יינגסטער,
 אפרים, לערנט אין תל־אביבער גימנאזיע
 ״תיכון חדש״ און היי־יאר מאכט ער די
 מאטורע. געווען א יאר צייט אין קיבוץ
 און האט בדעה צו שטודירן אין ירושלי־

 מער אוניווערסיטעט.

 <ואל גאלדמאן
 דער קאמיטעט פון דער לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל דריקט אויס
 זיין עפנטלעכן דאנק דעם בןיעיר און
 פריינד יואל (יוליוס) גאלדמאן און זיין
 פדוי מערי פון לאסיאנדזשעלעס פאר זיי־
 ער ווארעמער באציונג און באדייטנדיקע
 שפענדונגען (ביז איצט — 4 טויזנט דא־
 לאד) פאר די באדערפענישן פון די לוב־

 לינער אין ישראל.
 אין אייניקע ענגלישע צייטונגען אין

 יואל (ױליופ) גאלדמאן

 לאס־אנדזשעלעס זענען דערשינען א ריי
 נאטיצן און אפהאנדלונגען וועגן יוליוס
 גאלדמאן — און מיר ברענגען ב״ דער
 געלעגנהייט אויסצוגן פון דעם אפגעדרוקטן

 מאטעריאל:

 ״ױלױס גאלדמאן האט נאך דעו מל-
 חמה (1947) חתונה געהאט און אין יאר
 1952 אנגעקומען מיט זיין פרוי אין די
 פאר. שטאטן. פאר דעם האט ער גע־
 ענדיקט אין קאטאוויץ דעם מעטאלור־

 גישן אינסטיטוט.

 אין סאן־פערנאנדא, הינטער לאס־
 אנדזשעלעס, האט ער גענומען אין ארענ־
 דע א קליינע פארם פאר הינער־צוכט. ער
 האט ליב באקומען די דאזיקע ארבעט —
 און אין משן פון אנדערהאלבן צענדליק
 יאר זיך פארוואנדלט אין דעם גרעסטן
 אייער־פראדוצענט אין דער וועלט. אויף א
 שטח פון 205 אקער פעלד, ״פראדוצירן״

 3 מיליאן הינער ביי 2 מיליאן אייעד.

ן א ווארעם י  יוליוס גאלדמאן האט או
 יידיש הארץ. ער געהערט צום קאנסער•
 וואטיוון טעמפל אין לאס־אנדזשעלעס און
 שפענדעט א סך פאר ישראל. פארן ״מג-
 בית חירום״ אין דער זעקסיטאגיקער מל-
 חמה האט ער געגעבן 170 טויזנט דאלאר.
 ער האט אוין געשאנקען 25 טויזנט דא-
 לאד פאר דער עקספערימענטאלער אגרי־
 קולטור־סטאציע ביים װײצמאן־אינסטיטוט

 אין רחובות״.
* 

 ״יעדער איינעם איז באקאנט מעגן דעם
 גרויסן ביישטייער פון ה׳ יוליוס גאלדמאן
 פאר דער הינער־צוכט אין ישראל. אבער
 נישט אלע ווייס! וועגן זיין באדייטנדיקער
 הילף. פאר זיינע לאנדסלייט אין ישראל
 און זייער ארגאניזאציע, דער ארגון יוצאי

 לובלין.
 יוליוס גאלדמאן איז א טרייער יורש
 פון זיין פאטער ע״ה־ דער ציוניסטישער
 טוער און דאזאר פון דער יידישער קהילה

 אין לובלין פארן חורבן״.
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ע ד א נ א  ק

 מאנטרעאל, 22.9.70

! ט י י ל ס ד נ א יערע ל  טי

 אונדזער לאנדסמאן, פריינד טעם ברייטער
 האט איבערגעגעבן א הארציקן גרוס פון
ן א באריכט וועגן דער בריי־ י  אייך און או
 טער הילפס־ארבעט וואס איר פירט צווישן
 די ניי־געקומענע לובלינער. פארשטייט זיך,
 אז ער האט אונדז אויך איבערגיעגעבן, אז

 איר נייטיקט זיד אין געלט.
 צום באדויערן האט זין ערשט איצט אנ־
 געהויבן דער סעזאן פון געזעלשאפטלעכער

ע איז כמעט ליידיק. ס א  ארבעט און די ק
 מיר האבן באשלאסן צו שיקן אייך דער־
 ווייל 50 דאלאר און ויעלו ווייטער שיקן.
 !ביי דער געלעגנהייט אינפארמירן מיר
 אייך׳ אז זונטיק, דעם 11־טן ד. ח. איז
 פארגעקומען די אויפדעקונג פון דער מצבה

 אויפן קבר פון ח׳ לייבל לערער.
ר א  עס האבן גערעדט אין נאמען פון ״
 בעטער רינג״ — יצחק הערצמאן, אין נא־
 :מען פון דער לובליניער לאנדסמאנשאפט —
 אהרון ניסענבוים, אין נאמען פון ״׳בונד״ —
 י. פאלק. די ריעדנער האבן אנגעוויזן אויף
 די גרויסע פארדמסטן פון ח׳ לערער פאר
 דער ארביעטער־באוועגונג, ספעציעל אין לו-
 בלין און אז זיינע אויפטוען זעניען נישט ווי
 געהעריק אפגעשאצט געווארן דורך דער

 קאנאדישער סביבה.

 מיר גרייטן אויך צו א סימבאלישן קבר־
 אבות, ביים דענקמאל נאד דער אומגעקו־
לה אין לובלין, אויף  מענער יידישער קהי

 זונטיק, דיעם 4־טן אקטאבער ה. י.

 צום נייעם יאר תשל״א ווינטשן מיר אלע
 לובלינער מיט זייערע משפחות אין ישראל

ח י ר \ ב m ן ט ב י ר א  ב
ן ו  פ

ן ט ם א ש נ א מ 0 ד 3 א  ל
ם י ד י ח ! י ו  א

ן דעם גאנצן כלל ישראל בכל י  און או
ם שהם —  מקו

 א כתיבה וחתימה טובה און א גוט יאר
 פון שלום, געזונט, גליק און פרנסה בכבוד.

 א מאנומענט אין אנדענק פון אונדזער פאר־
 שניטענער יידישער קהילה מיט אירע 45
ד ווי א מצבה י ואס דינט אי  טויזנט יידן, ו
 נאך אונדזערע אומגעקומעניע משפחות, ווע־
 ׳מענס נעמען מיר האבן אויסגעקריצט אויף
 די שטיינער. מיר שטרעבן אנצובינדן א
ט מיט אונדזעריע לאנדסלייט און ק א ט נ א  ק
 לאנדסמאנשאפטן ווו נאר זיי געפינען זין.
 אין נאמיען פון דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט אין מאנטרעאל שיקן מיר איבער

 א טשעק אויף 75 דאלאר.
 50 דאלאר פאר דער גמילות־חסדים־

 קאסע;
 25 דאלאר פארן סטיפענדיע־פאנד א. נ.

 פון בעלא מאנדלסבערג־שילדקרויט.
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. לעצטנס איז מיר דווקא יא ׳עפעס . . 
 געלונגיען אויפצוטאן ביי די לובלינער סא־
ן צייט ד האב אויינגעלייגט א ס י  סיעטיס. א
 און ענערגיע זיי צוזאימענגיסן אין איין
 גאנצק״ט. צוזאמען וואלט מען יא געקיענט
ן פאזיטיווע זאכן. דערווייל  אויפטאן א ס
 איז מיר נאר געלונגען, אז מען זאל צוזא־
 מען פיייערן דעם יום־העצמאות פון מדינת
 ישראל און אויף דעם ױם־טוב האט מען
 טאקע געזאמלט 27 טויזנט פעזעס, דאס
 הייסט ביי די 70 דאלאר. דאס געלט איז
 באשטימט פאר דער אויסגאבע ״קול לו-
 בלין״ פון אירגון יוצאי לובלין. די וואך
 וועלן מיר באזארגן, אז דאס געלט זאל
 ווערן איבערגעשיקט מיט אן אפיציעלן
 בריוו. עס פעלט נאך איינצומאנען ׳עפעס,
 אבער מיר וועלן סיי ווי די וואך איבער־

 שיקן דעם סכום.

 אונדזער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין
 מאנטריעאל עקזיסטירט שוין איבער 30 יאר.
 געגרינדעט געווארן פון לובלינער, וועלכע
 האבן זיך געשטעלט די א״נציקע אויפגא״!
 בע: צו היעלפן לובלינער, יחידים און אינ-
 סטיטוציעס. מיר האבן די דאזיקע אויפ־

 גאבע ווירדיק אויסגעפירט.

 די, וועלכע זענען געקומען נאד דער
 לעצטער וועלט־מלחמה האבן צוזאמען מיט
 די פון פריער געקומענע, פארגעזעצט די
 ארבעט און זי אויסגעברייטערט לויט די
 ניי־געשאפענע באדינגונגען. מיר האבן גע־
 שטיצט און שטיצן אויך איצט, לויט אונ־
 דזערע מיעגלעכקייטן, לובלינער לאנדסלייט,
 ווו נאר מיר געפינען זיי און האבן פאר־
 אייביקט אונדזער שטאט דורך אויפשטעלן

 די לובלינער לאנדפמאנשאפפז אין מאננזרע־
 אל (קאנאדע). א טייל מיטגלידער, זיצן אין
 רער ערשטער ריי, פון ליכקם: צימער,

 צווייי,אפ, פיאמבערג־ציטרין, זימעלשטערן,
 פאפטאש, קאפלאן, יופי קאפלאן. שטייען

 פון לינ?פ: פוים, ?ארניפליט, הערצמאן,
 גארטענפערג, ניפענפויט, זימעלשטערן,

 פאפטשאזש, פלאמא, פרייטער.
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 געז. ״פאראייניקטע לוגלינער
 און אומגעגנט״

 (40 יאר געזעלשאפטלעכע און קולטורעלע
 טעטיקייט)

 אלתר זאבערמאן, פרעזידענט
 משה זאלצמאן, גענעראל-סעקרעטאו-

ואס איז  טיט 40 יאר צוריק, אין יאר ו
ב פון דעם ״ ה נ  טרויעריק באקאנט אלט א
 גרעסטן ווירטשאפטלעכן קריזיס אין דער
 מאדערנער געשיכטע, ווען ארבעטלאזיק״ט
 און הונגער האבן באהערשט די יידישע
 גאט, ווען הונדערטער און טויזנטער ״די־
 שע עמיגראנטן זענען אנגעקומען קיין פא-
 ריז און דא אויסגעשטאנען אלערל״ פאלי-
 צייאישע רדיפות, האבן א פאר יונגעלייט,
 עטלעבע ״גרינע", אפשטאמיקע פון דער
 עיר ואם בישראל — לובלין, באשלאסן
 נישט בלויז ווייטער אנצוהאלטן דעם קאנ־
ט מיט דער אלטער היימשטאט, נאר ק א  ט
 אויך צו שאפן דא אויפן ארט א זאמל־
 פונקט פאר אלע א״נגעוואנדערטע לובלי־
 נער, א געזעלשאפט פאר קעגנזייטיקע הילף

 פאר די א״נגעוואנדערטע לובלינער ״דן.

 פון יאר 1929 ביז ה״נט, אט אין דעם
ט אונדז אפ ל ״  היסטארישן מהלך וואס ט
 פון טאג זינט די פר״נד גאלדבוים און
 זאנדמאן האבן געל״גט דעם ערשטן גרונט*
 שטיין פון אונדזער געזעלשאפט, האט דאס
 יידישע פאלק איבערגעלעבט די גרעטטע קא־
 טאסטראפע אין זיין פיל טויזנט־יאריקער

 געשיכטע.
ן פון דער צוו״טער וועלט־  ביזן אויסברו
 מלחמה, האט די געזעלשאפט זיך געהאל־
ס א  טן אין די גרענעצן פון ״מוטואליזם״, װ
 האט זין אויסגעדריקט אין פארם פון מא־
 טעריעלע הילף פארן ״דישן שפיטאל אין
 לובלין, העלפן א״נארדענען נ״ע עמיגראנ־
 טן א.א.וו. נעמענדיק אין באטראכט די
 שווערע מאטעריעלע און מאראלישע לאגע
 פון ״דישן עמיגראנט אין די דר״טיקער
 יארו, איז די עצם־עקזיטטענץ פון די פאר־
 שיידענע לאנדטמאנשאפטן, און בתוכם די
 לובלינער לאנדטמאנשאפט, געווען פון אן
 ערשטראנגיקער נויטווענדיקייט. דא האט
 דער ״גרינער״ זיך געפילט ה״מיש און מער
 צוגעבונדן צו זיין אמאליקער אלטער היים.

 די צוו״טע וועלט־מלחמה האט איבער־
 געריסן אונדזער טעטיקייט אויף גאנצע פינף

 יא ר.
 דער צוו״טער עטאפ פון אונדזער טע־
ט הייבט זין אן אין יאר 1945, באלד ״ ק י  ט
 נאן דער באפר״ונג. אונדזערע אלטע לובלי־
 זאן, זאנדמאן, קאפע, דער אומפארגעסלע*
 כעד ל. עדעלשט״ן ז״ל און אנדערע, האבן
 פארקאטשעט די ארבל און זין געשטעלט
 די וויכטיקע אויפגאבע צוריק אויפצולעבן

 אונדזער לובלינער לאנדסמאנשאפט.
 א נ״ע כוואליע פון עמיגראנטן האט
״ פיל לובלי־  פארפל״צט פאריז, צווישן ז
 נער, איבערגעשראקענע, צעבראכענע און

 קראנקע, נאר וואט ארויס פון שוידעו-
ט פאר די נ״ע עמיגראנטן  לעכן גהינום. א
 האט אונדזער געזעלשאפט געהאלפן שאפן
״ זאלן קענען פארגעסן  א נ״ע סביבה ווי ז
״ אר״נ־  די שווערע איבערלעבענישן און ז
 געבן א געפיל פון זיכערקייט און געפינען
 נישט בלויז מאטעריעלע הילף, נאר חברי־

 שע באציונג און א ה״מיש ווינקל.

 די אנטשט״ינג פון מדינת ישראל אין
 יאר 1948 האט אריינגעבראכט א נ״עם
״ אונדזערע מיטגלידער. מיר זענען  ג״סט ב
 געשטעלט געווארן פאר נ״ע, גאר וויכטיקע

 אויפגאבן — הילף פאר מדינת ישראל.
 כדאי צו דערמאנען עטלעכע וויכטיקע
 אויפטוען: נאד לאנגע יארן פון מיפולער
 ארבעט פון זאמלען מאטעריאלן און דא*
 קומענטן, האבן מיר אין יאר 1952 אויף
 א ווירדיקן אופן געהאלפן פאראייביקן דעם
 זכרון פון אונדזער טראגיש אומגעקומענע
ן פון לובלין״  היימשטאט לובלין. ״דאס בו
 איז דער שענסטער מאנומענט, וועלכן מיר
 האבן אויפגעשטעלט פאר אונדזערע קדו-
 שים. מיט צוו״ יאר שפעטער איז מיט
 אונדזער מיטהילף אין ישראל דערשינען
 די העברעישע אויסגאבע פון ״שפר לובלין״.

ן  מיר האבן אין די זעלבע יארן אל״
ט מיט ק י ל ״ ט א  דורכגעפירט, אדער זין ב
 אנדערע געזעלשאפטן, ביים דורכפירן צענד׳
 ליקער ליטערארישע און מוזיקאלישע אװנ־
 טן• ״דישע שרייבער און קינסטלער האבן
 זין שטענדיק געפילט ה״מיש אין אונדזער
 סביבה. אונדזער בת־עיר אננא לאנגפוס
 האט מיט דער הילף פון אונדזער געזעל־
 שאפט געהאט די מעגלעכק״ט אויפצופירן
 איר ערשטע טעאטער־פיעסע אויף דער בי-
 גע פון ״אליאנר פראנסעז״. מיר האבן אוין
 מאטעריעל מיטגעהאלפן יידישע פעןימענ־
 טשן צו פארעפנטלעכן און צו פארשפרייטן
 ז״ערע ביכער. גלייכצ״טיק האט די הילף
 פאר עלטערע און קראנקע מיטגלידער גע-

 הערט צו אונדזער טאג־טעגלעכער ארבעט.

 א ספעציעלע באד״טונג פאר אונדזער
 געזעלשאפט האבן געהאט די לעצטע פינף
 יאר, פון 1964 ביז 1969. אונדזער הויפט־
 אויפגאבע, אפגעזען פון די טאג־טעגלעכע
 פליכטן לגבי די אייגענע מיטגלידער, איז די
ק״ט לטובת מדינת ישראל. מיט  טעטי
 שטאלץ דערמאנען מיר, אז צום 35־טן
 יובל איז אין דעם ביולעטין, וועלכן מיר
 האבן צו דער פ״ערונג ארויסגעגעבן, איז
 פארצ״כנט, אז אונדזערע מיטגלידער האבן
 געפלאנצט 1000 ב״מער אין יער הקדושים
 און געזאמלט פארן מגבית אנדערטהאלבן
 מיליאן פראנק, שוין אפגערעדט פון די 16
 מיליאן אלטע פראנק וואס מיר האבן גע-
 זאמלט אין יענע פיבערדיקע מאמענטן פון

 דער מלחמה פון זעקס טעג.

 מיר, לובלינער, זענען געווען פון די ער-
 שטע פיאנערן פון דער פאלקס-אקציע ל-

 טובת אונדזער מדינה.

 בשלימות האבן מיר איין שטענדיק אויס-
ואס גע־  געפירט די פארשיידענע אויפגאבן ו
 הערן צום טאג־טעגלעכן לעבן פון א ״די־

 שער פאלקס־געזעלשאפט. מיר האבן זין
 באטייליקט אין אלע שמחות פון אונדזערע
״ נישט פארלאזט ן ז י  לאנדסל״ט און או

 אין מאמענטן פון טרויער.

ביקט דעם אנ־ י אי ן פאו י  מיר האבן או
 דענק פון אונדזער בת־עיר אננא לאנגפוס
 דורן לאזן איבערזעצן אין ״דיש איר בון
 ״זאלץ און שוועבל". מיר האבן מיטגע-
 האלפן ביים דערש״נען און פארשפר״טן
 דאס הערלעכע בון פון אונדזער גן־עיר
קס פון לובלין״.  משה שולשט״ן ״ביים פנ
ן נישט פארגעסן די רעשט־ י  מיר האבן או
 לען לובלינער יידן, וואס זענען לעצטנס
״  עולה געווען פון פוילן קיין ישראל, און ז

 מאטעריעל מיטגעהאלפן.

 ס׳איז אוממעגלען אין א קורצן מאמר
ק״ט פון 40  אויסצורעפענען די פולע טעטי
ואס מיר  יאר עקזיסטענץ. אבער דאס ו
 האבן דא דערמאנט איז שוין א גענוגנדי־
 קער באווייז, אז מיר האבן בשלימות גע-
 טאן אן ארבעט לטובת דער יידישער גע*

 זעלשאפט און לטובת מדינת ישראל,
« 

 די יערלעבע פארזאמלונג ביי די
 ״קינדער פון לובלין״

 זונטיק, דעם 12־טן אפריל, האט אונ-
 דזער געזעלשאפט דורבגעפירט איר יערלע־
 כע אלגעמ״נע פארזאמלונג אונטערן פאר־
 זיץ פון פריינד לעאן דאנערשט״ן, וויצע-
 פארזיצער פון אונדזער געזעלשאפט. אין
 פרעזידיום זענען אלע מיטגלידער פון קא־
ין די פריינדין טעשקא, צו׳  מיטעט, ווי או

 ריקגעקומענע מיטגלידערין פון פוילן.
 דער פארזיצער באגריסט אלע אנװעזנ־
 דיקע און דערמאנט אין טרויער די, וועל־
 כע זענען אוועק דעם לעצטן יאר אין דער
ק״ט: ראזענבוים, דער זון פון אונ־ בי י  אי
 דזער מיטגליד אלבערט פינקעלשטיין, שייט־

 מאן, סימאן שעדלעצקי, לייבוש גאטליב.

 דער סעקרעטאר גאלדרינג באריכטעט, אז
 דאס לעצטע יאר איז געווען דער 40*יארי־
 קער יוביל״ פון דער געזעלשאפט. אין דא־

 מצבה אויפן ל!בר פוך לייבל לערער ז״ל
 אויפגעשטעלט אין מאכטרעאל, לואנאודע.
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 לובלינער מיטינג אין מעלבורן, אופטראליע. עפ
 שטייעו (פון ליכיקש אויף רעכטס): ב. תאל&עדין,
י מאן, וו.  דאכע צולוערמאן־זײפשטײן איו אי
 דעווים, פ. האפראד, פ. תרעבמאן. עש זיצן: וו.
 פינקעלשטיין, פ. שיפמאן, י. גיליגיך, ב. גאלד־

 •בראנד, י. לעוויט.

 זיקן יאר האבן מיר זין טאקע באמיט
-  דורכצופירן אונדזער סאציאלע און קולטו
 רעלע ארבעט: זאמלונג פאר די קינדער-
 קאלאניעס, אונטערשטיצונג פאר דעם
 ״פארבאנד פון די יידישע געזעלשאפטן״,
 מיטהעלפן ארגאניזירן דעם קערמעס, שטי־
 צע פאר פעקלעך אויף פסח און ווינטער*

 חילף פאר אלטע לייט.
 מיר נעמען אנטייל און שטיצן די וויב־
 טיקסטע אקטיוויטעטן פון אלגעמ״נעס
 יידיש־געזעלשאפטלעפן באדייט, לטובת דעם
 מעמאריאל פון יידישן מארטירערטום, יידיש
 טעאטער, מראפ, צענטראלע קינדער־קאמי־
ע; מיר נעמען אנטייל אין די אנדענק-  סי
 פייערונג פון 16־טן יולי, אונטערן לאזונג
 פון נישט פארגעסן און נישט פארגעבן. דער
 9־טער נאוועמבער איז פאר אונדז דער גע־
 דענק־טאג ווען דאס גאנצע יידישע לובלין

 איז ארויסגעפירט געווארן צו פארניפטונג.
ס יאר האבן מיר דעם גאנצן ריווח א  ד
 פון אונדזער יערלעכן באנקעט, צוגליין מיט
 א ספעציעל דורכגעפירטע זאמלונג, אוועק־

 געגעבן לטובת ישראל.
 מיר האבן אויך רעאגירט קעגן די פאר-
 פאלגונגען אויף יידן אין סאציאליסטישן
 פוילן און געגעבן הילף פאר די עמיגראנטן,
ן פאר די, וועלכע זענען אוועק דירעקט י  או

 קיין ישראל.
 דער פינאנסיעלער באריכט ווערט אפגע־

 געבן דורך אונדזער מיטגלידערין אנעט
 שטיינזאלץ.

 אין דער דיסקוסיע נעמען אנטייל די
 פריינד דאווידזאן לייבל׳ וועלכער האלט, אז
 עס ווערט נישט גענוג געטאן אויפן קולטו*
 רעלן געביט. פריינד גענדאנקען לויבט די
 גוטע ארבעט פון קאמיטעט און פון סע׳
 קרעטאר. טעשקא דערמאנט דעם לעצטן
ואס מיר האבן איינגעארדנט צוזא-  אוונט ו
 מען מיט נאך זעקס סאסיעטעס, געווידמעט
 דאס דערשיינען פון בון פון אננא לאנגפוס
 ״זאלץ און שוועבל״ אין יידיש. זי רופט

 צו העלפן פארשפרייטן דאס בון.
 פריינד פאמעראנץ שלאגט פאר אויסצו-
-  וויילן נאכאמאל דעם געוועזענעם קאמי
 טעט. עס ווערט פארגעשלאגן צוצוגעבן די
 פריינד דאווידזאן און טעשקא. מיט ענטו־
 זיאזם און איינשטינייקייט ווערן די פאר•

 שלאגן אמענומען.
 י. ג.

 בריוו פון דער געזעלשאפט ״קינדער
 פון לובלין״ אין פאריז

 צו אונדזערע לאנדסלייט און פריינד,
 טייערע פריינד, אייעד •בריוו דערהאלטן
ואס איר שרייבט,  און מיר ווונדיעדן זיך ו
 דאס מיר ענטפערן נישט. מיר ענטפערן
 שטענדיק. עס איז מעגלעך מיט נעגאטיווע

 ענטפערס, אבער בלייבן נישט שולדיק קיין
 אנטווארט.

: י ו  וועגן אייערע פארלאנגען, איז אז
 ערשטנס, אייער באל, דעם ױם־העצמאות־
 באל. די לובלינער וואט וועלן זיין אין תל־
 אביב דעם 10־טן מאי, גלייבן .מיד, אז זיי
 וועלן נישט פארפעלן צו פארברענגען מיט
 אייך צוזאמען. ליידעד, זענען נישטא פיל
 לובלינעד, וועלפע קענען זיך דערלויבן צו
 פארן אויף בעלער קיין ישראל, ווייל מיר,
 דא אין פאריז, ארדעכען אויך איין א טפע־

 ציעלן אוונט צום יוס־העצמאות.
 וועגן ״לובלינער שטימע״. אייך איז זי־
 פער באקאנט, אז מיר האבן פאריזער ציי־
 טונגען, וועלכע דרוקן אונדזערע באריפטן,
 גראטולאציעס, נעקראלאגן און וועלכע מיר

 מוזן שטיצן אויפן ארט אין פאריז.
 וועגן אייע׳רע פינאנסיעלע שוועריקייטן,
 שטעלן מיר זיך פאר, ווייל די אייגענע פי־
 נאנטיעלע שוועריקייטן האבן מיר דא אויך.
ן עמיגראנטן לובלינער י  עס קומען דא או
 פון פוילן, און נישט קוקנדיק אויף דעם,
 האבנדיק דערהאלטן א בריוו פון ״תרבות
 לעם״ אויף צו שיקן הילף פאר די פרישע
 עולים פון פוילן, האבן מיר ארויסגעשיקט

 א געוויסע סומע געלט פאר דעם צוועק.
 מיר האבן דאס יאר, אויף אונדזער י!ער־
 ל!עכן באל, געמאכט א זאמלונג פאר יש-
 ראל און צוגעגעבן אויסער דעד זאמלונג,

 דעם גאנצן ריווח פון דעם באל.
 איר ענדיקט אייעד בריוו מיט דעם
 ווונטש, צו זען זין אויפן באל־העצמאות
 פון די לובלינער, אזוי ווי דער באל וואלט
 געזאלט פארקומען אין פאריז. ליידער שטיי־
 ען נישט, ליב:ע פריינד, קיין אוויראנען צו
 דער פארפיגונג פון אונדזערע לובלינער אויף
 צו פארן קיין תל־אביב און גלייבט נישט,
 אז מי׳ט שרייבן אזעלכע בריוו וועט דא
 געשען א נס און אלע לובלינער פון פאריז
 וועלן קומען אויף דעם באל קיין תל־אביב,
 ווייל מיט דעם קעפל פון אייעד בריוו
 מאכט איד א טעות, ויען איר שרייבט, צו
 אונדזעדע לאנדסלייט אין ישראל און אין
 אויסלאנד. אייעד בריוו, מיינע ליבע פריינד,
 קענען נאר זיין גילטיק פאר ישראל און
 נישט פאר פראנקרייך, ווייל די אלע שווע־
 ריקייטן, וועלכע איר שרייבט, האבן מיר
 אויך און מיר שטרענגען זיך אן, ווי ווייט
 מיר קענען, אויך דורכצופירן די ארבעט

 פון אונדזער געזעלשאפט ווי אמבעסטן.
 מיט חברישן גרוס — פאר דעם קאמיטעט
 פרעזידענטין שרהלע גאלדאדלער

 סעקרעטאר: י. גאלדרינג

ס ארויטגעבן ״לובלינער שטימע״ נומ׳ 4 איז געווען פארבונדן מיט גרויסע א  ד
 אויטגאבן — צוליב דער שפע פון מאטעריאל (28 ז״ז), בילדער און פאטט. לייגט
 ניט אפ אויף שפעטער, נאר שיקט גלייך אריין מינדעטטנט 5 דאלאר אויפן אדרעט:

L E A K U R I S , S h d e r o t B e n - C y j o n 26 , T e l - A v i v , I S R A E L . 

 אויב איר וועט שיקן מערער — וועט די באשטייערונג דינען פאר אויטברייטערן
 די טעטיקייט פון קאמיטעט אויפן געביט פון קעגנזייטיקער הילף, עלייה-אויפנעם,

 קולטור-ארבעט און ארגאניזאציע.
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 אפרופו און באמערקונגעו וו עגן ״קול לובלין״ נוכו׳ 3
 פאת שטאטן

 יוסף שפייזמאן, ניױיארק
 א הארציקן דאנק פאר דער ״לובלינער
 שטימע״. געבענטשט זאלן זיין אייערע
 הענט פאר אזא פרעכטיקע אויסגאבע.
 אויף זייט 19 איז פאראן א דאנק פאר
 הילף. בין איך פארוואנדלט געווארן אין
 טענענבוים. מילא, איך האב נישט קיין
 פארדרוס. דאס איז בלויז פארבייגייענדיק.

* 

, סאן-פראנציסקא ן י דל מילשטי  מענ
 דערהאלטן ״קול לובלין״ און געליייענט
 די אויטגאבע מיט גרויט אינטערעס. איך
 שיק מיין באשטייערונג פאר דער צייטונג.
 ימיין פלאן צו זיין אויף א פארזאמליונג
 פון די ליובלינער אין ניו־יארק — איז מיר
 נישט געלונגען, ווייל אין ניו־יארק זענען
 אלע איצט אויף וואקאציע און זיי •האבן
 נישט קײן פארזאמלונגען. איך האב מיך
 געטראפן מיט פראכטמאנען און אויך גע־
 רעדט טעל׳עפאניש מיטן פרעזידענט פון דער
, פינקעלשטיין. ער האט מיר  סאסייטי
 געזאגט, אז ט׳איז געווונטשן צו שרייבן
 •אלע אונדזערע ווענדתגען צו דער סעק־

 רעטארין. דא גיב איך איר אדרעס:
Berta Flaischaker, 167 East — 40th Str., 
Brooklyn, N.Y., U.S.A. 
 פראכטמאן פארט דעם 17־טן אויגוטט
 קיין ישראל. ער וועט דארט זיין 12 טעג.
 איך האף, אז ער וועט זיך מיט אייך
 זען. מיטן פרעזידענט פיליפ גראסמאן
 האב איך מיך נישט געקענט טרעפן. ער

 איז געוויס אויף וואקאציע.

 ישראל אייזענבערג, לאט־אנזשעלעס
 דערהאלטן די שיינע, באמת ווו-נדער־
 •באדע ״לובלינער שטימע״, פאר וועלכער
 איך דאנק אייך זייער. בפרט ווען כ׳האב
 זיך ״אנטדעקט״ אויף א בילד אויף מיין
 פאטערס ז״ל שויט, אין דער יידישער
 זעלנער־קיך, ביי שיינדעלען אויף דער
 קרולעווסקע, ווו מיין פאטער משהלע
 אייזיענבערג מיט מאיר פרענקעל האבן
 איינגעארדענט יעדן יידישן יומטוב אין
 לובלין ספעציעליע מאלצייטן פאר די ייד.

 סאלדאטן פון ארטיקן גאמיזאן.

 איך האב ליידער משט געקענט זיין
 מיט אייך נעכטטע וואך, אבער אין יא־
 נואר, בלי נדר, וועלן מיר זיין אין יש-
 ראל, און אויב לובלינער וועלן זיך צו־

 זאמענטרעפן, וויעט זיין זייער גוט.

 געשיקט אייך 369 דאלאר. שרייבט צי
 איר האט דערהאלטן און שיקט קבלות.

 זייט געזונט און שטארק. גריסט אלע
 •לובלינער אין מיין נאמען.

 אפשר איז מעגלעך אויסצוגעפונען ביי
 די לובלינער, צי ווייסט ווער פון פאל־

 מדע פערזאניען:

 1. יעקב־איסר ווייסבראדט, לובאר־
וסקי 10.  טאו

 2. יוסף הערץ, שעראקע גאט.
.  3. יעקב זילבער״ך, לובארטאווסקי

 בראזיל
ם, סאןיפאולא י ר גאלדבו ע ז א  ל
 אייער בריוו פון 15.11־טן ה.י. און די
 ״לובלינער שטימע״ דערהאלטן, פארוואס
 מיר דאנקען אייך זייער. די צייטונג איז
 זייער אינטערעסאנט. איר מעגט צושיקן
 א 10 נומערן אויף מיין אדרעס און איך
 וייעל דאס פארקויפן און אייך איבער־
 שיקן דעם באטרעף. מיר פראיעקטירן יע־
 פעס צו ארגאניזירן אין ס. פאולא אין
 הינזיכט פון אונדזער לאנדסמאנשאפט,
א זיין מ ת ס  אבער שוועריקייטן וועלן מ
 זייער א סך. אין ס. פאוילא וויילט איצט
 א לובלינערין פון תל־אביב, פרוי ליבע
 ביויאנער פון דער היים (איטשעלע רא־
 טנבערגס פרוי). זי האט אפגעגעבן גרוסן
 פון אייך. אפשר וויעט איר זיין דא סטי־

 מולירן צו עפעס.
* 

 דעם צירקולאר פון דער לאנדסמאנ־
 שאפט האבן מיר דערהאלטן און פרייען
 זיך מיט אייערע דערגרייכונגען. מי ר וועלן
 זיך באמיען אין דער צוקונפט עפעס
 ארגאניזירן. איצט איז עס ביי אונדזערע
 באדינגונגען נישט מעגלעך, אבער מיר
 וועלן שטיין מיט אייך אין קאנטאקט.
 שיקט אונדז צו 20 נומערן ״לובלינער
 שטימיע״ איון מי,ר וועלן דעם באטרעף
 אייך איבערשיקן. מיר בעטן אייך אויך
 איביערגעבן אויפן באל אונדזער הארציקע

 באגריסונג וואס איז פאלגנד:
 — ט״יערע לובלינער לאנדסלייט אין

 תל־אביב.
 פון ווייטן בראזיל, פון דער סאן־
 פאולער מעטראפאליע, שיקן ימיר אי־
 בער דער לובלינער לאנדסמאנשאפט די
 הארציקסטע ברכות צום יום העצמאות.
 מיר זעניען מיט לייב און לעבן פארביינדן
 מיט אייך אינעם קאמף פאר דער גליק־
 לעכער צוקונפט פון מדינת ישראל און
 זייט מצליח אין אייער גערעכטן קאמף
 פאר געווינען דעם שלום פאר אייך און

 פארן עם ישראל״.

 פראנסרייר
 אלתר זאבערמאן, פאריז
 היינט באקומען די פרעכטיקע אויס־
 גאבע ״קול לובלין״ — אנגענעם איבעראשט
 פון איר רעדאקציאנעלן טייל און גראפי־
 שע געשטאלטונג. שנעל דיורכנעבלעטערט
 און געפונען ימיין אייגענעם נאמען —

!  היימל עפן דיך — אזש דריי מאל

 מיר, ארעמע לובלינער פון פאריז, קיע־
! ס ו ס ק ו  נען זיך נישט דערלויבן אזא ל

 ימיר האבן אויף איינער פון אונדזערע
 קאמיטעטיזיצונגען פארגעשלאגן אפצודרוקן
 א ביולעטין צום 40־יעריקן ייובילעאום
 פון אונדזער געזעלשאפט, אבער ליידער
 איז דער פראיעקט נישט רעאליזירט,
 ווייל די מערהייט פון קאמיטעט האט
 דעם פארשלאג אפגעווארפן! נאדיר א

 ביישפיל פון פאריזער מענטאליטעט!
 .מײנע טייערע,

 ווי איר זעט לעקט מען אין פאריז
 אויך נישט קיין האניק... מיר האבן אבער
 טראץ דעם באשלאסן — גענוג שפעט —
 צו פיייערן אונדזער 40־יעריקן יובל. ליי־
 דער, די איינלאדונגען צו פארשידענע לוב־
 לינער געזעלשאפטן און פערזענלעכקייטן
 י * אין אויסלאנד האבן מיר שפעט געשיקט.

ל שפירא, פאריז א ו מ  ש
 דערהאלטן די ״לובלינער שטימע״. בלויז
 דער פאקט פון אנשטריענגיען זיך ארויס־
 צוגעבן א ביולעטין, איז שוין ווערט די
ה ידיכם! די ארטיק־ קנ  באגריסונג: תחז
 לען פון בעלא מאנדעלסבערג־שילדקרויט,
 פרידלענדער און פערעוואסקא, וויעלכע
 אנטהאלטן עפיזאדן פון דיער ווייטער און
 נאענט׳ער געשיכטע פון יידישן לובלין,
 העלפן צו די לובלינער אין ישראל איון
 אין די תפוצות אין זייער אויפגאבע צו
ק לובלין. די רויבריק ״  פאראייביקן די ק
 קארעספאנדענצן פון די לובלינער אין דער
 וויעלט, וועלכע דארפן סטימולירן די לוב־
ת צו אקטיוויער מו  לינער אין אלע מקו
 ארבעט פאר המשך לובלין, פאר אויפ־
ואס עס האבן גע־  האלטן די ווערטן, ו
 שאפן אונדזערע עלטערן, איז א בלאסע
 און וויען איך משפט לויט אונדזער פא־
 ׳ריזער באריכט, זעען מיר נישט קיין
 פרישצאפלדיקיע סחורה, נאר גיעלעגנטהייט־
 לעך אויפגעכאפטע אין א שימועס איינ־
 דרו ק ן בעת א באזוך פון א ל ובל י נער
 אדער כמו־לובלינער אין לאנד. זיכער איז
ס אין גרעסטן טייל די שולד פון די א  ד
 קארעספאנדיענטן גופא, אבער אויך די
 רעדיאקצייע פון די ״לובלינער שטימע״
 האט אין דיעם א חלק, ווייל זי האט
 פון פארויס באדארפט באטאגען, אז דורך
 באריכטן און מאמרים דיערוואוט די ר:ע־
 דאקציע א פאקטישע מיטארבעט, כדי די
 אויסגאבע פון די לובלינער אין ישראל
 זאל בהדרגהוו״ז וויערן א טריבונע פאר

 א ל ע לובלינער אין דער וועלט.

 חוץ מזה, איז ריכטיק דאס אפגעבן
 ארט אין דער אויסגאבע פאר דיעם אק־
 טועלן: די טריבונע פאר נייע עולים דארף
 פארעפנטלעכן די נעמען פון לובלינער
 געקומענע פון פוילן, ווי אויך וויעגן די
 געשטארבענע לובלינער אין ישראל. אויף
 להבא, מיין איך, וואלט מען אויך די
 ריובריק באדארפט אויסברייטערן פאר אנ־
 דערע לענדער, ווייל אין א געוויסן זין׳
 פילן זיך די לובלינער ווי א משפחה,
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 צעשפרייט אין דעד וועלט. איו סך־הכל,
 איז דער גאנצער מאטעריאל צוגעפאסט
 פאר דער ראם פון א לוגלינער אויסגאבע.

ם, פאריז י בו נ י ו דל לעו  מענ
 א הארציקן דאנק פאר איביערשיקן
 דעם זשורנאל ״קול לובלין״. אזוי זע
ט אין זינעו די לאנדס־ ס א  איך, אז דו ה
ט און דערצו נאך אן אייגענעם. כאטש ״  ל
 איך בין נישט דעד איינציקער, וואט איך
 האב דוערהאלטן, אבער דאך איז עט א
 פיינער זשעסט פון דיין זייט, ווייל מיד
 פערזענליעך פארשאפט אזא צייטונג א
 ספעציעלן פארגעניגן. ערשטנס, צו וויסן
 וועד עט זענען די נייע אריינגעקומענע אין
 לאנד אריין, און צווייטנס, אז איר ווילט
 נישט בלייבן הינט!ערשטעליק פון אנדערע
 פארשניטענע שטעטלעך, כאטש אין דער
 צאל קלענערע און מינדערווערטיקע, ווי
 עט איז געווען אונדז׳ער שטאט פון דעם
 חוזה מלובלין ווי אויך פון דעם ועד
 ארבע ארצות וואט האט געשמט אין דער
 געשיכטע פונעם טויזנט־יעריקן פוילישן
 יידנטום. עט פרייט מיד אויך וואט איר
 האט זיך אויפטניי פארטדאכט וועגן דעם׳
 עניו בית לובלין. עט איז באמת ווייטיק־
 לעד וואט איר האט אזא הייליקן פרא־
 בלעם געלאזן אויף הפקר אזא לאנגע
 צייט. עט איז שויו מיט א צענדליק יאר
 צוריק געווען געזאמלט ביי אוגדז א גאנץ
 אנגעזעענע סומע פאר דעם צוועק און מיד
 האבן שויו געהאט באקומען פראטפעקטן'
 וועגן דעם פלאן וואט ליגט נאך ביי מיד
 אין ארכיוו. ליידער איז עט געווען א
 !ברכה לבטלה און דאס געלט איז צע־
 קדאכן געוואוץ, אזוי אז איך ווייס גאר׳
ואס מען האט דערמיט  נישט צומאל ו
 געמאכט. איך שטעל מיד פאד ווי אי׳נ־
 טעדעסאנט עס וואלט געווען פאר די נייע
 אנגעקומענע, ויען זיי טרעפן ביי היינט-
 צו־טאג אין אונדזער לאנד א בית לובלין.
 אנשטאט דעם האט מען געשיקט געל־
 טער קיין פוילן אויף מאנומענטן. איך
 בין געווען א שטארקער קעגנער אויפצו־
ואס איז בלויז  שטעלן אין דעם לאנד ו
 בלוט פון אונדזערע קדושים, אומגעקומע־
 נע פון די הונדערטער אזעלכע מאטשארס

 און פיאסעצקיס.

 בעלגיע
, קארניא י ליכטפעלד  ד״ר מרדכ
 מיין אויפריכטיקן דאנק פאר דער
ס האט מיך צו־ א  ״לובלינער שטימע״, װ
 ריקגעברענגט אין מיין געבורט־שטאט און
 באהאפטן מיט איין׳ לאנדסלייט אין

 ישראל.
 ...גלייבט מיר, אז איך פארגעס נישט
 ישראל און אויך אלע וועלכע קעמפן
 טאג־איין טאג־אויס איו דעם גרויסן גע־
 ראנגל פאר אונדזער פאטערלאנד. מיר, די
 גליוגי״ין, זענען נישט ראוי צו טראגן ד!עם
 נאמען ייד. מיר וועלן קיינמאל נישט קע־
 נען אפטאן אונדזער חוב לגבי ישראל און

 לגבי אייך. איך פערזענלעך בין זייער
 דערשלאגן פון דעד שטעלונג פון געוויסע
 אונדזערע יידעלעך, וועלכע ווילן נישט
 העלפן לפי כוחם. איך בין אין מיין
 געגנט דער פארשטייער פון מגבית און
 איך דארף אייך נישט דערציילן וויפל
 מאל מיינע נערוון זענען אנגיעשטרענגט,׳
 דרען איך גיי צו די פארשוינען נאך נא־
 שטייערונגען. אין דעד היים בין איך
 דאן שלעכט געשטי׳מט און דאס גאנצע
 בני־בית ליידט דערפון. עד מתי ו וואס
 פאר א דיבוק זיצט אין זייערע נשמות ןו
 זיי האבן גארנישט געלערנט פון אונדזער
 חורבן, פון דער קריג און פון היטלערן.
ן האב ווידער אמאל געלייענט די  אי
ואס  צייטונג פון לובלינער. איך וועל שיקן ו
 כ׳וועל קענען פאר דער אויסגאבע. ביי
 אונדז איז היינט א ביטל קאלט. א קליין
 פרעסטל ווי אין פוילן, מיט א ביטל שניי.
ן אונדזערע קינדער־ ס דערמאנט מי א  ד
 יארן. ביי אייך איז זיכער ווארעם אין
 אלע הינזיכטן. וויפל מאל שטעל איך
 מיד די פראגע: ווי אזוי קענט איר אזוי
יסהאלטן די לאגע, טאג־איין,  העלדיש או
סו איייערע נערוון זענען שטאר־ י  טאג־או
 קער ווי שטאל. ווי זעט מען שוין א סוף
 צו דער לאגע׳ ווען וועט ענדלעך קומען

 דער שלום י

ק ראזענבוש, בריסל י ז י י  א
 איך דאנק זייער פאר דעם ביוליעטין
 פון די לובלינער. דער ביולעטין האט מיך
 דעדמאנט אין אונדזער לובלין, ווי אויך...
 מאנטרעאל. אויף דעם שער־בלאט — דעד
 גרויסער מאנומיענט אין מאנטרעאל, גע־
 שטעלט פון די לובלינער. דאס איז געווען
 א גרויסע אנשטרענגונג, מיט א סך געלט.
 סיאיז אבער ווערט געווען. איר האט זי-

 כער באמערקט די נעמען פון אונדזערע
 נאענטסטע.

 די טעטיקייט פון די לובלינער אין יש-
 ראל — מיט אירע גוטע און שלעכטע
 זייטן. ווען איך האב געלייענט, האט זיך
 מיר דערמאנט מאנטרעאל מיט אירע לוב־
ן בין דארט געווען אין  לינער, ווען אי
 קאמיטעט. שטענדיק מיינונג־פארשידנהייטן
 און צופרידענע מיט אומצופרידענע. נאך
 אלץ גלייכער, אז סיאיז דא א לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל און אין אנ־

 דערע ערטער.

 ישראל
 הנהלת אירגון יוצאי לובלין בישראל,

 ח.נ.׳
 בעתון ״קול ישראל״ מספר 3 דף 5
 כתוב בדו״ח של יו״ר האירגון בעניין
 אימוץ קהילתנו ע״י בי״ס ״דרור״ בחיפה,
 שהודות לבתי נעשתה הפעולה ושהמזכיר
 מר הורן הירצה בבית הספר הנ״ל בפני
 תלמידיו. וזה לא תואם את המציאות:

 1. לי אין בת. הבת שלי ניספתה ב-
 פולין. אמנם היתה פעילה ביחס לאימוץ
ם  בת מלובלין, וזו בתו של מר ארצי, א

 אינני טועה.
 2. ההרצאה לא היתה של מר הורן,
 רק אני עבדכם הנאמן הרצאתי בבית־
ם אינני טועה, היה נוכח נציג  הספר. א
 של האירגון וזה לדעתי צרין יו״ר של
 האירגון לדעת ולא למסור בדו״ח דברים

 שלא היו.

ם תפרסמו  אהיה לכם אסיר תודה א
ת הטעות.  א

 בכל הכבוד,
ן י ינשטי ק שבח לו ח צ  י

 געזעגענונג־אוונט פאר פעם ברייטער פון האנאדע, איו דער
 וווינונג פוך דער פאמיליע ליפערמאן אין פתח־תסווה. עפ שטייען,
 פון ליני,מ: משה וואפאנג און רפאל גורפיכלןעל. עפ זיצן,
 פון ליגרןפ: דזשין ל,אטון פון ניו־דזשערפי, חגה וואפאנג,
 פדוי גודפינקעל, דבקה און דוד שטאקפיש, פרוי ליכטענשטייו,
 פדוי צוקעדמאן. אין דער צווייטער ריי זיצן (פון למקם): די

 ליבערמאנם, פדוי קאפמאן, יופף ליפטענשטיין, ה׳ קאפמאן.
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ר ע נ ב ל י ו י ל י ת ב ו ח מ  ש

 אויף רער חתונה־פייערונג
 פון הינדעלע אייזענבערג, זשורנאליפטץ,
 מימן איוו׳ ה. קאמינס אין לאפ־אנדזשעלעפ,
 דעם 24־טן מאי 1970, מיט דער באטײליקונג
 פון כמעט אלע לובלינער תושפיפ אין

 שטאט. פון רעכטש צו לינקפ זיצן:
 (כילד 1) : לייזער אבער אוו פרוי; א.
 ראזענבוים און פדוי; א. אקערמאן און
 פדוי; י. זאיאנטשקאוופקי אזן פרוי. עפ

 שטייט: העדי קראגען.
 (בילד 2): פון רעכטם צו לינקס — מאריה

 ראפענפאו און פדוי; היערי קראגען און פרוי;
 יופף •טנור און פרוי; לעאן שערמאן׳ און

 * כרוי; ישראל קאהן אץ פרוי.

 דעמ 21.6.70 איז אין לאפ־אנדזשעלעפ פאר־
 געקומען די חתונה פון דעבי (דפורהלע)
 גיטגליק מיט פיטער גערפטעל. די פאמיליע
 ניטגליק האט פארבעטן אלע לוכילינער צו
 רעד שמחה. די מחותנטע בדכהטשע גיטליק
 (געב׳ טאהמאן, אין •לובלין), אייז אן איי־
 ניהל פון ר׳ מאטע ליינער, זידן פון ראדזי־

 נער רכין. ראם מנגע פארל האפט צו בא-
 * זעצן זיר בלןרוכ אין ישראל.

 די לובליגער אין לאפ־אכדזשעלעם
ו י נ ט ש ן  אוו איו מדינת ישראל ו

 אונדזערע ליכע לאנדפלייט, רער משפחה
ן אין לאפ־אנדזשעלעפ א פ נ ע פ א  ר

 די הארציקפטע כרכות צו רער כר־מצווה
ם ל ר א  פון זייער זון ש

 מזל טוב אוו א פד נחת!

 א גרופע לובלינער אויף רעד חתונה כיי

 רער משפתה וואפאנג. פון לינקפ: מאיר

 ליכטענכערג, מארגא און שלמד פראכטמאו,

 רכל,ה שטאקפיש, אליעזר וואפאנג, לייבל

 פינקערט, באלטשע שטיצער, דבורה הארן,

 עלטפטער.

 אויף רער חתונה ביי רער משפחה
 שטאתפיש. ערשטע דיי, פון לינקפ: אינזש׳
 א. לאפקאוופקי, גרענדע, פראפ׳ מײק רא־
 זעניבוש (ניו־יארק), משה און ליוכא לןארן
 (דייטשלאנד), אפתר לאפקאוופקי־פעלרמאן,

 הערי פרוכטמאן (ניו־יארק), דוד שטאקפיש,
 משה זאלצמאן, אדור מ. פלדי, פרוי פרוכט־
 מאן און זון (ניו־יארק). צווייטע ריי, פון
 לינקם: ה. רייזמאן, חנה און יעקב חארא־

 וויץ, פרידא האכבוים, אייזיל! ראיענבוש
 (בעלגיע), עובדיה און באשע פעלד, צעשע
 מארביו־קליינמאן, רבקה שטאקפיש, ישעיהו

 חאראוױץ־װײפבראט.
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ט ־ ו ר ק ד ל י ש ־ ג ר כ ס ל ד נ ה מ ל ל ג ה עו ת ו מ ד  ל

 נאומו של וזד ש ט ו ק פ י ש,
 יו׳׳ר אירגון יוצאי לובלין כ-
 ישראל, בטקם חלוקת המיל•
 מת ע׳׳ש בלה מנדלפגרג, ש־
 התקיים באוניברפיטח מעברית
 בירושליט, ב־29 אפריל 1970.

 .אורחים ובני לובלין היקרים,
 חברי הנשיאות הנכבדים וחתני
 המילגות ע״ש בלה מנדלסברג־

 שילדקרויט ז״ל.

 ארבעה מאורעות היסטוריים או-
 תם אנו מעלים בחודשים אפריל
 ומאי, שהם אבני־דוך בתולדות
 העם היהודי: חג הפסח, המרד ב־
 גיטו וורשה, האחד במאי ויום ה-
 עצמאות של מדינת ישראל —
 מאפיינים את דמותה ומהותה של
 בלה מנדלסברג־ישילדקרויט, בת
 לובלין, אחת מששת המליונים של
 קדושי עמנו, קרבנות הזוועות. ו-

 הרציחות הנאציים.

י כי ה  חג הפסח — על שום מ
 יבלה היתה קשורה בכל דמ״ח אב-
 ריה, נפשית ומעשית, לתולדות
 עמנו ולמסורת שלו כלוחמת נאמ-
 נה בעד חדותו של העם הייחודי —
 מי עוד כמוה ידע להעריך את

 משמעותו של חג החרות י

 אין ספק בליבי: אילו היה פורץ
 בגיטו לובלין מדד כדוגמת ה-
 התנגדות המזויינת בגיטאות
 וורשה, ביאליסטזק, ווילנה, ניס־
 בייז׳.ואחרים — כי אז בלה היתד.
 תופסת מקום נכבד בין היוזמים,
 הפעילים והלוחמים. אפשר לקבוע
 בוודאות, שבלה, כהיסטודיונית ב-
 ה׳ הידיעה, כתבה יומן או רשמה
 רישומים על המתרחש בקרב ה-
 יהודים תחת שלטון הרשע ה-
 גרמני בלובלין, כפי שעשה חברה
 למקצוע ולמפלגה — הקדוש דייר
 עמנואל רינגלבלום, היסטוריון

 גיטו וורשה.

 ואחד במאי — מדוע? בלה, כ-
 חברה פעילה ומדריכה במפלגת
 פועלי־ציון שמאל, דאתה, כדבינו
 מאתנו בימים ההם, בחג הפועלים
 הבידלאומי, בתוכנו, בסיסמאותיו
 ובדגל האדום — סמל ההומניזם,
 דרך לאחוות עמים ואמונה בעתיד
 טוב יותר לאנושות כולה, וממילא
 — גם לעמנו המדוכא והסובל.
 אידיאלים נשגבים אלה לא היו

 תלושים אצל בלה ממכלול בעיי-
 תו הלאומית של העם היהודי,
 משאיפתו העזה לחזור למולדתו.

 ומכאן — יום העצמאות, ה־22
 למדינת ישראל, הבא עלינו לטו-
 בה. בלח היתה חדורת הכרה ב-
 מטרתה ושאיפתה של התנועה ה-
 ציונית כולה: בית לאומי בארץ־

 ישראל.

 מהו הרקע ומהי הסביבה בה
 צמחה אישיותה האצילה והקור־

 נת?

 יש משהו מרגש ויסימלי בעוב־
 דה, כי באותו בית ברחוב דינק
 10 בלובלין, שהיה בבעלות, הודיה
 — עזריאל־מאיד וטובה מנדלסברג
 ז״ל, בו גדלה והתחננה בלה ובז
 ספגה ערכי תרבות. ומסורת יהו-
 דית — שכן גם המועדון של
 פועלי־ציון ותנועת הנוער שלה,
 ארגון הספורט ״גװיאזדא־שטרן״
 ושל ה״געזעלשאפט אוונט־קורסן״.
 לאותו מועדון, אחד ממרנזי ה-
 חיים היהודיים התוססים בלובלין,
 הצטרפה בלה בנעוריה ושם מצאה
 אכסניה רעיונית, סדנא. לגיבוש
 עולמה האינטלקטואלי ושדה פעו-
 לה נרחב — ננואמת וכמדצה
 בהוגים לנוער ולמבוגרים ובמורה
 בשיעורי ערב. היה לי העונג ו-
 הסיפוק להיות אחד מתלמידיה ב־
 מועדון וינק 10 ודוסקה 18 —
 ובטוחני שהנאתי לא היתה פחותה
 מזאת. שאצל תלמידיה בגימנסיה
 ההומניסטית שברחוב ניצאלה ב-

 שיעורי היסטוריה שלה.

 כזאת היתה בלה: היסטוריונית,
 מחנכת, עסקנית ובעלת תואר
 אקדמאי — ועם זאת פשוטה ו-
 צנועה בכל הליכותיה, טובת־לב
 ואצילת־רוח. החיבורים ההיסטו-
 ריים על לובלין ובנושאים אח-
 רים׳ שימשו לה נקרש־קפיצה ו-
 נלקח להערנת ההווה והעתיד של

 עמנו.

 אבל נלה, נדנים מאתנו, לא
 ינלה לחזות שבלב אירופה יקום
 עם בעל תרבות, גנוהה, שהוציא
 מתוכו את גהטה ושילר, את.
 מארכס והיינה, את בטהובן וליב־
 קננט — שהעם הגרמני הזה
 ייהפך לעם מרצחים שימיט שואה
 וחורבן על אירופה בולה ובייחוד

 על עמנו שנרצח בבל מיני מיתות
 משונות ואכזריות.

 אין פיצוי לדם הנשפך, אין
 ״װידערגוטמאנונג״ לנו ולמשפ־
 הה — לאחיה שמואל מנדלסנרג
 ורעייתו סימה, לבעלה מאיר
 שילדקרויט ולבל בני לובלין, ש־
 זכרונה חרוט עמוק בליבותיהם.
 בנל זאת מעיז אני לקבוע, שיש
 נקמת ״שד־ההיסטודיה״ במעמד
 זה ובעובדת חלוקת מילגות למר
 אהרון וייס ומר אליהו שטרן,
 דווקא כאן, באוניברסיטה העברית.
 בירושלים השלימה, שבגבולותיה
 נכללו שוב הר הצופים והכותל

. וועגן דעם, אז כ׳בין א . . 
 יידישע טאכטער, איז מיר בא־
 קאנט געווארן ערשט נאך דער
 מלחמה, ווען ס׳איז מיט דער רע־
 פאטריאציע פון רוסלאנד צוריק

 המערבי ובתאריך הסמוך ל־4 ה-
 מאורעות ההיסטוריים שהזכרתי
 דלעיל. אין לך דרך יותר הולמת
 ומכובדת להנצחת שמה של בלה
 מנדלסברג־שילדקרויט מהענקת.
 סטיפנדיות לאלה העוסקים במחקר
 ובהגברת תודעת השואה, שהיא
 חלק בלתי־נפרד מתודעה יהודית

 בכלל.

 בירכתי, בשם ארגון יוצאי לוב-
 לין בישראל, לכם, חתני המילגות
 ולכל אלה העוסקים בעבודת. ה-
 קודש להנצחת שמה וזכרה של

 עיר ואם בישראל ובנותיה.

 תהי ברוך זכרה של בלה!

 מיר, דעמאלט א צוויי־יאריק
 מיידעלע, פון דער באילאגערטער
 ווארשע. מיד זענען אוועק קיין
 לובלין, צו מיין זיידע־באבע, די
 פאמיליע קוטשער פון שאפענע
 גאס — און דערנאך אנטלאפן
 פון דארט קיין זאפיוווקע, א
 קליין שטעטל אין וואלינער
 (לוצקער) וואיעווודסטווע. צוזא־
 מען מיט נאך עטלעכע יוגנטלע־
 כע האט מיין פאטעיר ארגאני־
 זירט א זעלבשוץ צו פארטיידיקן
 דאס געטא. אין יענער צייט,
 ביים איינשאפן געווער, האט ער
 זיך באקענט מיטן פאלאק, ה׳
 שוויטאל, וועלכער האט זיד אק־
 טיוו באטייליקט אינעם קאמף
 קעגן די דייטשן און אויך גע־
 ווארן דער, וועלכער האט מיך

 אפגעראטעוועט.

 געקומען קיין פוילן מיין פא־
 טערס שוועסטער. ביז יענעם
 מאמענט האב איך בלות געוווסט
 אז כ׳בין א יתומה און אז מיד
 האט דערצויגז מיין טויף־פאטעד

 סטאניסלאוו שוויטאל.

 ווען כ׳בין אונטערגעוואקסן און
 שוין געווען רייף צו פארשטיין
 די גרויסע טראגעדיע, האט מיין
 פאטערס שוועסטער מיר דער־
 ציילט די געשיכטע פון מיינע
 עלטערן און באזונדערס פון מיין
 פאטער, מיט וועמען איך האב א

 רעכט צו שטאלצי׳רן.

 מיין פאטער אברהם קוטשער,
 צוזאמען מיט מיין מוטער מרים,
 האבן אין סעפטעמבער 1939 זיד
 ארויס באקומען צוזאמען מיט

 װען ךער פלאן פון זעלבשוץ
 האט זיך גישט איינגעגעבן אין
 גאנצן, איז מיין פאטער אוועק
 אין וואלד מיט נאך עטלעכע
 בחורים. א דאנק אים איז אנט־
 שטאנען א יידישע פארטיזאנער־
 גרופע וואס האט אויף איר חש־'
 בון צו פארצייכענען פיל העל־
 דנטאטן אין דער מלחמה מים די
 דייטשע רוצחים. בעת איינער
 פון די אקציעס אויפצורייסן א
 דייטשו מיליטערישן טראנס־
 פארט, איז מיין פאטער שווער
 פארווונדעט געווארן. אין יענער
 צייט האט די יידישע פארטיזא־
 נער־גרופע מיטגעארבעט מיט די
 רוסישע פארטיזאנער. א סאוויע־

ר ע כ מ ע ר ק ע ש י ד ל ע ד ה ע ם קוטש<1ד - ד ה ר ב  א

24 



 טישער עראפלאן איז געקומען
 צונעמען אין שפיטאל די פאר־
 ווונדעטע חברים. אויפן וועג קיץ
 מאסקווע איז דער עראפלאן
 אראפגעשאסן געווארן און מיין
 פאטער האט דעמאלט געפ-נען

 זיין טויט.
* * 
* 

 אינעם בוך פון משה קאגאנא־
 וויטש וועגן יידישן פארטיזאנער־
 קאמף, ווערט דערציילט זועגן
 דער פארטיזאנער־גרופע פון זא־

 פיוווקע (ז׳ 126);

 אונטער דער ווירקונג פון די
 פויערים וואס האבן דערציילט
 וועגן רוסישע פארטיזאנער, וועל־
 כע האבן זיך באוויזן אין די
 דערפער, האבן אין דארף זא־
 פיוווקע (וואליז) זיך ארגאני־
 זירט יוגנטלעכע און אוועק אין
 •וואלד. אלס קאמאנדיר איז אויס־
 געקליבן געווארן חיים (פיעטיא)
 וואטשין; אלס קאמיסאר — קו־
 טשער (ווארשע, זשורנאליסט*).
 די דאזיקע גרופע האט א גע־
 וויסע צייט געווירקט אויף איי־
 גענער האנט, אן שום פארבינ־
 דונג מיט די רוסישע פארטיזא־
 נער און מיט דער צייט זיך פאר־
 גרעסערט ביז 60־0ד מאן. גע־
 ווער האבן זיי באקומען פון די
 וואלד־וועכטערס און דורכגעפירט
 א סך נקמה־אקטן איבער די
 פויערים וואס האבן געמארדעט
 יידן און רויבערס אוו אויך גע־
 פירט שלאכטן מיט קלענערע
 דייטשע פאסטנס אין דער געגנט.
 שפעטער האבן ויי זיך אנגע־
 שלאסן אין גענעראל קאוופאקס

 פארטיזאנער־ארמיי.
* * 

 מיט א באזונדערן סענטימענט
 או! גערירטקייט נעם איך אפט
 אין האנט די צוואה וועלכע מיין׳
 פאטער האט איו זאפיוווקע, דעם'
 23־טן אויגוסט 1942, פארשריבן
 אויף 8 זייטלעך פון א העפט.
 אלס אדוואקאט, נאר פאר אלע־
 מען — אלם טאטע פון א קליין
 יידיש קינד אין יענע שרעקלע־
 כע צייטן — האט ער געהאלטן
 פאר נייטיק צו פארזיכערן מיר

 *) די לעצטע יארו פארן
 אויסברוך פון דער צווייטער
 וועלט־מלחמה האט אברהם קו־
 טשער טאקע געוווינט אין וואר־
 שע, ווו ער האט שטודירט און
 פארענדיקט דעם יורידישן פא־
 קולטעט פון ווארשעווער אוני־
 ווערסיטעט א. ג. פון מארשאל
 פילסודסקי. (רעד.)

 א צוקונפט. אין זיין צוואר,
 שרייבט ער: ״מיר, די עלטערן
 פון סילוויע קוטשער, די טאכ־
 טער פון אברהם קוטשער, גע־
 בוירן אין לובלין אין יאר 1912
 און מרים פרידמאו, געבוירו אין
 טשערווינסק א/ד ווייסל, זענען
 מסכים אפצוגעבן אויף דערציונג
 אונדזער טאכטער סילוויע קו־
 טשער, געבוירן אין ווארשע אין
 1938 — און אין פאל פון אונ־
 דזער טויט פארשרייבן מייר אונ־
 חער לעצטן ווילן: אלס אײנ־
 ציקע און אויסשליסלעכע יורש־
 טע פון אונדזער פארמעגז בא־
 שטימען מיר סילוויע קוטשער״...
 דער פאטער רעכנט דערנאך
 אויס די גאנצע משפחה, וואס
 איו פאל ווער פון זיי וועט בליי־
 בן לעבן, זאל ער האבו אויך א
 רעכט אויפן פארבליבענעם פאר־

 מעגן.

 .דעם 26־טו אקטאבער 1969 איז
 איו וואלבזשיך (פוילן) געשטאיר־
 בן יאנקל קלאפער, זון פון בא־
 קאנטו שניידער אין לובלין מאיר
 קלאפער. פון א משפחה פון פינף
 ברידער און איין שוועסטער, איז
 ער געבליבן איינער אליין. ביז
 1939 געוווינט אין לובלין אויף
 גראדזקע נומי 16 (ביי משה
 זויערמאן אין יוויז). נאכן אויס־
 ברוך פון 2־טן וועלט־קריג איז
 ער מאביליזירט געווארן אין
 פוילישו מיליטער און אנטייל
 גענומען אין קריג קעגן היטלע־
 ריזם. ענדע 1939 האט ער זיך
 צוריקגעקערט קיין לובלין. א
 געוויסע צייט געארבעט אין
 די שניידער־ווארשטאטן אינעם
 צוואנגס־לאגער אויף ליפאווע 7.
 נאכן ליקווידירן די ווארשטאטן,
 האט ער זיך צוזאמען מיט אלע
 געפונען אין געטא אויף ״מאי־
 דאו־טאטארסקי״. צוזאמעו מיט
 נאד יידן פלעגט מען אים פירן
 אפצורייניקן די חרובע יידישע

 געגנט איו לובלין.

 איין מאל האט ער באשלאסן
 זיך אויסצובאהאלטן צווישן די
 חורבות און נישט אומקערן זיך

 אין געטא.
 געבליבן אלייו אין דער נאכט־
 פינצטערניש, האט ער נאד פיל
 מי זיך אריינבאקומען צום
 סטירוזש פון הויז ווו ער האט
 געוווינט אלע יארך — גראדזקע
 16. דער קריסט האט אים אויס־
 באהאלטן א פאר טעג און מיט
 דער הילף פון זיין פאטערס א
 באקאנטן פאלאק איז ער מיט

 א גליקלעבער צופאל און די
 הארציקייט פון דעו־ פאמיליע
 שוויטאל האט מיך געראטעוועט
 פון א זיכערן טויט. אייך האב
 געהאלטן פאר מיין חוב, כאטש
 איו קורצע שטריכן ארױסברענ־
 געו די געשטאלט פון א לובלי־
 נער ייד און אזוי ארום באערן
 נישט נאר זיין אנדענק, נאר
 אפשר אויך דעם אנדענק פון א
 סך יידישע בחורים פון אונדזער
 היימשטאט וואס האבן מיט גע־
 ווער אין האנט געקעמפט קעגן
 די דייטשע בעסטיעס — נאר
 מיר ווייסן נישט וועגן זייע,

 קאמף און העלדישן טויט,
 כבוד זייער אלעמענס אגדענק.

 פילוויע קוטשזגר-וואקפמאן
 חולון

 דער באן אוועקגעפארן אין וויל־
 נער געגנט. איו גלובאקע האט
 מען אים אראפגעלאזט, כדי עד
 זאל זיך אריינבאקומען איו א
 פארטיזאנער־אפטיילונג אין יע־
 נער געגנט. ביו באגינען האט
 ער זיך אויסבאהאלטן נישט ווייט
 פון דער באן־סטאציע. פלוצים
 האט ער דערזען ווי 2 דייטשן
ת א גרופע יידן צו דער אר־  פי
 בעט. אזיסנוצנדיק א געהעריקן
 מאמענט, האט ער זיך אויסגע־
 מישט מיט דער גרופע יידו און
 זיי דערציילט, אז ר׳איז אנטלא־
 פן פון לובלין און אז ער װיל
 אנקומען צו די פארטיזאנער. צו־
 זאמען מיט דער גרופע האט ער
 אפגעארבעט דעם גאנצן טאג און
 אין אוונט זיך צוריקגעקערט מיט
 אלע אין שטעטל אדיין. קיין
 גרויסן צוטרוי האט מען נישט
 געהאט צו זיינע דערציילונגען,
 ווייל די יידן אין גלובאקע האבן
 געגלייבט, אז ביי זיי וועט אזעל־
 כעס נישט פארקומען. מיט דער
 הילף פון צוויי יונגע בחורים
 פון דארט און נאד צוויי טעג זיך
 אויסבאהאלטן, איז אים געלונ־
 גען צוצוקומען צו די פארטיזא־
 נער. נאך פיל פארשונגען, אין
 ער אייינגעשלאסן געווארן אין
 דער פארטיזאנער־משפחה. דארט
 האט ער זיך אויסגעצייכנט מיט
 זיינע העלדישע קאמפן קעגן די
 דייטשן. ער האט זיך באטייליקט
 אין אויפרייסן פיל דייטשע עשא־

 לאנען און באו־בדיקן.

 נאכן קריג האט ער זיך בא־
 זעצט אין וואלבזשיך, פארלייגט

 א משפחה און געארבעט אין א
 שניידער־קאאפעראטיוו. צוליבן
 שלעכטן געזונט־צושטאנד איז
 ער פריצייטיק ארויס אויף עמע־
 ריטור און נאך שווערע ליידן גע־
 שטארבן איו עלטער פון 55 יאר.
 איבערגעלאזט א פרוי מיט צוויי
 קינדער (א טאכטער און א זון).

 כבוד זיין אנדענק!

 א חכר
!*  73שה ליבערמ!

 געב׳ אין לובלין, 1901, אומ־
 געקומען אין מיידאנעק סוף
 1944. געווען א סוחר און זיי־
 גערמאכער, דערנאך — דירעק־
 טאר פון דער כאלופניקעס־באנק
 אויף נאווע 21, ראטמאו אין
 שטאט־ראט, געזעלשאפטלעכער

 טוער.

ן א מ ר ע ב ־ ק ל ח צ  י

 געב׳ אין לובלין, 1909, גע־
 וווינט דארט ביזן יאר 1922.
 דערנאך אוועק קייו ביאליס־
 טאק, ווו ר׳איז צוזאמען מיט
 זיין פרוי אוו קינדער אומגע־
 קומען פון די דייטשע רוצחים

 ימ״ש אין יאר 1941.
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׳ צבי דוטדובין יב״ל  אשתו של ו
 מלובלין. הגיעה ארצה בשנת
 1923. חיה, יחד עם בעלה, היו
 בין מייסדי ארגון מצאי לובלין
 והקימו גם את קופת גמ״ה הרא-
 שונה, בהשתתפותו הפעילה של
 מר דב גריזולט. חיה ז׳׳ל, תרמה

 את 10 ל״י הראשונות לקופה.

 לפני פרוץ מלחמת העולם ־
 שניה ואחריה היתה גירת חיה
 פעילה מאד בועד לעזרה הדדית
 וביוזמתה נשלחו מן הארץ חבי-

 לות בגדים ומזון ללובלין.

 אשה צנועה, בעלת לב טוב ו-
 מסורה לענייני ציבור ולמשפחתה

 הענפה בתל־אביב.

 נזכור אותה לעד!

 חוה תיכף ז׳־ל

 (אשת ה׳ דוד תיכף יב״ל מלובלין)

 נולד בלובלין (פולניה) למשפ-
 חת עמלים שבקושי התפרנסו אך
 היו מסורים מאוד לילדיהם. עם
 פלישת הנאצים לתוך פולניה עזב
 את לובלין. ולאחד טלטולים רבים
 הגיע לבדיה״מ וכאן התחילו צרות
 חדשות וסבל ללא גבול. הודות
 למקצועו כחייט הצליח להחזיק
 מעמד. אחר כך הצטרף המנוח• ל־
 צבא הפולני בפיקודו של הגנרל
 אנדרם וכך מצליח להגיע לארץ.
 כאן נודע לו שנשאר יחידי מכל
 המשפחה, פרט לדודה אחת ו־

 משפחתה שמצא בארץ.
 כאן הכיר את רעייתו בחיים טו-
 בי! ליברמן (מפעילי פועלי ציון
 בגולה ובארץ) והתחיל הכל מחדש,

 שנולדה בורשה שבפולין ב-
 אוקטובר 1919 נפטרה (5.6.1970)
 א׳ סיון תש״ל. עלתה ארצה 1934.

 עבד כחייט וחי מיגיע כפיו. היה
 אהוב על כל אדם שאתו בא ב-
 מגע. מאד היה מסור לכל בני

 המשפחה ולחבריו בתנועה.
 במסיבות של המשפחה בכלל
 ובלילות סדר של פסח שכל ה-
 משפחה נוהגת היתד. לערוך סדר
 מסורתי משולב בהקראות מההגדה
 של הקיבוצים עד 2 אחר חצות.
 כל פעם התאספו אצל אחר. ה-
 מנוח היה מלא שמחה והתלהבות
 ותמיד חיכה בקוצר רוח לשנה
 בה יגיע תורו. והשנה קיימנו את
 הסדר בחג הפסח אצל משפחת
 שור. צדוק טרח ודאג להזמין את

 כל המשפחה.

 לצערנו לא פיללנו שזהו הסדר
 האחרון שצדוק הסב אתנו ב-
 צוותא. והנה ביום השני ט״ז ב-
 עומר בבוקר הדגיש ברע ונלקח
 לבית חולים וכעבור שלושה ימים
 ביום ששי בבוקר ניתק פתיל

 חייו.
 שמעון בן שמעון

 קוים לדמותו של בן עירינו
 מרדכי אוליבה ז״ל יליד לובלין
 שנפטר אחרי מחלה ממושכת ביום

.2.8.1970 

 בזמן כיבוש לובלין בידי ;,נא-
 צים בשנת 1939 ברח לקובל שד,י-
 תד. בידי הדוסים. ואחרי שלפי
 הוראות השלטון נדרשו להירשם
 כל מי הרוצה לחזור לעירם ולבי־
 תם — נשלחו כל הנרשמים לסי-
 ביר בתור ״קונטר־רבולוציונרים״.

 שם הוחזקו במחנה ריכוז, הוא
 בתור מנהל חשבונות מעולה
 הועסק במקצוע במנסרת עצים עד
 שנת 1941. בשנת 1944 נפתחו
 שערי מחנה הריכוז ונהיו חופשים
 ללכת לכל מקום חפצם ואחרי
 •תלאות רבות וחיים של רעב וסבל
 בקזכסטן ברוסיה האסינית חזר
 לפולין. שם׳ היה בועד של החוז-
 רים והיה אחד מהמנהלים לחלד
 קת מצרכים, שנשלחו ע״י מוס-
 דות יהודיים מאמריקה. אח׳׳כ הי-
 גר לבלגיה ומשם עלה בשנת 1949
 ארצה. מאז בואו עבד כמנהל כללי
 אצל חברה קבלנית גדולה עד
 שפגעה בו מחלתו שממנה נפטר.

 ישר היה האיש וחביב על ה־
 בריות, טוב לב למעלה מהמשוער,
 היה מקבל כל אדם בסבר פנים
 יפות, •בעל יד נדיבה וחביב על
 כל מכריו. תהא נשמתו צרורה

 בצרור החיים.
* 

 שטיל געלעבט און שטיל גע־
 שטארבן — איז ווי אפגעמאס־

 טן פאר דעם נפטר.
 וועד האט דאס נישט געקענט
 לייביש סארווער אין לובלין, זיין

 מאיעסטעטישן אויסזען און גאנגי
 ווען ער האט זיך באוויזז אויף
 איינעם פון די לובלינער יידישע
 הייף, האט מען געוווסט, אז דא
 גייט לייביש סארווער פארבעטן
 וועמען פון דעם הויז אויף א
 שמחה. נאר פארמעגלעכע יידן
 האבן אים אנגאזשירט, זוייל
 לייביש סארווער האט געוווסט
 ווי אזוי איינצוארדענען א חתו-

 נה אדער אן אנדערע שמחה.

 דריי זין זענען זיי געווען:
 מרדכי, יעקב אין שאימע. מרד-
 כי, וועמען מיר ווידמען די עט־
 לעכע שורות; יעקב — אוועקגע־
 קומען אין לובלינער געטא און
 שאימע, וועלכער דארף זיך גע־

 פינען אין לאגד.

 שטיל און באשיידן, ווי דאס
 גאנצע הויז־געזינט פון לייביש
 סארווער איז געווען מרדכי. גע־
 ארבעט אין דער כאלופניקעס־
 באנק, וועלכע איז געווען אונ־
 טערן איינפלוס פון ״בונד״ אין
 לובלין. אויר מרדכי גופא האט
 גענייגט צום ״בונד״ (ווי ער
 האט מיר געזאגט: ״איך בין
 נישט קיין קעמפערישער בונ־
 דיסט״). ווייל אזא איז געווען
 זיין נאטור — שטיל און רויק
 געלעבט, ערלעך געטאן זיין אד־

 בעט.

 ביים אויסברוך פון דער וועלט־
 מלחמה אין יאר 1939, איז מר־
 דכי געווארן א פליט און אי־
 בערגעלעבט די מלחמה־צייט אין
 רוסלאנד. נאד דער מלחמה האט
 ער אויפגעבויט צוריק זיין חיים
 אין ישראל אזן געארבעט אלס
 בוכהאלטער, געלעבט אין תל־
 אביב פונקט ווי אין לובלין —

 שטיל, ערלעך און באשיידן.

 כבוד זיין אנדענק!
 א לובלינער

 נח פל״שאקער ז׳׳ל

 געב׳ אין לובלין 1901 —
 נפטר געווארן אין ישראל דעם
 4־טן אקטאבער 1970. געוווינט
 אויף יאטעטשנע גאס, געווען
 א שותף צו לאסט־אויטאס. אין
 יאר 1950 עולה געווען קיין
 ישראל מיט זיין פרוי און צוויי

 קינדער.

 זאל אים די ערד גרינג זיין!
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 ח1ה (הלה) צ1קו־ 1״ל

ט (מבית שרמןץ ל ע ו ־ ו ן אייו דעו ט נ ו ו א ־ ר ו כ  ױ

 נולדה בלובלין ב־1908, ברח׳
 לוברטובסקה 24 להורים שמחה
 שדמן והאם צילה אידלסבדג. על־
 תה ארצה יחד עם בעלה יצחק
 ועם שני בנים — יהודה ודניאל.
 אחד — מהנדס אלקטרוניקה ו-
 השני כעת טכנאי בראשון־לצױן.
 היתה אשה צנועה ונוחה לבר־
 יות, אף פעם לא התרגזה. תמיד
 עם חיוך מוכנה לשמוע, ליישר
 הידורים ולעזור לנצרכים. היא
 סימלה את הטוהר והיושר, לכן

 כיבדוהו כולם ואהבוה.
 בשנה האחרונה נתערערה ברי-
 אותה. נפטרה בבית הולים בצדי־

 פין ב־12 לפברואר 1970.
 ידידיה קרובים ומכריה ישא״

 את זכרה לנצח.

 אזכרהיאקט אין מאנטרעאל (קאנאדע),

 מעלדונג פון דער אזכרה אין מעלבורן (אויפטראליע)

 עקפהומאציע פון די 400
 יתומיפ פון רער לובלינער
 יידישער ״אכראנע״ אויר
 *ראדזקע, וואם זענען
 דערמארדעט געווארן דורו
 די דייטשע רוצחים אין
 יאר 1942. די עקםהומא־
 ציע איז רדרכגעפירט גע־
 ווארן איו יאר 1947. אין
 נאמען פון די ציוניפטישע
 גרופירונגען אין שטאט
 האט מספיר געווען ה׳

 משה אפעלבוים.

 לובלינער צענטער און אוטגעננט.•
 אץ נזעלגודן

 !ונטימ, דעם 9טן נאוועפבער, 8 איונט, סימט שאר אי!
̂ו-י:1,י5, 572 אינסעומא! ואיד, קאו?פי5ר י  ?או?פ

ד ע כ ע ל ר ע ר * ע  ד

 יזכור־ארונט
 געווידטעט רעם 27טן יארטאנ פו; אומקום
 פון די החשים פון לובלין און אוטנעגנט.
 זזזכרה, טרױער־רעדעס און. צונעפאפטע רעציטאציעס.

̂בן טאג 3 נ. מ. ומט ומון נע5״נט א •זדאנץ.  ועט זע
 ביים קװ׳עיט־מאנוםענט אויש: קארלטאנעו בית~עו<ם.
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 ,הדפוס החדש״, תל־אביב. המערכת: ד״ד א. הזרפיץ, שרה כומבדג, עובדיה פלד. דוד שטדקפיש.

 וועלכע קומט פאר מיטוואר, דעם 25.11.70 (כ״ו
/ ׳ ן י ל מ ת ה י ב , 7.30 אודנט אדן ״  חשון תשל״א)
 תל-אביב, רח׳ ווייצמאן 30 (ביים ככר המדיגה).

 אין 3ראגראם:

 דערעפענונג — דוד שטאקפיש, פארזיצער פון דער
 לאנדסמאנשאפט

 אנצינדן די זעקס ליכט - ישעיהו ווייסבראט-
 האראוויץ

הו האדן,  צום אנדענק פון די פארשטארבענע — מתתי
 סעקרעטאר פון דער לאנדסמאנשאפט

ר ע ע ו  אל מלא רחמים — דער חזן ק. א

 צום אנדענק פון די לובלינער יידן — די שילערס פון
 דער פאלקסשול ״דרור״ אין חיפה, וועלכע האט
 אדאפטירט די יידישע קהילה אין לובלין און שילער

 פון דער פאלקסשול ״נוה רסקו״ אין רמת־השרון.

 די יידישע לובלין אין בילדער (ליכט־בילדער)

, פרעזידיום־ י סק ו  שלוס־ווארט — אינזש׳ א. לאסקאו
 מיטגלעד

 דער זאל איז אפן פון 6 אוונט

ן  שתתקיים ביום רביעי 25.11.1970 (ב״ו חשו
״ ן י ל מ ת ה י ב , , , בשעה 7.30 בערב ב  תשל״א)
 בתל-אביב, רח׳ וייצמן 30 (ליד ככר המדינה).

 בתוכנית:

 דברי פתיחה — דוד שטוקפיש, יו״ר הארגון

ט־ יסברו י ו  הדלקת ששת הנרות - מר ישעיהו ו
 הורביץ

הו הורן, מזכיר הארגון  לזכר נעדרים — מתתי

ר ג נ ו . א  אל מלא רחמים — החזן ק

 לזכר יהדות לובלין — תלמידי בי״ס ״דרור״ בחיפה,

 שאימץ את קהילת לובלין ותלמידי כיתה ז׳ של

 בי״ס עממי ״נוה רסקו״ ברמת־השרון.

 לובלין היהדות בתמונות (שקופיות)

, חבר הנשיאות י בסק  דברי סיום — אינז׳ א. לסקו

לם פתוח משעה 6 בערב  האו

ט א<ן ישראל פ א ש נ א מ ס ד נ א  ארגון יוצא< לובלין בישראל לובלינער ל

! , ל ב ו ל גיטו ל ו ס י ח 2 ד 8 ־ ה ה ו ש  ביום ה

א ט ע ר ג ע נ י ל ב ו ם ל א ג פון א>מברע1גען ד א ט ר א ! י ט ס 2  אץ 8

 הוולגה לאזכרה השנתית

 איינלאדונג צו דעו יעולענעו אזכרה


