
 קול לובלין • לובלינער שטימע
 מם׳ 6 • חשון-בסלו תשל״ג • תל-אביב 9 נאוועמבער 1972 • נומער 6

 יוצא לאור, פעם בשנה, ע״ י ארגוני הלובלינאים בארץ ובחדר * יערלענע אויםגאבע פון די לובלינער איו ישראל און איו די תפוצות

ט ל א ה נ י ן — א כ ו ת  ה
 קורן / כך הוכחדה לובלין היהודית • דוד שטאקפיש / לאמיר עולה־רגל זיין קיין ישראל — צום וועלט־צוזאמענטרעף
 פון די לובלינער • פעם כרייטער / אייניקע פארשלאגן צו אונדזער וועלט־צוזאמענפאר @ מאיד שילדקרויט / א ווארט
 צו די לובלינער אין דער וועלט וועגן פאראייביקן לובלין • טימאן זיידענווערג / פארט א ייד קיין ארץ־ישראל... •
 שלמה שטאקפיש / יידישער ספארט־קלוב ״װיעניאװא״ • יצחק רייכענשטיין / דער לובלינער ״הפועל״ » גיטעלע
 עדעלשטיין ׳/ א ״לובלינער״ חתונה אויפן רמת הגולן • משה דואפאנג / מיט לובלינער אין מאנטרעאל, טאראנטא
 און ניו־יארק • נחמן כלומענטאל / יעקב גלאטשטיין דער לובליגער • ש. ל. שניידרמן ׳/ לובלין — סמל העקדה
 של עם ישראל ביצירותיו של יעקב גלאטשטיין • באריכטן פון ישראל, פראנקרייך, פארייניקטע שטאטן און קאנאדע.

 מצבה צום אנדענק פון די קדושימ פון לובלין און מיידאנעק, וואס וועט אנטוזילט ווערן אנהייב מאי 1973, בעתן וועלט־צוזאמענפאר פון די לובלינער.
 פראיעקטירט פון אונדזעד בן־עיר, ארכיטעקט א. שריפט.

 מצבת־זכון לקדושי לובלין ומיידאנק שתוקם במאי 1973, בכנס העולמי של הלובלינאים, פרי תיכנונו של האדריכל א. שריפט, בךעירנו.



 כך הוכחדה לובלין היהודית / נחמו mp / ימת-גו
 כאשר אני מעלה בזכרוני את המאורעות שהתרחשו לפני
 שלושים שנה בקירוב בלובלין העיר, נדמה לי כאילו חלום
 בלהות אני רואה, מראות לא מעלמא הדין. והלא מבשרי
 חזיתי את כל אלה, בעצמי חייתי בתוך הזוועה הזאת. שוב
 ושוב תוהה אני איך זה קרה שאנשים בארץ שבמרכז אירופה,
 שהתימרו להיות נושאי התרבות האנושית, ״קולטור טרגר״
 בלשונם, הפכו פתאום פריצי חיות ומגמתם האכזרית היחידה
 היתה לגזול, לשדוד ולרצוח. לובלין שבעבר הלא כל כך
 רחוק היתד. אחד המרכזים היהודיים הרוחניים החשובים ביותר,
 שממנה יצאה תורה לכל הקהילות היהודיות באירופה, עיר
 של חכמים וחוזים, ובימינו קהילה יהודית יותר מ־40 אלף
 תושבים שמרביתם חיו מיגיעת כפיהם, נאמנים למסורת
 ההיסטורית — עיר זו נועדה להיות הראשונה"לטרף לרוצחים

 הגרמנים האיומים.
 כמה ימים לפני שהעיר נכבשה שמענו את קולו הצרחני
 של היטלר המטורף מעל גלי האתר על נקמת הנאצים ביהודי
 לובלין ובמיוחד בתלמידי ישיבת חכמי לובלין על שהעיזו
 לחפור חפירות הגנה מפני צבא גרמניה הצועד קדימה במצעד

 שלט בבית־הקברות בנחלת־יצחק, שהוצב לאחר הטמנת האפר ממיידגק.
 אויפשריפט אויפן קבר פונעם אש פון מיידאנעק ווו סיוועט אוועק־
 געשטעלט ווערן דער דענקמאל: ״דא איז באערדיקט דאס אש פון
 די קדושים פון לובלין און אומגעגענט — פונעם פארניכטונגס־

 לאגער מיידאנעק״.

 הנצחון שלו. ב־18 בספטמבר 1939 נכבשה העיר והחלו חיי
 התופת של יהודי לובלין, שהחמירו והלכו מיום ליום.

 הנאצים הכינו תכנית השמדה שבעיבודה השתתפו, כנראה,
 גם מלומדים גרמנים מענפי מדע שונים. לפי תכנית זו יש
 להשפיל ולדכא את רוחם של היהודים וגם להרעיבם ולהחלי־
 שם מבחינה פיזית כדי שלא יוכלו להתקומם נגד מעניהם.
 הם גם שאפו להפריד בין היהודים לבין שכניהם הפולנים,
 כדי שתהיה להם יד חפשית לביצוע מעשיהם הנפשעים. הם
 ידעו גם שרכוש היהודים שימש תמיד פיתוי להמונים חסרי

 כל וגירוי האינסטינקטים השפלים ביותר.
 מעשיהם הראשונים בלובלין היה לבוז את רכוש היהודים
 ולתת גם להמונים הפולנים את חלקם. זוכר אני איך הגרמנים
 זרקו חלקי לבוש יקרי ערך שונים מן חנויות היהודים שב-
 רחוב הראשי, והמון פרוע היה מתכתש וחוטף אותם בתאוו-
 תנות. מאות משפחות יהודיות הורחקו בעירום ובחוסר כל
 מדירותיהם ברחובות הראשיים ורכושם היה לבז. כל אלה
 חיפשו מקום מגורים בעיר העתיקה ובסמטאות שבסביבה.
 כאשר נישול היהודים מדירותיהם גבר ונוספו עליהם יהודים
 שגורשו מגדיניה, מפוזנן ומערים אחרות בפולין המערבית
 ללובלין, נעשו תנאי הדיור בלתי נסבלים. בדירות הצרות
 המאוכלסות אנשים יתר על המידה, הוקמו מיטות כפולות
 אחת על גבי השניה. כעבור זמן לא רב לשלטונם בלובלין
 גזרו הגרמנים על היהודים להדביק טלאי צהוב על בגדם
 ולאחר מכן החליפוהו בסרט לבן עם מגן־דוד על שרווליהם.

 וכך הבדילו רשמית את היהודים לרעה מיתר התושבים.
 הטרדת היהודים גברה מיום ליום. בתי־ הספר שלהם
 נסגרו ולמעלה מ־5000 ילדים הוצאו ממש לרחוב, כי השהיה
 בבתים בצפיפות המחניקה היתד. בלתי אפשרית והילדים נת-
 גלגלו בסמטאות המרופשות. השתדלנו אמנם לארגן קבוצות
 קטנות של תלמידים ולהורותם בבתים פרטיים, אבל זה היה
 כרוך בסכנה להיתפס על־ידי הגרמנים שהיו עורכים תכופות
 ״ביקורים״ בבתי יהודים בחפשם כסף ודברים יקרי ערך.
 קבוצה קטנה בת 8 תלמידים לימדתי בדירת־מרתף של סנדלר.
 בשעת אחד השיעורים במרתף זה הגיע לאזנינו קול נביחה
 של גרמני מתקרב (פנייתם ליהודים היתד. תמיד בקול צרחני
 דומה לנביחה של כלב). כמה ילדים נעלמו חיש, הספרים
 נטמנו תחת המיטה, ואני חלצתי את נעלי ומסרתיה לידי

 הסנדלר לתיקון.
 על יד הכניסה ליודנראט הופיעו חדשות לבקרים גזירות
 רעות שונות. כל יהודי שנתקל בדרכו בגרמני חייב לפנות לו
 דרך, להוריד כחמישה מטרים מלפניו את הכובע ולהשתחוות.
 על כל אי־מילוי פקודה זו הרביצו מכות נמרצות. כאשר הפקו-
 דה בוטלה כעבור כמה חדשים ויהודי טעה והסיר את כובעו,
 ספג שוב מכות על אשר מעז לברך בשלום את בן ״הגזע
 העליון״. כן באה הוראה שיהודים אסור להם ללכת על המדרכה
 שניים ביחד וזה על יד זה, אלא אחד מאחורי השני. כן גם
 צריכים לנהוג בעל ואשתו. הוראות אלה ודומות להן באו
 כדי להשפיל את היהודי ולדכאו עד שיאבד את ערך עצמו.

 לבסוף נסגר הגיטו ואסור היה לו ליהודי לצאת בלי
 רשיון שניתן רק לאלה שהיו עסוקים אצל גרמנים. יהודי
 שנתפס מחוץ לגיטו בלי רשיון צפוי היה לו עונש מוות.
 זה גרם למחסור חריף במצרכי מזון ולתחלואי רעב. בגיטו
 פשתה מחלת הטיפוס שהפילה חללים רבים, עד שהמתעסקים
 בקבורת מתים לא הספיקו לקברם בזמנם. מטעם משרד הסעד
 ביקרתי בבתי הנצרכים ולא פעם נתקלתי בתופעה מזעזעת
 עד עומקי הנפש. בחדר צר, ד׳ על ד/ שנפרד מחדרים דומים
 לו במחיצות קרשים לא מהוקצעים, נמצאו משני צדדיו מיטות
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 עץ. על אחת מהן היה מונח איש בלי רוח חיים, שחיכה
 כבר יומיים לקבורתו. על המיטה השניה שכב איש חולה
 ובאמצע החדר על־יד שולחן ישבו בן־אדם מבוגר ונער בגיל
 14, שניהם מוכי רזון, ואכלו את הארוחה היחידה, מרק דליל,
 שהנער הביאו מן המטבח הציבורי. דממת המוות ששררה
 בחדר הופסקה מזמן לזמן על־ידי הגניחות החלשות של

 החולה.
 נדלדלו שוכני הגיטו, תש כוחם ונדמה היה שנטשטשו

 הגבולות בין החיים והמתים.
 בחודש מארם 1942 נגשו הרוצחים לבצע את התכנית
 השטנית של ״הפתרון הסופי״ של יהודי לובלין — להעבירם
 למחנות המוות. מפעל מקאברי זה עובד לפרטי פרטיו על־ידי
 הס.ס. ראשית כל ניסו להערים על הקרבנות, לרמותם (השקר
 היה אחד מאמצעי הלחימה שלהם) והפיצו שמועות שיעבירו

 את יהודי לובלין לעבודה בשטחים שנכבשו מידי הרוסים.
 הגירוש נעשה לפי רחובות. משמרות כבדים של אנשי
 צבא ושל אוקראינים, מזויינים מכף רגלם ועד ראשם, שמרו
 על הרחובות, שיהודים לא יעברו מרחוב אחד למשנהו, למען
 התחמק מן המשלוחים. מי שנתפס נורה במקום. קרבנות רבים
 נפלו בשעת נסיונות כאלה. יום יום העבירו לתחנת הרכבת
 משלוח של 1500 יהודים. קשה היה להיוודע לאן מועדות
 פני המשלוחים, כי צוותות הרכבות התחלפו פעמים אחדות

 בדרד.
 הקרבנות הראשונים של הרוצחים האכזריים היו הילדים.
 לא אשכח לעולם את המחזה המזעזע של גירוש הילדים
 מבית־היתומים שעל־יד הקהילה. באחד מערבי חודש מארס
 הקרים הוצאו למעלה משמונים ילד מבית־היתומים לרחוב.
 יתר הילדים התחמקו וברחו. כמסופר, הודיעו קלגסי ס.ס.
 ליודנראט שיתומים אלה יועברו לבית־יתומים בעיר אחרת,
 ולשם הסוואה ציוו לתת לכל ילד חצי כיכר לחם כצידה
 לדרך. גשם דק חודר לעצמות התחיל לרדת. ילד אחד פרץ
 בבכי ומיד נצטרפו אליו יתר הילדים. מאות האנשים שנמצאו
 במקום כדי להפרד מן הילדים פרצו גם הם בבכי. משמרות
 חזקים של אוקראינים וליטאים מזויינים עמדו מסביב ועל

 פרצופיהם לא נראה אפילו סימן קל של רגש אנושי.
 מישהו מן ההמון שהיה נוכח במקום הוריד מעל עצמו
 את הסווטר ומסרו לאחד הילדים, מיד התחילו רבים מן
 הנוכחים להוריד מעל עצמם את בגדי החורף העליונים והל-
 בישו בהם את היתומים שרעדו ממקור. המורים והמחנכים
 ליוו מרצונם הטוב את היתומים בדרכם האחרונה בחייהם

 הקצרים.
 השקר הנבזה של הס.ס. נתגלה אחר כך. באחד הימים
 לפני העברת היתומים הובאו כמה יהודים למקום המיועד
 ונצטוו לחפור בור עמוק וארוך, ואחרי שגמרו את מלאכתם
 נורו בידי האוקראינים והליטאים שהובאו לשם כך במיוחד.
 את היתומים ומלוויהם, אחרי שהמיתוס ביריד., הכניסו אל

 הבור וכיסום בעפר.
 חמשת אלפים יהודים שהיו עסוקים במפעלים גרמניים
 קיבלו תעודות עם האות J (יודע) והועברו לכפר הסמוך
 מיידאן טאטארסקי, ולמעלה מ־40,000 נפחו את נשמותיהם
 בקדושה ובטהרה במחנות ההשמדה מיידאנק, בלז׳ץ וסוביבור.
 אחר־כך נפקחו עיניהם של יהודי פולין, והאשליות בנוגע
 למזימות הרשע של הגרמנים לגבי היהודים התנפצו אל המ-
 ציאות המרה. אז החלו להתארגן במחתרת וביערות קבוצות
 מרי מזויינות למאבק נגד הנאצים — הרוצחים האכזריים

 ביותר בתולדות האנושות.
 מאמר זד, קרא מזכיר ארגוננו, מתתיהו הורן, בפני 800
 תלמידי בית־הספר ע״ש ליאו בק בחיפה, שהתכנסו באולם
 קולנוע ״שביט״ לציין את יום השואה והגבורה. כידוע,
 אימץ בי״ם זה את קהילת לובלין. בעצרת השתתפה גם
 הגב׳ רפופורט־אלבינג, מניצולי השואה, בזכרונותיה

 מימים ההם.

 עדות מזעזעת על פשעי הנאצים בלובלין
 הושמעו בתל־אביב

 בפני בית־משפט מערב־גרמני
 עדות מזעזעת על הרצחו של רוקח שהקריב את
 חייו למען חיי אמו, נמסרה אתמול בבית משפט השלובו
 בתל-אביב בפני בית משפט מערב גרמני מהעיר וים־
 באדן, המבקר בארץ לשם גביית עדויות בקשר עם
 משפטם של חמישה פושעים נאציים המואשמים ברצח

 המונים בתקופת השואה.
 העדות ניתנה על ידי בת לובלין, גב׳ שרה רוהר
 מתל-אביב, אשר סיפרה כי נכחה כמה פעמים בסלק-
 ציות שערך אחד מחמשת הנאשמים, ד״ר הארי שטורם,

 שהיה קצין בכיר בם. ס.
 היא סיפרה, כי באחד המקרים שלח אשה יהודיה
 זקנה אל מחנות ההשמדה. בנה של אותה אשה התחנן
 לפני המרצח כי ירחם על אמו וישלח אותו במקומה.
 שטורם הסכים, נטל עמו את הרוקח היהודי ולאחר מכן

 של^ אקדח וחיסל אותו.
 העדה סיפרה עוד כי היתה כמה פעמים נוכחת
 באקציות ובסלקקציות שניהל שטורם וסיפרה כי היא
 עצמה הצליחה להסתתר באחת הסלקציות ונמלטה מידי

 הנאצים.
 יחד עם ד״ר הארי שטורם, שהיה ראש מדור 4
 שב-ם. ד., עומדים לדין קציני הגסטאפו גיאורג הופמן,
 נוטהארד שוברט, וולטר הס ווילהלם מיארט. משפטם
 נערך בקשר עם רציחות יהודים בזמן השואה בעיר
 לובלין, אשר היתה העיר השלישית בגודלה בפולין.
 הנאשמים הועמדו לדין לאחר שהפרקליטות בגרמניה
 ריכזה נגדם עדויות על הוצאות להורג של כ־25 אלוי
 יהודים, טביחתם של 300 חולים וחיסולם של 35 ילדים
 יתומים. כמו כן הם מואשמים בחיסול שארית גטו

 מידן-טטרסקי שליד לובלין.
 (״ידיעות אחרונות״)

 לכל בני־עירנו בארץ!

 • האזכרה השנתית תתקיים ביום ה׳ 9.11.72, באולם
 ״בני ברית״ בתל־אביב. פרטים — בעמי אחרון.

 • לקראת הכנס העולמי של הלובלינאים, תופיע
 חוברת מיוחדת ״קול לובלין״. חומר, תמונות ותעו-

 דות נא לשלוח עד 1.2.73.

 • המגבית להקמת מצבת זכרון לקדושי לובלין
 ומיידאנק — נמשכת. כל יהודי מלובלין חייב לתרום
 את חלקו בהנצחת קורבנות רציחות הגרמנים. התרו-
 מות נא לשלוח על חשבוננו: ארגון יוצאי לובלין

 בישראל — חשבון בנק הדואר: 4/27638/6.

 • הלובלינאים מחו״ל, שלא היה באפשרותם להשיג
 בית־מלון בתקופת חגיגות יום העצמאות והכנס העו-
 למי של בני עירנו — יזדקקו להכנסת־אורחים של

 יוצאי לובלין בישראל. אנו מצפים להיענותכם.
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 היכונו לכנס העולמ< של הלובלעאעז -
ת <ע\ראל ע ד  ב<ובו העצמאות ה־25 של מ

 דוד שטוקפיש, יו״ר ארגון יוצאי לובלין

 שלוש פעמים בשנה היו בני ישראל עולים לרגל
 לירושלים ומביאים את קרבנותיהם לבית-המקדש. ולא
 רק תושבי ישראל קיימו מצווה זו, גם יהודי ארצות
 אחרות, כמו מצרים ובבל, היו עולים לרגל ירושלימה.
 בימינו מדובר על עליה לרגל מסוג אחר — על ביקו-
 רים במדינתנו שקמה לתחיה ומהווה נקודת משיכה

 ומוקד התעניינותם של היהודים בכל התפוצות.
 תמה אני, על שום מה יהודי לובלינאי מניו-יורק,
 פאריס, מלבורן או מבואנוס-איירס, שמבחינה חומרית
 יכול היה להרשות לעצמו לבקר בארץ, לא ינצל את
 ההזדמנות ויבוא ליום העצמאות שחל באביב, קרוב
 לחג הפסח, או לאזכרה השנתית בחודש נובמבר,
 כשמתייחדים עם זכר יהודי לובלין שניספו בימי השואה.
 השנה, בעוד ששה חדשים, תהיה הזדמנות טובה
 לתקן את המעוות. בימים הראשונים בחודש מאי תחוג
 המדינה, וביחד אתה כל יהודי התפוצות, את מחצית
 היובל לקיומה. בני עירנו בעולם כולו יוכלו השנה

 לקיים בבת-אחת שלוש מצוות של ״עליה לרגל״:

 א) לחוג בארץ את יובל העשרים-וחמישה למדינת
 ישראל ולשמוח יחד עם כל תושבי הארץ בחג

 גדול זה<
 ב) להשתתף! בכנס העולמי של יהודי לובלין;

 ג) להיות נוכח בטקס גילוי מצבת זכרון לקדושי
 לובלין ומיידאנק.

 שלושה אירועים רבי-ערך אלה — לשמוח בחג
ת; להיפגש עם קרובי משפחה וידידים; להת-  העצמאו
 ייחד עם זכר קרבנות הרצח הגרמני, יקירינו וקרובינו
 שמתו על קידוש השם — יעוררו ללא ספק התעניינות
 גוברת ורצון עז לעלות לישראל. דברים אלה הניעו
ת ועד יוצאי לובלין בישראל לממש את רעיונו של  א
 בן-עירנו םאם ברײטער ממונטריאל, שהציע לפני

 שנתיים לקיים בארץ כנם עולמי של יוצאי לובלין.
 מפעל כזה דרש עבודה מאומצת וגם הכנות איר-
 גוניות רבות. לכן דחינו את תאריך הכנס לשנה זו,
 שנת העשרים-וחמש לקיומה של מדינת ישראל. כרגיל
 אצל יהודים, כל שמחה מהולה בעצב, וכך גם הפעם
 שמחת החג תהיה קשורה בגילוי המצבה הסמלית
 שתוקם מעל לתיבת האפר שהובא ממיידאנק ונטמן
 באדמת ישראל. חובה מוסרית קדושה מוטלת על כל
 יהודי לובלינאי באשר הוא שם להשתתח במפעלים
 שטבועים עליהם החותם היהודי, הישראלי והלובלינאי.
 תכנית הכנס מובאת בעמוד זה וכל לובלינאי רשאי
 להציא שינויים ושיפורים בתכנית. על כל פנים, יש
 לצפות שבראשית חודש מאי 973 ו יהיו לנו בארץ
 חוויות רוחניות, התרגשויות עמוקות ודמעות של שמחה
י ת א ז  ואבל גם יחד. האם יחמיצו בני עירנו הזדמנות כ

• 

 ואם תתעורר בלב מישהו מכם השאלה: ומה בדבר
 קורת-גג ? הלא בשנה שעברה נאלצו אלפי תיירים לפני
ת ה-24 לבטל את ביקוריהם בישראל בשל  יום העצמאו

 מחסור בחדרים בבתי-המלון בארץ. ומה יהיה, אם
 יהודי לובלין יבואו בהמוניהם לכנס — האם לא צפויה

 להם, חלילה, לינה ברחוב?
 לא ולא י ראשית, אנו מניחים שהלובלינאים שהח-
ת  ליטו לבוא ולהשתתף בכנס כבר הזמינו באמצעו
 משרדי הנסיעות מקומות בבתי-מלון. שנית, ודאי לכל
 לובלינאי יש חבר או ידיד בארץ, שיאכסן אותו בביתו.
 שלישית, תוקם ועדה מיוחדת שתדאג להכנת מקומות
 איכסון בבתי-מלון או בבתי מגורים של לובלינאים

 תושבי ישראל.
 ולאלה האחרונים, רצוני להזכיר את המימרא התל-
 מודית (יומא יב): ״אין משכירין בתים בירושלים לפי
 שאינם שלחך׳. ובמשנה אבות כתוב: ״ולא אמר אדם
 לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים״... נקווה שבני
 עירנו במדינת ישראל ילכו בדרכי אבותינו בזמנים
ת אורחינו  שבית-המקדש היה קיים ויקבלו ברצון רב א
 מן התפוצות, שבאים לביקור ״הביתה״ — ושירגישו

 את עצמם במדינת ישראל כבביתם.
נן-נא  ובכן, בני עירנו שבארץ ובתפוצות: נתכו
 ביראת הכבוד ובשמחה לקראת המיפגש העולמי שלנו.

 להתראות במדינת ישראל ביום העצמאות ה-25!

 תוכנית הכנס העולמי של לובלינאים —
 30.4 — 7.5 1973, בתל-אביב ובירושלים

 יום בי, 30.4, בשעה 18.00 : פגישת היכרות במלון ״פלזה״ בת״א.
 המארח: משה קורן (טשמקה).

 יום ג׳, 1.5 : לפנה״צ — סיור בת״א והסביבה. בשעה 19.00 —
 פתיחה חגיגית של הכנס, בהשתתפות שר! ברכות!

 חלק אמנותי.
/ 2.5 : המשך הכנס. הרצאות: תפקידם של ארגוני לובלין  יום ד
 בארץ ובחייל! תרומת יהדות לובלין להיסטוריה של

 עמנו ולבנין הארץ! הנצחה.
 בשעה 16.00 — גילוי מצבת זכרון לקדושי לובלין ומיי־
 דאנק. בשעה 20.00 — חלוקת הפרס הספרותי ע״ש

 קדושי לובלין.
 יום הי, 3.5 : ביקור בירושלים — קבלת־פנים אצל נשיא המדי-

 נה ! הכנסת! יד ושם! הכותל המערבי.
 שבת, 4.5 בשעה 20.00: ערב הווי וזכרונות מלפני השואה
 ובימי מלחמת העולם השניה. הקרנת הסרט ״לובלין — עיר

 ואם בישראל״.
 יום א׳ 5.5: סיור בדרום הארץ.

 יום בי, 6.5: נשף לכבוד 25 שנה למדינת ישראל — וסיום
 הכנס העולמי.

/ 7.5: נסיעה לירושלים, למצעד צה״ל.  יום ג

 בזמן הכנס תהיה פתוחה תערוכת ספרים
 על לובלין ושל מחברים בני לובלין.

 שינויים בתוכנית — אפשריים.
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 לאמ<ר עולה־רגל ז«ן ק«ן <שראל ־ צום
 וועלט־צוזאמענטרעף פון n לובלעער

, פארזיצער פון ארגון יוצאי לובלין ש י פ ק א ט ד ש ו  ל

 דריי מאל אין יאר — אויף פטח, שבועות און סוכות,
 פלעגן יידן עולה-רגל זיין קיין ירושלים און ברענגען
 קרבנות אין בית-המקדש. קיין ירושלים זענען געקומען
 נישט נאר די יידישע איינוווינער פון ארץ-ישראל, נאר
 אויר יידן פון אנדערע לענדער, ווי בבל און מצרים...
 אזוי ווערט דערציילט אין אלטע ספרים. דאקעגן היינט
 דערציילן זיר יידן אין דער וועלט וועגן אן אנדערן
 סארט עליה לרגל אין דער אויפגעריבטער יידישער
א-  מדינה, וועלכע איז די לעצטע 24 יאר דער עמאצי
 נעלער און אטראקציאנעלער צוציונגס-פונקט פאר

 אחינו בני ישראל אין אלע תפוצות.
 איז מיר געווען א ווונדער, הלמאי א לובלינער ייד
 פון ניו-יארק, פאריז, מעלבורן און בוענאס-איירעם,
 וואם האט געהאט דערצו די מאטעריעלע מעגלעכקייטן,
 איז גישט עולה-רגל געווען כאטש צוויי מאל אין יאר
ת וואט פאלט אוים אין  קיין ישראל: צום יום העצמאו
; און אין חודש נאוועמבער, ח ס  פרילינג, נאענט צו פ
 ווען מיר פירן אדורר דעם אזכרה-אקט נאר דער חרוב־
 געווארענער יידישער לובלין. אזעלכע צוויי דאטעס
 האבן באדארפט אנרעגן א ייד פון לובלין צו וויזיטירן

 ישראל.
 אבער נישט יעדער האט דאס געקענט באווייזן.
 איז איצט פאראן א מעגלעכקייט אלץ צו פאריבטן מיט
 אן איינמאליקן באזור אין ישראל. אין א האלב יאר ארום,
 אין די ערשטע טעג פון מאי 1973, וועט די יידישע
 מדינה און די גאנצע יידישע וועלט זיר פרייען מיטן
 האלבן יובל פון ישראל — דער 25םטער יום העצמאות.
 די דאזיקע דאטע איז א זעלטענע און וויבטיקע
 געלעגנהייט פאר אונדזערע בני עיר אדורכצופירן, מיט

 איינמאל, א דרייפאכיקן עולה־רגל:
נת ישראל.  א) פרייען זיר מיטן יובל-יאר פון מדי

 ב) באטייליקן זיר אינעם וועלט-צוזאמענטרעף פון
 די לובלינער.

 ג) בייוווינען די אנטהילונג פונעם מאנומענט לזכר
 די קדושים פון לובלין און מיידאנעק.

 דריי געשעענישן פון אזא פארנעם און כאראק־
 טער, וועלן אן שום ספק דערוועקן גרויס אינ-
 טערעם און שטארקן ווילן ביי יידן פון לובלין אין אלע
 תפוצות צו קומען און זיר משמח זיין מיט דער באניי־
 טער יידישער מלוכהשער זעלבשטענדיקייט; טרעפן זיר
 מיט קרובים, חברים, פריינד און באקאנטע פון דער
; אפגעבן כבוד און זיר מתייחד זיין מיטן ים  אלטער הי
 אנדענק פון די קרבנות פון די דייטשע רציחות, אונ־
 דזערע נאענטסטע און טייערטטע, וואם זענען אומגע־
 קומען על קידוש השם. די אלע מאטיוון האבן באווויגן
 דעם קאמיטעט פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין
 ישראל צו רעאליזירן דעם געדאנק פון אונדזער בן עיר
 טעם ברייטער פון מאנטרעאל, וואט האט מיט 2 יאר
 צוריק פארגעלייגט אדורכצופירן אין ישראל א וועלט-

 צוזאמענפאר פון די לובלינער.
 אזא אונטערנעמונג פאדערט א סר מי און צוגריי־
 טונגען, דעריבער האבן מיר באשלאסן אפצוווארטן ביזן
נת ישראל. נאר ווי דער שטייגער  25םטן יאר פון מדי
 ביי יידן, ווען יעדע שמחה איז אויטגעמישט מיט א

ת  טרער, וועט אויר דאטמאל די פרייד פון יום העצמאו
 זיין פארבונדן מיטן אנטהילן די סימבאלישע מצבה
 איבערן קעסטעלע אש, וואט אין מיט א יאר צוריק
 געברענגט געווארן פון מיידאנעק. ט׳איז דעריבער א
 הייליקער, מאראלישער חוב פאר יעדן לובלינער ייד
 אין אייראפע, ביידע אמעריקעט און אנדערע קאנטי־
 נענטן, אנטייל צו נעמען אין די דריי דערמאנטע אונ־
 טערנעמונגען וואט טראגן אויר זיר דעם חותם פון

 יידישקייט, ישראלדיקייט און לובלינערישקייט.
 אין מאי 1973 איז פארויסגעזען א װאר פון שטאר־
 קע גייטטיקע איבערלעבונגען, דערינערונגען און
 עמאציעם, גערירטקייט און טרערן פון פרייד און
 טרויער. וועט א לובלינער ייד דורכלאזן אזא גע-

 שעעניש י
• 

: וואט  נישט איינער פיו אייר וועט אוודאי פרעגן
 וועט זיין מיט א... נאכטלעגער י האבן דאר די צײטונ־
ת  געו געשריבן פאראיארן, אז אין 24טטן יום העצמאו
 האבן טויזנטער טוריטטן געמוזט בטל מאכן זייער
 באזור אין ישראל — צוליבן מאנגל אין האטעל־
 צימערן. וואס-זשע וועט געשען, אויב א סר לובלינער
 יידן אין דער וועלט וועט זיר דאר פארגלוטטן צו
 קומען צום צוזאמענטרעח — דראט זיי נישט, חלילה,

 קיין געפאר צו שלאפן אויפן גאט <
 ערשטנט, זענען מיר זיכער, אז די לאנדטלייט וואט
 האבן שוין אנגענומען דעם באשלוט צו קומען צום
 צוזאמענטרעף — האבן אוודאי אין די רייזע-ביוראען
 אויר זיר באזארגט מיט א האטעל. צווייטנט, וועלכער
 לובלינער אין דער וועלט, האט נישט זיינעם א קרוב
 צי חבר אין ישראל, וואט וועט אים גערן אויפנעמען
 ביי זיר אין שטוב. דריטנט, וועט א טפעציעלע קאמיטיע
 זיר באמיען צו באקומען אנטשפרעכנדיקע אכטניהט
 אין די היימען ביי אונדזערע לובלינער אין ישראל.
 און זיי טאקע, אונדזערע לאנדטלייט אין דער יידישער
 מדינה, רויל איר דערמאנען (אין שייכות מיטן פאר־
 צייטיקן עולה-רגל זיין), וואט די גמרא זאגט (יומא
: אז ״די ירושלימער איינוווינער האבן פון די ״ב)  י
 עולה-רגל נישט גענומען קיין געלט פארן ארט צום
. און אין משנה אבות ווערט געברענגט, אז  שלאפך
 ״קײנער פון די עולה-רגל האט נישט געזאגט, אז אים
 איז ענג געווען דאט ארט צו שלאפן אין ירושלים...״
 לאמיר האפן, אז גענוי ווי אונדזערע אבות האבן אין
 די צייטן פון בית-המקדש אויפגענומען די געטט —
 אזוי וועלן אונדזערע בני עיר אין מדינת ישראל אויפ־
 נעמען די עולה־רגלניקעט וואט וועלן קומען צו אונדז
 אין אפריל-מאי 1973 און אוודאי געניסן פון דער
 טראדיציאנעלער לובלינער הכנטת-אורחים אין דער
 יידישער מדינה. זיי קומעו דאר צו אונדז (אפילו צייט־
י ם — און זיי דארפן זיר פילן ווי אין  ווייליק) א ה י

 דער היים.
 אלזא, טייערע לאנדטלייט אין ישראל און אין די
 תפוצות: לאמיר מיט יראת הכבוד און פרייד זיר גרייטן
נת ישראל —  צו אונדזער וועלט־צוזאמענטרעך! אין מדי

 צו איר 25טטן יום העצמאות.
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 פראגראם פון וועלגו־צוזאמענפאר פון לובלעער א<ן <שראל
 פון 30סטן אפריל ביזן 7טן מאי 1973 אין תל־אביב און ירושלים

 מאנטיק. 30.4.73, פון 6 אוונט:
 פרייער צוזאמענטרעף און באקענונג אויױ אן
 אוונט-ברויט אין האטעל ״פלאזא״ אין תל-אביב.

 גאסטגעבער: משה קארן (טאשעמקא)

 דינסטיק, 1.5.73 :
 קאלעקטיווער באזור אין תל-אביב און אומ־

 געגנט מיט ״דן-אגד״ טורם.
 7 אוונט: פייערלעכע דערעפענונג פונעם וועלט-
 צוזאמענטרעף פון די לובלינער, מיטן אנטייל

 פון א מיניסטער פון דער ישראל-רעגירונג.
 באגריסונגען פון די דעלעגאטן פון אויסלאנד;

 ארטיסטישער טייל מיט אנגעזעענע קינסטלער.

 מיטוואר, 2.5.73:
 פארמיטאג — המשר פונעם צוזאמענפאר.

: די אויפגאבן פון די לובלינער  רעפעראטן
 לאנדסמאנשאפטן אין ישראל און אין די תפו-
ת; דער ביישטייער פון דער יידישער לובלין  צו
 צו דער געשיכטע פון אונדזער פאלק און צום

 בנין הארץ; פארייביקונג.
 4 נאבמיטאג — אנטהילונג פונעם דענקמאל אין
 נחלת יצחק לזכר די קדושים פון לובלין און
 מיידאנעק, מיטן אנטייל פון די שול-קינדער;

 תפילות; 3—4 קורצע רעדעם.
 8 אוונט — פארטיילונג פון דער ליטעראטור-
 פרעמיע א. נ. פון די קדושי לובלין, פונדירט פון

 יואל גאלדמאן.

 דאנערשטיק, 3.5.73:
 קאלעקטיווער באזור אין ירושלים; אויפנאמע
ידענט; יד ושם, כותל המערבי, נה-פרעז  ביים מדי

 כנסת.

 פרייטיק, 4.5.73 — פרייער טאג.

 שבת, 5.5.73 :
 8 אוונט — א ספעציעלער אוונט פאר זכרונות
 פון דער אלטער היים און פון ווידערשטאנד אין
 די יארן פון דער צווייטער וועלט-מלחמה. ס׳וועט
 אויר געוויזן ווערן אונדזער פילם ״לובלין —

 עיר ואם בישראל״.

 זונטיק, 6.5.73:
 א גאנצן טאג און אין אוונט — באריכטן פון
 באזונדערע לענדער: אלגעמיינע דעבאטע אי-

 בער די רעפעראטן און באשלוסן.

 מאנטיק, 7.5.73 :
 8 אוונט — דער יערלעכער באל לכבוד דעם
 25סטן יום העצמאות און שלום פונעם וועלט-

 צוזאמענפאר פון די לובלינער.

 דינסטיק, 8.5:
 6 פרי — אפפאר קיין ירושלים צום פאראד פון

 צה״ל.

 * ס׳זענען פארויסגעזען ענדעדונגען אין דעט פלאן.

 אויפשטעלונג פון ביבער וועגן לובלין און פון לוכלינער מחברים — וועט פארקומען בעמן צוזאמענטרעף.

 אייניקע פארשלאגן צו אונדזער וועלט־צוזאמענטרעף
 אין צוזאמענהאנג מיטן צוזאמענ-
 פאר פון די לובלינער, וואס וועט
 פארקומען אין ישראל אין 1973, צום
נת ישראל,  25סטן יארטאג פון מדי
 האבן מיר באצייטנם אנגעהויבן אן
 אקטיווע טעטיקייט. ס׳האבן זיר שוין
 רעגיסטרירט בערר 100. מענטשן, דע-
 רונטער עטלעכע, וואם שטאמען פון
 דער לובלינער אומגעגנט. ביז איצ-
 טער זענען נישט פאראן קיין פראב-
 לעמען מיט וווינונגען אין ישראל אין
 דער צייט פון צוזאמענפאר, ווייל
 אלע האבן דארט קרובים און בא-
 קאנטע, ביי וועמען זיי וועלן וווינען.

 איר דערלויב מיר צו מאכן עטלע-
 כע פארשלאגן, וואס האבן דעם ציל
 צו פראפאגירן דעם צוזאמענפאר
 צווישן די לובלינער אין דער גאנ-
 צער וועלט אוו איר האף, אז איר

 וועט זיר באציען צו זיי פאזיטיוו:
 1. אין נאענטסטן נומער ״לובלינער
-  שטימע״ זאלו זיר געפינען מא

 טעריאלן וועגן צוזאמענפאר;

 סעם ברייטער / מאנטרעאל

 2. די אויסגאבע זאל ווערן פא-
 נאנדערגעשיקט צו לובלינער אין דער
 גאנצער וועלט, אן אונטערשיד צי
 זיי וועלן פאר איר באצאלן אדער

 נישט;
 3. ארויסשיקן אויר א געוויסע
 צאל צייטונגען פאר לובלינער, וואם
 זייערע אדרעסן זעגען אייר נישט
 באקאנט, אבער די קאמיטעטן אויפן

 ארט קענען זיי אויסגעפינען;
 4. דער קאמיטעט אין ישראל זאל
 אין דער געהעריקער צייט צושיקן אן
 ארטיקל וועגן צוזאמענפאר צום
 ״פארװערטם״ אין ניו-יארק און אין

 אנדערע יידישע צייטונגען.
- י י צ י ר . אייער קאמיטעט פ 5 

 טיק זארגן דערפאר, אז די אנטייל-
 נעמער אין צוזאמענפאר זאלן באקו-
 מען איינטריט-קארטן אויח דער טרי-
 בונע, כדי צו קאנען זען דעם פא-

 ראד פון דער ישראל-ארמיי אין
 ירושלים.

 איר פערזענלער אפעליר פון דעם
 ארט צו די לובלינער אין דער גאנ-
 צער וועלט, אז זיי זאלן כאטראכטן
 דעם צוזאמענפאר אלם אן ערנסטע
 און וויכטיקע געשעעניש אין אונדזער
נת  לעבן. 25 יאר עקזיסטענץ פון מדי
 ישראל איז א היסטארישער פאקט,
 וואם ווירקט טאג-טעגלער אויפן
 לעבן פון די יידן אין דער גאנצער
 וועלט, גיט זיי צו כוח און מוט, דער-
 לויבט זיי צו קוקן אין דער צוקונפט
 מיט גרויסער האפענונג. מיר זענען
 אלע שטאלץ מיט ישראל, מיט איר
 אנטוויקלונג. איר ױם-טוב איז אונ-
 דזער אלעמענם ױם-טוב און מיר

 פרייען זיר צוזאמען מיט אלע.
 דער צוזאמענפאר פון די לובלינער
 צום 25סטן יארטאג פון מדינת ישראל
 איז א געלעגנהייט, וואם יערער
 לובלינער דארף אויסנוצן און אקטיוו

 אנטיילנעמען.
 שלום י צום טרעפן זיר אין ישראל.
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 א וואדט צו ד• לובלינער אין דעו־ וועלט וועגן
 פארא״ביקן לובלין פון 20־טן יארהונדערט

 מאיר שילדקרױט / תל־אביב
 אויף אײנער פון די פלענארע זיצונגען פונעם קאמי־
 טעט םון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל,
 פארגעקומען אין דער וװינונג פון דער פאמיליע
 זיידענוועדג, און שפעטער — אויף א זיצונג פוגעם
 רעדאקציע־קאלעגױם פון ״לובלינער שטימע״, מיטן
 אנטײל אויך פון פראפ׳ נ. בלומענטאל, פראפי נ. קארן
 און מאיר שילדקרויט — איז אויסגעהערט געװארן
 דער פראיעקט װעגן פאדאײגיקן די ײדישע לובלין
 אין א ספר. די רעדאקציע פון ״קול לובלין״ האט
 געבעטן דעם פריינד שילדקרויט צו טיילן זיך מיט
 זיין פלאן מיט די לייענער פון אונדזער אויסגאבע.
 ווארטן מיד טאקע אויף אייערע אפדופן און אויך
 קאנקרעטע פלענער ווי אזוי רעאליזירן דעם פאר־
 שלאג, כדי אויפן נאענטן וועלט־צוזאמענטדעף פון
 די לובלינער, זאלן מיד צוטרעטן רעאליזירן דעם

 פלאן.
 אין נאענטסטן נומער ״לובלינער שטימע״ װעלן מיר
 פארעפנטלעכן א גרעסערע ארבעט אויף דער טעמע.

 מיר גרויסן זיר, און מיט רעכט — טיטן ייחום פון
ע-  דער שטאט לובלין. נישט דא איז ראם ארט זיר ארי
 צולאזן אין דער געשיבטע פון דער יידישער לובלין,
 אבער א קורצער היסטארישער איבערבליק איז ראר

 נייטיק.
 די ערשטע יידן האבן זיר באזעצט אין לובלין אין
 יאר 1475: אין 15טן יארהונדערט זענען אויפגעבויט
 געווארן די מהר״ם- און מהרש״ל-שולן. אין 1580 איז
 געשאפן געווארן דער ועד ארבע ארצות, וועלבער האט
 עקזיסטירט ביזן יאר 1764. די פאגראמען פון די כמיעל-
 ניצקים האבן נישט אויסגעמיטן לובלין. א ביטל פרייער
 אפג׳עאטעמט האבן די יידן אין לובלין ערשט אין יאר
 1863, מעגלער אונטערן איינפלום פון דער רעוואלוציע

 אין יאר 1848 (״פרילינג פון די פעלקער״).
 גרויטע יידישע גאונים האבן גייסטיק באווירקט דאס
 יידישע לעבן אין לובלין ווי: דער חוזה, יעקב פאלאק,
 די לעגענדע פון שאול וואהל, די אייגערם און אנדערע.
-א גייסטיקע געשטאלטן פאררופן מיר זיר בסדר  אויח די
 בעת לובלינער טרעפן זיר אויף פארשידענע פײערונ-

 גען, יזבור-אוונטן, צי אנדערע אוגטערנעמונגען.
 פרעג איר די לובלינער אין דער וועלט: וואם וויי־
 טער? וואם איז מיט לובלין פון 20םטן יארהונדערט?
 מילא, מיר ציען אונדזער יניקה פון די פריערדיקע
 דורות, וועלכע האבן דורר זייער גייסטיקער ירושה
 געשאפן דעם באגריף ״לובלין — עיר ואם בישראל״.
ר איבער פאר די קומענדיקע י  אבער וואט לאזן מ

 דורות וועגן לובלין פון אונדזער דור?
 מיר טארן נישט לאזן קיין בלויז אין דער געשיכטע
 פונעם יידישן לובלין אין 20סטן יארהונדערט. דעריבער

 לייג איר פאר:

 דער וועלט-צוזאמעגטרעח פון די לובלינער אין
 ישראל, וועלכער איז פארבונדן מיט דער פייערונג פון
נת ישראל, זאל באשליטן צו פאראייביקן  25 יאר מדי
 דאט יידישע לובלין פון 20םטן יארהונדערט דורר
 ארויטגעבן א פנקס, וועלכער זאל ארומנעמען אלץ וואם
 איז געשאפן געווארן און אומגעקומען אין דעם יאר־

 הונדערט.
:  איר טייל איין די דאזיקע תקופה אין 3 פעריאדן

 פון 1900 ביז 1939 — די ווירטשאפטלעבע און
 עקאנאמישע אנטוויקלונג פון די יידן אין לובלין; די
 גייסטיקע געשטאלטן וועלכע האבן געווירקט אין לוב-
ועלט-מלחמה;  לין ; דער אויסבריר פון דער ערשטער ו
 דאם אנטשטיין פון א זעלבשטענדיק פוילן. דער אױפ-
 קום פון פארשידענע באוועגונגען, פארטייען, אינסטי-

 טוציעם, געזעלשאפטן אאז״וו.
 דער צווייטער טייל — דער אומקום פון דעם
 יידישן לובלין. הגם ס׳איז שוין וועגן דעם געשריבן
 געווארן זייער פיל, זענען אבער פאראן צענטליקער
 לובלינער אין דער וועלט, וואם האבן זיר געראטעוועט
 פון דעם אומגליק און זייערע איבערלעבונגען זענען
 נישט פארשריבן געווארן, און גאנץ באזונדערם — די
 העלדישע מעשים פון די געראטעוועטע, די פרװון פון
 אן ארגאניזירטן ווידערשטאנד, דער אומקום אויח
 קידוש-השם פון גרופן און יחידים — דאם אלץ מוז

 איינגעזאמלט ווערן אין אט דעם פנקס.
 דער דריטער טייל וועט דארפן זיין געווידמעט דער
 טעטיקייט פון די לובלינער אין ישראל און אין דער

 וועלט.
 דער וועלט-צוזאמענטרער פון די לובלינער אין
 ישראל וועט דארפן אויסוויילן א ראט, וועלכע זאל
 באשטיין פון איינעם אדער צוויי פארשטייער פון יעדן
 לאנד, מיט א ברייטערן ארבעט-סעקרעטאריאט (מיטן

 זיץ-ארט אין ישראל).
 די מאטעריאלן און די דאקומענטן צו דער געשיבט-
 לעבער ארבעט דארפן זיר געפינען אין ירושלים, ניו-
 יארק אדער פוילן. מ׳דארף שוין צוגרייטן קאמיסיעם
-  פון היסטאריקער און וויסנשאפטלער, וואס זאלן אנ

 הייבן זאמלען דעם מאטעריאל.
 פראקלאמירן אן אקציע צווישן די לובלינער אין

 דער וועלט און אין ישראל פאר דעם פלאן.
 a״.

 לאמיר צוטרעטן צו דער הייליקער ארבעט פון פאר-
 אייביקן ראם 20סטע יארהונדערט פונעם יידישן לובלין,
 אז עט זאל נישט זיין קיין וואקום אין דער גלאררייכער

 געשיכטע פון דעם יידישן לובלין.
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 כך הובא אפר קדושי מיידאנק לקבר ישראל בתל־אביב
 על מכשולים גדולים צריכים היו שרידי לובלין היהודית
 להתגבר, בטרם קיבלו את הרשיון להוציא מפולין ולהביא
 לקבורה בישראל תיבה קטנה ובה אפר הקדושים, שנרצחו
 במחנה־המות במאידאנק. שנים רבות נמשך המאבק למען
 יעוד זה. אך ב־12 באפריל 1972 — כ״ח ניסן תשל״ב
 למחרת יום השואה והגבורה — התכנסו בבית הקברות נחלת־
 יצחק בתל־אביב מאות רבות של יוצאי לובלין ושרידי מקומות
 אחרים, שקרוביהם נספו בשואה במאידאנק במלחמת־העולם
 השניה. כולם באו, כדי לחלוק כבוד לקרוביהם וליקיריהם,
 שאין יודעים את יום מותם. לכל אחד ניתן היה להניח,

 שהוא מלווה לקבורה בישראל את בני משפחתו שלו.
 הלויה והקבורה נערכו לפי כל דיני ישראל. תיבת האפר
 הונחה על מיטה (כינוי לאלונקה שעליה נושאים את המת
 לקבורה) וכוסתה בטלית. עד האהל שבבית הקברות נושאים
 חברי הנשיאות של ארגון יוצאי לובלין את המיטה. ליד האהל
 קורא החזן י. גרינבלאט פרקי תהלים. הכל אומרים ״קדיש״
 והלוויה ממשיכה את דרכה לעבר השני של בית הקברות.
 את המיטה בחלק זה נושאים ארבעה מיהודי לובלין, שבנס
 ניצלו מן השואה: איזנברג (מלוס אנג׳לס), קראסוצקי,
 צוקרמן והערץ־לענקעװיטש. אחריהם — הגברות רפפורט־
 אלבלינגר, פלדמן־לאסקובסקי (משארית הפליטה) ולאה קוריס
 עם זד פרחים מיוצאי לובלין בישראל. הלויה עוברת על פני
 החלק הצבאי של בית הקברות והמצבה שהוקמה לזכר קדושי
 טרבלינקה ובאה למקום, שבו עומדות המצבות לזכר קהילות
 יהודי פולין, לבוב, קולומיי ועוד. וכאן מוקם לוח ועליו

 הכתובת:
 במקום זה נטמן אפר קרבנות מאידאנק וכאן תוקם מצבה

 לזכר קדושי לובלין.
 באווירה של יראת הכבוד ובדומיה בלתי־רגילה, הנפסקת
 מדי פעם בפעם בקול בכי ואנחות המתפרצות מלבותיהם
 של הכואבים, — מורידים לקבר את תיבת האפר. כל אחד
 מרגיש ברגע זה, כאילו הביא לקבר ישראל את האב שנרצה,
 את האם שהומתה, את האח והאחות שנהרגו או את הילד

 שהורעל בגאז ונשרף בתנור במאידאנק...
 כל הנמצאים באותו מעמד אינם יכולים עוד לעצור בעד
 רגשותיהם, עיניהם זולגות דמעות וביגון עולים זכרונות־

 בלהות.

 יושב־הראש של ארגון יוצאי לובלין, דוד שטוקפיש, נושא
 את דברו ומטעים את החשיבות של הקבורה הסימלית ושל
 המצבה שתוקם לזכרם של למעלה מארבע רבבות יהודי לוב-
 לין, אשר הושמדו באכזריות בכל מיתות משונות על־ידי
 הרוצח הגרמני. המצבה תעמוד בשכנות המצבות של קהילות
 אחרות, שסופן היה כסופה של לובלין היהודית, ובקרבת
 הקברים של חיילי־צה״ל, אשר נפלו חללים ובמות־הגיבורים
 שמו לאל מזימות ערבים להשלים את ״הנסױן הגרמני להש-

 מדת עם״.

 הרב יצחק ידידיה פרנקל נושא דברו, המעמיק לחדור
 לתוך הלבבות, מספר על מאמציו להביא עצמות ואפר
 ממחנה־המות טרבלינקה ומזכיר את ביקורו בלובלין, בבית־
 הקברות היהודי הישן, שבו מספרות מצבות שעל קברי גאו-
 נים ורבנים מפורסמים על גדולתה של לובלין בתורה ובחכמה.
 ״עיר כזאת ראויה, שינציחוה בכל אופן שהוא ולמקום זה
 צריכים יהיו יהודי לובלין לבוא להתייחד עם קדושיהם!״ —

 מטעים הרב פרנקל.

 עד עומק הלב נגעו דבריו הקצרים של ישראל איזנברג
 מלוס אני׳לס, אחד המעטים משרידי לובלין, שניצלו מן

 ה״אקציה״ האחרונה שנערכה במאידן טאטארסקי.

 ״ראו, מה נותר מלובלין שלנו!״ — קרא בהצביעו על
 האפר שנקבר זה עתה. גם הוא העלה על נס את החשיבות

 שבהנצחה — בל יישכח מה שעשה לנו עמלק הגרמני.
 בקולו הרם משמיע החזן גרינבלאט את ״אל מלא הרח-
 מים״ — תחת כיפת השמים, בין המצבות, והדברים חודרים
 עמוק־עמוק לתוך לביתיהם של כל הנוכחים. שוב זולגות
 העיניים דמעות, נשמעות אנחות — עד שהרב פרנקל נותן

 אות לשיר ״אני מאמין״.
 בקול חנוק, אך באמונה שלמה בלב, שלא תאופשר עוד

 מאידאנק, — נסתיימה קבורת התיבה הקטנה עם האפר-

 ? ב 1 י !

 מצבת-זברון לקדושי לובלין ומיידאנק
 שתוקם בנהלת-יצחק — היא גם מצבה
 על קברים הבלתי ידועים של קרוביר,

 יקיריר וידידיר שניס&ו בשואה.

 אנא, השתתף בהקמת האנדרטה ליהדות לובלין.
 תנציח את בני משפחתך שעצמותיהם לא הובאו לקבר

 ישראל.

 תרומות נא לשלוח:

 ארגון יוצאי לובלין, חשבון בנק הדואר: 4/27638/6.

 התייחדות עם אפר הקדושים בביודהקברות נחלת־יצחק
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ק געברענג7\ צו קבר <שראל ע נ א ד ״ ש פון מ  א
 א<ן תל־אביב

 לובלינער יידן אלן ישראל און אריך
 דל וועמענם קרובים זענען אומגע־
 קומען אלנעם טולטן-לאגער אלן מלי־
 דאנעק, זענען אלן דל הונדערטער
 זיר צונויפגעקומען אולפן בלת־
 הקברות אלן נחלת לצחק (תל-אביב),
 בדל זיר באטייליקן אלגעם טרויער־
 אקט פון קובר זילן דאט אש וואט
 אלז מלט א צללט צורלק צוגעשיקט
 געווארן פון לובלין. דער פארזאמל־
 טער עולם האט אזול ארום געוואלט
 אפגעבן כבוד דל קדושלם פון דער
 יידישער לובלין, זליער גוט באקאנטע
 נאענטע און טילערע, די אומגעקומע־
 נע אוי^ קלדוש השם — נאר קללנער
 ווילטט נלשט ווו זללער געבללן איז

 אהינגעקומען.
 דל קבורה אלז פארגעקומען צו־
 מארגנם נאכן יום השואה והגבורה,
 מלטייאר רעם 12טן אפרלל — ב״ח
 נלסן תשל״ב, לויט אלע דינלם פון
 ברענגען א מת צו קבר לשראל. ראם
 קעסטעלע מיט אש איז ארויפגעלללגט
 געווארן אולף! א מיטה און איבער־
 געדעקט מלט א טללת. עט רלרט דער
 טרולער־צוג. דל מלטה ווערט געטראגן
 ביזן אהל דורר די פרעזלדױם־מיט־
 גלידער פון דער לובלינער לאנדם-
 מאנשאפט אלן לשראל. בלים אהל
 האט דער חזן י. גרינבלאט געזאגט
 א קאפיטל תהילים. דער עולם זאגט
 קדיש — און די לווייה רירט צו דער
 צווייטער זילט פון בית הקברות.
 דאטמאל טראגן די מיטה פיר ניצול-
 געווארענע פונעם חורבן לובלינער
 ללדן: אללזענבערג (פון לאט אנזשע־
 לעס), קראסוצקל, צוקערמאן און
 הערץ-לענקעוױטש. הינטער זלל — די
 פרויען ראפאפארט־עלבלינג, פעלד־

 מאך־לאםקאװסקי (פון דער שארית
 הפליטה) און לאה קורים מיטןקראנץ
 בלומען פון די לובלינער אין ישראל.
״ט פארבלל דעט מילי־  דער צוג ג
 טערישן טייל פון בית עלמין, רעם
 טרעבלינקע־דענקמאל און קומט צו
 צום ארט, ווו עם שטייען אייניקע
 מאנומענטן לזכר פארשנלטענע ילדי.
 שע קהילות איך פוילן, ווי: לעמבערג,
 קאלאמלל אאנ״ד. אט באווייזט זיף

 אן אולפשרלפט:
 ״דא האט מען קובר געווען ראם
 אש פון דל קרבגות אלן מללדא־
 נעק און אויף! דעם ארט וועט
 ווערן אולפגעשטעלט א מאגו־
 מענט לזכר דל קדושים פון

 לובללן.״
 מיט לראת הכבוד, ביל אן אולסער-
 געוולינלעבער שטילקייט, וואם ווערט
 טלללמאל אלבערגערלסן מלט אן אלינ־
 געהאלטן געווללן און זלפצן, ווערט

 דאס קעסטעלע מיטן אש אראפגע־
 לאזט אין קבר. לערער פללט אלן רעם
 מאמענט, ווי ער וואלט געברענגט
 צו קבר לשראל דעם אומגעקומענעם
 טאטן, דל דערמארדעטע מאמע, דעם
 פארפללגלקטן ברודער און שוועסטער,
 צל דאם פארגאזטע קינד. גערלרט־
 קילט, טרעטן, טלפער טרולער און
 קאשמארע זברוגות באהערשן אלע־

 מען.
 דער פארזלצער פון אלרגון לוצאל
 לובלין בישראל, דוד שטאקפיש,
 שטרללכט אונטער אלן זללן ארויסטריט
 דל וױבטלקללט פון דער סלמבאללשער
 קבורה און דעם פאקט פון אויפ־
 שטעלן אולף! דעם ארט א דענקמאל
 לזכר די העכער פערציק טומנט יידן
 אין לובלין, וועלבע דער דייטשער
 רוצח האט אומגעברענגט מיט אלע
 מיתה משונהס. ״דער דענקמאל װעט
 שטיין בשכנות פוך נאר פארשניטענע
 יידישע קהילות און נאענט פון די
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 קברים פון די געפאלענע צה״ל-זעל-
 נער, וואם האבן מיט זייער העלדישן
 טויט ניט געלאזט די אראבער איבער-
 חזרן דעם ,דײטשן עקספערימענט׳

 פון אומברענגען א פאלק״.
 הרב יצחק ידידיה פרענקעל האט
 אין א גלענצנדיקער רעדע אין יידיש
 דערציילט וועגן זיינע באמיונגען צו
 ברענגען די בליגער און אש פון
 טרעבלינקע, וואס געפינט זיר דא,
 אונטערן דענקמאל פאר די קדושים
 וועלכע זעגען אומגעקומען אין יענעם
 שרעקלעכן טויט-לאגער. הרב פרענ-
 קעל טיילט זיר אייר מיט זכרונות
 וועגן זיין באזור אין לובלין, באזונ-
 דערם אויפן אלטן בלת החיים, ווו די
 מצבות איבער די קברים פון די גאו-
 נים און רבנים האבן דערציילט וועגן
 דער גרויסקייט פון לובלין אין תורה
 און חכמה. אזא שטאט דארף! פאר-
 אייביקט ווערן אויר אלע מעגלעכע
 אופנים און אויר דעם ארט וועלן
 לובלינער יידן דארפן קומען זיר

 מתייחד זיין מיט די קדושים.
 רירנדיק-הארציק און איבערצײגנ-
 דיק זענען געווען די קורצע ווערטער
 פון ישראל אייזענבערג פון לאם
 אמשעלעם, איינער פון די געצ״לטע
 ניצול-געווארענע לובלינער יידן פון
 דער לעצטער אקציע אויר מיידאן
 טאטארסקי. ,,קוקט װאם ם׳איז גע-
 ווארן פון אונדזעד לובלין״ — האט
 אויסגערופן דער רעדנער און אנגע-
 וויזן אויפן נאר-וואס באגראבענעם
 אש• אייר ער האט ארויסגעברענגט
 די וויכטיק״ט פון פאראייביקונג, פון
 נישט פארגעסן און נישט פארגעבן



 אל מלא רחמים...

 וואט דעו* דייטשער עמלק האט אונדז
 געטאך.

 דער ״אל מלא רחמים״ פון חזן
 גרינבלאט קלינגט אפ אונטערן פרײען
 הימל און צווישן די מצבות און
 דרינגט טי^ ארײן אין די הערצער
 און געמיטער פוגעם פארזאמלטן עו-
 לם. ווידער טרערן, גערירטקייט, זיפצן
 — ביז הרב פרענקעל הייסט זינגען
 ״אני מאמין״. מיט א געשטיקט קול,
 נאר מיט א פעטטער אמונה אין
 הארצך נישט דערלאזן מער צו קיין
 מיידאנעקט — האט זיר פארענדיקט
 די קבורה פון א קליין קעטטעלע

 אש...
ר ע ד מ א  א. ז

Memorial Candle 

Oh, the candles we light! 
Heaven, must glow hotter than the sun with the 

flickers of memory for Jewish suffering. 
And now, another candle: we ask our readers 

to light a special candel in memorial for the 
martyrs of Lublin. 

Light this candle at sundown on April 10 — 
for on April 11, the survivors of the Lublin tragedy 
will bury in symbolism (oh, the symbolism!) the 
ashes of Jewish victims of the German in Nachlat 
Yitzhak Cemetery, Tel Aviv. 

The ashes will have come from the Jewish 
cemeteries at Lublin and Maidanek. 

Our staff representative will be Israel Eisenberg 
who came out alive from a German trench of 
death, a bullet in the head. 

He is chairman of the Lubliner Society of South-
ern California. 

In a message to our readers, Mr. Eisenberg 
writes: 

"I am sure that we all have someone dear in 
that coffin. We ask that you be there in spirit 
by lighting a memorial candel at sundown on April 
10 to burn to sundown on the day of burial." 

 מעלדונג אין א לאס־אנזשעלעסער צײטונג װעגן דעם טרױער־אקט
 אין נחלת־יצחק דעם 12טן אפריל 1972.

 דאס קעסטעלע אש פון מײדאנעק װערט גע־
 ברענגט צו קבר ישראל אין מדינת ישראל.

 פון רעכטס אויף לינקס: הרב ידידיה יצחק פרענקעל, מתתיהו האדן,
 ישראל אייזענבערג (לאס־אגזשעלעס), ד. שטאקפיש, ד. רובינשטיין

 בעתן ברענגען צו קבורה דאס אש פון מיידאנעק.
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ת מצבת־זכרון לקדושי מ ק ה  רשימת התורמים ל
 לובלין ומיידאנק

 רשימה פון די שפענדערס פארן מאנומענט לזכר
 די קדושים פון לובלין און מיידאנעק

 (דעקלארירט און שוין איינגעצאלט — ערשטער אויסווייז)

 אין דאלארן

 כלשה קארן (טאשעמקא) — 1000 ד׳
 (ערשטע ראטע); מ. ראטנבערג (קאגא־
 דע) — 200 ד׳; פעפערמאן (קאנאדע) —
 100 ד׳; געזעלשאפט ״פארײניקטע לוב־
 לינער און אומגעגענט״ אין פאריז —
 100 ד׳; מענדל מילשטי־ין (סאן־פראנ־
 ציסקא) — 50 ד׳; בוים (ק^נאדע) —
 25 ד׳; לובלינער לאנדפמאנשאפט אין
 ניו־יארק — 25 ד׳: פ. פלאמא (קאגא־

 דע) — 15 ד׳.

 צו טויזנט ל״י (ישראלדיקע פונטן)
 מאקס פרידמאן (טאראנטא); ראובן
 ראפעט (בראזיל); זיידנווערג שמואל און

 צביה (ישראל).

 צו 600 ל״י
 אלתר און פעלא זאבערמאן (פאריז).

 צו 500 ל״י
 פאמיליע עדעלשטײן־שילדקרױט (פא-
 ריז) ; ברום (קאנאדע); יצחק זינעל־
 װאקפ (דייטשלאנד); יהושע ווייפפיש,
 יופף ראפמאן, יהושע גאלדבערג, אפרים

 קראפוצקי — פון ישראל.

 צו 300 ל״י
 ווירצער אלתר (ישראל).

 צו 200 ל״י

 מענדל לעווינבוים (פאריז); לאלא
 וואננער (גיו־יארק); יוסף ליפטענשטיין,
 משה זאלצמאן, אסתר בראווערמאן,
 אינזש׳ בער בריקפאן, אדור מנחם פלדי,
 לאה קורים, אינזש׳ נתן ראזענכוים,
 וואלערשטיין יוסף, דוד שטאקפיש —

 פון ישראל.

 צו 120 ל״י

 ד״ר אלחנן הארוויץ — ישראל.

 צו 100 ל״י
 יצחק רייפנשטיין, נחמן קא־ן, לייב
 מאנדלבוים, ׳צדוק פענצטערמאפער, בעלא
 שטול, הלל צוקערמאן, משה וואפאנג,
 חיים גאלדבערג, אמירה ורדה, נינא רעז־
 ניק, יצחק ראזענצווייג, צפורה זיפדואפער,
 יוסף גאלדשפעלד, משה נערשנמאיער,
 ליכטענפעלד־מדשקאט, ד״ר נתן כן־

 טובים, אריה זאנדשטיין, ד״ר משה צו־
 קערפיין, אסתר אהרונפון — פון ישראל.

 שמואל ווייפבראט (וואראו) — פאריז.
 צו 70 ל״י

 העלא קעלפאן־הימילבלום.
 צו 50 ל״י

 משה קאפמאן, משה צינעלמאן, שמעון
 האלבעפבערג, צבי ראטרובין, חווה לער־
 מאן, יעקב יונגמאן, קאפלאךהאלבער־
 שטאט, חנה בוגאטש, וואגשול יוסף,
 מיטעלמאן דוד, מאנדעלמילד משה, דאמב
 לופא אפטמאן יופף, שפיוואק דוד, נטע
 קאפעלושניק, באלטשע שטיצער־אפטמאן,
 ישראל נאשטשעוופקי־אכטמאן, יענטע

 קורבמאן־אכטמאן, לײבל פינקערט.

 צו 25 ל״י
 אריה און צעשע אבלינענהארץ, איתמר
 שמיר, אברהם זינגער, אברהם ראזנ־
 שער, מרים ראזענפעלד, דב און העלא
 האלבעפבערג, שמעון אבליגענהארץ, חנה
 מינץ, ט. מאנדעלזים, ברכה ביינעלמאן.

 צו 20 ל״י
 שלמה שטאקפיש, יעקב נרינבערג,
 פרידא דוייפמאן, פאמיליע פרייליף, יוסף

 מער.

 אונדזער אויסגאבע ״לובלינער
 שטימע״ דארה מען נישט בלויז
 לייענען, נאר אויר פאר איר...
 באצאלן, ווייל זי קאסט אפ א
 4,000 ל״י (איבער 1000 ראלי).

 אפילו די 5 דאלאר פאר

 אך עקזעמפלאר דעקן קוים

 די זעלבסט-קאסטן.

 דעם אפצאל פון אויסלאנד (מיני-
 מום 5 דאלאר) אריינשיקן אויפן

 אדרעם:
Lea Kuris, Shderot Ben Cyjon 26, 

Tel-Aviv, Israel. 
 אין ל8נד: אונדזער קאנטע אין בנק הדאר.

 צו 15 ל״י
 צבי צימרינג, פריידל נרינבערג, ראובן

 צוקערפיין, יעקב אקערמאן.
 צו 10 ל״י

 פאמיליע העפנער, אריה קופערשמידט,
 נחמן בלומענטאל, חנה פערעוואפקי,

 אהרון שטערן.
* 

 דער קאמיטעט פון אירגון יוצאי
 לובלין בישראל דריקט אויס אן
 עפנטלעכן דאנק די לאנדסלייט יוסף
 אבטמאן און זהבה ליכטענבערג פאר
 זייער פרייוויליקן ווידמען זיך דער
 זאמלונג פארן מאנומענט ביי די לוב־

 לינער אין ישראל. יישר כוח!

 דער צווייטער אויסווייז פון די שפענדערס וועט דערשיינען אין דער
 נאענטסטער אויסגאבע ״לובלינער שטימע״ נר׳ 7, וואס דערשיינט סוף
 אפריל 1973, לכבוד דעם וועלט־צוזאמענטרעף פון די לובלינער אין ישראל.

 זארגט דערפאר, אז אייעד נאמען זאל נישט פארפעלן
ע-  אין דער צווייטער רשימה. די וואם האבן שויך ארי
 געטראגן זייער באשטייערונג — קענען זי פארגרעסערן.

אם ייד אין ישראל און אין סנ י  יעדער אן או
יליקן אין אויפ־  די תפוצות דארף זיך מיטבאטי
 שטעלן די מצבה צום אנדענק פון די קדושים

 פון לובלין און מיידאנעק.

 אדרעס פאר געלט־שפענדונגען פון אויסלאנד:
LEA KURIS, Shderot Ben Cyjon 26, Tel-Aviv, Israel 

 פון ישראל:
 ארגון יוצאי לובלין בישראל — חשבון בנק הדואר 4/27638/6
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ונט  אימפאזאנטער או
 פארן דיכטער־עולה פון רוסלאנד

 זיאמע טעלעסין
ם  צום צוטײלן אי

 די ליטעראטור״פרעמיע
 אויפן נאמען פון די קדושי לובלין

 זייער איעדרוקספול איז אויסגעפאלן
 דער אווגט לכבוד דעם יידישן דיכטער
 — נייעם עולה פון ראטנפארבאנד, זיאמע
 טעלעסין, אין צוזאמענהאנג מיטן צוטיילן
 אים די ליטעראטור־פרעמיע אויפן נאמען
 פון ״קדושי לובלין״, וועלכע אין צום
 ערשטן מאל באשטימט געווארן אויפן
 היינטיקן יאר דורך דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט און איז געשפענדעט געווארן
 דורך זייערע לאנדסלייט אין לאס־

 אנזשעלעס, מערי און יואל גאלדמאן.
 דער זאל פון ״לײװיק־הויז״ איז געװען
 איבערפולט ביזן לעצטן פלאץ מיט ליב־
 האבער פון יידישן ווארט. צווישן פאר־
 זאמלטן עולם האט מען געזען א סך אנ־
 געזעענע יידישע שרייבער, אקטיארן,
 קינסטלער און קולטור־טוער. דער עצם
 פאקט וואס די לובלינער לאנדסמאנשאפט
 איז פון די ערשטע, וועלכע האט בא־
 שטימט א ספעציעלע פרעמיע פאר יידי־

 שער ליטערארישער שאפונג, איז אן און
 פאר זיך ווערט צו באגריסן, און אפשר
 וועט דאס דינען פאר א ביישפיל פאר
 אנדערע פילצאליקע לאנדסמאנשאפטן ביי

 אונדז אין לאנד.
 מיט רעדעס זענען ארויסגעטרעטן:
 עובדיה פעלד (פארזיצער פון אוונט);
 דוד שטאקפיש (פארזיצער פון אירגון
 יוצאי לובלין בישראל); די דיכטערס:
 יוסף קערלער, דוד ספארד, בינם העלער

 אויפן בילד גאר אויבן — דאס פרעזידיום (פון לינקס): דוד ספארד, הונם העלער, יוסף קערלער, עובדיה פעלד (רעדט), זיאמע טעלעסין,
 רחל בוימוואל, דוד שטאקפיש. אויף די צוויי בילדער — דער עולם אין בית לייוויק.
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 און דער לאורעאט זיאמע טעלעסין. פון
 זיינע לידער וזאט מיט טאלאנט רעציטירט

 הדסה קעסטין.
 אין נאמען פון יידישן ״פען״־קלוב
 אין די פאר. שטאטן האט באגריסט דער

 שרייבער חיים לייב פוקס.
 ביז גאר רירנד איז געווען די ספאנ־
 טאנישע באגריסונג פון איינער פון די
 צוהערערינס, די נייע עולה פון ראטנ־

 פארבאנד פאלא אינדיצקאיא.
 זיאמע טעלעסין האט הארציק געדאנקט
 די אנוועזנדיקע אין זאל און דער לוב־
 לינער לאנדסמאנשאפט פאר דעם כבוד
 וואס איז אים צוגעטיילט געווארן דורך
 באלוינען אים מיט דער דאזיקער ליטע־

 ראטור־פרעמיע.
 דער אוונט האט איבערגעלאזט אויף.
 אלע אנוועזנדיקע אן אימפארגעסלעכן

 איינדרוק.
 נאכן געלונגענעם אוונט איז, ביי א
 גלעזל טיי, פארגעקונ־ען א חברישער
 מיינונג־אויסטויש. עס האבן גערעדט:
 דער דיכטער אשעראוויש, נייער עולה פון
 ר״פ; רחל בוימוואל" (די פרוי פון זיאמע
 טעלעסין), דיכטער אברהם סוצקעווער
 און דער ארטיסט שמעון דזשיגאן, וועל־
 בער האט געזאגט, אז אויב אלע לאגדם־
 מאנשאפטן וועלן אנהייבן טיילן ליטע־
 ראטור־פרעמיעס — וועלן אויספעלן

 דיכטער...

 אינעם ניו־יארקער ״פארװערטס״, אי־
 נעם ארטיקל ״ישראל אלם צענטער פון
 יידישער קולטור״ — שרייבט צוו.אנד.

 ש. ל. שניידערמאן:
 מיט א באזונדערן פארנעם איז אין
 לייוויק־הויז דורכגעפירט געװארן דער
 אוונט געווידמעט דעם סאוויעטיש־יידישן
 פאעט זיאמע טעלעסין, וועמען עס איז
 צוגעטיילט געווארן די ערשטע יערלעכע
 ליטעראטור־פרעמיע אויפן נאמען פון די
 קדושי לובלין, וואס איז איינגעשטעלט
 געווארן דורך דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט אין מדינת ישראל. דעם פאנד
 פאר דער דאזיקער נייער פרעמיע איז
 געגעבן געווארן דורך די לובלינער
 לאנדסלייט פון קאליפארניע, מערי און

 יואל גאלדמאן.
 עס איז סימבאליש, אז צווישן די צאל־
 רייכע לאנדסמאנשאפטן אין ישראל האבן
 גראד די לאנדסלייט פון דעם אומפאר־
 געסלעכן יעקב גלאטשטיין געשאפן דעם
 ערשטן פיייז פאר ליטעראטור, וואס איז
 היי־יאר אויסגעטיילט געווארן פאר א
 יידישן פאעט פון דער אוקראינע. דער
 פארזיצער פון דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט, דוד שטאקפיש, וועלכער האט
 איבערגעגעבן דעם פרייז פון 3,000 פונט
 צו זיאמע טעלעסין, האט אויסגעדריקט די

 (סוף אויף זייט 26)

. . . געסס קינ*ען. . .  געסט גייען

 אייר אין משד פון אפגעלאפענעם יאר
 האבו צענדליקער לובלינער אין די תפו-
 צות כאזוכט מדינת ישראל. און זאל דא,
 גלייד געזאגט ווערן: די לאנדפלייט וואס
 האבן געפונען פאר נייטיק צו שטעלן זיף
 אין פארבינדונג טיטן קאמיטעט, זענען
 אויפגענומען געווארן אויר קלענערע צי
 גרעפערע צוזאמענטדעפן פון לובלינער
 און פ׳זענען כיי זיי פארבליבן אומפאר־
 געפלעכע איינדרוקן. אונדזער קבלת־
 פנים פאר די געפט האט זיי תמיד ארײנ־
 געפירט אין אן אטמאפפער פון הײמיש־

 ?ייט, משפחהדיקייט, ווארעמקייט.
 לאמיר איצט דערציילן וועגן אייניקע
 אזעלבע אויפנאמען — און אויב, חלילה,
 מ׳האט וועמען פארגעפן, זאל מד אונדז
 מוחל זיין. זאלן די ״פארגעפענע״ אדײנ־
 שיקן דערמאנונגען — און מיר וועלן
 נערן שרייכן וועגן דעם אין נאענטפטן

 נומער ״לובלינער שטימע״.
 אויפן יערלעפן באל פון די לובלינער
 לכבוד דעם 24פטן יום העצמאות, חאבן
 מיר באגריפט די פאלגנדיקע, טייערע
 געפט: באלטשע און ישראל אייזענבערג
 פון לאפ־אנזשעלעפ; ױפף און אנא ברום,
 שרהלע און זיפל פעפערמאן — פון טא־
 ראנטא; טובה און ראובן ראפעט —
 פון פאו־פאולא; מינא אוו שמעון זאל־
 האלץ און נתן דאפפויגעל — פון ניו־
 יארס; אברהמ בירמאן (לאקט) — פון

 בערלין.
 אין ״בית לײוױק״ זענען פארגעקומען
 2 קבלות־פנים פאר: פייגעלע און אלתר

 זאובערמאן; גיטעלע און יידל עדעל־
 שטיין; מענדל לעווינבוים; דאווידפאן;
 פאמיליע שפיץ — פון פאריז; ליובא און
 משה קארן; משה גראנאטשטיין — פון
 דייטשלאנד; באלטשע און ישראל איי־
 זענבערג — לאפ־אנזשעלעם; פילווא און
 יצחק זיגעלוואקם און אייזיק ראזענבוש
 — פון בריפ־ל; לאלא וואגנער, בעלא
 שאל און ראובן פרידמאן — פון ניו־
 יארס; טאבקע גאלדבױם־מענדעלפאן פון
 מעלבורן; פאלע און פופער פאפטשאש
 פון מאנטרעאל; פרענציפ און מאיר
 פרידמאן: פרידא און משה ראטענבערג
 און געלבארד פון טאראנטא: יואל, יעקב

 און גאלדע גראדעל — פון בוענאם־
 אײרעפ און די נייע עולים פון בראזיל

 — צעשע און פימאן זיידענווערג.
 לעצטנם האבן מיר מקבל־פנים געווען
 נחו& און זאשע פערלמוטער מיט איר
 שוועפטער פון פאריז, איר ברודער בוי־

 מאל פון שטאקהאלם אאנ״ד.
 אויר די אלע צוזאמענטרעפן האט מען
 באגריפט די נעפט, וואם האבן אין זייע־
 רע ארויפטרעטונגען גערעדט מיט פיל
 פענטימענטן וועגן דער אלטער חייט,
 באגייפטערט זיף מיט דער יידישער מדי-
 נה און דערציילט וועגן זייער אקטיווי-
 טעט פאר לובלינער אויף די ערטער און

 פאר ישראל.
 איצט גרייטן מיר זיף אויפצונעמען
 א פד א פף לאנדפלייט אויפן וועלט־

 צוזאמענטרען* פון די לובלינער.
 להתראות!

 אויף די דריי בילדער — אייניקע מאמענטן פון די קבלות־פנים פאר אונדזערע לאנדסלייט
 פון אמעריקע, קאנאדע, פראנקרייך אאנ״ד לענדער.
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 פאר7ן א «ד ק״ן איץ־<שראל...
 (א בינטל זכרונוr פון דער אלטער היים און פון נייעם לאנד)

 מיט א יאר צוריק האב אלך צום דריטן
 מאל עולה געווען אין דער יידישער
 מדינה. דעריבער זעט מיר אויס מאדנע,
 וואס מען באצייכנט מיך אלם נייער עולה.
 פון דער פריסטער יוגנט האב איך נישט
 נאר געשטרעבט צו זיין אין ארץ־ישראל,
 נאד שוין צוויי מאל געווען אין לאגד.
 פון 9 יאר האב איך אנגעהויבן דענקען,
 אז מיין ארט איז נישט אין פוילן, נאר
 ארץ־ישראל, װעלכע כ׳האב אנגעהויבן
 פאררעכענען אלם מיין היים. דעמאלט

 האב איך נאך געלערנט אין חדר.

 א מעשה מיט
 א בלוי־ווייסער פאן

 שפעטער, בעת דער ערשטער וועלט־
 מלחמה, ווען איך בין אריין לערנען אין
 ווערבערס שול, האט זיר ביי אונדז קינ־
 דער געשאפן דער געדאנק, אז מען דארף
 פאר עפעס קעמפן. איך האב ארגאניזירט
 אין דער שול א גרופע וואס האט בא־
 שטימט צו מאכן א בלוי־ווייסע פאן.
 די פאר גראשן וועלכע כ׳האב באקומען
 פון מיינע עלטערן אויף נאשווארג, האב
 איך געגעבן פאר דעם צוועק. אזוי האבן
 אויך געטאן אלע מיינע הברים. (אפשר
 געפינט זיך ווער פון אונדזערע לובלינער
 וואס געדענקען דעם עפיזאד — וואלט

 איך זיך גערן מיט אים געטראפן).

 אין יענער צייט האבן מיר געפירט
 ״מלחמות״ — מיר האבן זיך אפט גע־
 שלאגן מיט פוילישע יינגלעך אויף די
 וואלער לאנקעס. מיר האבן אפילו געהאט

 פארוװנדעטע.
 אונדזער פאן האט געדינט צו פארשי־
 דענע מאניפעסטאציעס. ווען מען האט
 דערהערט פון לאנדאן די בשורה פון דער
 באלפור־דעקלאי־אציע, האב איך מיט
 מיינע חברים מארשירט אין דער דעפי־
 לאדע, בראש מיט דער פאן. אונדזער
 לאנדסמאן הערינג, וועלכער וווינט נישט
 ווייט פון חיפה, איז געריטן אויף א ווייס
 פערד און אנגעפירט מיט דער דאזיקער
 דעפילאדע. איך האב זיך מיט אים גע־

 טראפן אין 1961 און מיר האבן מיט פאר־
 געניגן געשמועסט.

 איך געדענק נאד די רעפעואטן וואס
 מען האט געהאלטן אין יענער צייט. יע־
 דער האט אויף ישראל־צוועקן געגעבן
 א סך — און מיט הארץ. פרויען האבן
 אראפגענומען די פינגערלעך און אנדערע
 צירונג — כדי צו בויען אונדזער לאנד.

 איך פאר קיין ארץ־ישראל —
 נאר מ׳לאזט נישט אריין...

 אין עלטער פון 15 יאר האב איך מיט
 א חבר באשלאסן צו פארן קיין ארץ־
 ישראל. דער טאג איז באשטימט געווארן

 * דער מחבר, א נייער עולה פון בראזיל,
 האט הינטער זיך א ״סטאזש״ פון דריי מאל
 עולה זיין קיין ארץ־ישדאל — און נישט
 געקעגט בלייבן אין לאנד צוליב פארשידענע
 סיבות, וועלכע ער גיט אן אין די זכרונות.
 איצט איז זיין עליה אן ענטגילטיקע —
 און מיט 2 חדשים צודיק איז ער צוקאאפ־
 טירט געװארן צום קאמיטעט פון אירגון

 יוצאי לובלין אין ישראל.

 דער סערטיפיקאט פון ס. זיידענווערג,
 ארויסגעגעבן דעם 24.9.1925 אין ווין.

 אויף שבת פארנאכט. קומענדיק אהיים
 פון שול, האב איך דערציילט מיינע על־
 טערן וועגן פלאן. די ערשטע פראגע
 זייערע איז געווען: ווי אזוי איך וויל
 פארן, וװ װעל איך נעמען א פאס און
 געלט י עס האט אבער גארנישט גע־
 האלפן די רייד פון מיינע עלטערן און
 דאס געוויין פון דער מוטער. 12 ביי־
 נאכט בין איך אוועקגעפארן צו דער רו־
 מענישער גרענעץ און נאך 8 חדשים
 פלאגן זיך און וואנדערן, בין איך אנ־
 געקומען אין חיפה מיט א לאסט־שיף און

 םימאן זײדענװערג * / בת־ים

 א פאלשן פאספארט, אז איך בין געבוירן
 אין אדעס (די דאזיקע שטאט האב איך
 אויסגע^ליבן, ווייל פאר מיר איז זאב
 זשאבאטינסקי, וועלכער איז געבוירן אין

 אדעס, געווען א גרויסער אידעאל).
 אין חיפה האט מען מיך, ליידער, נישט
 אראפגעלאזן פון דער שיף, ווייל די
 ענגלענדער האבן פעסטגעשטעלט, אז
 דער פאס איז א געפעלשטער. אין יפו איז
 געווען דאס זעלבע. קיין פארט אין אין
 יענער צייט נישט געווען און די שיף איז
 געשטאנען ווייט פון ברעג. שווימען האב
 איך נישט געקענט. אנדערע פאסאזשירן
 זענען ביינאכט אראפגעשפרונגען פון שיף

 און אנגעקומען קיין תל־אביב.
 די שיף איז אפגעשווומען קיין עגיפטן.
 אין פארט אלעקסאנדריע האב איך פאר
 מיינע לעצטע גראשנס געקויפט א פאר
 זייער ברייטע הויזן, וועלכע עס טראגן
 די אראבער, זיך פארבונדן מיט א האנ־
 טעך דעם קאפ און אראפ פון שיף צוזא־
 מען מיט די אראבישע ארבעטער. מיט
 דער הילף פון די עגיפטישע יידן אין
 א דאנק מיין גרויסן ווילן, בין איך אנ־

 געקומען אין ארץ־ישראל.

 לובלין — ארץ־ישראל —
^  פראוקרייך ^

 לאנג האט עם נישט געדויערט. דורך
 א צופאל האבן די ענגלענדער מיך גע־
 כאפט און צוליב מיין פאלשן פאס ארויס־
 געשיקט פון לאנד, אויך מיט א קליינער
 לאסט-שיף, וואס האט געפירט האלץ און
 רייז פון עגיפטן. די שיף איז געפארן
 א לאנגע צייט דורך פארשידענע פארטן,
 ביז איך בין צוריק געקומען קיין גאלאץ
 (רומעניע) און א דאגק די דארטיקע יידן
 האט מען מיך אראפגעלאזט פון דער
 לאסט־שיף. עס האט געדויערט א יאר
 צייט ביז מיר איז געלונגען צו קומען
 קיין לובלין. דאס איז שוין געווען אין

 יאר 1922.
 אבער איך האב זיך נישט בארויקט.
 דער איינציקער געדאנק מיינער איז גע־
 ווען: נישט לאזן זיך באהערשן פון יאוש
 און אלץ טאן, כדי צו פארן קיין ארץ־
 ישראל. אזוי זענען פארביי דריי יאר. אין
 1925 יאר האט א גרופע פון מיינע חב-
 רים געוואלט, אז איינער פון אונדז זאל
 פארן אויף דעם 14טן ציוניסטישן קאי־
 גרעס. דער גורל איז געפאלן אויף מיר,
 ווייל איך בין אין יענער צייט שוין גע־
 ווען א מענטש מיט א ״פארגאנגענהײט״,
 געהאט געלט און זיך געקאנט דערלויבן

15 



 צו פארן אויף אײגענע הוצאות, ווייל
 אונדזער קאסע איז געווען ליידיק.

 דאס פארן צום קאנגרעס האג איך
 פארבונדן מיטן עולה זיין קיין ארץ־
 ישראל. פאר יעגעם יאר זענען געווען 200
 סערטיפיקאטן — און איך האב באקומען
 איינעם פון זיי. איך בין דאן געווען דער
 גליקלעכסטער אויף דער וועלט. איך האב
 אויסגענוצט די אינטערווענץ פון זאב
 זשאבאטינסקי און דעם 21סטן אקטאבער
 1925 אנגעקומען קיין ארץ־ישראל. איך
 האב נאד די ״תעודת עולה״ פון יענער

 צייט.
 ביז סוף 1927 האב איך אין ארץ־
 ישראל אויסגעפירט אלע ארבעטן. קיין
 שום זאך איז מיר נישט געווען שווער.
 ב׳בין אבער קראנק געווארן אויף מא־
 לאריע און געמוזט פארלאזן דאס לאנה
 איך בין אוועק קיין פראנקרייך. אין פא-
 ריז האט מיך געצויגן צו מייגע חברים
 און צו מיין פאמייייע. בין איך אין 1928
 צוריק געקומען קיין לובלין. עס האט
 זיך מיר איינגעגעבן צו עפענען א שיך־
 פאבריק וואס האט פראספערירט. דערנאך
 באקענט זיך מיט מיין איצטיקער פרוי —
 זי שטאמט פון די בידערמאנס. פיל לוב־
 לינער געדענקען זיכער איר ברודער
 יחזקאל בידערמאן. אין 1930 האב איך
 חתונה געהאט. דאן האב איך חוץ דער
 פאבריק אויך געהאט א שיך־געשעפט
 אויף דער ריבנע גאם. עס האט אבער
 געצויגן אוועקצופארן. כ׳האב אלץ ליק־
 ווידירט און אין פעברואר 1931 ווידער
 אנגעקומען קיין פראנקרייך. ליידער, איך
 האב אין פאריז נישט געקאנט בלייבן
 צוליב שוועריקייטן מיט די פאפירן אין
 דעריבער זיך באזעצט אויף דער פרא־
 ווינץ. יעדע וואך פלעג איך קומען קיין
 פאריז און זיר טרעפן מיט מיינע לאנדס־
 לייט פון לובלין, איבערהויפט מיט מיין
 חבר לייבעלע עדעלשטיין ז״ל. אזוי איז
 געווען ביזן אויסברוך פון דער צווייטער

 וועלט־מלחמה.
 בעת דער מלחמה האב איך זיך מא־
 ביליזירט אלס פרייוויליקער אין פראנ־
 צויזישן פרעמד־לעגיאן. איך בין דארט
 געווען מיט פיל לובלינער. אבער ווען
 היטלער האט אקופירט פראנקרייך, האב
 איך באשלאסן צו אנטלויפן מיט מיין פדוי
 און קינדער אין דער נישט־אקופירטער
 זאנע און א דאנק דעם האבן מיר זיך

 געראטעוועטע.
 נאד דער מלחמה האב איך אנגעהויבן

גל איך ארט, זענעך  צוליב מאנ
 אייניקע ארטיקלעך נישט ארייך
 איך איצטיקך נומי ״קול לובליך״.

 זיל וועלן דערשיינען אין נומי 7
 ״לובלינער שטימע״ װאס דער־

 שיינט אין אפריל 1973.

 מיטצוארבעטן מיטן בית״ר אין פאריז.
 איך האב באשלאסן באזעצן זיך אין יש-

 ראל.

 דעם גרעסטן כבוד —
 לייבעלע עדעלשטיין ז״ל

 גלייך נאכן קריג זענען מיר צוריק גע־
 קומען קיין פאריז. מיר האבן אנגעהויבן
 צו ארגאניזירן אלע לובלינער לאנדסלייט.
 דעם גרעסטן כבוד קומט לייבעלען
 עדעלשטיין, ווייל ער האט זיין גאנצע
 צייט געווידמעט פאר דעם צוועק. ער
 איז געווען אץ פאריז אונדזער מנהיג,
 ער האט יעדן פארטראטן, אלץ געטאן.
 דאס וואס איז געווען שווער פאר א
 צווייטן — איז פאר אים געווען גרינג.
 די טעטיקייט פון דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט איז געשטאנען ביי אים אויפן
 ערשטן ארט. ער האט געהאט א גרויסן
 ווילן צו פארן קיין ישראל און ער האט
 עס דערגרייכט. איך האב אים געזען
 צוויי מאל אין ישראל, ער איז דא געווען

 גליקלעך.
 צו מיין דריטן קומען אין לאנד האט
 מיך געטראפן א גרויסער קלאפ —
 לייבעלע איז שוין נישט געווען צווישן

 די לעבעדיקע.

 מיט לובליוער אין ישראל

 קומענדיק אין לאנד, האב איך זיך גע־
 טראפן מיט טייערע לאנדסלייט־חברים
 און איך האף, אז די ארבעט וועלכע זיי
 האבן אנגעהויבן — וועט ווייטער געפירט
 ווערן. איך דאנק פארן כבוד וואס זיי
 האבן מיר צוגעטיילט — איך זאל מיט־
 ארבעטן אין קאמיטעט. איך גלויב, אז
 נישט נאר מיר וועלן פארווירקלעכן די
 שטרעבונג צו שטעלן א דענקמאל, נאר
 מיר מוזן אין ישראל האבן אן אייגן הויז,
 וואס זאל דינען אלע "לובלינער לאנדס־
 לייט אין דער מדינה און אויף דער וועלט.
 ס׳זאל זיין א היים פאר אונדזער יוגנט,
 פאר אונדזערע קינדער און אייניקלעך.
 פאר אונדז שטייט א גרויסע אויפגאבע
 און מיר דארפן זיך נעמען צו דער ארבעט.
 איך גלויב, אז אלע לאנדסלייט אין דער

 וועלט וועלן העלפן.

 א גרום פון ארגענטינע

 איך וויל צום סוף באמערקן — מיט
 דריי חדשים צוריק בין איך געווען אין
 בוענאס־איירעס. איר בין דארט געווען
 אויף א צוזאמענטרעף מיט לובלינער
 לאנדסלייט און געהאט א סך פארגעניגן.
 אלע האבן זיר אויסגעפרעגט וועגן יש-
 ראל. זיי שיקן א גרוס. זיי האבן דורכ־

 געפירט א זאמלונג פארן דענקמאל.

יברסיטה נ  תלמיד האו
 העברית קיבל מילגה

נית מלובלין ו  לזבד הסטורי
 שנספתה בשואה

 תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית,
 מר צבי אביטל, קיבל (ב-25.11.71)
 מילגה בסכום של 1,500 ל״י לזכרה
 של בלה מנדלסברג-שילדקרויט, ה-
 היסטוריונית היהודיה מלובלין שנס-
ת  פתה בשואה. מר אביטל קיבל א
: ״יהדות לובלין  המילגה על עבודתו
 בשואה״. המילגה הוענקה לו על-ידי

 3יופ׳ נחמן בלומנטל (נואם) ומזכיר הארגון,
 מתתיהו הורן — בטקס חלוקת המילגה

 למר צבי אביטל.

 האגודה להנצחת שמה של ההיס-
 טוריונית המנוחה וארגון יוצאי לובלין

 בישראל.
 טקס הזכרון וחלוקת המילגה הת-
 קיימו במסגרת אירועי ההתיחדות עם
 זכר קדושי לובלין, והשתתף! בו קהל
 רב של יוצאי לובלין בישראל. בטקס
 נשאו דברים מר ישראל גוטמן, בשם
 החוג להיסטוריה של עם ישראל
 באוניברסיטה העברית, פרופ׳ נ. בלו-
 מנטל, מטעם האגודה להנצחת שמה
 של המנוחה, ד״ר קרמיש, מזכיר ״יד
 ושם״, מר מ. הורן, בשם ארגון יוצאי
 לובלין ומר צבי אביטל, שסקר את

 עבודתו.
 הדוברים סיפרו על חשיבותה של
 לובלין כמרכז יהודי בולט בפולין
 לפני השואה, על יהדות לובלין
 בשואה ועל הפעולות מיד לאחר
 המלחמה להצלת חומר תעודי חשוב,
 הנוגע ליהדות לובלין בפרט ויהדות

 פולין בכלל.
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 יידישער ספארט־קלוב ״װיעניאװא״ / שלמה שטאקפיש / חיפה
 דער קולטורעלער אויפשטייג, וואט האט ארומגענומען
 פוילן, צווישן די ביידע וועלט־מלחמות, האט אויר נישט
 אויפגעמיטן אונדזער שטאט לובלין טיט אירע ווייטפטע

 פעריפעריעם.
 איינע פון די פארשטעט איז געווען וויעניאווא (טשעביוו).
 ווי די לענענדע דעריציילט, אי־ז זי נאף אנטשטאנען פריער
 ווי לובלין און האט געהאט אלע אייגנשאפטן פון דעמאלטיקער
- אן אײגענעפ רב און אייכענע נמינע.  זעלבשטענדיקייט -

 י א דאנק דער איניציאטיוו פון א גרופע באוױפטזיניקע
, פון וועלכע  יוגנטלעפע — די דריי כרידער ק דע מער
 הערשל לעבט אין ישראל, חיים — אין ראטנפארבאנד און
 מאטל איז אומגעקומעז ביי קעניגפבערג אין יאר 1939;
 ישראל גאלדבערג — געפינט זיך אין אמעריקע; אברהמטשע
- געפינט זיף אין דער שווייץ; פייוול טיש —  װאלערשטײן -
 וווינט אין פוילן, ארן ישראל ?ורץ, וועלפער איז פארברענט
 געווארן אין דער עלעקטרישער פטאציע אין חיפח מי׳ט איי־
 ניר,ע יאר צורי? — איז מען צוגעטרעטן צו גרינרן אן אומ־
 פארטייאישן יידישן פפארט־קלוב. כיי די דעמאלטיקע בא־

 דיננונגען אין פוילן איז עם געווען ממיט אוממעגלעד.
 אבער א דאנק דעם פעקרעטאר פון פפארט־קלוב ״שטערן״
 פעלדמאן, מיט דעד הפפמה פונעם לינקן ״פיעלי־צױן״־טוער,
 פרעזעם פון ״שטערן״ — שלמה מיטעלמאן, וועלפער האט
 אויפגעארבעט רעב פטאטוט, איז געלונגען אפצונארן דעם
 טטאראפטע, אז דאפ איז בלויז אן אויטאנאמישע אפטיילונג
 פון ״גװיאזדא — שטערף׳ און באקומען די לעגאליזאציע

 אויפן נאמען ״ײדישער פפאדט-קלוב װיעניאװא״.
 אין אנהויב 1932 איז דער קלוב נעווען א ״װילדער״.
 געשפילט נישט אפיציעל מיט ״װילדע״ ײדישע און פוילישע
 קלובן מעטשן אויף נישט קיין אפיציעלע פלעצער, פעלדער
 און וווי עט האט זיר נאד געלאזט. רועו איד בין געקומען
 וווינען אין טשעכיוו און אריינגעטדעטן אין קלוב אלט
 פעקרעטאר, האט זיף די לאגע ראדיקאל געענדערט. קודם פל
 האט זיר דער קלוב אנגעשלאפן אין לובלינער קרייז-פארבאנד
 פון די פוטבאל-שפילער (״לובעלםקי אקרעננאװי זוױאנזעק
 פילקי נאזשנעי״), ווי אליך אין דער אפטיילונג פון שפי ל ן
 און דיפציפלין (״װידזשאל ניער אי דיפ׳ציפליני״) און האט
 אין 1933־טן יאר באזיגט אלע טפארט־קלובן אין ק לאם ״צע״,
 ווי אויר דעם לעווארטאווער ״נװיאזדא — שטערן״ אין יאר
 1934 איז שיין נעלוננען אונדזער טפארט־קלוב ״װיעניאװא״
 צו באזיגן אלע אלטע יידישע פפארט־קלובן פון קלאפ ״בע״
 — ״שטערן׳/ ״מארגנשטערן״ פון בונד און ״הפועל״ פון
 די רעפטע ״פועלי־צױך/ זועלכע איז אראפגעפאלן פון קלאפ

 ״א״ אין ק לאט ״כע״.
 טשעפיוו האט טריומפירט. אפילו די פרומע יידן, וואט
 האבן פריער נישט דערלויבט זייערע קינדער, איבערהויפט די
 מיידלעד, צו באזופן דעם קלוב, האבן אנגעהויבן באזופן די

 מעטשן פון ״װיעניאװא״.
 אין 1935 האבן מיר באקומען פיר נוטע פוילישע שפילער
 און שפילנדיק אין קלאס ״א״ אפגעהאלטן אייניקע גלענצנ־
 דיקע נצחונות איבער אזעלפע ״אפן״ ווי: וו.ק.ט. ״אוניא׳/
 א. ז. פ. (אקאדעמיצקי זוויאנזעק טפארטאווי), וואט איז בא־
 שטאנען ט׳רוב פון טטודענטו פון קאטוילישן אוניווערטיטעט,

 ״פל״אגי לאשקעװיטש״ פון דער עראפלאן־פאבריק.
 אין 1936 האבן מיר זיף קוים מיט ניפיט דערהאלטן אין
 קלאט ״א״, ווייל די פוילישע פפארט־קלובן האבן ביי אונדז

 צוגענומען די פיר נוטע פוילישע שפילעד.
 חוץ מיט פוטבאל האט זיף אונדזער פפארט־קלוב אויר
 פארנומען מיט פיננ־פאנג, באקט. אבער דער עיקר מיט א

 פאלצווייגטער קולטורעלער און פאליטישער טעטיקייט.

 עם שטייען פון לינקס אויף רעכטס: שלמד, שטאקפיש (סעקרעטאר),
 הערש אלטמאן, שמחד, פעפער, אשר בעשלאק, צדוק גורפינקעל.
 עם זיצן: ישראל גאלדבעדג (פרעזעס) און יחיאל קאסאוואי.

 אלע פרייטיק־צו־נאפטס האבן מיד אייננעארדנט רעפע־
 ראטן און אלט פרעלעגענטן זענען ביי אונדז אויפגעטרעטן:
 ד״ד מאנדלבוים, ד״ר הערשעניהארן, שלמה מיטעלמאן, מאיר
 שילדקרויט, פייוול קאמיען, ניפנבוים, מירא ו־יווערץ (זי איז
 אייך געווען די טרענירערין פון די פרויען־מאנשאפטן פון
 נעץ־ און קוישבאל), חייט טראבטנבעת (ער האט געלערנט
 אין פאריז און ארויפגעטרעטן בעת די פעריען), נארפינקעל,

 שאליט (געשטארפן אין 1937) און פיל אנדערע.
 מיטן אננעמען א גאנצע דיי מיטנלידער פון אנדערע
 נעננטן האט זיד פארשטארקט די קאמוניפטישע השפעה אין
 קלוב. איך האב זיד באמיט, אז אין קלוב זאלן נישט פארקומען
 וועלפע עט איז אומלענאלע טעטיקייטן — ווי טיילן ליטע־
 ראטור, אויפהענגען פענדלעד און זיף באהאלטן אין קלוב,

 אדער זאמלען פאר ״מאפר״.
 דאט האט אבער נישט געהאלפן. אין פרילינג 1937, אויפן
 באפעל פון טרויעריק־בארימטן פראקוראר באריטשקא (פונעם
 באקאנטן פראצעט פון די 40), זענען פארמאפט געווארן אלע
 אומפארטייאישע פפארט־ און קולטור-קלובן ווי ״װיעניאװא״,
 ״ביפטשיצא״ און אויר די וואלער אפטיילונו. פון ״שטעה״.
 ט׳איז אויר פארמאכט נעווארן דער ״טור״ (טאװאזשיםטװא
 אוניווערטיטעטו ראבאטניטשעגא), וועלפער האט געהערט

 צו דער פ. פ. פ. (פאלפקא פארטיא פאציאליפטיטשנא).
 פ׳רוב געוועזענע טוער פון די אויבן דערמאנטע ?לובן
 זענען שפעטער ארעפטירט געווארן און פארמשפט געווארן
 אויה פיליאריקער תפיפה. דער אויפברוך פון דער מלחמה

 האט זיי באפרייט.
 פון די שפילער פון ״װיעניאװא״ זענען פארבליבן: די
 ברידער גאלדבערג, די פרידער בידערמאן (אין ישראל),
 בצלאל שפירמאן (נעשטארבן פאראיארן אין ישראל), צוקער־

 פיין יופ!ל און פעגאל (אין קאנאדע).
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״ / ל ע ו פ ה ר ״ ע נ י ל ב ו  יצחק ריײכענשטײן/ גבעתיים דער ל
 (א בינטל זכרונות)

 מיט 45 יאר צוריק, אין א געוויסן טאג פון יאר 1927,
 האבן אין לאקאל פון דער ״פועלי ציוך ־ פארטיי (רעכטע),
 אויף פאטשאנטקאווסקי 22 (סטאשיצע), זיך באוויזן דריי בחו-
 רים ״זאמדער״ (זײ האבן געוווינט אויפן זאמד). דאס זענען
 געווען די ברידעי־ שאול און יונה ראטרובין און מלך פרע־
 צעלמאן. זיי האבן זיך פארגעשטעלט אלם פוטבאל־שפילער
 פון א דרוזשיגע מיטן נאמען ״נשר׳/ וועלכע איז געװען
 א ״װילדע״ דרוזשינע און האבן פארגעלייגט מען זאל זיי
 לעגאל״זירן אלס ספארט־קלוב, כדי זיי זאלן קענען אפיציעל

 אויפטרעטן.
 א גרופע פארטיי־חברים האבן אנגעהויבן צו מאכן באמױנ־
 גען, כדי צו לעגאליזירן א ספארט־קלוב. ס׳איז אנגענומען
 געווארן, אז דער ספארט־קלוב זאל הייסן יידישער ארבעטער
 ספארט־קלוב ״הפועל״. דאס איז געווען דער ערשטער ״הפועל״

 אין פוילן, א יאר יינגער פונעם ״הפועל״ אין ארץ־ישראל.
 די ארגאניזאטארן האבן געשטרעבט, אז דער לובלינער
 ״הפועל״ זאל האבן דעם זעלבן פראגראם וואס דער ארץ־
 ישראלדיקער ״הפועל״ — דערציען די יידישע יוגנטלעכע
 צו פיזישער און גייסטיקער פארפולקאמונג און נאציאנאלן
 שטאלץ. און דאס איז אין משך פון דער עקזיסטענץ פונעם

 קלוב דערגרייכט געווארן.

 אין אנהויב האט בלויז עקזיסטירט א פוטבאל־מאנשאפט.
 ווען די פוטבאליסטן זענען צום ערשטן מאל ארויס פון
 לאקאל צום ספארט־פלאץ, אויף שפיטאלנע גאס, איז עס
 גראד געווען אין דער צייט, ווען די פארטיי האט געפירט
 די וואל־קאמפאניע צום שטאטראט. די וואל־ארבעט האט
 דעמאלט געפירט דער פארשטייער פון ווארשע, ח׳ טיגער.
 אויף זיין פארלאנג זעגען די פוטבאליסטן ארויס, טראגנדיק
 אויף דער פלייצע פון די קאסטיומען דעם וואל־סימן פון

 דער פארטיי־רשימה.
 מיט דער צייט האט זיך דער ספארט־קלוב פונאנדער־
 געבויט. עס זענען צוגעצויגן געווארן חברים און פריינט,
 צווישן זיי — געזעלשאפטלעכע טוער. עס זענען געגרינדעט
 געווארן פארשידענע סעקציעס, וועלכע האבן געשפילט א
 גאנץ וויכטיקע ראל אין דער אלגעמיינער שטאטישער ספארט־
 באוועגונג בכלל און אין דער יידישער ספארט־באוועגונג

 בפרט.
 חוץ דער פוטבאל־מאנשאפט האט גרויסע דערגרייכונגען

 ייד. ארב. ספארט • קלוב

 ״הפועל״
: ן, קרולעווסקא 3 ל  ל י ב

 ימ3זי

 די מאנשאפטן ״הפועל״ לובלין און ״הפועל״ ווארשע.

 אייבלאדוגג.
 דערמיט האבן מיר דעם כבוד אײנ•

 צולאדן די

A ג׳ 
 אויף דער

 פייערובג לכבוו ועם איבערגיין פון
% , . ל  אונזעו פוטבאל־דרחשינע אין ק
ת דעם 2-טן ב  וואס קומט פאר ש

 דצצצמבער יאר, 8 איונט אין

 אייגענעש לאקאל קרילעווסקא 3, וו. 2

 ס פ א ר ט • ר א ט.

 געהאט די פינג־פאנג סעקציע בראש מיט בעניעק ראכמאן.
 די דאזיקע סעקציע האט געווונען דעם בעכער, וואס עם האט
 געשאנקען די פינג־פאנג סעקציע פון וו. ק. ס. ״אוניא״. מען
 דארף אויך דערמאנען די פרויען־סעקציע, װאס האט ארומ־
 גענומען צענדליקער חברות — זיי האבן סיסטעמאטיש גע־

 איבט אין ״דאם זשאלניעזשא״.
 די פאפולערסטע סעקציע איז אבער געווען די פוטבאל־
 מאנשאפט. די אינטערעסאנטסטע תקופה איז ביי זיי געווען
 ווען ״הפועל״ האט געקעמפט פאר מייסטערשאפט אין קלאס
 ״א״. די פוטבאל־מאנשאפט איז געווען די ערשטע אויפן
 לובלינער שטח, וואס איז אריין אין ״א״־קלאס, געהאלטן זיר
 2 יאר און אראפגעשטויסן א. ז. ס. אין א נידעריקערן קלאס.
 ס׳איז אינטערעסאנט צו דערמאנען דעם מעטש מיט א. ז. ס.
 אויף זייער ספארט־פלאץ אויף ליפאווע. נאכן פארשפילן דעם
 מעטש האבן די אנטיסעמיטישע אקאדעמיקער זיר געלאזט
 וווילגיין איבער די יידישע שפילער. זיי זענען דערפאר בא־
 שטראפט געווארן דורכן לובלינער פוטבאל־פארבאגד מיטן

 פארמאכן זייער ספארט־פלאץ אויף א געוויסער צייט.
 ווען ״הפועל״ האט געשפילט אין אנדערע שטעט איז
 געווען אן אויפלעבונג צווישן דער ארטיקער יידישער יוגנט.
 ווען ״הפועל״ האט געשפילט אין שעדלעץ מיטן דארטיקן
 ״טור״ וועגן אריינגיין אין קלאס ״א״, האבן זיר אין אוונט
 פארזאמלט מאסן אנהענגער ביי דער רעדאקציע פון ״לוב־
 לינער טאגבלאט״, כדי געווויר ווערן דעם רעזולטאט (2:2).
 עס דערמאנט זיר אויר א טרויעריקער עפיזאד: נאך
 א געוװנענעם מעטש מיטן פוילישן ספארט־קלוב ״לעװארט״
 אין לובארטאוו, ווי נאר די שפילערס פון ״הפועל״ זענען
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 אדיין אין אויטאבוס בכדי אהיימצופארן קיין לובלין — זענען
 זיי באווארפן געווארן מיט שטיינער.

 אן אינטערעסאנט קאפיטל אין דער טעטיקייט איז געווען
 די פייערונג פון דער 10־יאריקער עקזיסטענץ פון ״הפועל״.
 עם זענען פארגעקומען פארשידענע ספארט־אימפרעזעס —
 פון לייכט־אטלעטיק, פינג־פאנג א.אנד. די הויפט אטראקציע
 איז געווען דער וועט־לויף איבעד די יידישע גאסן און דעד
 מעטש מיט ״הכוח״ וועגן בעכעד פון ״הפועל״. אין ״לובלינער
 טאגבלאט״ איז דעדשינען אן ארטיקל וועגן דעד פייעדונג.
 אין אוונט איז פארגעקומען אין לאקאל אויף זשמיגדאד א
 פייערלעכער באנקעט. די פארוואלטונג האט איבעדגעגעבן
 א זייגער פארן שפילער אלי שטאקמאן און פאר דייכנשטיין,
 דעם מ־טגרינדער און לאנגיאריקן סעקרעטאר פון ״הפועל״.

* 

 צו דער עקזיסטירנדיקער ראװערן־סעקציע ביים ״הפועל״
 זענען געקומען צו גאסט מאטאציקליסטן פון ״הפועל״ פון
 ארץ־ישראל. נאך צװײ טעג װײלן אין לובלין זענען זיי
 אפגעפארן קיין ווארשע דורך דער קראקאווער פארשטאט און
 זענען באגלייט געווארן ביז סלאווינעק דורך די ראוועריסטן

 פון לובלינער ״הפועל״, אין בלוי־רויטע בלוזעס.

 אין דער תקופה פון שארפן אנטיסעמיטיזם אין פוילן, וואס
 האט אויך נישט אויסגעמיטן די לובלינער ספארט־פלעצער
 איז א דאנק דער איניציאטיוו פון ״הפועל״ געשאפן געווארן
 א פארשטענדיקונגס־קאמיסיע פון אלע יידישע ספארט־קלובן
 אין לובלין. צוליב דעם אנטאגאניזם וואס האט א געוויסע
 צייט געהערשט צווישן די יידישע קלובן האט די פארשטענ־

 דיקונגס־קאמיסיע קיין אריכת ימים נישט געהאט.
* 

 יעדעס יאר פלעגט דער פוילישער פוטבאל־פארבאנד אין
 ווארשע (פ. ז. פ. נ.) צוטיילן אויסצייכענונגען שפילער און
 ספארט־טוער. אזא אויסצייכענונג (אדזנאקא זאסלוזשאניך)
 האט צווישן די לובלינער באקומען דער סעקרעטאר פון

 ״הפועל״, דער שרייבער פון די שורות.
 נישט בלויז אויפן געביט פון ספארט איז געפירט געווארן
 א רייכע טעטיקייט. אויך אויפן קולטור־געביט איז ״הפועל״
 נישט געווען העטערשטעליק. עס זענען געווען זייער פאפו־
 לער די פרייטיק צונאכטס ־ אוונטן מיט א פארשידנארטיקן
 פראגראם — פרעסע־איבערזיכטן, ספארט־גייעס, מוזיק. בא־
 זונדערס האבן זיר אויסגעצייכנט די לעבעדיקע פורים־צײטוג־

 גען מיט אקטועלער סאטירע.
 געווען טרייע, איבערגעגעבענע חברים, הן צווישן די

 אין אפריל 1973 דערשיינט א ספעציעלע אוים-
 גאבע פון ״לובלינער שטימע״ לכבוד אונדזער

 וועלט-צוזאמענטרער.

 די לאנדטלייט ווערן געבעטן צושיקן
 זברונות, בילדער און דאקומענטן
:  פאר דער צייטוני ביזו 1.2.73 — צו

David S h t o k f i s h 
14, Hacanchanim, Ramat-Gan 52 341, I s rae l . 

 די ערשטע שפילערס פון ״הפועל״, נאד דער גרינדונג פון קלוב

 ספארטלער, הן צווישן די טוער פון ״הפועל״. בלויז איינעם
 דויל איד דא דערמאגען — דעם פארוואלטונגס־מיטגליד
 איטשע קערשענבלאט. אויף די מעטשן פון ״הפועל״ פלעגט
 ער אליין זיין ביים אריינגאנגס־טויער אלס ארדנער און
 פלעגט קייגעם גישט אריינלאזן אן בילעטן, אפילו נישט די

 פארוואלטונגס־מיטגלידער...
 ס׳איז געקומען סוף אויגוסט 1939. מען האט שוין געפילט
 אין דער לופט די שווארצע כמארעס פון אנקומענדיקן היט־
 לעריזם. חברים פון ״הפועל״ האבן זיר באטייליקט צוזאמען
 מיט דער גאנצער יידישער באפעלקערונג ביים צוגרייטן אקא־
 פעס נעבן זאקסישן גארטן. מען האט מארשירט צו דער
 ארבעט בראש מיט מאיר לעווין (א טויערמאן) און צום לעצטן

 מאל האט מען געהערט דאס געזאנג ״היי, קדימה הפועל״...
 דער לאקאל פון ״הפועל״ האט זיר דאן געפונען אויף
 לובארטאווסקע 22. געפירט דעם לאקאל האט שלמה אייבושיץ.
 ווען די חברים פון דעם הכשרה־פונקט פון ״השומר הצעיר״
 אויף דער קראוויעצקי גאס זענען זיר פונאנדערגעפארן,
 האט מען זייערע אייזערנע בעטלעד אריינגעשטעלט אין
 לאקאל פון ״הפועל״. יוגנטלעכע, וואס האבן דורכגעוואנדערט
 לובלין, האבן זיר דארט אריינגעכאפט איבערשלאפן א נאכט.
 אין גאס האבן זיך שוין ארומגעדרייט דייטשע סאלדאטן,
 אבער גרופעס חברים האבן נאד אריינגעכאפט שפילן פינג־
 פאנג, אדער דאמינא. איך בין אוועק צו מיינע עלטערן און
 שוועסטער קיין איזביצע און פון דארט קיין לוצק (ראטנ־
 פארבאנד). פון לוצק האט מען מיד אריבערגעפעקלט קיין...
 סיביר. אין סיביר האב איד דערהאלטן א בריוו פון ״הפועל״,
 געשריבן דורך שמשון ניסענבוים, וועלכער האט זיך געוװנ־
 דערט פארוואס מען האט מיך פארשיקט. ער האט געשריבן,
 אז די בילדער און די פענער זענען דורך די חברים פאר־
 ברענט געווארן. מען איז זיך צו ביסלעך צעלאפן — ווער
 אויפן וועג זיך צו ראטעווען און ווער אויפן וועג צום אומקום...

 און געטיילט דעם גורל פון אלע לובלינער יידן.
 אזוי האט זיך פארענדיקט די רומפולע טעטיקייט פון
 לובלינער ״הפועל״. געבליבן זענען בלויז זכרונות. און היינט,
 ווען מיר זענען מזכיר די קדושי לובלין, לאמיר דאס קליינע
 הייפעלע לעבנגעבליבענע הפועלאווצעס, דערמאנען מיט יראת

 הכבוד אונדזערע אומגעקומענע טייערע חברים.
 כבוד זייער אנדענק!

 באמערקונג:
 ביים שרייבן די זכרונות האט זיו אויך באטייליקט איתמר
 שווארץ, וועלכער איז אין דער גריגדונגס־צייט געווען פאר־

 זיצער פון קלוב.

19 



ט ע ב ר א נ ע מ א ז ו ע צ ט ש ט נ ע ב ע  ג
ך > ל ב ו ן ל ו ר פ ע ד נ > ן 7 < ״ ן ד ש ױ ו  צ

״ ט נ ג ע ג מ ו ן א ו ר א ע נ > ל ב ו ע ל ט ן 7 > נ » ר א פ ו ״ ו  א

 אין פארגאנגענעם יאר האט זיך פאר־
 שטארקט די צוזאמענארבעט צווישן די
 צוויי לובלינער לאנסמאנשאפטן־ארגאני־
 זאציעס אין פראנקרייך. וועגן דעם איז

 פיל דערציילט געווארן אין די פאדיזער
 טאג־צײטתגען ״אונדזער װארט״ און
 ״נײע פדעסע״ — א דאנק די קארעס־
 פאבדענצן פון משה זאלצמאן, טעשקע

 פארשטעטער־קארמאן, ל. דאנערשטיין
 און י. גאלדדינג. מיד ברענגען ווייטער
 אייניקע אויסצוגן פון דעד פרעסע און

 בריוו פון אונדזעדע לאנדסלייט:

 א שדיט וואט דאדר
 באגריסט ווערן

 זינט א געוויסע צייט האבן די צוויי פאר־
 שידענע לובלינעד סאסעיטעס זיך שטארק
 דעדנענטערט. נישט געקוקט אויף די מיינונגס־
 פארשידנהייטן וואס עקזיסטידן אן ספק וויי־
 טעד, האבן די לאנדסלייט דאך געפונען
 צווישן זיך א געמיינזאמע שפדאך און אנגע־

 הויבן צוזאמענארבעטן.
 פארגאנגענעם יאד האבן ביידע סאסעיטעס
 אויף אן איינהייטלעכן אופן ארגאניזירט די
 יזכוד־פייעדונג נאד די אויסגעמארדעטע
 לובלינעד יידן. די דאזיקע איינהייט־מאניפעס־
 טאציע האט אויף די מיטגלידער פון ביידע
 לובלינעד ארגאניזאציעס איבעדגעלאזט א
 שטאדקן איינדדוק און זיכעדקייט, אז ביי
 א דיי געלעגנהייטן איז מעגלעך דורכצופירן

 בשותפותדיקע אונטערנעמונגען.
 א ביסל שפעטעד האט די סאסעיטע ״קינ־
 דעד פון לובלין״ איינגעלאדן א דיי אנפירנ־
 דיקע טועד פון דעד צווייטעד סאסעיטע אויף
 איר יעדלעכן באנקעט. די אטמאספעד איז גע־
 ווען זייער א גוטע, א משפחהדיקע און דאס
 האט ביי אלעמען פארשטארקט דאם געפיל,
 אז סוף כל סוף זענען די מיטגלידער פון

 ביידע סאסעיטעס קינדער פון לובלין...
 דאס האט אויך דערמעגלעכט, אז ביידע
 קאמיטעטן זאלן צוזאמען, אויף א פייערלעכן
 אופן, אויפנעמען דעם פרעזידענט פון דער
 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל, דעם
 מפ״ם־טוער און זשודנאליסט דוד שטאקפיש.
 די יידישע געזעלשאפט אין פאריז
 האט די אלע דערשיינונגען און איינהייטס־
 אקציעס פון די לובלינער אויפגענומען מיט
 גרויס צופרירנקייט. עס איז אבער באזונדערס
 ווערט צו באגריסן דעם באשלוס פון ביידע
 סאסעיטעס, דורכצופירן צוזאמען א פײער־
 לעכע טרויער־אונטערנעמונג געווידמעט דעמ
 פארשטארבענעם לובלינער יידישן דיכטער

 יעקב גלאטשטיין.
 לאמיר אלע צוזאמען אונטערשטיצן די
 איינהייטנדשריט פון די ביידע לובלינער סא־
 סעיטעס, ווי דאס האט געברענגט צום אומד
 דרוק אלבערט זאבערמאן, פרעזידענט פון די
 ״פארײניקטע לובלינער״, באגדיסנדיק דעם

 יערלעכן באנקעט פון די ״קינדער פון לובלין״:
 ״מיט א באזונדערער פרייד און פארגעניגן
 באגדיס איך אייך אין נאמען פון דער גע־
 זעלשאפט ״פארײניקטע לובלינער״ און אין
 מיין פערזענלעכן נאמען, מיט דעם הייסן
 ווונטש אז דער היינטיקער באנקעט זאל זיין
 דער לעצטער וואס ווערט געפראוועט אין
 באזונדערע געצעלטן. איך גלויב, אז דערמיט
 דרלק איך אויס דעם הייסן ווונטש פון אלע
 מיטגלידער פון ביידע געזעלשאפטן, אז להבא
 זאלן מיד אונדזערע יערלעכע חנוכה־באנקעטן
 פײערן אלס ארגאניש געאײניקטע געזעל־
 שאפט, אונטער איין דאך. אלע סימנים זאגן,
 אז די צייט פון אייניקייט דערנענטערט זיך!
 אונדזער קעגנזייטיקעד אנשטדענג אין דער
 ריכטונג איז א געבאט פון דער שטורמישער
 צייט אין וועלכער עס לעבט אונדזער פאלק

 אין ישראל און אויף דער גאנצער וועלט״.

 29םטע יארצייט נאף דעד
 אומגעבראבטער
 לובלינער קהילה

 נאד אן איבעררייס פון העכער 15 יאר,
 האבן מיד היי־יאר זוכה געווען צו האבן אן
 איינהייטלעכן יזכור־אוונט פון ביידע לובלי־
 נער געזעלשאפטן: פאראייניקטע לובלינער

 און אומגעגנט און ״קינדער פון לובלין״.

 דער פארזיצער פון דעד געזעלשאפט ״פאר־
 אייניקטע לובלינער״, אלטער זאבעדמאן,
 עפענענדיק די יזכור־פייערונג שטרייכט אונ־
 טער, אז די גרויסע צאל, וואט זענען היי־יאר
 געקומען, באווייזט די טיפע שטרעבונג וואס
 עס הערשט ביי דער מיטגלידערשאפט פון

 ביידע געזעלשאפטן צו איינהייט.
 דעם פארזיץ נעמט איבער די פרעזידענטין
 פון דעד געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״,
 שרהלע גאלדאדלער. אויך זי שטרייכט אונ־

 טער די נויטווענדיקייט פון איינהייט.
 נאכן אנצינדן די סימבאלישע זעקס ליכט
 פון געוועזענע דעפארטירטע גיט אן אינהאלטס־
 רייכן רעפעראט פריינד ש. שאפירא. ער דער־
 מאנט די היסטארישע ראל וואס די לובלינער
 יידן האבן געשפילט ביים שאפן די ראם פון
 ארגאניזירטן מזרח־אייראפעישן יידנטום, דעם

 ועד ארבע הארצות, וואס האט מיטגעהאלפן
 שמידן צענטראלע יידישע אינסטאנצן.

 טדאץ אלע גזירות, פאגראמען, מלחמות,
 מגיפות האט דאס יידישע לעבן אין לובלין
 ביז צו דעם פינצטערן היטלעריזם געפירט
 א לעבעדיקע אקטיוויטעט אויף אלע געביטן:
 מסחר און האנטווערקעריי. אלע פאליטישע
 ריכטונגען זענען געווען טעטיק — פון אגודת
 ישראל ביז צו די קאמוניסטן, א מעכטיקע
 פראפעסיאנעלע באוועגונג, א גרויסע יידישע
 אינטעליגענץ מיט טאג־צייטונגען, שולן, גימ־

 נאזיעס, ספארט־קלובן.
 אט דאס אלץ איז פארניכטעט געווארן נאך
 שרעקלעכע ליידן אין געטא, ביז צום מארטי־

 רער־וועג צו די טויט־לאגערן.

 דער חשובער גאסט פון ישראל, דוד שטאק־
 פיש, דריקט אויס זיין צופרידנקייט בייצוזיין
 דעם היינטיקן געמיינזאמען יזכור. ער רעדט
 וועגן די פארבינדונגען און קעגנזייטיקן
 אויסטויש צווישן די לובלינער לאנדסמאנ־
 שאפטן אין ישראל און אויסלאנד. ער שטעלט
 זיך אפ װעגן דער לאגע אין ישראל נאד דעם
 6־טאגיקן קריג און זאגט, אז ער וועט זיין
 צופרידן איבערצוגעבן א גרוס דער לובלי־

 נער לאנדסמאנשאפט אין ישראל.
 די ווארט־קינסטלערין פרעדעריקא קאך האט
 מיט א סך געפיל אינטערפרעטירט עטלעכע
 צוגעקליבענע דעציטאציעס. דעד חזן טאלעדאנא
 האט געמאכט אן ״אל מלא רחמים״ און דער
 גאנצער עולט האט נאכגעזאגט דעם ״קדיש״.
 אלע אנוועזנדיקע האבן אויסגעדריקט דעם
 ווונטש, אז די טרויער־אקאדעמיע זאל זיין
 אן אנהויב פון איינהייט פון דער גאנצער

 לובלינער משפחה אין פאריז.

ואל-פארזאמלתג  די יעדלעכע ו
 פון דער געזעלשאפט

 ״פאראײניקטע לובלינער
 און אומגעגנט״
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 פארהעלטנישמעסיק צאלרײך זענען הײ־יאר
 די מיטגלידער געקומען אויף דעד יעדלעכער
 וואל־פארזאמלונג פון דער געזעלשאפט ״פאר־

 אייניקטע לובלינער און אומגעגנט״.
 נאך א קורצער באגריסונג פון פארזיצער



 אלתר זאבערמאן, וועדט אפגעגעבן גרוים
 כבוד מיט א מינוט שטילשווייגן די פארשטאר־
 בענע מיטגלידער פון פארגאנגענעם יאר:
 קירשנבלאט, די פרוי שערמאן און דעם גרויסן
 דיכטער און ליטעראטור־קריטיקער יעקב
 גלאטשטיין, וואט איז געווען ערן־מיטגליד פון

 אונדזער געזעלשאפט.
 משה זאלצמאן גיט איבער דעם מאראלישן
 באריכט. ער באגריסט א ריי מיטגלידעד וואם
 האבן היי־־יאר דערלעבט נחת פון זייערע קינ־
 דעד ווי אויך די משפחה גיווערץ צו זייער
 זילבערנער חתונה און דעם פארזיצער פון דער
 אונטערנעימונגס־קאמיסיע, משהלע ראזענבלום,

 צו זיין 65םטן געבוירנטאג.

 מיר קענען אבער פארצייכענען דערפאלגן.
 דאס איז די איינהייט מיט דער צווייטער
 לובלינער געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״.
 עם איז ארויסגעגעבן געווארן א געמיינזא־
 מער געדרוקטער אויפרוף! עם איז פארגע־
 קומען דער יערלעכער יזכור און א גרויסער
 קולטור־אוונט צום אנדענק פון יעקב גלאט־

 שטיין.

 סיאיז אויך ארגאניזירט געווארן א בשות־
 פותדיקע זיצונג פון ביידע קאמיטעטן צום
 געזעגענען דעם פארזיצער פון ״ארגון יוצאי
 לובלין״ אין ישראל, דוד שטאקפיש, נאך זיין

 באזור אין פאריז.
 איצט גדייטן מיד צוזאמען דעם אויספלוג,

 דעם 18טן יוני, אין ווערבערי.
 אין סך־הכל האבן מיד היי־יאד געהאט 5

 אונטערנעמונגען און 4 פארזאמלונגען.

 די גרעסטע אנשטרענגונג האבן מיד היי־
 יאר, ווי אין די פריערדיקע יארן, געמאכט
 אין דעד זאמלונג לטובת ישראל. עס איז
 דערגרייכט געווארן קנאפע זיבן מיליאן אלטע

 פראנק.

 נאכן איבערגעבן דעם קאסע־באריכט פון
 קאסירער שמואל שאפירא און פון דעד קאנ־
 טראל־קאמיסיע פר׳ פערלמוטער, איז פארגע־
 קומען א מיינונגס־אויסטויש וועגן די בא־

 ריכטן.

 עם האבן אנטייל גענומען: אליהו קיסקו,
 גיטעלע עדעלשטיין, יהודה ראזענצווייג און

 מענדל לעווענבוים, וועלכער האט איבערגע־
 געבן א גרום פון זיין לעצטן באזוך אין יש-
 ראל און וועגן דער אקציע פון אונדזערע
 לאנדסלייט אין ישראל אויפצושטעלן דעם
 גרויסן דענקמאל אויף דעם צונויפגענומענעם
נחערע קדושים פון מיידאנעק,  אש פון או

 רואם וועט געברענגט ווערן צו קבר ישראל.
 דעד גענעראל־סעקרעטאר פון דער פעדע־
 ראציע, פריינד מרדכי לערמאן, האט געהאלטן
 א קורצן אינהאלטסדייכן רעפעראט וועגן אק־

 טועלע פאליטישע פראבלעמען.
 די פארזאמלונג האט אויסגעדריקט צוטרוי
 דעם פארזיצער פון דעד געזעלשאפט אלתר
 זאבעדמאן און אויסגעוויילט א נייעם קאמי־

 טעט (לויט א״ב):
 זשאק גאלדבוים, ישראל גאלדבוים, ישראל
 גאלדשמידט, אלתר זאבערמאן, משה זאלצמאן,
 יוסף טאובעד, חוה לאבערבלאט, מענדל
 לעווענבוים, אברהם עסטרייך, נחום פערל־

 מוטער, משה ראזענבליט, שמואל שאפירא.

גג ינע פארזאמלו  אלגעמי
 פון די ״קינדער פון לובלין״
 אונטעלן צייכן פון אייניקייט

 זונטיק, דעם 3טן אקטאבער, האבן זיך פאר־
 זאמלט צאלרייך די מיטגלידער פון אונדזער

 סאסעיטע אין קאפע ״דע ליאריוועי״.
 ביי די שײךגעדעקטע טישן, איז, פארן
 אנהייב פון דעד אלגעמיינער פארזאמלונג,
 אנגעגאנגען א פריינדלעכער שמועט צווישן

 לאנדסלייט.
 די פרעזידענטין שדהלע גאלדאדלער בא־
 גדיטט הארציק די אנוועזנדיקע. זי ווינטשט
 אלעמען א גוט יאר, נחת פון די קינדער און
 געזונט, ווי אויר שלום צווישן ישראל און
 די אראבישע פעלקער, וואס איז דער הייס־

 טער באגער פון אונדז אלעמען.
 נאכן איינלאדן דעם קאמיטעט אין פרע־
 זידיום, גיט זי איבער דאס ווארט דעם סעק־
 רעטאר י. גאלדרינג. דעד רעדנער זאגט צוו.

 אנדערע:
 איבער 3 חדשים זענען פארביי פון דעד

 בשותפותדיקער נע־
 קראלאג פון דריי
 אונדזערע לאנדס־
 מאנשאפטן, דערשי־
 נען אין די פארי־
 זעד יידישע טאג־
 צייטונגען ״אונדזער
 װארט״ און ״נײע

 פרעסע״.

 לעצטער פארזאמלונג. דער קאמיטעט האט
 אין דאזיקן צייט־אפשניט דורכגעפירט, ווי
 יעדעס יאר, די אנדענק־פייערונג פון 16טן
 יולי, ביים מאנומענט פון די ״קינדער פון

 לובלין״ אויף באניע.

 אויסעד דעם האט אונדזער קאמיטעט שוין
 געעמאכט די ערשטע צוגרייטונגען צו דעם

 יזכור־אוונט.

 נאד א פאר יאר אונטערהאנדלונגען איז
 היי־יאר געקומען צו א פארשטענדיקונג צווישן
 ביידע סאסעיטעס און דער יזכור־אוונט וועט
 איינהייטלעך געפייערט װערן דורד אלע לוב־

 לינער.

 וואס שליד דעם יערלעכן באנקעט, האבן
 מיד שוין באשטעלט דעם זאל ״פיקאדילי״ און
 פונקט ווי פאדאיארן, וועלן מיד אין א פריינד־
 לעכער פאמיליע־אטמאספער פארברענגען מיט

 אונדזערע מיטגלידער און זייערע משפחות.

 נאכן איבערגעבן דעם רייכן בילאנס פון
 טעטיקייט פאר דעם אפגעלאפענעם וואקאנס־
 פעריאד און נאכן אנצייכענען אין עטלעכע
 שטריכן דעם פלאן פון ווייטערדיקער אר־
 בעט, שטעלט זיך פריינד גאלדרינג אפ, גאר
 באזונדערס אויף דער נויטווענדיקייט פון פירן

 א קולטור־ארבעט אין אונדזער סאסעיטע.

 פארן עפענען די דיסקוסיע נעמט א ווארט
 דער קאסירער, פריינד האניגבוים, און מאכט
 א רוף, אז די מיטגלידער זאלך זיר, ווי יעדעס
 יאר, ביים אנהייב פון געזעלשאפטלעכן סע־
 זאן באשטייערן פאר דער געזעלשאפט. ער
 ווייזט אן, אז די געזעלשאפט ציילט 100
 צאלנדיקע מיטגלידער, איד פילפארביקע טע־
 טיקייט לטובת די לאנדסלייט, וועגן וועלכן
 עט האט שוין באריכטעט אונדזער סעקרעטאר,

 פאדערט די נויטיקע פינאנסיעלע מיטלען.

 עם אנטוויקלט זיר דאן א זייער לעבהאפטע
 דיסקוסיע, אין וועלכער סיהאבן אנטיילגענומען
 די פריינד: דיאמאנט, שיימאן, טעשקע,
 האניגבוים, אנעט, האט, ש. גאלדאדלעד, פרוי
 מילער, דאנערשטיין, געדאנקען, שניידערמאן,
 פדוי ווייספיש, מארט האניגבוים און גאלד־

 נער.

 אין גאנג פון דער דיסקוסיע איז
 אנגעוויזן געווארן אויף דעם פא־
 ראדאקם, וואס אינעם ״קאװא״
 (בית־הקברות) זענען ביידע סא־
 סעיטעס פאראייניקט. טא פארוואס
 — האט איינער פון די דיסקו־
 טאנטן אויסגערופן — זאלן מיד
 זיין פאראייניקט בלויז נאכן טויטי
 צי איז דען נישט בעסער צו פאר־

 אייניקן זיר אויר ביים לעבן י

 די דיסקוסיע איז געפירט געווארן אין א
 פריינדלעכער, חברישער אטמאספער און דער
 פלאן פון ווייטערדיקער ארבעט איז דורך דער

 פארזאמלונג געווארן באשטעטיקט.

 מיט. געבויגענע קעפ שטײען מיר ב־־ם פרישן קבר פון אונזער'בן־עיר׳ידעם
 גרויסן דיכטער, פראזאאיקער, .עסייאיסט, ליטעראטור־קריטיקער, פובליציסט
 און ערן־פרעזידענט פון דער געזעלשאפט פאראייניקטע לובלינער איין פאריז

ז ע״ה י  יעקב גלאטשטי
 לובלינער יידן פון ישראל און פראנקרייך באטייליקן זיך אין טרויער פון דער

 משפחה און פון דער פאךיתומטער ײדישער ליטעראטור

 אירגון יוצאי לובלין בישראל
 געזעלשאפט פאראײניקטע לובלינער און אומגעגנט

 •געזעלשאפט קינדער פון לובלין
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 טרויער־אקאדעמיע
 פון די צוויי לובלינער סאסעיטעם

 עוט אנדענק פון דיכטער
 יעקב גלאטשטיין

 אויף דעד למיד, פון אונדזער חשובן לאנדס־
 מאן, יעקב גלאטשטיין, זענען מיד נישט גע־
 ווען. מיד האבן נישט געהאט די מעגלעכקייט

 אים צו באגלייטן אין זיין לעצטן וועג,

 געשטארבן איז ער פלוצלונג, א פרייטיק
 אין דעד פדי, זיצנדיק ביים שרייב־טיש, אין
 דעם ווייטן ניו־יארק. אבער מיט אונדזערע
 אלע געדאנקען און געפילן האבן מיד זיך
 אנגעשלאסן אינעם טרויער פון זיין פאמיליע,
 פון דעד פאריתומטער יידישער שרייבער־
 משפחה און פון אלע זיינע פדיינד און לאבדם־

 לייט.

 דאם איז געקומען צום אויסדרוק אויף דער
 איינהייטלעכער טרויער־אקאדעמיע, וואס ביי־
 דע לובלינער סאסעיטעס האבן ארגאניזירט,

 זונטיק, דעם 16טן יאנואר נאכמיטאג.
 אין גרויסן זאל פון דעד ״פעדעראציע״
 האבן זיך פארזאמלט די מיטגלידער פון ביידע
 סאסעיטעס! פארשטייער פון די לאנדסמאנ־
 שאפטן: קראשניק, פולאווי, ווארשע, בדיסק,
 אטוואצק־קורטשעוו־פאלעניץ, אנפידנדיקע מו-
 עד פון ״פאדבאנד פון די יידישע געזעל־
 שאפטך און סתם ליבהאבער פונעם קינסט־

 לערישן יידישן ווארט.

 די פארזיצערין פון דעד געזעלשאפט ״קינ־
 דער פון לובלין״, שרהלע גאלדאדלער, האט
 ביים עפענען די טרויעד־פארזאמלונג דער־
 מאנט די גאלדענע קייט פון שעפערישע כו-
 חות, וואס אונדזער הײם־שטאט האט ארויס־
 געגעבן און צווישן זיי האט באזונדערט די
 לעצטע יארן ארויסגעשיינט דעד גרויסער

 גייסט פון יעקב גלאטשטיין.

 דעם פארזיץ נעמט איבער אלתר זאבערמאן.
 אין זיין קורצן אריינפיר־ווארט גיט ער איבער
 עטלעכע ביאגראפישע פרטים וועגן יעקב
 גלאטשטיין, וועלכער איז געבוירן געווארן
 דעם 20סטן אויגוסט 1896 אין לובלין, אין

 א משפחה פון לומדים מיט א גרויסן יחוס.

 גאר יונג הויבט יעקב גלאטשטיין אן צו
 שרייבן און פארט קיין ווארשע באזוכן פרצן.
 אין 1914 פארט ער קיין אמעריקע, ווו ער
 פארענדיקט די שטודיומס אלס יוריסט. אבער
 ער פדאקטיצירט זייער ווייניק. זיין שעפערי־
 שער גייסט שטויסט אים ווייטער צו באדיי־
 כעדן די יידישע ליטעראטור מיט 23 ביכער,
 א חוץ הונדערטער פובליציסטישע ארטיקלען
 אין דער טאג־פרעסע און אין פעריאדישע

 אויסגאבן.

 פראפעסאר גראל האט אין א שיינעם זאפ־
 טיקן יידיש געמאכט א טיפע אלזייטיקע אפ־
 שאצונג פון דעד ליטערארישער שאפונג פון

 יעקב גלאטשטיין. ער פירט אדורך א פארא־
 לעל צו דער רענעסאנס־עפאכע וואס האט
 ארויסגעגעבן די ריזן פון דער וועלט־ליטע־

 דאטור.

 דער פאעט משה וואלדמאן לייענט איבער
 אן עסיי וועגן גלאטשטיינען פון 1921, אין דער
 ליטערארישער שיטה ״אינזיך׳ — ביז צום

 היינטיקן טאג.

 די איינדרוקפולע טרויער־אקאדעמיע האט
 זיך פארענדיקט מיטן לייענען דורכן פריינד

 גאלדרינג לידער פון יעקב גלאטשטיין.

 מען קען דרייסט זאגן, אז דאס איז געווען
 נישט בלויז א טרויער־אקאדעמיע, נאד אויד
 א ליטעראריש־יידישע קולטור־אונטערנעמונג,
 וואס איז געשטאנען אויף א גאר הויכן ניווא
 און וואס האט איבערגעלאזט אויף די פאר־

 זאמלטע אן אומפארגעסלעכן איינדרוק.

 דער פרילינג יומ-טוב
 ביי די לובלינער

 נאך א לענגערן איבערייס איז דאס יאר
 געלונגען אן ארגאניזיר־קאמיטעט פון ביידע
 לובלינער געזעלשאפטן ״קינדער פון לובלין״
 און ״פאראײניקטע לובלינער און אומגעגנט״
 דורכצופירן א זייעד געלונגענעם אויספלוג

 אין דעם פרעכטיקן פארק פון ווערבערי.

 אנקומענדיק קיץ ווערבערי, איז די שטי־
 מונג באלד געווען א גוטע, זעענדיק דעם
 שיינעם פארק און אויך דעם פײן־צוגעגרײטן

 פרישטיק.

 ווען די פרעזידענטן דע פעט פון ביידע
 געזעלשאפטן משה ראזענבלום און אנדי
 שטרוזמאן לאדן איין צום מיטאג, האלט די
 פרעזידענטין שרהלע גאלדאדלער פון דעד
 געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״ א טאסט.
 זי באגריסט די מיטגלידעד און דערמאנט,
 אז אזא צוזאמענטדעף איז דאס ערשטע מאל
 נאך לאנגע יארן זיין אפגעריסן איין סאסעי־

 טע פון דער צווייטער.

 דעד פרעזידענט אלתר זאבערמאן פון די
 ״פאראײניקטע לובלינער און אומגעגנט״
 דערמאנט אין זיין באגדיסונג דאס הויז פון
 ווערבערי, ווו עס זענען ביי דעד אנטשטייונג
 פון ישראל צוגעגרייט געווארן פיל יוגנטלעכע

 צו פארן קיין ישראל.

 דעד ערן־פדעזידעגט גאלדבוים מאכט א
 דוף, אז עס זאל ווי אמשנעלסטן קומען צו

 א פאראייניקונג פון אלע לובלינער.
 פריינד שאפירא דערמאנט, אז יעדעס יאר
 אויף דעם אויספלוג ווערט דורכגעפירט א
 זאמלונג פאר ישראל. אויף זיין רוף ווערט

 געזאמלט א גרעסערע סומע.

 ביים עסן האבן מיד געהאט פארגעניגן פון
 אונדזערע זינגער און זינגערינס. צום ערשטן
 לייענט די סעקרעטארין טעשקע ״א גלעזעלע
 לחיים״, וועלכעס ווערט געזונגען פון לעאן

 דאווידזאן און אויד לידער געזונגען פון פרוי
 סנאווקא. דעד עולם זינגט מיט.

 עס ווערט אויסגעדריקט א יישר כוח אלע
 די וואס האבן מיטגעהאלפן צום דערפאלג פון

 דעם אזוי געלונגענעם אויספלוג.

 א ביטל געשיבטע

 (אויסצוגן פון דער רעדע פון זשאק גאלדבוים,
 ביים דערטפענען די יובל־פייערונג לכבוד 40
 יאר עקזיסטענץ פון דער לובלינער סאסעיטע

 אין פאריז)

 חשובע געסט, חשובע לאנדסלייט!
 איד האב דעם כבוד צו עפענען דעם הײנ־
 טיקן ױם־טוב פון פייערן די 40־יאריקע עק־
נחער לאנדסמאנשאפט ״פאר־  זיסטענץ פון או

 אייניקטע לובלינער און אומגעגנט״.
 ביי אונדזעד היינטיקער פייעדונג איז ניי־
 טיק צו דערמאנען די שוועריקייטן וועלכע
 מיד, עטלעכע לובלינער, האבן געהאט ביים
 שאפן די סאסעיטע. דאס זענען געווען חיים
 דאווידזאן, שיע בלומענשטאק, שיע העלפמאן
 און זשאק גאלדבוים. זיי האבן אויסגעזוכט די
 אדרעסן פון לובלינער. אין יענער צייט האט
 נאד נישט עקזיסטירט קיין יידישע טאג־ציי־
 טונג אין פאריז ווי היינט, אז מען וויל דופן
 א זיצונג אדעד פארזאמלונג — גיט מען א
 מעלדונג אין דעד צייטונג. מיט 40 יאר צוריק
 זענען מיד נאד אליין געווען ״גרינע״ —
 בסד־הכל דריי, פיר יאד אין לאנד. אבער
 מיד האבן זיך נישט אפגעשטעלט פאר קיין

 שום שוועדיקייטן.

 מיד האבן זיך צעטיילט מיט די באקומענע
 אדרעסן און אין די זונטיקן פלעגן מיר לויפן
 אויף די טרעפ צו די לובלינער און זיי אײנ־
 לאדן אויף באראטונגען. א טייל איז געקומען.
 זענען מיד ווידער געלאפן און נאכאמאל גע־
 דופן. א געוויסן זונטיק, אין יוני 1929, נאך
 גרויסע שוועריקייטן, איז אונדז געלונגען
 צונויפרופן 30 לובלינער אין א קאפע־הויז
 אויפן פלאץ דע לא באסטיל — און דאן איז
 געגרינדעט געווארן די לובלינער ארגאניזאציע

 אין פאריז.

 אונדזער פארבאנד האט אנגעהויבן צו פירן
 א סאציאלע און קולטורעלע טעטיקייט —
 אדגאניזירט פאדשידענע אונטערנעמונגען,
 דודכגעפירט אונדזער ערשטן באל אין די
 שיינע סאלאנען פון װאשינגטאךפאלאץ. עס
 זענען געקומען פיל לובלינער פון פאריז און
 פון דעד אומגעגנט און מיר האבן געהאט
 א גרויסן דערפאלג — מאראליש און מא־
 טעריעל. עם זענען צוגעקומען נייע מיטגלי־

 דער.

 מיד האבן אנגעהאלטן א קאנטאקט מיט
 אונדזער היימשטאט און געשטיצט דעם יידי-
 ש! שפיטאל אין לובלין. מיד האבן אויך
 געהאט צוזאמענטרעפן מיט דעם לובלינער
 פאטראנאט אין פאריז און צוזאמען דורכגע־
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 פירט אונטערנעמונגען. מיד האבן אױך אנ־
 טיילגענומען אין געזעלשאפטלעכע און קול־
 טורעלע אונטערנעמונגען אויף דעד יידישער
 גאס אין פאריז און אזוי ארוס זיך דערווארבן

 א שיינעם נאמען.

 איד וויל דא דערמאנען עטלעכע חברים,
 וועלכע געפינען זיך אין זאל און האבן גרוי־
 סע פארדינטטן פארן פארבאנד — זיי האבן
 פון דעד ערשטער גרינדונג־פארזאמלונג מיט־
 געארבעט מיטן קאמיטעט: זאנדמאן, קאפ,
 פערלשטיין, פעפער, בראפמאן, ערליכשטיין,

 בורשטין און ראבטשיק.

 זומער 1939 האבן מיד געפייערט די 10־
 יאריקע עקזיסטענץ פון דער סאסעיטע אין
 זייער א שיינעם זאל, וועלכער איז געווען
 אויסגעפילט ביז איבער די ברעגן פון לובלי־
 נער. ליידער, מיט צוויי חדשים שפעטער, איז

 אויסגעבראכן די צווייטע וועלט־מלחמה.

 פון איין זייט אח ביי מיד היינט אגרויסער
 יונדטוב און פרייד, ווייל מיד פייערן היינט
 די 40־יאריקע עקזיסטענץ פון אונדזער סא־
 סעיטע. פון דעד צווייטער זייט איז ביי מיד
 א טרויער, ודיל בעת דעד מלחמה האט מען
 דעפארטירט 85 פראצענט פון אונדזערע מים־
 גלידער, ווי אויך מיטגרינדער פון דעד סא־
 סעיטע, ווי די חברים: שיע בלאומענשטאק —
 געוו. קאסיר, שיע העלפמאן — קאמיטעט־
 מיטגליד, חיים דאווידזאן — געוו. פרעזידענט,
 וועלכער איז מיט א קורצער צייט צוריק גע־
 שטאדבן. איד וויל אויד דערמאנען די 43
 טויזנט יידן פון לובלין, וועלכע די היטלעד־
 בארבארן האבן אומגעבדאכט אין די גאז־
 קאמערן פון מיידאנעק. לאמיר באערן זייער

 אנדענק מיט א מינוט שטילשווייגן.

 א מסיבה פארן דיכטער
 ארן איבערזעעער מ. ליטווין
 ביי דער משפחה עדעלשטיין

 נאד דעד פייערלעכער מסיבה לכבוד מ.
 ליטווין קאן מען מיט צופרידנקייט פעסט־
 שטעלן, אז די ווארעמע געפילן מיט וועלכע

 מיר האבן יענעם זונטיק־אוונט פארלאזן די
 סימפאטיש־יידישע היים פון גיטעלע און יידל
 ערעלשטיין, וואס האבן איינגעארדנט די דא־
 זיקע קולטורעלע אויפנאמע — האבן זיד פאר

 דער צייט נישט אפגעקילט.

 סיאיז געווען א זעלטענע געלעגנהייט אנ־
 טיילצונעמען אין דעד אינטים־הארציקער בא־
 געגעניש מיטן טאלאנטפולן יידישן דיכטער,
 איבערזעצער און עסייאיסט! מיט ליטווינען
 דעם מענטש פון טיפן וויסן און גרינטלעכער

 בילדונג.

 נישט געווען קיין לאנגע רעדעס בעת דער
 דאזיקער מסיבה, נישט קיין פאלשע טענער!
 סיי די אויסערלעכע פארם (מיד מיינען דערין
 אויר דעם רייכן און געשמאקן כיבוד), ווי
 דער ליטערארישער אינהאלט, האבן אידעאל

 אנטשפראכן דעם ציל.

 מיט טאקט, חן און דעטאדישער גלאטקייט,
 האט די גאסט־געבעדין געעפנט די מסיבה.
 מיט עלעגאנץ און לעבעדיק האט אנגעפירט

 מיט דעד מסיבה מענדל מאן.

 די קולטור־וויכטיקייט פון מ. ליטווינס אויפ־
 טו — זיין זאמלונג איבערזעצונגען (נישט
 אנטאלאגיע!) ״פראנצויזישע פאעזיע״, איז
 געקומען צום אויסדרוק אין די זייעד טרעפ־
 לעכע אימפדאוויזירטע באגריסונגען פון
 מענדל מאן, ל. לענעמאן, צדוק פעפער, דור
 שטאקפיש (פון ישראל, וואט האט דערמאנט,
 אז מ. ליטווין איז געווען, צוזאמען מיט מ.
 לערמאן, דער רעדאקטאר פונעם לובלינער
 יזכור־בוך, וואט איז מיט 20 יאר צוריק דער־
 שינען אין פאריז) און שלמה פרידריך. אויד
 די צוויי לידער פון ליטווינס פראנצויזישע
 איבערזעצונגען, וועלכע עט האט געלייענט
 די אומדערמידלעכע גיטעלע, זענען געווען

 אין זעלבן גוטן טאן.

 עס קומט דערנאד ליטווינס גערעדטער עסיי
 וועלכער איז פונקט ווי זיין געשריבענער —
 א גייסטרייכער, שפארזאם אין ווערטעד און

 רייך אין געדאנקען.

 ליטווין שרייבט שפעטער אונטער זיינע
 ביכער, דעד צאלרייך פארזאמלטער עולם
 פירט דערווייל הארציקע שמועסן. עס איז די

 אטמאספער פון א גוטן ליטערארישן סאלאן,
 כאטש דעד באגריף קלינגט א ביסל צו פרעמד

 פאר דעד דאזיקער שטוב.

 ז. גאסטינסקי

יפנאמע  ליטערארישע או
 ביי דער משפחה מישעל קאץ

 אין דעם הויז פון דער משפחה מישעל קאץ
 איז פארגעקומען א ליטערארישע אויפגאמע
 פאר מענדל מאן, רעדאקטאר פון דער טעג־
 לעכער יידישער טאג־צייטונג אין פאריז —
 ״אונדזער װארט׳/ ווי באקאנט, זענען דעד־
 שינען אין פארגאנגענעם יאר דריי ײדישע
 ביכר פון מענדל מאן. ערב דעם אוונט איז
 אנגעקומען פון ישראל א ניי בוך ״מענטשן
 פון טענגושיי״. אויסעד דעם איז געווארן 35
 יאר ווי מענדל מאן האט פארעפנטלעכט זיין
 עדשטע שאפונג אין פארמלחמהדיקן ווארשע.

 דעם שבת איז דאס הויז פון אסתרל און
 מישעל קאץ געווען ברייט צעעפנט פאר
 דעד ליטעראטור אין יידיש. עס איז געווען
 א נחת און אן אינערלעכע פרייד צו זען פיל
 יונגע מענטשן, כאטש ביז איצט ווייטע פון
 געדרוקטן ווארט אין דער יידישער שפראך,
 אבער גאר נאענטע מיט הארץ און נשמה צו
 דעד יידישער ליטעראטור. ביי שײן־געדעקטע
 טישן, אין אן אטמאספער פון יופ־טוב, איז
 געקומען צום אויסדרוק די ליבשאפט און

 פארערונג צום יידישן שרייבער.

 פריינד מ. קאץ האט געעפנט די פייעדונג,
 גערעדט וועגן די אנוועזנדיקע געסט און
 באזונדערס זיר אפגעשטעלט אויף די יידישע
 פען־מענטשן און געזעלשאפטלעכע טוער,

 וועלכע זענען געקומען צו דעם ױם־טוב.

 דעם פארזיץ פון אוונט האט איבעדגענומען
 דעד פריינד טאסמא. ער האט זיר ברייט אפ־
 געשטעלט אויף דעם שרייבערישן וועג פון

 מענדל מאן.

 די פארזאמלטע זענען באאיינדרוקט געווארן
 פון דעם וואס מען האט געהערט אויף דעם
 אוונט פון יצחק פוגאטש, פון ד״ר מיכאל
 בארוויטש, פון לעאן לענעמאן און פון שלמה

 פרידריך.

 די יינגסטע טאכטער פון דעד משפחה קאץ
 האט געלייענט אן עסיי רואם זשארזש טאסמא
 האט געהאט פארעפנטלעכט אין פראנצויזיש
 וועגן מענדל מאן מיט צען יאר צוריק אין

 זשורנאל פון טריקאטער־צערקל אין פאריז.

 עס איז געווען אן עכט־ליטערארישע און
 קינסטלערישע אטמאספער אין דעם שיינעם
 יידישן הויז, ווי די ווענט זענען באהאנגען
 מיט ערשטקלאסיקע בילדער פון יידישע און

 נישט־יידישע מאלערס.

 אויפן יערלעכן באל פון
 די לובלינער אין יום
 העצמאות 1972. אין
 נאמען פון די אויס־
 לענדישע געסט בא־
 גריסט ישראל אײזענ־
 בערג פון לאס־אנזשע־
 לעס (רעכטס) און פון
 אירגון אין ישראל —
 מתתיהו הארן, סעקרע־

 טאר (לינקס).
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 35 יאר טעטיקייט פון דער לובלינער לאנדס־
 1 מאנשאפט אין מאנטרעאל

 נישט לאנג צוריק האבן מיר געפײערט
 א װיכטיקע דאטע אין לעבן פון די לוב־
 לינער אין קאנאדע — 35 יאר זינט דער
 אנטשטיױנג פון דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט אין מאנטרעאל. א דאנק דער
 איניציאטיװ און איבערגעגעבנקײט פון
 אן ערך 20 לובלינער, איז אין 1937
 אנטשטאנען און זיך שטופנווייז אנט־

 תיקלט אונדזער ארגאניזאציע.
 דער אנהייב איז געווען א באשיידע־
 נער, אבער נאך 2—3 יאר, דירעקט פאר
 דעם אויסברוך פון דער צווייטער וועלט־
 מלחמה, האט די לאנדסמאנשאפט פאר־
 שטארקט איר טעטיקייט. מען האט גע־
 שיקט געלט אינדיויידועל פאר פארשי־
 דענע משפחות אין לובלין, ווי אויר פאר
 געזעלשאפטלעכע, סאציאלע און הילפס־
 ארגאניזאציעס, ווי ״טאז״, ביקור־חולים,
 ״טאז״־פלאץ, גמילות־חסדים קאסע. און

 פרץ־שול.
 צווישן די גרינדער און ערשטע אקטי-
 וויסטן פון דער לאנדסמאנשאפט האבן
 זיך געפינען די איבערגעגעבענע און
 לאנגיאריקע עסקנים: הערצמאן, וועלכער
 געהערט די גאנצע צייט צו דער עקזע־
 קוטיוו, געווען פארזיצער און קאסירער;
 ווי אויך סאמבערג, גארטענבערג, חוהלע
 גאלדשטיין, פרוי צימער, פרידמאן, פסח

 גאלדמאן, אלי ברייטער.
 די דאזיקע טעטיקייט איז ליידער אי־
 בערגעריסן געווארן מיט דעם אויסברוד

 פון דער מלחמה אין יאר 1939.
 אבער גלייך נאד דער מלחמה האט די

 פעם ברייטער / מאנטרעאל

 לאנדסמאנשאפט צוריק אנגעקניפט א
 קאנטאקט מיטן יידישן קאמיטעט אין
 לובלין, ווי אויך מיט פארשידענע לוב־
 לינער רואם האבן זיך דעמאלט געפינען
 אין אנדערע לענדער, ווי דייטשלאנד און
 איטאליע. די ערשטע אויפגאבע איז בא־
 שטאנען אין שיקן מאטעריעלע הילף פאר
 די דאזיקע לובלינער — געלט און פעק־
 לעך, כדי זיי צו העלפן אין דער שווערער
 לאגע. אבער נישט ווייניק וויכטיק איז
 געווען די ארבעט אויפן געביט פון אויפ־
 זוכן פאמיליעס און קרובים אין קאנאדע,
 אין די פאראייניקטע שטאטן און אנדערע
 לענדער פאר די איבערגעבליבענע ביים
 לעבן לובלינער יידן אין אייראפע. דאס
 איז געווען א גרויסע און נוצלעכע אר־
 בעט, וואס איז אויסגעפירט געוואדן דורך
 דער לאנדסמאנשאפט מיט פיל ענערגיע

 און הארץ.
 אין 1947 האבן אנגעהויבן אנצוקומען
 די ערשטע גרופעס נייע יידישע אימי־
 גראנטן פון אייראפע. די מיטגלידער פון
 דער לייטונג האבן אפגעווארט אין די
 פארטן די שיפן און אויפגעזוכט לובלינער
 צווישן די ניי־אנגעקומענע און גלייך
 דך פארנומען מיט זיי, געהאלפן אייג־
 ארדענען. דער קאמיטעט האט אויך אין
 פיל פאלן באצאלט פאר דער רייזע פון
 אייראפע קיין קאנאדע פאר לובלינער
 וואס האבן נישט געהאט די מעגלעכקייט

 צו באצאלן. דער קאמיטעט האט אויר אין
 פיל פאלן גאראנטירט ביי די קאנאדישע
 מאכט־ארגאנען פאר די ניי־אנגעקומענע,
 מען זאל זיי געבן אן אריינפאר־דערלוי־

 בעניש קיין קאנאדע.
 איך האב מיך אויך געפינען צווישן די
 נייע נאך־מלחמה אימיגראנטן. איך פער־
 זענלעך מוז אונטערשטרייכן, אז די טע־
 טיקייט פון דער לובלינער לאנדסמאנ־
 שאפט אין מאנטרעאל פאר אונדז איז
 געווען א קאלאסאלע, ווייל א חוץ מא־
 טעריעלע און ארגאניזאטארישע הילף,
 איז איר באדייטונג באשטאנען קודם כל
 אין דער מאראלישער שטיצע, אין דעם
 געפיל פון דעם אימיגראנט, אז ער איז
 נישט אליין אין דעם נייעם פרעמדן לאנד,
 נאר אז ער געפינט זיך צווישן נאענטע

 און טרייע מענטשן.

 צו ביסלעך האבן זיך די נייע אימי־
 גראנטן איינגעארדנט, באקומען ארבעט,
 איבערגעגאנגען אין אייגענע וווינונגען
 און געווארן גלייכע בירגער מיט אלע.
 א צאל נייע לובלינער, און איך צווישן
 זיי, האבן אנגעהויבן מיטצוארבעטן מיט
 דער לאנדסמאנשאפט. די צאל אנטייל־
 נעמער אין די פארזאמלונגען פון די לוב־

 לינער איז כסדר געשטיגן.

 די וויכטיקסטע דערגרייכונג פון דער
 לאנדסמאנשאפט אין די נאד־מלחמה־יארן
 איז געווען דאס אויפשטעלן דעם דענק־
 מאל־סימבאל צום אנדענק פון די אומ־
 געקומענע לובלינער אונטער דער היט־

 די ״לובלינער משפחה״ אין מאנטרעאל, קאנאדע, אויף א חתונה ביי דער פאמיליע בראווער
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 אויסצוגן פון דער רעדע פון ה׳ זימעלשטערן
 אויף דער יובל־פייערונג פון דער

 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין מאנטרעאל

 לעריסטישער הערשאפט. דער מאנומענט
 אייניקט דא אלע לובלינער און איז אויך
 פון גרויסער באדייטונג פאר אונדזערע
 קינז־ער, וואס ווערן אזוי ארום צוגעבונדן
 צו דער געשיכטע פין זייערע עלטערן און

 זיידעס.

 די פייערונג פון דעם 35סטן יארטאג פון
 דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין
 מאנטרעאל איז געווארן א געמיינזאמער
 ױם־טוב פאר אלע לובליגער אין קאנאדע,
 פאר אירע גרינדער, וועלכע האבן די
 ארבעט אנגעהויבן און זענען ביז היינט
 נאד טעטיק, ווי אויר פאר די נייע טוער
 און אקטיוויסטן, וראם האבן זיך איינגע־
 שלאסן אין דער טעטיקייט נאד דער
 צווייטער וועלט־מלחמה. ס׳איז געווען
 טעטיק א קאמיסיע, וואס האט צוגעגרייט
 דעם דאזיקן גרויסן טאג. צו דער קאמיסיע
 האבן געהערט די פרייבט י. פאבטשאש,
 י. הערצמאן, נ. צימערשטיין, י. קאפלאן

 און סעם ברייטער.

 די פייערונג גופא איז אדורך מיט גרויס
 דערפאלג. ס׳זענען געקומען געסט —
 לובלינער פון ניו־יארק, שיקאגא און
 נארד־סידניי. מיר האבן באקומען פיל
 טעלעגראמעס פון אויסלאנד, און קודם־כל
 פון קאמיטעט פון דער לובלינער לאנדס־
 מאנשאפט אין ישראל. דער פארזיצער
 פון אונדזער קאמיטעט האט געמאכט אן
 איבערבליק איבער די 35 יאר טעטיקייט
 פון דער לאנדסמאנשאפט אין קאנאדע
 און זיך געטיילט מיט אינטערעסאנטע
 זכרונות. ס׳האט געהערשט א חברישע און
 אנגענעמע אטמאספער. אלע זענען גע־
 ווען פריילעך און צופרידן, מ׳האט פיל
 געטרונקען ״לחיים״ פארן געזונט, פאר
 דער ווייטערדיקער טעטיקייט, פאר שלום,
 פאר ישראל. מען האט געזונגען לידער
 פון אלע תקופות פון דער פארגאנגענ־

 הייט, געטאנצט און זיר געפרייט.

 מ׳האט אויר דערציילט וועגן די נאענט־
 סטע פלענער, וואס ס׳האט אויסגעארבעט
 דער קאמיטעט פון דער לובלינער לאנדס־
 מאגשאפט אין ישראל, וועגן אויפשטעלן
 די מצבה לקדושי לובלין, וועגן דעם
 וועלט־צוזאמענפאר פון די לובלינער אין
 ישראל צום 25סטן יארטאג פון דער מדי-
 נה, וואס וועט פארקומען אין יאר 1973.

 ס׳יאיז באמת געווען א פייערונג, צו
 וועלכער ס׳האבן זוכה געווען אונדזערע
 לאנדסלייט אין קאנאדע און וועלכע

 מ׳וועט לאנג נישט פארגעסן.

 אונדזער לאנדסמאנשאפט פלאנירט צו
 פארשטארקן אונדזער טעטיקייט און זיין
 אין קאנטאקט מיט לובלינער און זייערע
 ארגאניזאציעס וווי נאר זיי געפונען זיך,
 און קודם-כל מיט דער ארגאניזאציע פון

 די לובליגער אין ישראל.

 חשובער פארזיצער!
 אין א שטימונג פון יוט־טוב און דערהוי־
 בונג באגריסן מיד אלע אונדזערע לאנדסלייט
 און געסט, וואט זענען געקומען צו דעד
 היינטיקער פייערונג לכבוד 35 יאר עקזיו־
 טענץ פון דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין

 מאנטרעאל.
 די דאזיקע דאטע פילט אן מיט שטאלץ
 די גרינדעד און מיטגלידער פון אונדזער
 ארגאניזאציע. טיאיז אבער וויכטיק ארויסצו־
 ברענגען די פאקטן, וואט האבן גורם געווען
 די גדעדונג פון אונדזער לאנדסמאנשאפט
 און די ראל, וואט מיר האבן געשפילט אינעם
 לעבן פון אונדזערע לאנדסלייט פאר און נאד

 דעד לעצטער וועלט־מלחמה.
 די בענקשאפט צום געבורט־ארט איז
 שטארק ביי יעדן מענטש. אבער, דוכט זיך,
 אז לובלינער יידן צייכענען זיר אויס מיט
 דעד דאזיקער אייגנשאפט — לובלינער יידן
 באציען זיר מיט ליבע צו זייער שטאט —
 ווי דאס האט זייער טרעפלעד אויסגעדריקט
 דעד אומגעקומענער יונגער לובלינער דיכ־

 טער, יוסף הערנהוט, אין זיינם א ליד:

 לאנדאן, פאריז, בערלין און ווין -
 זיי זענען אלע שיין,

 נאד שענער איז לובלין.

 גרויס איז די בענקשאפט און דעד דראנג
 צו באהעפטן זיר מיט אינדזערע נאענטע, מיט
 אונדזערע פריינד פון דעד געבורט־שטאט,
 ווו מיד האבן אונדזער יוגנט פארבראכט,
 געוועבט אונדזערע טרוימען אין שול און אין
 חדר, אין די פארשידענע פאליטישע און
 ספארט־ארגאניזאציעם. נאד דאם אלץ האבן
 מיד געלאזט הינטער זיר, ווען מיר זענען

 אוועק פון לובלין.
 מיד האבן אין דעד אדבעט פאר דער
 לאנדסמאנשאפט געזוכט צו שטילן אונדזער
 בענקשאפט. מיד האבן געוואלט דורך שמועסן
 וועגן לובלין, וועגן אירע גאסן, מענטשן און

 דער אקט פון איבעד־
 געבן צוועלף טויזנט
 דאלאד פון די לובלי־
 נער און אומגעגנט פון
 טאראנטא — קאנאדע,
 אויפצושטעלן אין קרית
 עקדון אן אמבולאטאר־
 יע פון דער הסתדרו־
 תישער קראנקדקאסע.
 דעד צווייטער לינקס:
 יוסף צוקערפיין, וואם
 האט געברענגט קיין
 ישראל די שפענדונג.

 אינסטיטוציעס — אראפברענגען לובלין קיין
 מאנטרעאל, •כאטש אויף עטלעכע שעה.

 געציילטע יחידים האבן אויף זיר גענומען
 די איניציאטיוו און געגאנגען פון הויז צו
 הויז, כדי איבערצייגן די פריער געקומענע
 לובלינער אין דעד נויטווענדיקייט צו גרינדן
 א לאנדטמאנשאפט. צווישן א טייל לובלינער
 האט געהערשט א ספק, צי מיד וועלן קאנען
 עפעס אויפטאן און ס׳איז אויר געווען א מורא,
 אז די לאנדסמאנשאפט וועט אויסגענוצט ווערן
 דורך פארטייאישע גדופן פאר פאליטישע
 צוועקן. דאך איז געלונגען צו מאכן אן אנ־
 הויב. מיד האבן ארויסגעשיקט אן אויפרוף
 צו די לובלינער אין מאנטרעאל, אונטער־
 געשריבן דורך עלי ברייטעד, יענקל ראזענ־

 בערג און עלי פינקעלשטיין.

 די ערשטע פארזאמלונג האט אויסגעוויילט
 א פארוואלטונג פין די פאלגנדיקע חברים:
 גאדטענבערג — פארזיצער! עלי פינקעל־
 שטיין — וויצע־פארזיצער! הערצמאן —

 סעקרעטאר« פריד - קאסיר.

 אין דעד עקזעקוטיוו זענען אדיין: יענקל
 ראזענבערג, עלי ברייטער, משה גאלדמאן,
 הענרי טאמבערג, סעם מאטשמעיקער, פדוי

 זימער אין פסח גאלדמאן.
 מיד האגן זיך געשטעלט אלס אויפגאבע
 צו העלפן מאטעריעל און מאראליש די יידי־
 שע פאלקס־שולן א. נ. פון י. ל. פרץ אין
 לובלין! די ערשטע גמילות חסדימ־קאסע איו
 לובלין און די נויטבאדערפטיקע פאמיליעס

 אין לובלין.

 מיר האבו אויד איבערגעשיקט א גרעסערע
 סומע אויף אויסצושטאטן א צימער אויף
 אונדזער נאמען אין דעם פרץ־הויז, װעלכעס
 איז אין די שפעטע דרייסיקער יארן אויפ־
 געבויט געווארן אין לובלין. דערביי דארף
 מעי אונטערשטרייכן, אז מיד האבן דאן גע־
 ציילט אן ערך 20 משפחות און די פארדינסטן
 אונדזערע זענען געווען גאנץ קליינע. מען
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 האט אליין געפירט א שוועד לעבן. דאך
 פלעגט מען אפשפארן פון מויל, כדי צו

 שיקן די אויגנדעדמאנטע הילף.
 עם איז ממש צו באוװנדערן מיט װאס פאר
 א מסירות נפש אונדזערע לובלינער האבן זיד

 אריינגעווארפן אין דעד אדבעט.
 נאכן אויסברוך פון דעד צווייטער וועלט־
 מלחמה איז אונדזער ארבעט, אויף א קור־
 צער צייט, אפגעשטעלט געווארן. מיד האבן
 פארלוירן דעם קאנטאקט מיט לובלין. מיד
 האבן געזען פאר זיד איצט נייע וויכטיקע
 אויפגאבן: די הילף־ארבעט פאר די איינצלנע
 געראטעוועטע לאנדסלייט — אין די לאגערן
 פון דייטשלאנד, עסטרייך, איטאליע, אין
 פוילן, אדער אין ישראל. די לובלינער, וועל־
 כע זענען געקומען קיין קאנאדע, האבן מיד
 אויפגענומען מיט אפענע ארעמם — געשאפן
 פאר זיי א סביבה, געהאלפן מאטעריעל. די
 ניי־געקומענע האבן נאכן איינארדענען זיך,
 אנגעהויבן איבערצונעמען די אדבעט אין דעד
 לאנדסמאנשאפט. היינט־צו־טאג זענען די
 מערהייט אין דעד אנפירונג — ניי־געקומענע.
 מיד זעצן ווייטער פאר אונדזער הילף־
 ארבעט. עס ווערן געשיקט שפייז־פעקלעך
 און רפואות ווי אויר געלט פאר נויטבאדערפ־
 טיקע לאנדסלייט, מערסטנס אין ישראל, און
 אויר טיילווייז אין פוילן. מיד שטיצן די
 ״עלית־הנוער״ און דעם יידישן ארבעטער־
 קאמיטעט! מיד באשטייערן זיד פאר דעד
 ״הסתדרות״, פאר דעם יידישן וויסנשאפטלעכן
 אינסטיטוט און פאר דעד אברהם רײזען־שול.

 (סוף פון זייט 14)

 האפענונג, אז דער ביישפיל פון לובלין
 וועט נאכגעפאלגט ווערן דורך אנדערע

 לאנדסמאגשאפטן אין ישראל.
 פון א לובלינער איז אויר געקומען די
 איניציאטיוו פאר א ליטעראטור־פאנד ביי
 דעם פארבאנד פון יידישע שרייבער און
 זשורנאליסטן אין ישראל. דאס איז עובדיה
 פעלד, וואס האט געפירט דעם פארזיץ
 פון דעם פייערלעכן אוונט. אן אלזייטיקע
 אפשאצונג פון זיאמע טעלעסינס שאפן
 האבן געגעבן יוסף קערלער, דוד ספארד
 און בינם העלער, און די שוישפילערין
 הדסה קעסטין האט איינדרוקספול רעצי־

 טירט טעלעסינס לידער.
 א שטימונג פון עקסטאז האבן אין דער
 ױם־טובדיקער אונטערנעמונג ארײנגע־
 בראכט די סאוויעטישע עולים, וועמענס
 צאל איז געווען גאנץ אנזעעוודיק אין
 דעם איבערגעפולטן זאל און איינע פון
 זיי האט אפילו געבעטן א ווארט. דאס
 איז געווען פאלא אינדיצקא פון מאסקווע,
 וואס האט אויסגעדריקט די האפענונג, אז
 די ווארעמע אויפנאמע פאר די ערשטע
 סאוויעטישע שרייבער וועט דערמוטיקן
 אנדערע צו פארלאזן ווערגעליסעם ״סא־
 וויעטיש הײמלאנד״ און קומען אין יידישן

 היימלאנד...

 מיט לויב דארף דערמאנט ווערן די ארבעט
 פון אונדזערע פרויען. מיט איבערגעגעבנקייט
 פירן זיי דודך פארשידענע געלט־זאמלונגען.
 צווישן די וויכטיקסטע אויפטוען פון אונ־
 דזער לאנדסמאנשאפט דאף באטראכט וועדן
 דאס אויפשטעלן דעם מאנומענט צו פאר־
 אייביקן דעם אנדענק פון אונדזער אומגע־
 קומענער לובלינער קהילה מיט אירע קנאפע

 50 טויזנט יידן.
 ווען אפילו מיד וואלטן קיין שום אנדעדע
 זאך נישט געטאן, נאד בלויז אויפגעשטעלט
 דעם מאנומענט, מאלט דאס שוין בארעכ־
 טיקט די גרינדונג און עקזיסטענץ פון אונ־

 דזער לאנדסמאנשאפט.
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 חשובע לאנדסלייט,

 עס שרייבט צו אייך שיע בוים, סעקרע־
 טאר פון דעד לובלינער ארגאניזאציע אין
 ניו־יארק. איך האב געוווינט אין קליין־
 טשעכיוו, ווו מיד,אט מיך גערופן דער קליי־
ר י  נער שיעלע. אונדזערע לובלינער אין נ
 יארק האבן מיד מאביליזירט צו פראטאקא־
 לירן די זיצונגען פון היגן קאמיטעט און

 אונדזערע צוזאמענטרעפן.

 לויט די גרוסן וואס דערגרייכן צו אונדז,
 פירט איר אין ישראל א שיינע טעטיקייט.
 גישטא מיט וואס זיך צו שעמען, פארקערט —
 איר מעגט זיין שטאלץ. מיד ווייסן, אז ניו־
 יארק איז ווייט־ווייט הינטערשטעליק לגבי
 אייך. די סיבות: ניו־יארק איז א גרויסע
 שטאט, מיד טדעפן זיד איינמאל אין חודש.
 מיד זענען נישט קיין גרויסע צאל, בפרט
 אז א סך לובלינער געהערן צו אנדערע
 ארגאניזאציעס. מעגלעך, אז אונדזער קא־
 מיטעט פירט נישט קיין גענוג אקטיווע טע־

 טיקייט. מיד האפן אויף א בעסערונג.

 מיד האבן זיד פאראייניקט מיט די אלטע
 לובלינער און אונדזער נייער פדעזידענט,
 בען (בער) ווורמאן, ווייזט ארויס מער איני־

 ציאטיוו.
 מיד פירן איצט א זאמל־אקציע אויפצו־
 שטעלן אין ניו־יארק א מצבה לזכר די אומ־

 געקומענע לובלינעד יידן.
 אלע יידן דא זענען טיף דערשיטערט פו־
 נעם דערמארדן די ישראל־ספאדטלער אין

 מינכן.
 מיד ווילן שטיין מיט אייך אין קאנטאקט,
 שרייבט ענטפעד. מיד שיקן אייך צו 10
 דאלאר פאר ״לובלינער שטימע״ און 25
 דאלאר פארן מאנומענט. דורך דעד צייטונג
 שיקן מיד איבער די בעסטע ניי־יאר ווונטשן
 די לובלינער אין ישראל און אויף דער גאנ־

 צער וועלט.
 מיט פריינדשאפט:

 שיע בוים
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 לאס־אנזשעלעס, קאליפארניע

 אנטשעדיקונגס־ראטגעבער,
 געריכט אינטערפרעטאטאר,

 עפנטלעכער נאטאר.

 בנוגע: זלמן-שמואל (זאל, סאל)
 ווייסרובין, געבוירן רעם
 12 רעצעמבער 1899 אין

 דעד אויבן־דערמאנטעד איז נפטר געוואדן
 דעם 3טן יולי 1970, איבעדלאזנדיק אומבא־
 וווסטע קרובים. ער איז נקבר געווארן אויפן
 בית־עלמין ״הר סיני״ אין לאס־אנזשעלעס.

 ער איז געווען דעד זון פון אברהם ווייס־
 רובין און בלומע פון דעד היים גדינפעלד,
 און דעד ברודער פון שרה, צעשע, בלאנקע,
 גיטל, פייגע, יעקב, צדוק, מאיר און ברוך
 ווייסרובין — אלע געבוירן אין לובלין און
 איינוווינער פון דעד שטאט, וואס זענען
 ווארשיינלעך אומגעקומען אין דער צייט פון

 דער מלחמה.
 וואס אנבאלאנג זלמן־שמואל ווייסרובין,
 פיר איך אן אנטשעדיקונגס־אנקלאגע אין
 בערלין און איך בין אימשטאנד פאדצוזעצן
 די דאזיקע אנקלאגע, אויב איך קאן אנגעבן

 איינעם פון זיינע קרובים.
 אויב ס׳איז נישט פאדאן קיין אויסזיכט צו
 געפינען קרובים, וועט די אנקלאגע, נאטיר־
 לעך, אפגעווארפן ווערן. דעריבער בעט איך
 דורך אייעד לאנדסמאנשאפט און ״קול לוב-
 לין״ העלפן אויפזוכן וועמען פון די ווייס־

 רובינס.
 דערווארטנדיק אייעד צוזאמענארבעט, בעט
 איך אייך אנצונעמען מיינע בעסטע ווונטשן

 פאר א ניי גליקלעך יאר.
 די פאראינטערעסירטע דאדפן דירעקט זיך

 ווענדן למטן אדרעס:
Benjamin Grey, 6534 Moore Drive, 
Los-Angeles, Calif. 90048, U.S.A. 

 א פארשפעטיקטע מעלדונג
 צוליב א פארזען, האבן מיר אין פא־
 ריקן נומער פון אונדזער אויסגאבע נישט
 געמאלדן, אז די לאנדסלייט אין ניו־
 יארק יוסף און צפורה שפייזמאן (טענענ־
 בוים) זענען פארשריבן געווארן אלם
 ערן־מיטגלידער פון דעד לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל פאר זייער
 אינטערעס און פריינדשאפט וועלכע זיי
 האבן ארויסגעוויזן דעם אירגון יוצאי

 לובלין בישראל.

26 



ר ע ב > ן ז<ך א ב ^ ר  מ<ר ש

נדזערע לאנדס־  צענדליקער בריוו פון או
ו גאנצער וועלט, ווי אויך ע  לייט אין ד
 אין ישראל, קתוען אן צום אירגון יוצאי
 לובלין. קיין איינער פון די דאזיקע בריוו
יבט נישט אן אן ענטפער. אונדזער  בלי
ו דערהאלטענער (און ע  ארכיוו פון ד
 ארויםגעשיקטער) קארעספאנדענץ — האלט
 אין איין וואקסן. אין היינטיקן נומער פון
יסגאבע ברענגען מיר בלויז  אונדזער או
 געציילטע בריוו, דערצו נאך — געקירצ־
 טע. זיי שפיגלען אפ דעם אינהאלט און
 גייסט פון די אלע וואס געפינען פאר
 נייטיק צו שטעלן זיך טיט אונדז אין

 פארבינדונג.

ו קענען זיין צופרידן,  איד מיין, אז מי
 אפילו שטאלץ פון דעם מאם מיד, נאד אזוי
 פיל יארן זיין אפגעדיסן איין סאסיעטע פון
 דעד צווייטער, האבן מיד זיד צודיק דעד־
 נענטערט, טראץ אלע מײנונגס־פאדשידנ־
 הייטן. זענען מיד דאד שוועסטער און ברי־
 דעד פון איין שטאט, מיט דעם טרויעריקן
 גורל פון אונדזעד אזוי טראגיש אומגעבראכ־
 טע לובלין, וועלכע איז אונדז געבליבן אין

 זכרון, פארהייליקט און טייער.

 מיד האבן אין דעם יאר דורכגעפירט עט־
 לעכע געמיינזאמע אונטעדנעמונגען, זייער

 געלונגענע.
 וועגן צוזאמענפאר אין ישראל דעם קומענ־
 דיקן פרילינג, וועלן מיד שדייבן גענויער

 אין די נאענטסטע בריוו.
 די בעסטע גרוסן פאר אלע — פון אונ־
 דזער קאמיטעט ״קינדער פון לובלין״. מיד

 גריסן אויך אלע לאנדסלייט אין ישראל.
 שרהלע גאלדאדלער
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 מיינע טייערע,
 קודם קומט אייך א הערצלעכן דאנק פאר
 אייעד באמת ווארעמער און חברישער גאסט־
 פריינדלעכקייט וואס איר האט ארויסגעוויזן
 כלפי אונדז. דעד פסח אין ישראל מיט זיין
 אמת ױם־טובדיקן קאלאריט פארגעסט זיך
 נישט אזוי שנעל. אפילו דא, אין פאריז,
 פארטאן'אין דעם טאג־טעגלעכן הו־הא, דער־
 מאנט מען זיך אפט, אז מיד האבן א ווינקל
 אויף דעם עדד־קיילעך, ווו מען פילט זיך

 ווי ביי דער מאמען אויפן פיעקאליק...

 אונדזער ישראל אייזענבערג פון לאס־
 אנזשעלעס, מיט זיין מענטשלעך ווארעמער
 באציונג צו אלעמען מאס האט א שייכות
 מיט אונדזער לובלין — רירט ממש ביז

 טרערן! איד האף, אז איד וועל נאד האבן
 א געלעגנהייט זיך צו טדעפן מיט אים און
 זיין סימפאטישער פדוי. דעד צוזאמענטרעף
 מיט די לובלינער אין בית־לייוויק, דעד
 הויכער קולטורעלער ניווא פון די רעדעם,
 די לובלינער אטמאספער וואם האט דארט
 געהערשט — האט אויף מיד הקטן געמאכט
 א טיפן איינדרוק. איד ווינטש זיך, אז אוני
 דזעדע פארזאמלונגען פון די לובלינער אין
 פאריז זאלן דערגרייכן אזא ניווא! און ווייל
 מיד זענען שוין ביי די לובלינער אין פאריז,
 ודיל איד א ביסל אויספירלעכער באשרייבן

 אונדזערע אייגענע, פאריזער פראבלעמען.
 מיד האבן דעם 16טן אפריל דורכגעפירט
 די אלגעמיינע וואל־פארזאמלונג. דער צמא־
 מענשטעל פון קאמיטעט האט זיד ווינציק
 פארענדערט. נאד אין די ראמען פון קא־
נג:  מיטעט האבן מיד א נייע ראלךפארטײלו
 מענדל לעווינבוים איז געוויילט געווארן אלס
 וויצע־פארזיצער פון דעד געזעלשאפט און
 פארזיצעד פון דער סאציאלער קאמיסיע. נחום
 פערעלמוטער (נייער קאמיטעט־מיטגליד) איז
 געוויילט געווארן אלם קאסידער! שמואל
 שפירא — פארזיצעד פון דער מגבית־
 קאמיסיע און פון דעד קולטור־קאמיסיע. די
 אנדערע פונקציעם אין קאמיטעט זענען גע־

 בליבן ביי זייערע אלטע בעלי־בתים.

 בנוגע די קאנטאקטן מיט דעד געזעלשאפט
 ״קינדער פון לובלין״ גלייב איך, אז מיד
 האבן געמאכט גרויםע פארשריטן אין דעד
 דיכטונג פון איינהייט. די קאארדיניר־קא־

 מיסיע קומט זיך צוזאמען זייער אפט.
 אלתר זאבערמאן
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 דעם צוזאמענטרעף וועלכן מיד האבן גע־
 האט מיט דער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין
 ישראל, איז באמת אומפארגעםלעך פאר אונדז.
 דאס בלויזע טדעפן זיך מיט אמאליקע היי-
 מישע פנימער, פון וועלכע עם שוועבן אדורך
 פארשידענע דערינערונגען פון דער פאר־
 גאנגענהייט, איז ווי באלזאם אויף דעד

 נשמה.
 מיד, די פאדיזעד קאנען דאס מעד דער־

 שאצן ווי איר ישראלדיקע.
 ווי גייט אייד מיט דעד אקציע פון בויען
 דעם מאנומענט לזכר די לובלינער קדושים י
ר  לאמיר האפן, אז איר וועט מצליח זיין. ק
 מען דאד לובלינעד פון דער גאנצעד וועלט,
 און דאס — גאנץ רייכע קיץ ישראל. איד
 גלויב, אז זיי האבן די פולע פארשטענדעניש
 פאר דעם הייליקן ציל וועלכן די לובלינעד
 אין ישראל גיבן אוועק אזוי פיל מסירת־

 נפשדיקייט.
 ווי זאגט מען ביי אונדז יידן ״אז גאט
ך וועלן מיד זיין ב ע  וועט געבן געזונט און ל

 דעם קינפטיקן יאר אין לאנד צו דער פייע־
 דונג פון 25 יאר עקזיסטענץ פון מדינת
ן י  ישראל. גיטעלע שילדקרויט־עדעלשטי
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 ס האט אונדז אלעמען זייעד געפרייט וואס
 די לובלינער אין ישראל זענען צוגעטרעטן
 מיט פיל ערנסט דורכצופירן די פאלקס־אקציע
 פארן דענקמאל לזכר די קדושי לובלין. א
 שאד, וואס מיד האבן נישט געהאט קיין
 בריוו וועגן די אלע אונטערנעמונגען וואם
 זענען פארגעקומען אין אפריל אין תל־אביב.
 מיטגלידער פון אונדזער געזעלשאפט זענען
 געווען אין דעד צייט אין ישראל און זיי
 וואלטן מיט פארגעניגן אנטיילגענומען אין
 די אלע אונטערנעמונגען, ווי אויד אויף
 דעם טראדיציאנעלן יערלעכן באל. לאמיר
 האפן, אז אויף דעם וועלט־צוזאמענטרעף פון
 לובלינער צום 25סטן יום העצמאות וואט
 איר גרייט צו, וועט א גרעסערע גרופע פון
 דער געזעלשאפט ״קינדער פון לובלין״ זיין
 אנוועזנד — און לאמיר האפן, אז עם וועט
 אויד שוין קומען צו דער צייט דער גערעכ־

 טער שלום אויף די גדענעצן פון ישראל.

 מיד האבן אויד אויף אונדזער לעצטער
 קאמיטעט־זיצונג באשטימט די סומע פון 200
 דאלאר פאר דער פאלקס־אקציע פארן דענק־

 מאל אין ישראל.
 איצט, ליבער חבר, את טאקע א שאד
 וואם מען האלט נישט אן קיין גרעסערע
 קארעספאנדענץ, און עם דארפן טאקע נישט
 זיין קיין שום מניעות צו זיין מיט אייך אין

 קאנטאקט.
 מיד האפן, אז אונדזער פרעזידענטין שדה־
 לע, ווי מען רופט זי דא, וועט צו די פייע־
 רונגען פון 1973 געזונטערחייט פארן בראש
 פון א גרופע לובלינעד פון אונדזעד גע־

 זעלשאפט ״קינדער פון לובלין״.
 י. גאלדרינג

 מאנטרעאל

 טייערע פדיינד!
 מיט א פארשפעטיקונג שיק איד אייך אדויס
 א טשעק פון צען דאלאר פאר די צוויי נומערן

 ״לובלינער שטימע״, פון 71—1972.
 א יישר כוח אייך פארן ארויסגעבן דעם
 זשורנאל, וואס איז פרעכטיק און עסטעטיש
 צוגעגרייט. דורך דעם זשורנאל קומען אויף
 דעדינערונגען פון אונדזער היימשטאט לוב־
 לין, וואס הויבן אן ביסלעכווייז צו פאר־

 שווינדן פון זכרון.
 האדציקע גדוסן פאר פריינד און באקאנטע

 לובלינער אין ישראל.
 חיים ניסענבויס

 פאריז
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 םאן־פראנציםקא

 ליבע פרײנד אין ישראל!
 איך דאנק אייך זייער פאר דער ״לובלינער
 שטימע״. דורך איר בין איך איינגעלאדן גע־
 ווארן פון פרייגד אייזעגבערג פון לאס־
 אנזשעלעס צו קומען צו דער אזכרה דארטן.
 בין איך טאקע געקומען. איך האב זיך גע־
 טראפן מיט די לובלינער וואם וווינען אין

 לאס־אנזשעלעס.
 הארציקע גרוסן פאר אלע לובלינער אין
 ישראל, ספעציעל פאר דוד שטאקפיש, מאיר
 שילדקרויט, משפחה האדן און דעם גאנצן

 קאמיטעט.
 איך שיק אייך 50 דאלאד פארן מאגומענט.

 פריינד אייזענבערג (לאס־אנזשעלעס),
 איך דאנק אייך זייער פאר דער איינלאדונג
 צו דער אזכרה. איך מוז אייך זאגן, אז אייער
 דערמאנען לובלין איז מיד זייער געפעלן און
 עס האט מיך געפרייט דאם טרעפן זיך מיט

 די לובלינער פריינד און חברים.
 איך שיק אייך א טשעק און איר שרייבט
 אויס דעם נאמען פאר וועמען דעד טשעק
 איז. איך ווייס, אז מיין טשעק איז נישט קיין
 גענוגנדער. אבער איך וויל, אז איר זאלט
 וויסן אז איך געהער צו דעד טאראנטער
 סאטעיטי אין קאנאדע און איך שיק דירעקט
 צו דעד לובלינער לאנדסמאנשאפט אין תל־

 אביב.
 איך גרים אייך הערצלעך ווי אויך אייעד
 פדוי און משפחה. מענדל מילשטיין

 לאס־אנזשעלעס

 מר אייזענבערג!
 איד שיק דיר א טשעק אויף 20 דאלאר

 פאר דעד לאנדסמאנשאפט אין ישראל.
 איד מוז אויסדריקן מיין אנערקענונג פארן
 ארגאניזירן א פיינע אזכרה פאר די לובלינער
 קדושים. מיד זענען אוועק מיט זייער פיינע
 איינדרוקן. מיד דאנקען דיר פאר דיינע

 ערנסטע באמיונגען און אויך דיין פרוי.
 נח און אנדזשע ליפסאן

Lubliner Memorial 
to Mark 29th Year 

November 21, 1971, marks the 29th year since 
the 1942 martyrdom of Jewish victims in 
Majdanek-Lublin. 

From a,city of 40,000 Jewish inhabitants, only 
a few survived the Nazi bloodshedding, and some 
of the remaining few live in the Los Angeles area. 

These "Lubliner" of Los Angeles, headed by 
Jsreal Eisenberg. will hold a memorial evening 
on Sunday, Nov. 21, 7:30 p.m. at Congregation 
Ohev Shalom, 525 S. Fairfax Ave. 

Rabbi Philip Shroit of B'nai David . 
Congregation will be guest speaker and Cantor 
Hershcl Walfish will officiate the Memorial Ser-
vice. 

All "Lubliner" and their friends are cordially 
invited to attend this Yiskor to honor and remem-
ber their parents, relatives, and friends who were 
the unfortunate victims at Lublin 29 years ago. 
Further information is available by calling 933-
4266. 

 שלום, געערטער פריינד ישראל אייזענבערג
 און פאמיליעי

 מיד זענען ב״ה געזונט און מיד װינטשן
 זיך צו העדן פון גאנץ כלל ישראל די זעלבע
 נייעס, אמן. אייעד בריוו דערמאנט מיר וועגן
 דעד ענגלישער יוגנט און וועגן דעם שבת
 אין לובלין, ווו דאס קול התורה האט אפגע־
דת נושאים אויף דער  קלונגען פון דעד חי
 לובארטאווסקי־גאס און די ווארעמקייט פון
 שבת קודש האט זיך געפילט אויף יעדן שריט
 און טריט. אין דעם זעלבן גייסט האב איך
 זיך געפילט, והין איך, און מיד אלע לוב־
 לינער, האבן צוזאמען פארבראכט אויף דעם

 מיטינג, וואס איז לעצטנס פארגעקומען.
 איך וואלט געוואלט זייער עפעס אנשרייבן
 וועגן לובלין, אבער איך בין שמן אויף די
 עלטערע יארן און זע נישט אזוי גוט. איך
 שיק אייך פאר די לובלינעד חנוכה־געלט

 5 דאלאד.
 עיקר שכחתי, איך וואלט געוואלט וויסן צי
 אין ישראל געפינט זיך אברהם־בדוך זעכער־
 מאן, וואם זיין פאטער האט געהאנדלט מיט
 הערינג, אוגערקעס אויף דער ציראלניטשע־
 גאס. מיט איין ווארט — גדליהס פון די
 הערינג זון. איך בין יוסלע נאפטשאשס זון.

 מיד האבן געהאלטן קהלם באד.
 בכבוד רב, להתראות בארצנו!

 פסח קופערשטיק

 גיו-יארק

 שלום!
 א פאר מאנאטן זענען שוין אוועק זינט מיין
 באזוך אין ישראל. אחוץ מיין ארומרייזן און
 זען שטעט און קיבוצים, בייזיין אויפן ציו־
 ניסטישן קאנגרעס — איז אויך דער צוזא־
 מענטרעף פון אזוי פיל לובלינער (קיין ע״ה)
 געווען א סיורפריז און א גרויסע איבער־
 לזגבונג צו זען אייגענע, וואס איך האב שוין
 נישט געזען צענדליקער יארן! מענטשן, וועל־
 כע איך געדעגק פון דער פריסטער יוגנט,
 צוזאמען אויפגעוואקסן און געקעמ־־ט פאר
 די זעלבע אידעאלן. לאמיר דעדיבער האפן,
 אז דאס וואם מיד האבן ארומגערעדט וועגן
 א וועלט־צוזאמענפאד פון לובלינער אין 1973

 אין ישראל — זאל זיין געלונגען.

 דערווייל שיק איך א באשטייערונג פון
 צען (10) דאלאד פאר דעד צייטונג.

 ראובן פרידמאן

 סאן״ פאולא

 אייעד בריוו פון 1.6 ה.י. דערהאלטן, אויך
 די קבלה. עם פרייט אונדז זייער וואס איר
 האט אויפגענומען דעם ה׳ ראובן ראסעט.
 ד,אלט אן מיט אים א שטענדיקן קאנטאקט.
 איך האב אים איבערגעגעבן וועגן אייעד

 בריוו ביי זיין צוריקקומען פון אייראפע.
 וועגן וועלט־צוזאמענטרעף — גאנץ מעג־
 לעך, אז מיר וועלן זיך זען. איד האב נאך
 עפעם צו דערליידיקן אין בראזיל ביז ענדע
 יאר. אויב איך וועל דאס רעאליזירן, וועט

 דוכט זיך נישט זיין קיין שום מניעה.
 ביי אונדז איז אלץ אין בעסטן ארדענונג.
 מען ארבעט און אויף פרנסה פארדינט מען.
 מיר דא וואלטן שטארק געוואלט, אז עס
 זאל אייך זיין זייער גוט אין ישראל. עס
 זאלן פאריבער אלע געפארן און איר זאלט
 צוזאמען מיט אונדז בויען די צוקונפט פון
 אונדזער פאלק. מיר דא לעבן טאג־טעגלעך
 מיט זארג וועגן די ישדאל־פראבלעמען און
 זיי שטייען אין צענטער פון אונדזער אינ־
 טערעס. די פראגע פון עליה איז גענוג קאמ־
 פליצירט, אבער נישט געקוקט אויף פאר־

 לובלינער יידן אין לאס־אנזשעלעס אויף אן אזכרה (אויבן)
 און א צוזאמענטרעף (לינקס).
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יווערסיטעט־סטיפענדיע נ  ברוך אורן באקומען די או
 א. נ. פון בעלא מאנדלסבערג־שילדקרױט

 שידענע שוועריקייטן, נעמט דער ענין אן
 שווונג. לאזער גאלדבוים

 ישראל

 לכי אירגון יוצאי לובלין בישראל,
 איך דריק אויס מיין טיפע דאנקבארקייט
 פאר דער הילף אין משך פון עטלעכע יאר,
 וואס דער קאמיטעט איז מיד אנטקעגן גע־
 קומען מיט הלוואות, מיט שטיצע אויף פסח,
 ווי אויך ראש־השנה און אלע יוט־טובים קען
 איך זיצן רױק און עסן גלייך מיט אלע יידן
 — א דאנק דעם אירגון יוצאי לובלין. איך

 בין קראנק, נישט אדבעטס־פעיק.
 איך אפעליר צו די לובלינעד לאנדסלייט
 אין ישראל, ווי אויך צו די לובלינער אין
 אויסלאנד: זיי זאלן זיין שטאלץ מיט אזעל־
 כע כלל־טוער וועלכע ענטפערן אימער מיט
 אן אנגענעם, שמייכלדיק פנים. זיי אפפערן
 זיך מיט דער גאנצער נשמה. זייערע טירן
 זענען אפן פאר נויטבאדערפטיקע. איך דאנק
 פון טיפן הארצן און ווינטש דערפאלג אין
 זייער ווייטערדיקער ארבעט פאר הילפלאזע
 מענטשן. איך דאנק דער פרוי קוריס לאה,
 דוד שטאקפיש, מ. הורן, דוד רובינשטיין,
 ש. לאור און אנדערע. צ. ש., נצרת עילית

 א גרייפער עולש, על־פי־רוב לובלינער
 לאנדפלייט, האבן אייפגעפילט די איידי־
 טאריע אינעם מעקפיקע־הויז פון תל־
 אכיכער איניריערפיטעט בעתן פייערלעכן
 צוטיילן די פטיפענדיע א. ג. פון דער
 לובלינער היפטאריקערין כעלא מאנדלפ־
 בערג־שילדקרייט דעם שרייכער און
 לייטער פון ״בית יד לכנים״ און מרזעים
, יראם ן ר ו ד א ו ר  אין פתח־ תקרה ב
 שטודירט איצט היפטאריע אויפן תל־
 אכיכער אוניווערפיטעט. זיין ארכעט װאפ
 האט אים געברעננט די פטיפעדיע, איז:
 ״קינדער־דערצױנג אין די לאגערן נאד

 דעד צירייטער ירעלט־מלחמה״.
 אין זיין דערעפענונגפ־ווארט האט ד״ר
 א. פעלדמאן איכערגענעכן א כאראקטע־
 ריפטיק ורענן דער פערזענלעפקייט און
 שאפן פון דער היפטאדיקערין כעלא
 מאנדלפפערג־שילדקרייט, רועלכע האט
 געהערט צי דעד גררפע פארמלחמהדיקע
 יידישע היפטאריקער, רואם האבן די קדר־
 שה פון זייער ארבעט זרכה געריען צר
 דערהויכן צר אן אייגענער קדושה און
 מיט זייער ארכעט געשאפן די היפטארי־
 שע כלי־זיין פארן העראישן און גדויפן
 קאמף וראם יידן אין פוילן האבן געפירט

 אין משד פרן דורות.
 דער היפטאריקער נחמן בלומענטאל
 האט איבערנעגעבן ררענן די פארשערישע
 ארכעטן, רואם בעלא מאנדלפבערג־שילד־
 קרדיט האט דדרכגעפירט צרזאמען מיט די
 אנדערע יידישע היפטאריקער איכער דער
 געשיכטע פון יידן אין פרילן, די דאזיקע
 נייפטיקע אמרניציע איז געודעו אן אר־
 גאנישער טייל פרן דער יידישער קולטדר־
 שעפערישער טעטיקייט אין פארמלחמה-

 דיקן פוילן.

 דרד שטאקפיש האט אין נאמען פרן
 דער לרבלינער לאנדפמאנשאפט אפגע־
 מערקט די גרריפע פארדינפטן פין דער
 היפטאריקערין ביים צעאקערן דאם רח־
 כותדיקע היפטארישע פעלד פון יידיש
 לעכן אין ליכלין און כאראקטעריזירט די
 פערזענלעכקייט פון כייר אורן, דעם
 לייטעד פרן ״יד לבנים״ אין פתח•תקרה,
 וראם געפינט צייט פאר שטודירן אויפן
 ארניווערפיטעט און איז מיט זיין הים־
 טארישער ארכעט איכער דער דערציונג
 אין די נאכמלחמהדיקע לאגערן אין
 דייטשלאנד ממשיך דעם שאפונגפ־ררעג
 פון די פארמלחמהדיקע יידישע היפטא־

 ריקער.

 אן אינטערעפאנטן רעפעראט האט גע־
 האלטן דער היפטאריקער עמנראל מעל־
 צער איכער דער פאליטיק פון דער פוי־
 לישער רענידונג לגבי דער יידישער
 עמיגראציע אין די יארן 39—1935. אריפן
 פמן־ פון דאקומענטן אין די דייטשע און
 ענגלישע ארכירון האט דעד רעדנער
 ארויפגעברענגט נייע מאמענטן אין פוילנם
 דראנג יצו לייזן די ײדן־פראגע דויד א
 מאפנררייזער עמיגראציע קיין מאדאגאם־
 קאר, נישט געקוקט דערייף, רואם די
 פפעציעל־געשאפענע קאמיפיע האט אין
 איר באריפט נעגירט די מענלעבקייט צר

 כאזעצן דארט יידן.

 זלמן קראטקא, נייער עולה פין עוילן,
 האט געגעכן אן אינהאלטפרייכן דעפע־
 ראט ייעגן די ״ײדישע פראפעפיאנעלע

 פאראיינען אין פארמלהמהדיקן פרילן״.

 (״הײנטיקע נײעס״)

 דערשינען דאס בוך זכרונית פון
 עובדיה פעלד

־ ס » ל א > צ א ן ס > ר א א > 5 
ד  ט<שן פאטערלאנ

 (אין די ארכאנגעלסקער טייגעס
 און טאדזשיקישע קאלכאזן)

 די טעג איז אין תל־אביב דערשינען
 ראס בוך פון אונדזער לאנדסמאן, דעם
 זשורנאליסט עובדיה פעלד, וואס אנט־
 האלט זכרונות פון לובלין גלייך נאכן
 או״יסברוך פון צווייטן וועלט־קריג, פון
 ראטנפארבאנד און פון אונדזער הײמ־

 שטאט נאך דעד מלחמה.
 דיאם בוך שפיגלט אפ דאס לעבן פון
 צענדליקער טויזנטער פליטים אין די
 טייגעס, לאגערן און קאלכאזן אין
 איינע פון די שווערסטע תקופות פון
 יידישן פאלק בכלל און פוילישן ײדנ־
ו שילדערט אויך  טום בפריט. דאס בו
 רי אויסערגעוויינלעכע איבערלעבונגען

 פון צאלרייכע לובלינער.
 ״5 יאר אין סאציאליסטישן פאטער־
 לאנד״ לײענט זיך מיט א פארכאפטן

 אטעם.
 דער הנחה־פרייז פון כוך פאר
 לובלינער אין לאנד: 12 ל״י; אין
 אויסלאנד — 5 דאלאר, איינשליס־

 לעך פאסט־קאסטן.
 מיט באשטעלונגען זיך ווענדן:

 עובדיה פעלד, ת״א, ת.ד. 28140.
Tel-Aviv, P. O. B. 28140. 

 דאם ביד רועט אייך פארקויפט
 רוערן ביים אריינגאנג צום יזברר־
 ארונט, דעם 9.11.1972, אין זאל
 פון ״בני בדית״ אין תל־אביב.

 אויף דער לעצטער אזכרה אין תל־אביב. קינדער פון די אדאפטירטע שולן באטייליקן זיך
 אינעם טרויער־אקט.

 ילדי בתי־הספר ע״ש ליאו בק בחיפה שהשתתפו בעצרת זכרון לקדושי לובלין, שהתקיימה בת״א.
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נה  א ״לובלעער״ חתו
 אױפן
 רמת הגולן

 גיטעלע עדעלשטיין / פאריז

 געווידמעט דעם אנדענק פון מיין ברודער
 יחיאל־נח שילדקרויט ע״ה.

 אן אויסערגעוויינלעכע איבערלעבונג >ציז דאס גע-
 ווען. בייוווינען און מיטפרייען זיר אויף א חתונה, וואם
 איז פארגעקומען אויר די הויכקייטן פון גולן, צוויי
 קילאמעטער פון דער סירישער גרענעץ. דאם אויג איז
 געווארן פארבאפט פון דעם אומגעוויינלעכן בילד, וואט
 האט זיר אויטגעשפרייט אונטן ־— דארט, ווו דער
 כנרת איז איינגעפאטט ווי אן איידלשטיין אין גרינקייט

 און עם זעען זיר צענדליקער ישובים פון גליל.
 א חתונה אויר די הויכקייטן פון גולן — דערצו
נה אין וועלכער איר בין אזוי מיטבאטיי-  נאר א חתו
 ליקט, ווייל איר פארטרעט דא דעם פאטער פון דער
 כלה, יחיאל-נח שילדקרויט, וואט איז טראגיש אומ־
 געקומען אין יאר 948 ו אין ישראל פון אן אויטא-
 קאטאסטראפע צוזאמען האבן מיר מיטגעמאבט סיביר
 און נאר דעם — מיטל-אזיע. ער האט אין לובלין גע־
 הערט צום אקטיוו פון די פראפעסיאנעלע פאראיינען,
 געווען אין ״בונד״. אליין א טעקטטיל-ארבעטער, האט
 ער אנגיעפירט מיט דער סעקציע צו פארטיידיקן די
 לױן-ארבעטער. זיין לעבן איז געווען שווער, אן אר־
 בעטער, דואט דאת* אויסהאלטן א פרוי און קינדער,

 און דערצו נאר העלפן די קרובים.
 דער אויסברור פון דער מלחמה האט צעטרייסלט
 די משפחה זיינע, וואט איז באשטאנען פון 12 נפשות,
 ווייל ער האט גענומען אויר זיר דעם עול פון דער-
 נערן די קינדער און דעם שוואגער, וואס איז בלינד
 געווארן. בעת דער גרויסער בהלה וואס האט ארומגע-
 כאפט פוילן מיט דעם אריינדרינגען פון די דייטשן,
 איז ער אוועק אין טיף רוטלאנד צוזאמען מיט זיינע
 צוויי קינדער. די פרוי זיינע איז געבליבן מיט דער
 האפענונג, אז דער שטורעם וועט זיר אפשר איינשטילן.
 ער האט באטרעטן די רוסישע ערד בלויז מיטן זון,
 ווייל די טאכטער איז פארלוירן געווארן בעת א באמ־
 בארדירונג. זי האט זיר ערשט אפגערופן אין יאר 1941
 פון ביאליסטאק, ווו זי איז דערנאר אומגעקומען. ביי
 דער רוסישער גרענעץ האט מען אים צעשיידט מיטן
 זון און אים צוריקגעשיקט אויר דער דייטשער זייט.
;  עם האבן נישט געהאלפן די געבעטן און די געוויינען
 דער פאטער איז געבליבן אליין — אן דער טאכטער,
 אן דעם זון. היות ער האט נישט געוואלט שווייגן און
 געפאדערט אז מען זאל אים דערלויבן צוריקגיין דארט

 ווו דער זון, האט מען אים געמשפט אלס... דייטשן
 שפיאן און פארשיקט קיין סיביר אויר שווערער קא־

 טארגע.
 נאר דעם אפמאר פון גענעראל שיקארטקי מיט דער
 סאוױעטישער מאכט, האט מען אנגעהויבן צו באפרייען
 די פארשיקטע פוילישע בירגער פון סיביר. מיין ברודער
 איז באפרייט געווארן און אנגעקומען מיט איינע פון

 די סיבירער עשאלאנען קיין אוזבעקיטטאן.
 אויר איר בין דעמאלט געקומען קיין אוזבעקיסטאן,
 גאנץ צופעליק, צוזאמען מיט מיין יינגעלע מישעל, וואט
 איז נאר נישט אלט געווען קיין פולע זעקם חדשים.
 מיר האבן זיר באוויזן ארויסצוראטעווען פון מערב־

 אוקראינע אין די לעצטע רגעס.
 פיגר יאר האבן מיר געוווינט אין קאזאכישע קיביט־
 קעם. מיין ברודער האט נישט גערוט. ער האט אלץ
 געטאן אויר צו העלפן די נויט-ליידנדיקע, אױםגײענ-
 דיקע נע-ונדע יידן, וועלכע האבן דורשטיקע און הונ־
 געריקע געזוכט אן ארט. זיי זענען געווען אזוי אפגע־
 שוואכט, אז מיר האבן געמיינט, אז דאס זענען אינווא־
 לידן און צעבראבענע מענטשן. מיין ברודער האט זיי
 גערופן צו זיר אין קיביטקע און געגעבן אפצועסן
 א ביסל ווארעמס. פיל זענען געשלאפן אויר דעם

 ליימענעם דיל.
 פאר עטלעכע לובלינער יידן האט ער געמאכט ביי
 זיר נארעם, אויסגעבעט מיט שטרוי און פארדעקט מיט

 פופייקעס. ער האט זיר געטיילט מיטן לעצטן ביסן.
 די קיביטקע פון שילדקרויטן איז באקאנט געווארן
 אין דעם גאנצן ראיאן. מען האט געוווטט, אז פון
 דאנען וועט מען שוין נישט אוועק קיין הונגעריקער

 און דורשטיקער.
 יחיאל-נח האט פארלייגט א גייע היים, א משפחה
 מיט דער לובלינער פרוי אידא זאנדשטיין — און עולה
 געווען קיין ישראל. דארט איז געבוירן געווארן א מיי־
 דעלע, וועלכע ער האט א נאמען געגעבן זהבה׳לע.
 דאם איז זי, די יידישע כלה, וואט שטייט איצט אויפן

 גולן מיט איר באשערטן אונטער א חופה.

 דער חתן איז א מיטגליד פון קיבוץ, ער איז בא-
 פריינדעט מיט די דרוזן, ארבעט צוזאמען מיט זיי. אויר
 זיי זענען געקומען. אינעם עט-זאל שטייען געדעקטע
 טישן פאר 500 געסט. עם קומען חברים פון די שכנות־
 דיקע קיבוצים. די כלה שטראלט פון פרייד. אויר דער
 טריבונע טרעטן אויר עטלעכע יונגע פארלער, וועמענס
 חתונה קומט פאר דעם זעלבן אוונט אין קיבוץ. דער
 אנפירער פון דער גרופע דרוזן מיט זיינע חברים גיבן
 איבער א מתנה דער כלה. מען צעקושט זיר אויפן
 סאברישן שטייגער און עם ווערט א ראד, אלע צוזאמען
 לאזן זיר אוועק אין א פריילעכן טאנץ. יידן, דרוזן,
 קיבוצניקעם און חיילים, אפיצירן און ציווילע — אלע
 טאנצן מיט געפלאכטענע הענט. שװארץ-װײםע קאפע-
 לער, קאלירטע קליידער, א מיידעלע מיט געקרייזלטע
 האר, פער-שווארצע, פון מאראקא, און ליכטיקע קעפ־

 לער; מען טאנצט דאם מצווה-טענצל.
 פאראו אויר א גרופע בחורים אין שטריימלער מיט
 רויטע פאטשיילעם אין די הענט. דאם זענען טענצער
 פון א שכנותדיקן קיבוץ. מען זינגט אין עברית, אויר
 אין יידיש. ווער קען דען נישט אין ישראל דאם ליד
 ״חתן-כלה, מזל-טוב״ ? אפילו די דרוזישע געםט בא־
 מיען זיר נאכצוזינגען דאם יידישע ליד. אומגעריכט
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 לאזט זיר הערן דער קיבוצישער ארקעםטער און דער
 עולם זינגט און טאנצט מיט.

 צוויי טעג פאר דער חתונה האבן די סיריער בא-
 שאסן מיט ״קאטױשעם״ רעם זעלביקן קיבוץ. מען האט

 אפגעענטפערט — און סיאיז גארנישט געשען.
 טאקע יענעם טאג ויען איר בין שוין געווען אין
 תל-אביב, האב איר טעלעפאנירט אין קיבוץ אויפן גולן
: ״אפשר  און ארויסגערופן זהבה׳לען צום טעלעפאן
 וואלט געווען שבלדיק אפצולייגן די חתונה?״... זי האט
 מיר תיבף געענטפערט: ״דודה גיטעלע, וואס רעדסטו ?
 מיר זענען דא אזוי זיבער ווי אין תל-אביב. צה״ל

 וואבט י זיי רױק״.
 יא, זהבה איז גערעבט. מען מעג זיין זיכער, מען

 דארך! זיין רויק און אגפארטרויען צה״ל.
 שפעט ביינאכט פארן מיר צוריק קיין תל-אביב. איר
 בין פול מיט מחשבות. איין געדאנק יאגט רעם אנדערן.
 איר פרוור זיר קלאר מאבן די איבערלעבונגען פון רעם
 גרויסן, ליבטיקן טאג• איר טראבט וועגן אונדזערע קינ-
 דער אין פראנקרייר, וועגן אונדזער יוגנט — און וועגן

 די קינדער און די יוגנט פון די קיבוצים, פון ישראל.
 זהבה׳לע איז געווארן פאר מיר א סימבאל פון דעם
נת ישראל.  נייעם יידישן דור וואס קומט-אריח אין מדי

 אויף דעד חתונה אין דמת־הגולן

 אויף די בילדעד לינקס, פון אויבן אדאפ:

 אויף דעד חתונה פונעם זון פון דעד פא־
 מיליע גודפינקעל אין תל־אביב!

 אויף דעד חתונה ביי דעד פאמיליע בוים
 אין מאנטדעאל, קאנאדע!

 א גדופע לובלינעד פון לאס־אנזשעלעס —
 אויף אן אויפנאמע ביי דעד פאמיליע בדיי־

 טעד אין מאנטדעאל, קאנאדע!

 אויף דעד חתונה פון דעד טאכטעד פון
 אונדזעד סעקרעטאד מתתיהו האדן — אין
 תל־אביב. אויפן בילד — א גדופע לובלינעד.
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 מיט לובלינער
 אין כלאנטרעאל, טאראנטא

 און ניו־יארק
 משה וואסאנג / תל־אביב

 נישט דאס ערשטע מאל וואס איך און מיין חנה באקומען
 פון אויסלאנד איינלאדוגגען פון אונדזערע פריינד צו די
 חתונות פון זייערע קיגדער. נאד ״פאלג מיך א גאנג״ צו
 פליען אין דעד גרויסער וועלט אויף יעדער לובלינער שמחה...
 אבער דאסמאל, אז די פאסט האט געבדענגט די פאדבעטונג
 פון אונדזערע גוטע חברים און לאנדסלייט בראניע און יאסקע
 בוים אין קאנאדע, אז זיי וועלן פירן אונטער דער חופה
 זייער זון בערנארד מיט דער באשערטער — איז פאר אונדז
 געווען קלאר, אז מיר לאזן זיך קיין מאנטרעאל צו דער
 חתונה. דער מרחק איז טאקע א ווייטער, נאר מיט ״אל־על״
 דויערט עם אינגאנצן 11 שעה, שוין אריינגערעכנט די האלבע

 שעה וואס מען שטעלט זיך אפ אין פאריז.
 אנגעקומען אין א מזלדיקער שעה אויפן אעראפארט אין
 מאנטרעאל און מיר געפינען זיך גאר אין... לובלין. א גאנצער
 מנין שטעטישע האבן אונדז דארט אפגעווארט: פאלע און
 סוכער פאכטשאש, סעם און שרה ברייטער, אברהם ווייס,
 בראניע, יאסקע, שלמה און נח בוים, ישראל כהן. די פרייד —
 אויסערגעוויינלעך. מיר באגריסן זיל, קושן זיך, מען פרעגט
 זיך אויף בשותפותדיקע פריינד אין ישראל און אין קאנאדע.
 א לובלינער אין מאנטרעאל דארף נישט זוכן קיין האטעל.
 יעדע לובלינער היים דארט איז תמיד אפן פאר אונדזערן
 א לאנדסמאן. די פאמיליע פאכטשאש איז אונדזעד גאסט־
 געבער — און זייער הכנסת־אודחים וועלן מיר לאנג־לאנג
 געדענקען. די חתונה איז פארגעקומען דעם 21סטן מאי ה. י.
 און פון 300 געסט זענען א 70 געווען לובלינער. איך און
 חנה זענען דארט פארווארפן געווארן מיט פראגן וועגן ישראל,
 וועגן דער לאנדסמאנשאפט דא, וועגן קרובים און חברים.
 ס׳איז געווען אן אמתע יידישע שמחה מיט א סך לובלינער

 אטמאספער און גייסט.
 15 טעג האבן מיר פארבראכט אין דער שיינער שטאט,
 ווו מיר האבן אויך געהאט אייניקע צוזאמענטרעפן און אויפ־
 יאמעס. נאכן אומקערן זיך פון א באזוך אין טאראנטא, איז
 אין מאנטרעאל פארגעקומען א פארזאמלונג (אויף זייער
 לשון — מיטינג), מיטן אנטייל פון א 70 לובלינער. עס האבן
 באגריסט: זימלשטערן, ברייטער, הערצמאן, א. ניסענבוים,
 פאכטשאש, ברייטער. איך און חנה האבן אפגעגעבן א גרוס
 פון ישראל. דער געדאנק וועגן דעם וועלט־צוזאמענטרעף פון

 די לובלינער — איז געווען די הויפט־טעמע פון אלע צוזא־
 מענקונפטן.

 די לובלינער אקטיוויטעטן אין מאנטרעאל איז פאר אלע־
 מען צו פארדאנקען דעם פרויען־קאמיטעט. די געלונגענע
 אוונטן, דער פיינער כיבוד, די הארציקע אטמאספער — דאס
 אלץ איז דער פארדינסט פון רחלע זימלשטערן, פאלע פאכ־
 טשאש, פייגעלע ניסענבוים, שרה ברייטער, פדוי צווייקאפף
 (אויב כ׳האב פארגעסן א נאמען — זייט מוחל). איך ווינטש
 זיר נאר, אז אין ישראל און אין אנדערע לענדער זאל נאכ־
 געטאן ווערן דער שיינער ביישפיל פון די לובלינער פרויען
 אין מאנטרעאל. זיי זענען אפילו מקיים די מצווה פון ביקור־
 חולים און באזוכן קראנקע לאנדסלייט אין די שפיטעלער,

 צי אין די היימען.
 סיאיז געקומען די דיי צו באזוכן טאראנטא. סוכער פאכ־
 טשאש ״שפאנט אייך׳ זיין אויטא — און נאך 8 שעה פארן
 קומען מיר אן קיין טאראנטא. ווידער זענען מיר אין א לוב־
 לינער קרייז. קודם כל — אויף דעד הארציקער אויפנאמע
 ביי משה וואקסבוים אין שטוב. דערנאך — א צווייטער קבלת־
 פנים ביי זיסל פעפערמאן אין דער חיים. דו זעסט אלטע
 ידידים, ווי די אלספעקטארס, צוקערפיינס, בראדי, פעפער־
 מאן, פאכטשאש, פרידמאן. דער לעצטער האט נישט מוותר
 געווען פון א באזוך אויך ביי אים, אין דער גרויסער וווינונג.
 די אלע יידן ווייסן נישט פשוט ווו דיך צו זעצן, ווי אזוי
 אויפנעמען. די געשפרעכן, נאכן פארענדיקן די פערזענלעכע
 פראגן און פאראינטערעסירונגען, באוועגן זיך ווידער אדום
 דער טעטיקייט פון די לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס אין
 ביידע קאנאדער שטעט, אין ישראל, דער עיקר — דער וועלט־
 צוזאמענפאר און די אנטהילונג פונעם דענקמאל אין נחלת

 יצחק.
 די 4 טעג באזוך אין טאראנטא האבן איבערגעלאזט אומ־
 פארגעסלעכע איינדרוקן אויך א דאנק אניע און יוסף בראם,
 וואס האבן אונדז ארומגעפירט אין שטאט און באקענט מיט

 אירע מערקווירדיקייטן.
 אויך אין ניו־יארק האט מען זיך באגעגנט מיט אונדזערע
 לאנדסלייט: אברהם ריינמאן און פרוי (ביי זיי אין שטוב
 זענען מיר איינגעשטאנען), חיים לעדערמאן, פלוג, די ברידער
 ווייצענפעלד, משה גארדין, וועלכער האט אונדז אויך געוויזן
 די גרויסע שטאט. געמיינט האב איך (און דאס איז אויך געווען
 איינער פון די וויכטיקסטע צילן צו באזוכן ניו־יארק), אז
 כ׳וועל זיך טרעפן מיט עמעצן פון קאמיטעט, מיטן פרעזידענט
 (אברהם ווורמאן), אבער — נעכטיקע טעג. אויר בעת מיין
 וויזיט אין ניו־יארק איז נישט געלונגען אנצוקניפן א קאנ־
 טאקט מיט דער ניו־יארקער לאנדסמאנשאפט — און זי איז
 נאך אלץ געבליבן פרעמד און דערווייטערט פון דעם אירגון
 יוצאי לובלין אין ישראל. פאר וואס דאס איז אזוי — דארפן

 אויפקלערן די ניו־יארקער.
 ביים פארענדיקן אונדזערע רייזע איינדרוקן וויל איך צו־
 געבן, אז מיר האבן נאך באזוכט ניו־דזשערסי, ווו עס וווינט

 אויף דער חתונה ביי דער פאמיליע בוים אין מאנטדעאל און פריוואטע אויפנאמע פאר די געסט פון ישראל.
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 לובלינער אין מאנטרעאל װארטן אפ אויפן פלי־פעלד די געסט
 פון ישראל — חנה און משה וואסאנג.

 א פעטער פון הנהן — בן־צױן גאלדשטײן (פון דער וואליע).
 א נסיעה קיין אויסלאנד, דערצו נאך אין אזעלכע דריי
 גרויסע מעטראפאליעס, אין אן שום ספק א טיפע איבער־
 לעבונג, בפרט באך, אז אויף טריט און שריט טרעפסטו זיר
 מיט חברים און פריינד פון דער אלטער היים, פון שול און
 חדר, פון דער ארגאניזאציע און פון גאס. נאר למען האמת,
 האט נאכן אומקערן זיך קיין ישראל, באשטעטיקט זיר דאס
 פוילישע ווערטל, וועלכע מיר פלעגן אפט באנוצן אין לובלין:
 ״װשענדזשע דאבזשע, אלע וו׳ דאמו נאילעפיעי״. אין דער
 אלט־נייער היים, אין מדינת ישראל, האבן מיד זיר געפילט
 אמבעסטן. נאר דאס אלץ פארמינערט נישט אונדזער געפיל
 פון דאנקבארקייט די אלע בני־עיר אין מאנטרעאל, טאראנטא
 און קאנאדע, וואס האבן אונדז ארויסגעוויזן אזוי פיל האר־
 ציקייט. עס קימט זיי א יישר כוח — און דער וװנטש פון
 הנה און מיר איז איינער: זאלן אויר מיר אין ישראל, אויפן
 וועלט־צוזאמענטרעף, צי ביי אנדערע באזוכן, ארויסווייזן די
 לובלינער אין די תפוצות — א נישט קלענערע מידה פון

 הכנסת־אורחים.

 ידיעה בעתון ״בני ברית״ בלוס־אנג׳לס על תרומתו של בן עירנו יואל
 גולדמן ורעייתו סכום של מיליון דולר לאוניברסיטה העברית בירושלים.
 א ידיעה אין דעד לאס־אנזשעלעסער צייטונג ״בני בריתי׳ וועגן דעד
 שפענדונג פון א מיליאן דאלאר פארן העברעישן אוניווערסיטעט
 אין ירושלים דורד אונדזער לאנדסמאן יואל גאלדמאן און פרוי.

Julius Goldmans Give$1 MillionToHebrewU. 
Mr. and Mrs. Julius Goldman of 

Encino have given $1.000,000 to 
the Hebrew University 10 further 
Its agricultural programs and re-
search, it was announced by uni-
versity v i c e president Bernard 
Cherrick. 

Cherrick told of the Goldman 
Rift during the third annual Sco-
pus Award dinner of the American 
Friends of the Hebrew University 
Sunday evening at the Century 
Plaza Hotel. 

THE ISRAELI educator, here to 
present the award to Rabbi Max 
Nussbaum, disclosed the Goldmans* 
generosity to nearly 1,000 guests. 

-Mr. and Mrs. Goldman, who es׳
capcd the holocaust, came to the 
Southland in 1952, ostensibly to re-
tire. Instead Goldman develo!>ed 
his Moorpark egg business into the 
largest in the world. 

MRS,JULIUS GOLDMAN 

Please Turn to Page 6- — $ | Million For Hebrew University 

 <עקב גלא7\שט«ן
 דער לובל<נער

 נחמן בלומענטאל / תל-אביב
 געבוירן אין לובלין (20.8.1896), איז גלאטשטיין צו 13
 יאר אריבערגעפארן קיין ווארשע און צו 18 יאר האט ער,
 צוזאמען מיט דער משפחה, אויסגעוואנדערט קיין ניו־יארק,
 ווו ער איז געבליבן ביזן סוף. קומט אויס, אז גאר א קליינעם
 פעריאד פון זיין לעבן האט דער דיכטער פארבראכט אין
 לובלין. פונדעסטוועגן — אזוי ער אליין און אזוי מיר —

 האלטן אים פאר א לוכלינער און מיט רעכט.
 צו שטוינען, ווי א מענטש קאן זיין אזוי צוגעבונדן צו
 אן ארט און נישט פארגעסן אים אויף קיין רגע, הגם גלאט־
 שטיין איז דאד תיכף אריין אין דער יידישער סביבה פון די
 אמעריקאנער יידן, און בקרוב דערווארבן זיר אן אנגעזעען
 ארט סיי ווי א שרייבער, סיי ווי א רעדאקטאר, סיי ווי א

 געזעלשאפטלעכער טוער.
 פונדעסטוועגן — ווען ער איז געקומען קיין ישראל און
 געטראפן זיר מיט מיר אין ירושלים, זענען זיינע ערשטע
 פראגן געווען, ווען בין איך געווען דאס לעצטע מאל אין
 לובלין, ווי אזוי זעט אויס א שטאט אן יידן וכי וכי. דאס
 זעלבע ווען, סוף 1967, האב איר דך מיט אים געטראפן אין
 ניו־יארק. נישט נאד ער פערזענלעך האט געלעבט פון דער
 ווייטנס מיט לובלין, נאר לובלין איז אויר געווארן אריע־
 געפלאכטן אין זיין דיכטערישן שאפן. האט ער אין יאר 1934
 געמאכט א רייזע קיין אייראפע און זי דערנאך באשריבן,
 איז די הויפט־טעמע פון זיין בוך: לובלין. ווען מ׳לייענט די
 צוויי ביכער, געווידמעט דעד דאזיקער רייזע: ״װען יאש איז
 געפארן״ און ״װען יאש איז געקומען״ טרעפט איר זיר מיט
 לובלין, היימישע טיפן. מ׳קאן אפילו דערקענען מיט וועמען
 יאש האט זיר דארט געטראפן, הגם גלאטשטיין גיט נישט אן
 זייערע נעמען. א לובלינער זעט אין די ביכער א רעפארטאזש
 פין זיין היימשטאט, א פרעמדער — בלויז א קינסטלערישע
 באשרייבונג פון לעבן פון די יידן אין פוילן ערב דעד צוויי־

 טער וועלט־מלחמה.

 און ווען דער דיכטער זאגט וועגן דך:
 ״מיין קאפ איז באקרוינט

 מיט גרייז גרויער ײדישקײט״ —
 איז דאס ריכטיק פיין ריין אויסערלעך — אויף דער עלטער
 האט גלאטשטיין באקומען א קאפ באדעקט מיט געדיכטע
 ווייסע האר, סיי איגערלעך — זיינע לידער ווייקן אין יידיש־
 קייט. אבער יידישקייט האט אין משך פון דורות און אויך
 היינט צו טאג געהאט פארשידענע פארמען. ביי גלאטשטיי־
 נען — צי ער זאגט דאס בפירוש צי נישט — איז די יידיש־
 קייט א לובלינער. לובלין וואקסט ביי אים אויס ווי א סימבאל
 פון חורבן בכלל. אין זיין באקאנטן ליד וועגן מיידאנעק זאגט
 ער (איך ציטיר נישט ווערטלעך): אויפן הר סיני האבן מיר
 באקומען די תורה און אין לובלין [מיידאנעקז האבן מיר זי
 צוריקגעגעבן. לובלין דערשיינט דא ווי די .אנטיטעזע
 פון הר סיני — דארט איז געווען דער אנהייב פון אונדזער

 אויפשטייג, און לובלין אונדזער סוף.
 אגב, אין דער צייט פון חורבן, האט דאס ״ײדישקײט״
 פון לובלין אנגענומען א באזונדערע באדייטונג. אין זיינע
 כראניקעס געשריבן אין ווארשעווער געטא, האט הרב שמעון
 הובערבאנד זיך אויסגעדריקט, אז א געוויסער יידישער ישוב
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ם <שראל ה של ע ד ק ע  לובל<ן - סמל ה
 ב<צ<רות<ו של <עקב גלא?\שגן«ן

 (מטע ממאמרו של ש. ל. שניידרמן — ״יעקב גלאטשטיין — ליום הולדתו ה־75״)

 ביובל שנים של סער ופרץ יצירתי,
 כמשורר מקורי, כמבקר שנון ופובלי-
 ציסט חוצב אש להבות, הפנה גלאטשטיין
 ללא הרף את מבטו הנוסטאלגי ללובלין,
 שממנה נטל עמו אל העולם הגדול מט-
 ען עשיר של יהדות שורשית ודעת חילו-

 נית.
 גלאטשטיין נולד בלובלין, ב־ 21 באו-
 גוסט 1886. הוא למד אצל טובי ה״מלמ־
 דים״ של עירו, ובהשפעת אביו שהיה
 חובב גדול של ספרות יידיש אשר זה־
 עתה נולדה, התחיל בגיל מוקדם מאוד
 לכתוב שירים וסיפורים. בהיותו בן 13
 לקחו אביו עמו לווארשה והוליכו אל
 בית י. ל. פרץ ברחוב צגלאנה, שאליו
 נהגו לעלות לרגל סופרים יהודים צעי-

 רים מן הערים והעיירות של פולין.
 בגיל 16 עבר גלאטשטיין אל הגימ-
 נסיה הרוסית בלובלין ואפילו ניסה לכתוב
 שירים בשפה זו. גם מאוחר יותר, כאשר
 הגיע בגיל 18 לאמריקה, ולמד זמן־מה
 משפטים באוניברסיטה של ניו־יורק, ניסה
 גלאטשטיין את כוחו בכתיבת שירה

 באנגלית.
 אד בנפשו ניצחה שפת יידיש רבת
 העוצמה של לובלין והרושם הבלתי־נש־
 כח מפגישתו עם י. ל. פרץ. באוניברסיטה
 הניו־יורקית התיידד גלאטשטיין עם ג ב.
 מינקוב, אשר הפגישו עם א. גלאנץ־
 ליילס הקשיש יותר, ובשנת 1920 פירסמו
 שלושתם את ה״מאניפסט״ של התנועה

 האינזיכיסטית בשירה היידית.
 אד גלאטשטיין התמרד נגד המרשמים
 האסתטיים של המאניפסט האינזיכיסטי

 התמונה האחרונה של יעקב גלטשטיין דיל.

 דאם לעצטע בילד פון יעקב גלאטשטיין ז״ל.

 והלך למראשית בדרכו־שלו, כזמר־סולו
 שאינו מסוגל להתאים את עצמו לשום
 מקהלה. את ה״אני מאמין״ הפיוטי שלו
 הביע בשירו ״המאה״, הדוחה כל לשון

 מקושטת, כל השתכרות והתפעלות מופ-
 לגת. ״השמענו את קול המאה״, נאמר שם.
 סימן ההיכר של יצירת גלאטשטיין הוא
 האילתור. האילתור אופייני לא רק לשי-
 רתו אלא אף לפרוזה שלו. הוא אחיד
 באי־אחידותו והארמוני אפילו בצרימו־
 תיו. הוא מבזיק ללא הרף רעיונות ומח-
 שבות מפתיעים, אשר בהם דרים בכפיפה
 אחת, האדמונית כל־כך, היסוד היהודי

 והיסוד האוניברסאלי.

 זוהי השפעת עיר מולדתו לובלין, העיר
 של ״ועד ארבע הארצות״, ה״חוזה״ ו״מוח
 הברזל״, עיר שבאחרית הרנסאנס שימשה
 מרכז חשוב של הספרות והאמנות הפול-

 ניות, וכונתה ״פירנצה הפולנית״.
 בנפשו של יעקב גלאטשטיין עודנה חיה
 לובלין היהודית, שהלא נמחקה כליל מעל
 פני האדמה, והוא הנציחה ביצירת הפרו-
 זה המקורית שלו, בת שני הכרכים, ״כא-

 שר יוש נסע״, ו״בהגיע יוש״.
 שיבתו הראשונה של גלאטשטיין ללוב-
 לין הביאה בכנפיה מיפנה ביצירתו. כבר
 אז החל צלב הקרס הנאצי מטיל את צלו
 על פולין ותחושת הפורענות המתקרבת
 הידהדה יותר ויותר בנבואות שיריו. מאז
 נעשתה לובלין בכלל מוטיב מנחה בח-
 רוזיו הליריים שהעמיקו, אשר היו שזו-
 רים מחשבות על הגורל היהודי. אפילו
 מבחינה לשונית מורגשת בשיריו של
 גלאטשטיין השפעתה של לובלין. דבר
 זה בא לידי ביטוי במחזור השירים שלו,
 מלאכת המחשבת, ״יידיש־טייטש״, כאילו

 איז חרוב געווארן על פי ״נופח לובלין״. געמיינט האט ער צו
 זאגן, אז די יידן פון ארט זענען ארויסגעשיקט געווארן פון
 ארט אין אן ״אומבאיןאנטער ריכטונג״, ווי די לובלינער יידן,
 די ערשטע, אין מערץ־אפריל 1942. דעמאלט איז נאד דאס
 ארט פון פארשיקונג (בעלזשעץ) נישט געווען באקאנט. נאר

 ״נוסח לובלין״ האט באטייט אומקום, ווי די לובלינער יידן.
 פאר דער מלחמה האבן מיר געהאט א ״נוסח לובלין״ אין
 לערנען תורה און התנהגות פון לובלינער חסידים, אין דער
 ארבעט פון די יידישע פאליטישע פארטייען, פראפעסיאנעלע
 ארגאניזאציעס — אין מלחמה־צייט האט דער נוסח אנגענומען

 אן אומגעוויינלעכע, שוידערלעכע באדייטונג.
 נאר וואס שייך דער תורה — האבן מיד זי אין לובלין
 נישט צוריקגעגעבן. פון א פארגאנגענהייט, פון א טראדיציע,
 מיט וועלכער מ׳האט זיר גארנישט וואס צו שעמען, זאגט מען
 זיר נישט אפ. מ׳קאן דאס אפילו נישט טון. פון דער געשיכטע
 קאן מען קיין באשריבענע בלעטלעך נישט ארויסרייסן.

 ס׳העלפט נישט.

 נישט מיר האבן פארשוועכט די תורה — נייערט די רוצחים.
 מיר זענען געווען די געליטענע. נישט מיד דארפן זיר מיט
 איר שעמען. פארקערט, מיר האבן דער וועלט געגעבן די

 תורה — און די וועלט האט זי געשענדט.
 אבער פאר גלאטשטיינען איז דאס צוריקגעבן א תורה
 אן אויסדרוק פון ווייטיק, א סימבאל; ווי איינער זאגט:
 דו גאט האסט אונדז געגעבן א תורה, וואס מיר האבן טויזנטער
 יארן געהאלטן בכבוד. און אט זע, וואס פון איר און וואס
 פון אונדז איז געווארן! די רוצחים, די שענדער פון דיין
 תורה, רעגירן מיט דער וועלט, און דו גאט האסט דערצו
 צוגעלאזט — זאגן מיד זיך אפ פון ווייטער צו דינען דעם

 גאט, וואס האט צו אזא פארשוועכונג דערלאזט.

 די העכסטע פארצווייפלונג פון דיכטער, זיין ווייטיק נאכן
 אומקום פון פאלק ישראל, פון דער עדה לובלין, קומט צום
 אויסדרוק אין גלאטשטיינס אנטקעגנשטעלן: פיני און לובלין,

 אויפקום און אומקום.
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 גרויסער עולם באגלייט צו אייביקער רו
 דעם דיכטער יעקב גלאטשטיין

 דעד שמערער און טיפער טרויער וואס
 האט ארומגענומען די יידישע קולטור, מיליא־
 נען ליבהאבער פון יידישן געדרוקטן ווארט
 און די פילצאליקע לייענער פון די יידישע
 טאג־צייטונגען איבערן טויט פון דעם גרויסן
 דיכטער און שריפטשטעלעד, יעקב גלאט־
 שטיין, וואט איז יארן לאנג געווען פון די
 חשובסטע מיטארבעטער פון ״טאג־מארגן
 זשורנאל״ — איז פארגאנגענעם זונטיק גע־
 קומען צום פולטטן אויסדדוק אויף דעד
 לוויה, בעת וועלכעד א ריזיקער עולם איז
 געקומען אפגעבן דעם לעצטן כבוד דעם
 הויך־באגאבטן פאעט, קריטיקער, דערציילער,
 פובליציסט און רעדאקטאר, רואם האט אין
 פארלויף פון 57 יאר באדייכערט מיט זיין
 באגאבטער פעדער אלע געביטן פון דעד
 יידישער זשורנאליסטיק. צווישן די מלווים
 האבן זיך געפונען נישט בלויז יידישע לייע־
 נער, נאד אויד פארשטייער פון דער יידי־
 שער, העברעישער און יידיש־ענגלישער פרע־
 סע, פארטרעטערס פון יידישע קולטור־קער־
 פערשאפטן און דערציונגס־אנשטאלטן, פאר־

 קם לתחיה המתרגם הלובליני של החומש
 והפיוטים, ליידיש.

 הנה היתד, שיבת גלאטשטיין ללובלין
 שיבה אל שורש התפתחותו הפיוטית. את
 התגבשותה של תודעה זו אפשר לראות
 בעובדה, כי המשורר נתן לקובץ השירים
 אשר הופיע במלאות לו שבעים שנה,

 את השם ״יהודי מלובלין״.
 אין בפולין עוד עיר בלובלין, שבמידה
 כזו תסמל את כל האספקטים של הגורל
 היהודי במדינה זו. בשירו ״לא המתים
 יהללו יה״ אכן הפך גלאטשטיין את
 לובלין למקום העקדה של כל היהודים
 הטבוחים והשרופים. בלובליךשל־החורבן
 כלל גלטשטיין את כל קדושי המוקדים
 והפרעות בכל הגלויות, אשר מתו פעם

 נוספת עם מיליוני היהודים הפולנים.
 תרומתו של גלאטשטיין לספרות השו־
 את היהודית ראויה לתשומת־לב מיוחדת.
 ספר השירים שלו ״אני בא להזכיר״, שיצא
 לאור ב־1967 על־ידי ״הברית העולמית
 של אסירי ברגךבלזך/ פותח בשיר הנבואי
 המזעזע ״לילה טוב תבל״, אשר פורסם
 לראשונה בשנת 1938, ערב השואה. השיר
 הסעיר את הציבור היהודי העולמי ול-
 מעלה ממאתיים מסות הופיעו בעתונות
 היהודית העולמית על זעקת אזהרה זו על

 הפורענות הממשמשת ובאה.
 בשיר זה קרא גלאטשטיין להסתגר בד׳
 אמות היהדות, שהמשורר ראה בה תמיד
 משכן הערכים האנושיים הנצחיים הבל־
 תי־מסולפים. הוא קרא לנעול את הדלת
 בפני העולם הגדול על ״משחררױ״, ול-

 שוב אל הגטו ״מתוך רצון חופשי״.

 שטייער פון נאציאנאלע ארגאניזאציעס, פון
 דעד ציוניסטישעד באוועגונג און אידע ריכ־
 טונגען און פון די גרויסע ארדנס, יידיש־
 נאציאנאלער אדבעטער־פאדבאנד און ארבע־

 טער־רינג.

 מיט דעד לוויה האט אנגעפירט דער גענע־
 ראל־סעקרעטאר פון אלוועלטלעכן יידישן
 קולטור־קאנגרעס חיים בעז, וואס האט אויך
 גערעדט אין נאמען פון ארבעטער־רינג,
 יידישן ארבעטער־קאמיטעט, יידישן װיסנ־
 שאפטלעכן אינסטיטוט (ייווא), שלום־עליכם
 פאלקס־אינסטיטוט, ציק״א־פאלאג און חודש־

 זשורנאל ״די צוקונפט״.

 דעד גענעראל־סעקדעטאר פון יידיש נא־
 ציאנאלן ארבעטעד־פארבאנד, יעקב קאצמאן,
 וואס האט פארטראטן אויר די גאנצע ציונים־
 טישע ארבעטער־באוועגונג — פועלי־ציון,
 הבונים, די פרויען־פיאניערן און רעדאקציע
 פון דעד וואכנשריפט ״דעד יידישער קעמ־
 פער״ — האט כאראקטעריזירט גלאטשטיינס
 שאפן ווי א רוף צו די ווייטערדיקע דורות
 יידן צו האלטן טייער די גייסטיקע ירושה
 וואם עקזיסטירט ביי אונדז זינט יעקב אבינו.

ל.מעקלער, רעדאקטאר פון ״טאג־מארגן  ד.
 זשורנאל״, האט אין זיין הספד ארויסגעהויבן
 דעם פאקט, אז יעקב גלאטשטיין איז געווען
 נישט בלויז א גרויסער דיכטעד, נאד אויך
 א זייל פון דעד יידישער פדעסע און פאר־
 נומען אן ארט אויבן אן אין יידישן זשוד־

 נאליזם.

 שמעון וועבער, רעדאקטאר פון ״פאר־
 ווערטס״, האט אין זיין הספד געמאלן א
 ווארט־בילד פון דער גלאטשטײן־פערזענלעכ־
 קייט ווי א יחיד און גלייכצייטיק געשילדערט
 זיינע אויפטוען ווי א גרויסער שאפער פון

 יידישע גייסטיקע ווערטן.

 ד״ר יאאכים פדינץ האט גערעדט אין
 נאמען פון יידישן וועלט־קאנגרעס און פון
 אמעדיקאנער יידישן קאנגרעס און זיך אפ־
 געשטעלט אויף דעם וואס גלאטשטיין האט
 ווי דעד אינפארמאציע־דידעקטאר פארבונדן
 די צוויי ארגאניזאציעס מיט דעד יידיש

 רעדנדיקער וועלט.

ד מ  דעד דיכטער אליעזר גרינבערג, מ
 רעדאקטאר פון חודש־זשורנאל ״די צוקונפט״,
 האט פארגעלייענט אויסצוגן פון יעקב גלאט־
 שטיינס לידער, אין וועלכע דער פאעט האט
יטך  זיך געזען ״ווי א פונק פון מיליאנען טו

 פון די יידישע מארטירערס.

 דעד שריפטשטעלער ש. ל. שניידערמאן,
 וואט איז געווען א נאענטער פריינט פון
 נפטר, האט אין זיין הספד — אין נאמען פון
ך ע  י. ל. פרץ שרייבער־פאראיין און יידישן פ
 צענטער — דעדציילט וועגן דעם שמועס מיט
 גלאטשטיינען אין אוונט פאר דעם פרימארגן,
 ווען עד איז אוועק פון דעד וועלט. ער האט

 אין זיינע דייד זיך אפגעשטעלט אויף גלאט־
 שטיינס שאפערישקייט, שילדערנדיק אים ווי

 דעם ״װירטואז פון יידישן ווארט״.

 סידאר בעלאדסקי האט געזאגט א קאפיטל
 תהילים און געמאכט דעם ״אל מלא״. די
 לוויה איז דורכגעפירט געווארן אויפן טרא־
 דיציאנעלן שטייגער, אין איינקלאנג מיטן
 נפטרס יידישע טדאדיציאנעלע איבערצײגונ־

 געו•
 די קבורה איז פארגעקומען אויף דעם
 סידאר־פארק בית־עולם פון ״פארבאנד״. ביים
 אפענעם קבר האט גערעדט יוסף מלאטעק,
 דירעקטאר פון בילדונגס־דעפארטאמענט ביים
 אדבעטער־דינג, און דעד דיכטער מאיר שטי־

 קער האט פארגעלייענט פון נפטרס לידער.

 יעקב גלאטשטיין האט איבערגעלאזט א
 פדוי, פאני, וואט איז א באקאנטע מאלערין!
 צוויי זין, א טאכטער און א בדודער אין

 ישראל.

ט כ י ו א  (אױסצוגן פון א גרעסערן ב
 אין ״טאג־מארגן־זשורנאל״)

 געדענק-אוונט פאר
 יעקב גלאטשטיין

 אין תל־אביב

 זונטיק, דעם 23פטן יאנואד 1972, איז
 אין לייוויק־הויז אין תל־אביב פארגע־
 קומען א טרויער־אוונט לזפר דעפ פאר־
 שטארבענעם דיבטער, עפייאיפט און
 פוכליציפט יעקב גלאטשטיין — ״א ייד
 פון לובלין״, איינגעארדנט דורו דעד

 לובלינעד לאנדפמאנשאפט אין ישראל.
 וועגן דעד פערזענלעכקייט גלאטשטיין,
 זיין דאל אין דעד יידישער ליטעראטור,
 פאעזיע, קריטיק און פובליציפטיק, האבן
 אויפפירלעך געשילדערט: דעד לעקטאר
 פונעפ קרײז פאר יידישער ליטעראטור
 אויפן תל־אביבער אוניזוערפיטעט, י. ח.
 בילעצקי און דער פארזיצער פון דעד
 לובלינער לאנדפמאנשאפט אין ישראל,

 דוד שטאקפיש.

 גלאטשטײנפ לידער האט מיט א פך
 טאלאנט רעציטידט די װארט־קינפטלערין

 הדפה קעפטין.
 אינעם פרעזידיום זענען אויר געזעפן
 אונדזערע געפט פון אויפלאנד: פריינד
 גראדעל פון בוענאפ־אײרעפ, פרײנד פו־
 כעד פון מאנטרעאל. אויפן זאל האט
 זיך געפונען דעד ברודער פון י. גלאט־

 שטיין — אן איינוזוינער פון נתניה.
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ם ר כ ז ק ל ב ע ד י ם א ר  צ

 מנת לעלות לארץ־ישראל ושהה
 שנתיים ימים בעיר וינה, בה שקד
 על לימוד מקצוע הנגרות. עם
בלו את הסרטיפיקט בשנת תרפ״ד  י

 (1924), עלד, מיד ארצה כחלוץ.
 חייו בשנותיו הראשונות בארץ
 א,׳פיניים הם לחלוצים רבים. עבד
 כפועל חקלאי וכסולל כבישים
 ולס־רוגין היה גם מחוסר עבודה.
 היה חבר בגדוד העבודה ועבד יחד
 עם אישים שתפסו לאחד מכן ענד

 דות אחראיות במדינת ישראל.
 נשא לאשה את אסתר לבית
 דזילושינסקי ונולדו להם בן ובת.
 בכדי לפרנס את משפחתו, עבר
 לגור במושבה באר־יעקב ושם מצא
 התעסקות כנגר במחנות הצבא
 של הבריטים ובערבים היה מקדיש
 זמנו לפעילות ענפה בהגנה. באו-
 תו זמן הכיר אח חברו וידידו
 הטוב ד״ר מנחם לייבוביץ, יבדל
 לחיים, וידידות זו לוותה אותו
 באמונה כל ימי חייו, עד שעתו

 האחרונה.
 בשנת תש״ו (1946) עבר עם
 משפחתו לגור בגבעתיים ולאחר
 מכן השתקע בשיכון ותיקי ההס־
 תדרות בקרית בורוכות שברמת־
 גן. היה חבר פעיל במפא״י ואח״כ
 במפלגת העבודה הישראלית ופעל
 רבות למען ארגון בעלי המלאכה

 בדסתדרות.
 עם היותו איש העבודה, היה גם
 איש הספר. מדפי הכפרים בביתו
 היו עמוסים ביצירותיהם של הסופ-
 דים העברים. היה איש ההומור
 וחובב הבדיחה היהודית העסיסית
 והטיבה. גם בימי מחלתו הממו־
 שכת לא נטשו אותו חוש ההו-
 מור, אהבת הבריות והתענינותו

 במתרחש בארץ ובעולם.
 ביום כ׳ באלול תשל״ב נאסף

 אל עמיו.
 בחייו הצליח להעלות ארצה את
 הוריו מלובלין, אולם שלושת אחיו
 ובני ביתם לא הצליחו להיחלץ

 ונספו בשנות השואה.
 זכרו הברוד לא ימוש מקרב
 אשתו, צאצאיו, נכדיו, בני משפח־

 תו וידידיו ומכריו הרבים.
 המשפחה

י ז ״ל  סב
 פכי ראש המשפחה

 פכא שלי זפרונו לברפה,
 פכא שלי הטוב המטיב,

 סבא שלי החביב, האדיב.

 פבא מת מגידולים —
 גידולים נורא מכאיבים.

 כן, הוא מת —
 בחיי, זו אמת.

 הלילה הלמתי חלום,
 כי הנה נשמתו באה הלום
 ואומרת — נכדתי היקרה,

 מצאתי בגן העדן משכן ודירה.

 שם יש רק טוב
 ואין שום רע;

 כל אדם שם חייב לאהוב
 ואשור לעבור עבירה.

 כי הנה אד אקיץ,
 הפרכים באתמול מונחים כעציץ.

 אבל הנשמה היא נעלמה —
 ודאי היא שבה אל מקומה.

 פיגל מרקשטיין, בת 91/2,
 נכדתו של יהושע מנדלטורט ז״ל

 צדוק גולו (גולדשטיין)
 ז״ל

 מוותיקי עובדי הוועד הפועל של
 ההסתדרות, שימש כקצין בטחון
 ומנהל המשק ושיתף עצמו בכל
 המתרחש במוסד. מראשוני פלו-
 גות ״הפועל״ ומפעילי ההגנה בתל־
 אביב ומותיקי חברי מפא״י. נפטר
 ב־11.8.72 לאחר מחלד. ממושכת.
 הניח אשה, בן, בת, נכדים ואחות.
 צדוק נולד בלובלין בשנת 1910
 למשפחת חסידים. היה הצעיר מבין
 שש אחיותיו ואחיו, נשא את שמו
 של הרבי צדוק הכהן מלובלין
 שאביו היה מחסידיו. למד תורה
 בחדר ובבית־המדרש ע״ש הרבי.
 משפחתו ציפתה ממנו לגדולות
 בשטח הדת, אולם משאלתם לא

 התגשמה, הואיל והשקפותיו הת־
 פתחו בכיוון הפוך. מגיל צעיר
 התעניין בתנועה הציונית־הסוציא־
 ליסטית. היה מפעילי ״החלוץ״,
 פועלי־ציון צ. ס., ו״פרייהייט״.
 שאיפתו הגדולה היתה לעלות ל־
 ארץ־ישראל. ואמנם בשנת 1925,
 לאחר טלטולים רבים, הגיע ארצה
 על מנת להגשים את חלוציותו
 הלכה למעשה. התגודד בירושלים
 יחד עם אחיו המבוגר ממנו מאיד
 ז״ל (שהלך לעולמו בראשית שנת

.(1972 
 עבד כפועל בכיבוש עבודה וכ־
 פועל־בנין, ולא פעם היה מחוסר
 עבודה וסבל את טעם הרעב שפקד
 מדי פעם את ציבור הפועלים

 בישוב.
 אחרי שנתיים נאלץ לחזור לפו-
 לניה על מנת לעזור להוריו בניהול
 העסק אשר היה מקור פרנסה

 למשפחתו.
 בשנת 1932 שב ארצה ביחד עם
 אחותו, התיישב בתל־אביב וחזר
 לעבוד כפועל־בנין במקצוע הטיי־
 חות, אשר בו עבד עד לשנת 1938,
 שנה בה עבר לעבוד בועד הפועל,

 מקום עבודתו עד יומו האחרון.
 תוך כדי פעילותו ב״הפועל״,
 הכיר את מרים — אשתו לעתיד,
 ויחד אתה הקים משפחה וגידל
 ילדים. היד, בעל ואב מסור ונאמן

 עד יומו האחרון.
 היה בעל נפש עדינה, חבר טוב
 וידיד נאמן. נכון תמיד לעזור
 לזולת. זכרו לא ימוש מאתנו.

 איתמר

 יואל ליברמאן ז״ל
 נולד בלובלין ב־1909, סיים את
 לימודיו בגימנסיה ״שפאר״. בימי

 יהושע מנדלטורט ז״ל
 נולד בלובלין בשבת תרס״ד
 (1904) כבן בכור לשמואל ומלכה
 מנדלטורט ז״ל, שהיו הורים ל־4

 בנים.
 קיבל חינוך דתי בחדר ובישי-
 בה. בן י״ח עזב את פולין על

 משה בן פנחס נומברג ז״ל
 ב־2 למאי 1972 (י״ח אייר
 תשל״ב) הלך לעולמים בין עירנו
 היקר משה נומברג ז״ל. הוא היה
 מראשוני החלוצים שעלו ארצה
 מלובלין עוד בשנת 1921. כאן ייסד
 את המכון הראשון להעתקות־שמש,

 אותו ניהל עד מותו.
 משה נומבדג היה נכדו של ר׳
 מאיר נומברג, מחבר ומו״ל של
 פירושים לקבלה, בן־אחױ של הסו-
 פר האידי הנודע ה. ד. נומברג.
 הנפטר היה אח של לאה קוריס,
 חברת נשיאות של ועד ארגון יוצאי

 לובלין בישראל.
 משה נומברג מצניע לכת היה,

 טוב לב, איש בן וישר.
 זכרו חי בתוכנו.

 א. ל.
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 המלחמה לחם בשורות הפרטיזנים
־  ביערות פולין. עלה ארצה, נ
 1957, עם רעיתו. נפטר ב־25.9.71.

( ו ל קבר ם ע דברי ) 
 שוב אנו מתאספים על קברך
 הרענן, יואל. כה קשה להאמין,
 שאני מדברת אליך — ואתה אינך

 שומע אותי.
ד  אם כי לא עתים קרובות הו
 ראנו — קרוב כה הית לי. מוע-
ר ד ג  טים נותרנו מכל משפחתנו ה
 לה, עת האיומה בסערות הכחידה
 את עמנו — למוד סבל של אנטי־
 שמיות צרופה, אינקויזיציד, ורדי־
 פות, במשך כל שנות גלותנו

 הארוכה והמרה.
 אתה, יואל — פרטיזן הית ביע־
 רות, בימים השחורים ההם ויחיד

 נותרת מכל משפחתך.
 אחרי כל הסבל שעבר עליך,
 הגעת לחוף מבטחים והארץ פתחה

 את שעריה.
 גם כאן, בתחילה מסבל טעמת,
 כמו כל עולה חדש, וכשהגעת
 לנחלה ולנשום יכולת לרווחה,
 פקדה אותך מחלה קשה, שמצפור־

 ניד, לחמוק לא ניתן היה.
 רק ימים ספורים לפני מותך,
: ״פניד י  כשבאנו לבקרך, אמרת ל
 טובות״ — ועל פניך. המוות דחפה.
ה ר ו פ  נזכורך, יואל. צ

 חיים ספיבק ז״ל
 ב־1 ביולי 1972 — י״ט תמוז
 תשל״ב — נפטר בתל־אביב חיים
 ספיבק, שנולד בלובלין בשנת
 1900. היה מראשוני ״השומר״ —
 ״השומר הצעיר״ וגם מראשוני
 החלוצים, אשר עלו מלובלין ל־
 ארץ־ישראל מיד אחרי מלחמת
 העולם הראשונה, אף בטרם שה-
 חלה ממשלת המנדט הבריטית לתת
 ״סרטיפיקאטים״. לכן קשה, בלתי־
 ישירה וארוכה היתה אז דרכו
 מפולין לארץ־ישראל — דרך ווינה,

 טריאסט לביירות ומשם, מגבול
 לבנון, ברגל באופן ״בלתי־ליגאלי״
 לגליל העליון. כך עלה הוא בשנת
 1919. בארץ היה בין ראשוני גדוד
 העבודה, בין סוללי הכבישים ה-
 ראשונים ובין הפועלים החקלאיים
 ברחובות, בחדרה ובמקומות אח-
 רים, בטרם עבר לתל־אביב בשנת
 1924. בשנים האחרונות עבד ב-
 קופת הפנסיה של עובדי קופת
 החולים של ההסתדרות. הניח אשה,
 בת ובן ונכדים בארץ ואחות
 באוסטרליה (היתה אשתו של
 ד״ר הרשנהורן, מי שהיה ממנהיגי

 ה״בונד״ בלובלין).
ך! א. ה.  יהי זכרו ברו

 חיים יהושע (שיע)
 ראזענבערג ז״ל

 דעד לובלינער ציבור אין יש-
 ראל האט מיטן טויט פון חיים
 יהושע ראזענבערג פארלוירן איי־
 נעם פון זיינע אנגעזעענסטע
 לאנדסלייט. חיים שיע איז געווען
 אן אייגנארטיקע און פארבנרייכע
 פערזענלעכקייט. ער האט געהערט
 צו דעד גרופע לובלינער יידן,
 וועלכע האבן איינגעזאפט אין זיך
 סיי תודה און סיי אלגעמיינעם

 וויסן.
 אין דער טראדיציאנעלער און
 רעליגיעזער היים פון זיינע על־
 טערן — יצחק־ירוחם און גיטל,
 איז ער פון די פריסטע קינדער־
 יאדן דערצויגן געווארן אין ליבע
 צו תורה, תלמוד און יידישער
 טראדיציע. עד האט געהערט צו
 די בעסטע און פעיקסטע ישיבה־
 בחורים אין דער לאמזשער ישי-
 בה. אין עלטעד פון 16 יאד האט
 ער באקומען סמיכות רבנות ביים

 ווארשעווער רב מיכאלזאן.
 אבער נאך דעם ווי חיים שיע
 האט באקומען סמיכות רבנות,
 קומט פאר אן ענדערונג אין זיין
 לעבן. ער דערפילט א טיפע בא־

 דערפעניש אויסצוברייטערן זיינע
 האריזאנטן און דערגענצן זיין
 וויסן מיט סעקולערער בילדונג.
 ער באשליסט צו מאכן מאטורע
 און טרעט אדיין אין דעד 7טער
 קלאס פון דעד הומאניסטישער
 גימנאזיע. אין די 2 יאר האט דעד
 עלוי פון דעד לאמזשעד ישיבה
 דערגרייכט מער ווי אנדערע אין
 צאלרייכע יארן פון גימנאזיע־
 לימודים. חיים שיע האט געמאכט
 קפיצת הדרך. מיט זיינע נישט
 דורכשניטלעכע פעיקייטן, האט ער
 ״אײנגעשלונגען״ דעם לערן־מא־
 טעריאל וואט איז געווען פאר
 אים פרעמד און צום סוף באקומען
 די מאטורע מיט די בעסטע נאטעס.
 נאכן באקומען די מאטורע, פארט
 חיים שיע קיין ווילנע, ווו ער
 שטודירט יורי אויפן אוניווערסי־
 טעט. אויר דארט האט ער זיך
 אויסגעצייכנט מיט זיין שארפן
 קאפ. אלע פראפעסאדן האבן בא־
 ווונדערט זיינע טיפע קענטענישן
 און זיין שנעלן באנעמען. זיין
 דעקאן איז געווען א גלח, וועל־
 כעד האט שטארק רעספעקטירט
 דעם שילער. דעד דאזיקעד גלח
 האט א לאנגע צייט געלערנט תל-
 מוד ביי ראזענבערגן. דעם אד־
 װאקאטן־סטאזש האט חיים שיע

 געמאכט אין ווארשע.
 די צווייטע וועלט־מלחמה האט
 חיים ראזענבערג, פונקט ווי הונ־
 דערטער אנדערע לובלינער, דורכ־
 געמאכט אין ראטנפארבאנד אין
 זײער שװערע לעבנס־באדינגונגען.
 קיין ישראל איז ער געקומען מיטן
 שטראם פון דער שארית הפליטה
 און נאד א קורצער צייט אנגע־
 הויבן ארבעטן אלם אדוואקאט,
 הויפטזעכלעך אין פראגן וואט זע־
 נען געווען פארבונדן מיט הלכה־

 ענינים.
ר  זיין גרויסע טעטיקייט אלם י
 ריסט האט זיך אנגעהויבן מיט
 שליסן דעם ווידעדגוטמאכונגם־
 הסכם צווישן ישראל און מערב־
 דייטשלאנד. חיים שיע האט זיך
 אין דעד ארבעט אריינגעווארפן
 מיטן גאנצן ברען און ענערגיע,
 זעענדיק אין דעם הסכם א שאנס
 פאר א טיילווייזער מאטעריעלער
 רעהאביליטאציע פאר די נאצי־
 קרבנות. ער האט געהערט צו די
 ווידעדגוטמאכונגס־טועד, וואס הא-
 בי געהאלטן, אז מען דארף אנ־
 ווענדן אלע פאליטישע און יורי־
 דישע מיטלען, כדי די אנטשעדי־
 קונג פאר די נאצײקרבנות זאל
 *יין וואס גרעסעד און עפעקטי־
 וועד. אין די לעצטע יארן איז

 חיים ראזענבערג געויען איינער
 פון די גרעסטע קענער און בעם־
 טע אינטערפרעטאטארן פון די
 ווידערגוטמאכונג־געזעצן. מיט אים
 האבן זיך באדאטן באקאנטע יש־
ר  דאלדיקע און אויסלענדישע י
 ריסטן און א דאנק זיינע עצות
 און איינפאלן זענען אויסגעבדיי־
 טערט געווארן א דיי געזעצן לטו-
 בת פארשידענע קאטעגאדיעס פון

 די נאצי־קרבנות.
 חיים דאזענבעדג האט אין זיין
 ארבעט געזען א גרויסע נאציא־
 נאלע און געזעלשאפטלעכע שלי-
 חות, וואם איז פארבונדן מיט דער
 טראגעדיע פון אייראפעישן ײדנ־
 טום בכלל און זיין היימשטאט
 בפרט. ווען איך האב אים באזוכט
 אין מינכען, אין נאוועמבער 1971,
 האט ער געטרוימט וועגן א פילם
 וואס זאל אפשפיגלען די טרא־
 געדיע פון יידישע קינדעד אין
 דעד נאצי־תקופה. עד האט אפילו
 אנגעשדיבן דעם פילם־סצענאר און
 געפירט אונטעדהאנדלונגען מיט
 ערנסטע רעזשיסערן וועגן רעאלי־

 זירן דעם פלאן.

 אבער זיין הארץ האט אים פא־
 ראטן. אין די לעצטע פאר יאר
 האט חיים שיע געליטן פון איי־
 ניקע שטארקע הארץ־אטאקן. אויד
 די ראיה איז ביי אים אפגעשוואכט
 געווארן און דאס האט געווירקט

 דעפרעסיוו אויף זיין שטימונג.
 טראץ דעם וואס חיים ראזענ־
 בערג איז אין די לעצטע יארן
 געווען א פארמעגלעכער מענטש,
 האט ער דאם דייכטום נישט
 אויסגענוצט פאר אייגענע צוועקן.
 ער האט געפירט א זייעד באשיידן
 לעבן. ביזן לעצטן טאג האט עד
 געשטיצט צאלרייכע נויטבאדערפ־
 טיקע משפחות און געשאפן א
 סטיפענדיע־פאנד פאר סטודענטן,
 וועמענס עלטעדן זענען געווען אין
 די קאנצענטראציע־לאגערן. פארן
 ״ארגון יוצאי לובלין״ האט ער
 געשפענדעט 22,000 ל״י און זיך
 פארפליכטעט די דאזיקע סומע
 פירפאכיק צו פאדגרעסערן, כדי צו
 בויען א קינדער־אנשטאלט א. נ.
 פון די לובלינער קדושים. ליידער,
 האט ער נישט זוכה געווען צו
 פארווירקלעכן דעם דאזיקן ווונטש.
 מיר זענען אבער איבערצייגט, אז
 די משפחה וועט העלפן דעם
 ״ארגון יוצאי לובלין״ צו פאר־
 ווירקלעכן די הבטחה און ווונטש
 פון חייט שיע ראזענבערג און
 אזוי ארוס פאראייביקן זיין אנ־

 דענק.
 עובדיה פעלד
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 אייזיק ראזענבוש ז״ל
לד: אײזיק ראזענבוש דיל בי  (אױפן
 און זיין פרוי כעלע קרענזפעל ז״ל,
 נפטר געווארן אין מאנטרעאל מיט

 11 יאר צוריק)

 מיטוואך, רעם 3טן מאי 1972,
 איז אויפן יידישן בית־עלמין אין
 בריסל געברענגט געווארן צו
 קבורה אונדזער טייערער ברודער
 אייזיק ראזענבוש. אין דער לוויה
 האבן אנטייל גענומען די משפחה,

 א סך פריינד און באקאנטע.

 אייזיק איז געבוירן אין לובלין,
 ארויסגעוויזן פעיקייטן צו מתיק.

 דעם 1.11.1910. געלעדנט אין דעד
 הומאניטטישער גימנאזיע. אויך
 ווען אונדזער פאטער ע״ה האט
 זיך געקליבן פארן קיין בעלגיע,
 האט אייזיק געמוזט גיין לערנען
 קירזשנעריי. דערנאך איז אויך ער
 אוועק קיין בעלגיע. נאד די בענק־
 שאפט נאך פרימד, חברים, מש־
 פחה און די פליכט צו דינען אין
 מיליטער, האט אים צוריק גע־
 בראכט נאד לובלין. נאכן אויס־
 דינען אין זאמאשטש אין מילי־
 טער, האט ער אין יאר 1934 חתו-
 נה געהאט מיט כעלע קרעמפעל
 דיל. אין יאר 1937 איז זיי געבוירן
 געווארן זייעד איינציקער זון מא־

 טעלע.

 דער אויסברוך פון דער צוויי־
 טער וועלט־מלחמה האט א סוף
 געמאכט צום גליק. אלע דריי
 ווערן פארשיקט אין טיף רוסלאנד,
 באזאמען מיט זייער ברודער און
 שוואגער בעריש קרעמפעל ז״ל
 און פאמיליע. דארט איז געווען
 הונגעד, נויט און קראנקייטן. נאכן
 קדיג צוריק געקומען מיט זיין פרו־
 און קינד קיין ווארשע, ווו מ׳האט
 זיך איײגעארדנט, געפירט א
 קירזשנער־ווארשטאט, שיין גע־
 לעבט — נאד ווי דער רוב יידן
 אין יענעד צייט, ״געזעםן אויפן
 טשעמאדאן״. זומער 1947 פאר־
 לאזן זיי פוילן און פארן נאך
 בעלגיע, ווו עס געפינט זיך מיין
 אפגעראטעוועטע שוועסטער, וועל־

 כע נעמט זיי אויף מיט ווארעמקייט
 און זארגט זיי זאלן זיד וואס

 בעסעד איינארדענען.

 נאד דעד גורל האט געוואלט,
 זיי זאלן ווידער וואנדערן — און
 מען באזעצט זיך אין קאנאדע.
 נאד יארן שווערע ארבעט, האט
 מען זיד איינגעארדנט, נאד א
 בייזער שטן האט זיד אריינגע־
 כאפט אין זייעד היים. כעלע ווערט
 קראנק און נאד עטלעכע יאר
 שווערע ליידן איז זי געשטארבן
 דעם 2טן יוני 1962. דאם איז גע־
 ווען א שווערער קלאפ פאר איי־

 זימן און זיין איינציקן זון.

 אין יאד 1967 באזעצט זיד איי־
 זיק ווידעד אין בריסל, כדי זיין
 צוזאמען מיט זיין שוועסטער און
 ברודער. ער ארבעט דארט ביי
 זיין פאר און יעדעס יאר געפינט
 ער פאר נייטיק צו באזוכן ישראל.
 דא האט ער פאמיליע, לאנדסלייט
 און פריינד. די וויזיטן האבן נאך
 א ציל: צוגרייטן זיר צו באזעצן
 אין לאנד. טאקע היי־יאר האט ער
 באדארפט עולה זיין, ווערן א
 שטענדיקער בירגער פון דער יידי־
 שער מדינה. נאד אן אומהיילבא־
 רע קראנקייט האט בייגעקומען
 דעם דאזיקן תמיד געזונטן, ענער־

 גישן און שמייכלדיקן מענטש.

 אויף דעם קבלת־פנים פאר
 א גאנצער דיי אנגעזעענע געסט
 פון אויסלאנד, פארגעקומען אין
 לייוויק־הויז אין תל־אביב, האבן
 מיד אים געהערט ריידן וועגן
 די לובלינער אין קאנאדע און אין
 בעלגיע און זיין אויפריכטיקע
 פרייד מיט די אויפטוען פון די
 לובלינער אין ישראל. דאס איז
 געווען זיין לעצטער אויפטריט
 פאר א ברייטערן לובלינער פא-
 רום — ביז דער אומברחמנותדי־
 קער טויט האט אים פון אונדז

 אוועקגענומען.
 אייזיק איז עטלעכע יאר געווען
 עקזעקוטיוו־מיטגליד פין דער לוב־
 לינער לאנדסמאנשאפט אין מאנ־

 טרעאל.

 די פאריתומטע משפחה און
 פריינד וועלן דיך תמיד געדענ־

 קען!

 רפקיהלע ראזענכוש־שטאקפיש
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 משפחות הנפטרים הרוצים
 להנציח את יקיריהם ב״קול
 לובלין״ — יעבירו אלינו את
 הנתונים הביוגרפיים ותמונה.

 פון לובלין. די יארן פון דעד
 צווייטער וועלט־מלחמה האט חיה־
 עטל (העלענא) איבערגעלעבט אין
 באהעלטענישן אויפן דאדף. נאד
 דעד באפרייונג געפירט, צוזאמען
 מיטן מאן, א ביורא צו שרייבן
 ביטעס. אין יאר 1969 — עולה
 געווען קיין ישראל און דא נפטר
 געווארן דעם 11טן יוני 1972 (כ״ט

 סיון תשל״ב).

 ערע איר אנדענק!

 אברהם זיסוואסער ז״ ל
 געבוירן אין יאר 1914. בעת
 דער דייטשער אקופאציע געלעבט
 אין ראטנפארבאנד, אין דער שטאט
 קאלוגא. אין אויגוסט 1941 מא־
 ביליזירט געווארן אין דער רוי־
 טער ארמיי. ווען די דייטשן האבן
 בלאקירט לענינגדאד, איז אברהם
 געווען אין סטארע־רוסי און איז
 דארטן שווער פארווונדעט גע־
 ווארן. אין פעברוער 1942 האט
 מען אים אמפוטירט דעם רעכטן

 פוס.
 אין דעד צייט פון קריג איז
 קאלוגא געווען אקופירט דורו די
 דייטשן. נאד יארן פון שווערע
 מלחמה־איבעדלעבונגען, האבן מיד
 זיך ווידער געטראפן און געשאפן

 א פיינע פאמיליע.
 אברהם ז״ל איז נפטר געווארן
 דעם 5טן דעצעמבער 1971. ער
 האט פאריתומט א פדוי, טאכטער,

 צוויי זין און פינף אייניקלעד.
 צפורה

 חיה־עטל ציגעלמאן ז״ ל
 די פדוי פון משה ציגעלמאן
 יב״ל, לאנגיאריקער איינוווינעד

 בצלאל(צאלע) ש2ירמאן
 (צו דער ערשטער יארצייט)

 געבוירן אין יאר 1913 איו לוב-
 לין׳ געוווינט אין גרויס־טשעכיוו.
 געלערנט אין חדר און שפעטער
 אין פאלקס־שול. געארבעט אלס
 געהילף פון א קצב. געווען איי־
 נער פון די ערשטע גרינדער פון
 י. ם. ק. ״װיעניאװא״ און אן אויס־

 געצייכנטער שפילער.

 בעתן אויסברוך פון דער צוויי־
 טעד וועלט־מלחמה איז ער אוועק
 קיין ראטנפארבאנד און דארט
 חתונה געהאט. מיטן אנטשטיין פון
 דעד מדינה, איז עד געקומען
 פון די פליטים־לאגערן פון דײטש־
 לאנד קיין ישראל. געארבעט אין
/ געוווינט אין רמת־  ״סולל בונה׳

 גן.
 מיט צוויי יאר צוריק איז גע־
 שטארבן זיין פדוי, וואס האט
 אויף אים שטארק געווירקט. א
 יאר נאד איר טויט איז אויד ער
 נפטר געווארן — אין ט״ז אייר

 תשל״א.

 כבוד זיין אנדענק!

 ש. שט.
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 דוד ווערבא ז״ל
 דעם 20סטן אויגוסט 1972 (י׳
 אלול תשל״ב) איז אויפן בית-
 ד,חיים אין לאס־אנזשעלעס אנט־
 הילט געווארן די מצבה אויפן
 קבר פון ר׳ ד,־ד ווערבא, נפטר

 געווארן כ״ז חשון תשל״ב.
 דוד ווערבא, דער האלץ־סוחר
 פון דער זאמאיסקא גאם, איידעש
 פון ר׳ הערש האלבעדשטאט ז״ל,
 דער פארבן־טוחד פון דער נאווע
 גאס, איז געווען א כלל־טוער אין
 לובלין, ספעציעל אין סוחרים־
 פאריץ, און אויך אין אנדערע

 געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעס.
 נאד דער באפרייונג פון אויש־
 וויץ און אנדערע לאגערן, איז
 ער געווען דער פארזיצער פון
 פליטים־קאמיטעט אין פראנקפורט
 און געהאלפן די פליטים אין די

 לאגערן.
 אין לאס־אנזשעלעס, אין די
 לעצטע יארן, איז ער געקומען
 צו די פארזאמלונגען און אנטייל
 גענומען אין יעדער אקציע לטובת

 די לובלינער.

 לאנדסלייט און פריינד זענען
 אנוועזנד געווען ביי דער לוויה
 און אויך ביי דער אנטהילונג פון
 דער מצבה. אויר די טאכטער,
 פרוי מיניא ברענמאן, וועלכע
 וווינט אין עדיסאן, ניו דזשערסי,
 איז געקומען מיט איר משפחה
 צו דער אנטהילונג פון דער מצבה.

 יהי זכרו ברוך.
יזנבערג  ישראל אי

 חיה אקרמו ז״ל
 רעיתו של בן־עירנו צדוק
 אקרמן יב״ל. בתה של דייר שטרן
 ממונקץ׳. עלתה ארצה עם בעלה
 בשנת 1946 והתגוררו בחיפה. חיה

 נפטרה ב־12 בדצמבר 1971.
 תהי זכרה צרור בצרור החיים.

 משה וואגנער ז״ל
 (צו דער ערשטער יארצייט)

 מיין מאן משה וואגנער ז״ל איז
 געבוירן אין לובלין דעם 10טן אק־
 טאבער 1914. ער האט געלעבט
 מיט די עלטערן און מיט אן על־
 טערער שוועטטער. ווען משה איז
 אלט געווען 6 חושים, האט זיין
 פאטער פארלאזט פוילן. קורץ נאך
 זיין אפפארן איז דאס שוועסטערל
 געשטארבן. משה מיט דער מוטער
 האבן געלעבט אין לובלין ביז צום
 אױסברוך פון דער מלחמה — אין
 י:אר 1939. נאכן אויסברוך פון
 קריג איז משה אוועק קיין רוס־
 לאנד. דארט האט מען אים פאר־
 שיקט אין א לאגער. נאכן בא־
 פרייען זיד פץ לאגער, האבן מיר
 זיר געטראפן אין דזשאמבול, קא־
 זאכסטאן, ווו אויך איך מיט מיין
 משפחה זענען געקומען פון לא־
 גער. מיר האבן זיך פארליבט און
 התונה גער,אש דעם 28סטן אפריל

.1942 
 מיץ משד, איז געווען א טרייער
 מאן און גוטער פאטער, אן עד־
 לעכער און שטילער מענטש, צו־
 פרידן מיט אלץ און אלעמען. ער
 האט ליב געהאט מענטשן און גע־
 ודעך באליבש ביי מענטשן. צו זיין
 לוויה זענען געקומען 2500 מענ־
 טשן. פריינד האבן אויסגעקויפט
 75 ביימער צו פלאנצן אין ישראל,
 ווי אויך אפגעדרוקט סידורים אין
 די שולן אויף מיץ מאנס נאמען.

ער נ אג ו א ו ל א  ל

 יעקב אגוזי (ניסנבוים)
 (״אבי היערנים״)

 יעקב אגוזי, ממייסדי גניגר ואבי
 היערנים של הקק״ל בישראל, נפ-
 טר בבית החולים המרכזי בעפולה,
 לאחר התקף לב. בן 73 היה

 במותו. הובא לקבורות בקיבוץ.
 יעקב אגוזי עלה ארצה מלובלין
 שבפולין, בשנת 1919. היה ממייס-
 די דגניה ג׳, ואח״כ ממייסדי גניגר
 וממארגני העליה לחניתה. ברא-
 שית שנות השלושים החל לעסוק
 בייעוד ונטע את העצים הראשו-
 נים ביער בלפור. במשק מילא
 תפקידים מרכזיים, והיה במשך
 מספר שנים ראש המועצה האי־
 זורית יזרעאל. לפני 10 שנים
 שיכל את בנו הטייס, שי אגוזי.
 השאיר אשד״ בן, בת, אח (שלמד,
 אגוזי) ומספר רב של נכרים,

 כולם בגניגר.

 18־יאריקער
 גרשון שערמאן געפאלו
 איו באפרייונגס־קריג
 ער האט געוואלט בלייבן

 א פולער ייד
 צווישן די געפאלענע העלדישע
 קעמפער אינעם באפרייונגס־קדיג
 פון ישראל אין יאר 1948, וואס
 האבן זוכה געווען צו קומען צו
 קבורה אויפן הר־הרצל אץ ירו-

 שלים׳ געפינט זיר אויר דער זון
 פון אונדזער מיטגליד פון דעד
 געזעלשאפט ״פאראײניקטע לובלי־

 נער אין פאריז״.
 קוים 18 יאר איז אלט געווען
 גרשון שערמאן ז״ל, ווען זיין
 יונג, צאפלדיק לעבן איז פאר־
 שניטן געווארן. ער איז געבוירן
 געווארן אץ פאריז, ווו עס זענען
ו אין פריידן זיינע ערשטע ר ת  א

 קינדער־יארן.
 ווען די פאשיסטישע היטלער־
 הארדעס האבן זיך געגרייט צו
 פארנעמען פאריז, האט זיין פא־
 טעד זיך געפונען אלס פרייווילי־
 קעד אין דער פדאנצויזישער אר-
, און זיין מוטער ע״ה, דאו א  מי
 שוואנגערנדיקע, האט זיך געפונען,
 מיט צוויי יינגלעך ביי די הענט,
 אויף די פארשטאפטע מעגן פון
 פראנקרייך מיט מאסן פליטים און

 געזוכט א מקונדמקלט,
 נאד לאנגע וואנדערונגען אץ
 מאטערנישן דערשלאגט זי זיך קיין
 טולוז, ווו מען האט דעם פאטער
 פון די קינדער דעמאביליזירט פון

 דעד ארמיי.
 א דאנק דעד הילף פון דער
 ווידערשטאנד ־ באוועגונג (מאקי),
 האט מען איינגעארדנט דאס על־
 טערע יינגל ביי א פויער אלם
 אן ארבעטער, און דעם יינגערן —
 גרשון (זשארזש) — אץ א קא־

 טוילישן אנשטאלט.
 נאד דער באפרייונג אין 1944,
 ווען די עלטעדן ווילן אפנעמען
 דאס קינד פון קאטוילישן אנ־
 שטאלט, דעדקלערט דער 14־יארי־
 קער זשאדזש, אז ער איז נישט
 קיץ ייד. פארשעמטע, מיט אראפ־
 געלאזענע קעפ, בלײבן שטיין די
 עלטערן פאר זייער אייגן, נאד

 אפגעפרעמדט קינד.
 די עלטערן האבן זיך געוואנדן
 צו דעד חלוצישער גרופע וואס
 איז געווען טעטיק אץ דעד ווי־
 דערשטאנד־באוועגונג אץ טולוז
 און די בחודים האבן גיד געפונען
t וועג צום מוח און הארץ r : 

 פץ זשארזשן.
 אין יאר 1945 געפינט ער זיך
 שוץ אין ארץ־ישראל, טרעט אריץ
 אין קיבוץ נוה־אילן און של״סט

 !יך אן אין פלמ״ח.

 אץ דער באפרײונגס־מלחמה
 פאלט ער אין די קאמפן ביי לאט־
 רון, דעם 6טן סעפטעמבער 1948.

 כבוד זיין אנדענק!

 משה זאלצמאן
 סנ1קר. פון דער געזעלשאפט

נער  ״פאראייני?ןטע לובלי
 און אומגעגנט אין פאריז״
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 j ביום השנה ה־30 להשמדת יהדות לובלין — נתייחד עם זכרם של הקדושים והטהורים

 אין 30סטן יארטאג פון אומברענגען די יידישע לובלין — וועלן
 מיר זיר מתייחד זיין מיטן אנדענק פון די קדושים און טהורים

 האזכרה השנתית - ד״ •ערלעסע אוסרה

 תתקיים ביום ה׳ 9.11.1972 (ג׳ כסלו תשל״ג), קומט פאר דאנערשטיק, 9.11.72 (ג׳ כסלו תשל״ג),
״ אין תל-אביב, ת י ר י ב נ ב  בשעה 8 בערב, באולם ״בני ברית״ בתל-אביב, 8 אוונט, אין <זאל ״

 רח׳ קפלן 10. רח׳ קאפלאן 10.

: ם א ר ג א ר ן פ י : א ת י נ כ ו ת  ב

 דברי פתיחה — דוד שטוקפיש דערעפענונג — דוד שטאקפיש

 הדלקת ששת הנרות — גב׳ אלבינג־רפפורט, אנצינדן די זעקס ליכט — פדוי עלבינג־ראפ&פארט,
 זושה גולדשטימ־רחמן, רחל מושקטכליט־ זאשע גאלדשטייז־ראפמאן, רחל מושקאטבליט־
 בלנק, אפתר פלדמן־לפקובפקי, פאלה כלאנק, אפתר פעלדמאךלאפקאװפקי, פאלע

 קליינבויש־רוהר, נחמן קורן. קליינבויפ־רוער, נחמן קארן.

 קדיש — ישעיהו הורביץ. קדים — ישעיהו הארוויץ

 אל מלא רחמים — החזן בנימין אונגר אל מלא רחמים — חזן בנימין אונגער

 לזכר נעדרים — מתתיהו הורן צום אנדענק — מתתיהו האדן

 פרקי קריאה — האמן הרץ גרופברד רעציטאציעס — דער קינסטלער הערץ גראפכארד

 קנטטה ״לובלין״ — מלים: ל. מילר; קאנטאטע ״לובלין״ — ווערטער: ל. מילער;
 מוזיקה — נ. פמרוב; מוזיק: נ. פאמאראוו, אין דער אויספירונג
 ביצוע — מקהלה של בית לייוויק בתל- פונעם פאר ביים ליױױק־הױז אין תל־אביב

 ! אביב (60 איש). (60 פערזאן).
 דברי סיום — אינג׳ א. לפקובפקי. שלוס־ווארט — אינזש׳ א. לאפקאוופקי

 האולם פתוח משעה 6 בערב. דער זאל איז אפך פוך 6 אוונט.
! ^ 

 ״קול לובלין״, מופיע פעם בשנה. המו״ל: ארגון יוצאי לובלין בישראל. דפוס ״להב״, תל־אביב, טלפון: 36564
 המערכת - רעדאקציע: ד״ר א. הורוויץ, מ. הורן, אינג׳ א. לסקובסקי, ע. פלד, י. רייכנשטיין, מ. שילדקרויט, ד. שטוקפיש.


