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 מאמר ראשי — לייט־אדטיקל/ד.ש. (ז׳ 2) ft שידה של ״אנה
 פרנק ממײדאנק״ft (2) לאמיר אויפשטעלן קדית לובלין אין
 מדינת ישראל ft (3) חזרה הביתה / הרב מרדכי מלאכי(4)
 ft דאס קהל־הויז אין לובלין אין לוטן י״ה / יצחק
 באשעוויט־זינגער ft (5) גאסן און מענטשן אין אמאליקן
 לובלין / זעליג װאטערשטדום ft (7) רעדע פון הרב שפירא
 בעת דעד דעדעפענונג פון ישיבת חכמי לובלין / דאקומענט/
 ft (9) ״דעם דבינס קינדער״ / טעם בדייטעד (0ו) ft דער
ft (13)שטאדקטטער צווישן די שטאדקטטע / דוד איידלמאן 
 די פארשניטענע היימשטאט / יוסף אכטמאן(5ו) ft זכרונות
 פון דער אקופידטעד פדאנקדייך / מענדל לעווינבוים ז״ל
 (5ו) ft די פטירה פון מיין פאטעד משהלע אייזענבערג אין
 געטא / ישראל אייזענבעדג ft (17) חורבן לובלין / משה
 זילבערבעדג(9ו) ft די ליקווידאציע פון יידישן יתומים־הױז /
 נח גדיטft (21) אין דעד באפדייטעד לובלין / שלמה גייזלער
 ft (22) ײדן־מארד אין לובלין אויך נאך דעד באפדייונג /

 שלמה שטאקפיש ft* (23) זיי האבן געוואלט דעדגאנצן
ft (23) היטלעדם מארד־מלאבה / אברהם וואלדהאלץ 
 צוריק א היים / הרב מרדכי מלאכיft (24) א מעשה מיט
 צוויי ירושות / דוד שטאקפישft (25) מהי הדרך להפעיל את
 הנועד לפעולות הנצחה? / מתתיהו הורןft (26) טדויעריקע
 געדאנקען וועגן דעד צוקונפט פון די לאנדטמאנשאפטן /
 אפריט איינשטייןft (26) לובלינעד גדוסן פון פראנקדייך /
 משה זאלצמאן ft (30) באדיבטן פון אדגענטינע / קאפל
 מיזשעדיצקי ft (32) בריוו פון שלמה זינשיין, זעליג
 וואטערשטרום און קאראל געצמאן־יאװארטקיft (33) דעד
 ארגון יוצאי לובלין אין ישראל ft (34) מסיבה לכבוד משה
 קאדןft (35) פאדטיילונג פון אלתר זאבעדמאן פדעמיע(37)
 ft ״געװען א מאל א יידיש לובלין״ פון דוד איידלמאן /
 עובדיה פעלד ft (39) רשימה פון שפענדונגעןft (40) לזכר
 הנפטרים ft (41) לאמיר זיי דערמאנעןft .(45) א בדיוו

 פון סאן־פאולאן / לאזער גאלדבוים

ת קהילת לובלץ, השתתפו באזכרה לקדושי לובלין, בהדרכת המודה רות ליפה. ל בי״ס תיכון ע״ש ליאו בק בחיפה, שאימץ א  ילדי כיתה י״א ש

 קינדער פון 11טן קלאס פון דעד גימנאזיע א. נ. פון לעא בעק אין חיפה וועלכע האט אדאפטירט די לובליגער קהילה, האבן זיך באטייליקט אין

 דער אזכרה נאך די קדושים פון לובלין, אונטער דעד אנפירונג פון דער לערערין רות ליפע.

Barbara  
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פעת ״קול לובלין״ מס׳ 13 — ה מהו נ  עברה ש
ת מם׳ 14 עם ר ב ו ח ו נפגשים מעל דפי ה  ושוב אנ
ת ו נ ל סיפורים, זכרונות, תמו  מובחר מגוון ש
; על העיד ה ת י ה דית ש  ודיווחים על לובלין היהו
ה ועל יוצאי עירנו בארץ ר ו ר ח ש  בבליונה ו
ם במפעלי הנצחה, בעזרה כי  ובתפוצות, הממשי
ת ובתמיכה ו ב ר ת  הדדית, בפעולות חברה ו
ת ו ר ו ש ת ה ו ל ד ל ד ת  במדינת ישראל. אמנם מ
ל פעילים בישראל ובחו״ל הלכו  ומספר ניכר ש
ל לובלין ו וזכרונה ש ר א ש נ ה ש ל  לעולמם, אבל א
 היהודית עוד יקרה להם — מוכנים להמשיך־

 במלאכת הקודש.

ב מרדכי מלאכי ר ה הצטרף אלינו ה נ ש  ה
ת כ ר ו ב ת אנגלנדר בלובלין) ביוזמה מ ח פ ש מ מ ) 
ת ת בארץ קרי מ ק ת לובלין היהודית ע״י ה ח צ נ ה  ל
ן יוצאי  מגורים ע״י ״נחלת לובלין״. ועד ארגו
ית ולהגיש ך בתוכנ  לובלין בישראל החליט לתמו
ת ח ל צ ת בל עזרה הדרושה. ה  לרב מלאכי א
ת נות, ההזדהו י י  היוזמה תלויה במידת ההתענ
ת הגולה ו צ ר א ל יוצאי עירנו ב  והביצוע ש

.  ובארצנו
ננו להגשים עוד ייקט הנ״ל, ברצו  יחד עם הפרו
ת, עליהן כתבנו במכתב־ יות מצומצמו  כמה תוכנ
ת ״שנה טובה״ ל־150 כ ר  חוזר (יחד עם ב
ה י ה ת ו רוצים לקוות, ש  לובלינאים בתפוצות. אנ
ת ״בית ח צ נ ה ת ל י ש מ  היענות חיובית ועזרה מ

. ך ש  אבא״ במדינת ישראל

ק ו ד ״ מ ק ם נ ר ה פ נ א ל ״ ה ש ר י  ש

ם ו י ג א ו ד ט י א ק ש מ ך ל פ ה  נ

ם ״ צ א ה נ מ ח ל , מ ע ש ו ד פ ג  נ
 35 שטל שמרה גוזמה פרנקל,
 חכרת קיבוץ משואות־יצחק, שיר
 שכתבה מרב מומה ילדה בת 12
 במחנה ההשמדה מיידנק. בשבוע
 שעבר, כשקרא אותו השופט ב-
 תרגומו הגרמני, נהפד השיי לשדות

 במשפט מיימק..

 נחמה פרנקל הוחזרה בחורף 1944
 מאושרות למיידנק, זמן קצר אחרי
 ה־3 בנובמבר, יום שבו נרצחו במחנה
 21 אלף יהודים, שהובאו מלובלין.
 ״צרפו אותי לקבוצה של בחורות, כ־
 300 במספר, שנותת במחנה• הביאו
 אותנו לצריף גחל. על הרמפה היו
 מונחים שקים מלאי שער, ערימות גר־
 בייט, בובות, בגדים שחלקם היו
 מוכתמים בדם, וערימות ענקיות של
 נעלים. נאלצנו לברור את החפצים
 ולעמך אותם בערימות של נעלי גב*

 דים, נעלי נשים, נעלי ילדים.
 ״היו שם נעליים מכל •הסוגים. נע-
 ליים חדשות ובלויות. נעלים יקרות
 וזולות, גמלות וקטנות. זה היה נורא.

 כמו בתיך קבר. נגענו בשערות, לי-
 טפנו בובות, היינו בעולם אחר. הר־
 גשנו שהאדמה עולה ויורדת.•• עמנו
 היתד. ילדה בת 12. מוכשרת מאד.
 כשחזרנו לבלוק, היא ישבה וכתבה שיר
 על נעליים מתות. כערב ערכנו,מסיבת
 סרידה׳. היה ברור שישלחו אותנו ל-
 ימות. הן ראו וידעו• יותר מזז. הילדה
 קראה את השיר במסיבה• זה היה מז!ע־
 זע. למדתי אותו בעל־פה• בבוקר לקחו

 אותן לאושוויץ.
 ״רציתי ללכת איתן, ולא נתנו• אני
 לא שכחתי את השיר• חרטתי אותו על
 לוח ליבי, שיננתי אותו יום יום, עד
 לשיחרור• אמרתי לעצמי, שאם אשאר
 בחיים, אספר לכולם עליו. אספר על

 נעלי המתים״. מספרת נחמה פרנקל.

 ״שיממון מרחב / סביב מוקף /
 קורי עכביש של תיל / שם נערמות

 הנעליים. /

 נעלי תינוקות / נעליים גבוהות /
 של נערים ונערות / הערימות

 ס׳איז פאריבער א יאר פונעם דערשיינען פון
ר טרעפן  נומער 13 ״לובלינער שטימע״ — און מי
 זיך ווידער אויף די 48 זייטן פון אודזער אויסגאבע,
 נומי 14, מיט אן אפקלייב פון דערציילונגען,
 זכרונות, בילדער און באריכטן פון דער
ר חורבן און ן; אי ידישער לובלי  אמאליקער י
 באפרייונג־, באריכטן פון אונדזערע לאנדסלייט
ר די א ל און אין די תפוצות, וואס זעצן פ א ר ש  אין י
 טעטיקייט אויפן געביט פון פארייביקונג, קעגנזיי־
 טיקע חילף, געזעלשאפטלעבע און קולטורעלע
נת ישראל. די ר מדי א  אקטיוויטעטן און שטיצע פ
 רייען ווערן טאקע שיטערער און א באדייטנדיקע
, ת מ א  צאל טוערס זענען אוועק אויפן עולם ה
 אבער די וואס זענען געבליבן און דער אנדענק פון
 דער אלטער היים איז זיי טייער — זענען גרייט

 ווייטער אנצוגיין מיט דער הייליקער ארבעט.

יאר איז צו אונדז צוגעשטאנען הרב מרדכי ־ י י  הי
ן דער חיים — ענגלענדער פון לובלין) פו ) י  מלאכ
 מיט דער געבענטשטער איניציאטיוו צו פארייביקן
ד א  די יידישע לובלין מיט אויפשטעלן אין לאנ
וארטאל א. נ. ״נחלת לובלין״. אונדזער קו ־ ן י  װו

 קאמיטעט האט באשלאסן צו שטיצן דעם פלאן.
 דער דערפאלג איז *אפהענגיק פון דער מאס
ירקלע־ ו צירונג און פארו  אינטערעס, אידענטיפיז
ד אונדזעדע לאנדסלייט צ  כונג פון דעם געדאנק מ

 אין דער דיאספארא און אין ישראל.

 באזאמען מיטן
־ ר  דערמאנטן פ
ר  איעקט, ווילן מי
 אויך רעאליזירן
 אייניקע פלענער,
 וועגן וועלכע מיד
בן  האבן געשרי
־ ו ו י ר ם ב ע נ י  א
רקולאר (צוז־  צי
ה נ  אמען מיט ש
ווינטשן) צו  טובה־
 150 לובלינער יידן
 אין די תפוחות.
ר ווילן האפן,  מי
 אז דער אפרוף
־ ס נ י ג  וועט זיין א
 טיקער, באגלייט
־ ת ו ש מ ט מ י  מ
 דיקער הילף צו
 פארייביקן דעם
 ״טאטנס היים״
- ר ש נת י  אין מדי

 אל.
 ד.ש.

+ * 

rv 

 בוערות / בעיניים שחורות. /

 יוקדות נעליים מכל סוג/ מעור
 רך וענוג / גבוהות עקב, צרות

 גיזרה / מגף של חכב, מקושטי
 פרווה / חחשות בשפה טמירה. /

 גשם דולף, כדמעות מטפטף /
 עליהם בלאט / או חמה במרום /
 יוקדת חום / באש להט. / והנה

 הידיים, רוטטות ומחטטות. /
 הנה הידיים רועדות וגוברות /

 למיין, למיץ הערימות. /

 הר ענק מתרומם / ללא גבול
 מתעצם / וצומח ותופח / מתגבה,

 מתנפח / שערי שחקים נוגח /

 כמהלומה / כמחאה עצומה /
 מעל ומעבר / תפרוץ זעקת שבר:/

 בשל מה. בשל מה / בשל מה י /

 (השיר נכתב פולנית ותורגם לעברית
 בידי רחל דוחן, קיבוץ משואות־יצחק).

 ״מעריג״



 לאמיר אויפשטעלן ״קרית לובלין״ אין מדינת ישראל

 ווענדונג פון איניציאטיוו-קאמיטעט אויפ־
 צושטעלן א לובלינער וווין-קווארטאל אין

 דער יידישער מדינה.

 דער צענטראל-קאמיטעט פון דער לובלינער
 לאנדסמאנשאפט אין ישראל האט גינסטיק
 אויפגענומען די איניציאטיוו פון עטלעבע בני־עיר
 אויפצובויען אין צענטער פון לאנד, נאענט צו
 ירושלים, א וווין-קווארטאל וואס וועט טראגן
 רעם נאמען ״קרי ת לובלין״ — לזבד אונדזער עיר

 ואם בישראל, די יירישע לובלין.
 פון די ערשטע געשפרעבן מיט די פארשטייער
 פון דער סוכנות און רעגירונג איז צו זען, אז די
 בארופענע אינסטאנצן באציען זיף גינסטיק צו
 דעם פראיעקט און זענען גרייט צוצוטיילן באדן
 פאר רעם צוועק. דער באדינג צו געבן אנטשפרע־
 ביקן באדן, איז אפהענגיק פון דער צאל
 קאנדידאטן פון די תפוצות און פון ישראל, וואס

 ווילן זיך באזעצן אין קרית לובלין.
 מיר פלאנירן, אז קרית לובלין זאל אין דער
 ערשטער פאזע באוווינט ווערן פון א 200
 משפחות. יערער משפחה וועט האבן אן אייגן
 הייזל מיט א גארטן. דער גאנצער קווארטאל וועט
 אויך האבן אלע נייטיקע איינריבטונגען און
 באדינונגען, ווי: א האנדלס-צענטער, מעריצי־
 נישער פונקט, קולטור-אינסטיטוציעס, ספארט

 אאז״וו.
 מיר ווילן אנטקעגנקומען רעם ווילן פון א סך
 יידן פון לובלין(און פון אנדערע שטעט), זיי זאלן
 זיך אויסלעבן אין רואיקע, באקוועמע בארינגונג־
 ען, וואם דארפן זיי פארגיטיקן פאר די יארן פון

 ליידן און פיין.
 מיד גיבן זיך אפ א דיו-וחשבון, וויפל מי און
 אנ^זטרענג — פינאנסיעלע, מאראלישע, ארגאני־
 זאציאנעלע און געזעלשאפטלעבע — עם פאדע־

 רט זיך, בדי רעאליזירן אזא פראיעקט. דאך זענען
 מיר גרייט צו נעמען אויף זיך רעם עו9 און די
 אחריות, בדי וואס שנעלער דערגרייבן רעם ציל,
 אבער דאס אלץ, חשובע לאנדסלייט, איז

פון אייך.  אפהענגיקז
: דופן ספעציעלע פארזאמלונגען  מיר לייגן פאר
 פון לובלינער יידן און אומגעגנט, אויף וועלבע
 מ׳זאל אויסוויילן די געהעריקע מענטשן אין די
 איניציאטיוו-קאמיטעטן אויף די ערטער, וואס
 דארפן פירן די נייטיקע אויפקלערונג פאר דעם

 ענץ.
 יעדער קאנדידאט צו באזעצן זיך אין קרית
 לובלין דארף אונטערשרייבן א דעקלאראציע אז
 ער וועט עולה זיין קיין ישראל און איינצאלן 500
 דאלאר אן אדערויף. נאכן באקומען די געהעריקע
 צאל דעקלאראציעס, וועלן מיר פארשטארקן
 אונדזער טעטיקייט מיט דער האפענונג און גלויבן,
 אז קרית לובלין אין מדינת ישראל וועט ווערן א

 פאקט.
 מיר ווארטן אויף אייער אפרוף. זארגט
 דערפאר, אז די ווענדונג זאל ווערן אפגעדרוקט

 אין די ארטיקע צייטונגען.
 פארן איניציאטיוו-קאמיטעט:
 הרב מרדכי מלאכי, יחיאל
 גראנאטשטיין, ישראל אייז־
 ענבערג (לאס-אנזשעלעס),
 משה קארן׳ (טאשעמקא),
 עובדיה פעלד, יוסף ראכ־ י

׳ ן  מאןJ מתתיהו הארן או
 דוד שטאקפיש.

 אדרעס פאר בריוו און געלט:
-  הרב מרדכי מלאכי, תל־אביב, רח׳ הס ד

Rabbi M. MALACHI, Tel-Aviv, Hess Str. ד 
ISRAEL 

 די יערלעכע אזכרה נאך די קדושים פון לובליך
 אין 37סטן יארטאג פון ליקווידירן דאס געטא דורך די דייטשע רוצחים און זייערע העלפערס

 וועט פארקומען דאנערשטיק, דעם 22סכ1ן נאוועמבער 1979, (ו׳ כסלו תש״ם),
 א זייגער 7 אוונט, אין בית העמלין אין תל־אביב, רחוב ווייצמאן 30 (כיכר המדינה).

 דער זאל וועט זיין אפן פון 6 אוונט.

 אין פראגראם:

 דערעפענונג - דוד שטאקפיש * אנצינדן זעקס ליכט * "אל מלא רחמים״ און ״קדיש״ -
 חזן יעקס סאמעק * יזכור - אויסגעפירס דורך די שילערס פון 2וג1ן קלאס פון דער
 גימנאזיע א. נ. פון לעא בעק אין חיפה, וועלכע האנ1 אדאפטירט די יידישע קהילה אין
 לובלין * צום אנדענק פון די פארשטארבענע - מתתיהו הארן * ווי אזוי פארייביקן ר<*

 יידישע לובלין? - פארטראג פון הרב מרדכי מלאכי.

 די אזכרה ביים דענקמאל נאך די קדושים פון לובלין און מיידאנעק אין נחלת יצחק, וועט
 פארקומען אין טאג פון אומקום און גבורה - 13 אפריל 1980 (כ״ז ניסן תש׳׳ם).



 יום לוהט, אחד מימי הקיץ התל־אביביים.
 היום שבעה עשר בתמוז, יום בו גלינו מבית הבחירה, נגזרה
 הגזרה המרה, חשך בעדנו עולמנו, נשרפה התורה, האוייב שלף
 חרבו עלינו כדי לטבוח אנשים, נשים וטף, מחולנו נהפך לשבר

 ונהי.
 בחדר לובלין ברח׳ דיזנגוף בתל־אביב, שניים משארית
 הפליטה, דוד שטוקפיש ומתתיהו הורן פנו אלי ואמרו: הנה
 עבודתנו שהשקענו במקום זה למען לא תשכח עירנו לעולם,
 העיר לובלין, תמונות של רחובות, של בית הכנסת של
 המהרש״ל ועוד, הכל מתחת לזכוכית, בתאורת חשמל והכל בה

 ברור ומוחשי.
 שכחתי כי אני ברחוב דיזנגוף בתל-אביב. בדמיוני ראיתי את
 עצמי בעיר מולדתי, הנה הרחובות, הדרכים והשבילים שדרכם
 הלכתי ל״חדר״, לבית הספר, לבית המדרש, לישיבה, שם ביליתי
 ימי נעורי, שם גדלתי וחונכתי, עיני רואות את רחובותיה ואת
 בתיה של העיר, אנשי העמל היוצאים עם השחר מבתיהם לחפש
 טרף בשביל משפחותיהם הדלות. פי נפער לצעקה, אמא! אחי,
 אחיותי, חברי וידידי! נפשי חשקה לדבר עמהם וגל דמעות
 יורדות מעיני, מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם

 ולילה על חללי בת עמי, הוי!
 יהודי לובלין העמלים, הישרים והטובים נפלו על לא עוול
 בכפם כדומן על פני השדה, כעמיר אחרי הקוצר ואין מאסף,
 המחכים למות ואיננו השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר.

 (איוב).
 על >לה אני בוכיה, עיני עיני ירדו מים, רחוק ממני מנחם,
 בתיה, רחובותיה ואנשי לובלין היו ואינם. חורבן, תאניה ואניה.

 תמונות אחדות בלבד נשארו לזכר, עיר שלחכמים וסופרים,
 אנשי מעשה, גדולי תורה, צדקה וחסד, אנשי עמל — ואינם.
 שני האנשים האלה, מר דודי שטוקפיש ומר מתתיהו הורן
 שומרים על הנכם, כל תמונה כל ספר שנדפס בלובלין, מסודר
 בכוננית, על מדפים, בטיפול, בשמירה מעולה. עבודתם —

 עבודת קודש.
 הנני עומד ומסתכל בתמונות, כמו חלום יעוף. האמנם חלף
 הכל י ואין עוד? איך היה יכול כדבר זה לקרות תחת השמש?
 שיקום פושע מטורף ויביא לרציחת מליוני בני אדם, חפים
 מפשע והעולם התרבותי יעמוד לו מרחוק וישתוק? האם זו
 מציאות או חלום בלהות? בדמיוני הנני שואל את עצמי, האם
 לאמא נולדתי, ואחים ואחיות היו לי, או שכל זה אינו אלא
 חלום? גם אני הלכתי יחד עם קרובי וידידי לכבשן המוות? וזה
 שאני חי הוא חלום ? התעוררתי ממחשבותי ואמרתי לשני ידידי,

 אנשי לובלין — עם ישראל חי! לעולם יחיה! כל שונאינו לא
 יוכלו להשמידנו, כבר ביום חורבן ירושלים, אמר הנביא —
 עוד תפוצנה ערי מטוב ונחם השם את ציון, ניחם כל חורבותיה.

 אם כן, את אחי אנכי מבקש, אתם יוצאי לובלין, אחי
 ואחיותי, בואו ונבנה יחד מחדש את בתינו בנחלת לובלין, על
 אדמתנו, בארצנו! בשארית שנותינו נהיה שכנים טובים, כמו
 שהיינו בעירנו לובלין, נשב בצוותא; בגינות נחלת לובלין
 המחודשת, ונספר לילדינו על עירנו לובלין שהיתה ואיננה עוד,
 נספר להם על אבותינו, משפחותינו, שידעו בנינו ונכדנו את

 מוצאם ואנו לעת זקנתנו נחדש את נעורינו כמקדם.
 להנציח את עיר לובלין היהודית, שעל גבעותיה שוכנים גדולי
 הרוח של עם הנביאים. רבבות רבבות של בני עם הנצח נושאים
 בתוך לבם את תורתם של שוכני לובלין שהאירו באור בראשית
 את חשכת הגלות בפולין, ושמעו את קול אלקים מדבר מתוך
 האש, ממשרפות מאידאנק נשמע קול בני עקידה. הכסופים
 לגאולה באמונתם הטהורה שנצח ישראל לא ישקר ובחשכת

 הדממה שנותרה בגלות פולין, איש לא פוקד את קבריהם.
 ההרים סביב לעיר הנצח, העיר שנבחרה ע״י בורא העולם
 למקום הקודש והשכינה שמשם עולים תפילות בני ישראל אל על
 מני קדם היא אבן שואבת לכל בר לב לכל בר רגש באמונת אלקי
 ישראל. על ההרים אלו נעפיל ושם נקבע משכנות שארית
 הפליטה. ושם נקבע מקום שוכני עפר קדושי עליון אבות
 האומה, נוציא אותם מהגלות האפילה, מאדמת טמא שעליה
 מסתובבים חיות טרף אנשי פשע, נביא את צדיקי עולם
 שבזכותם קיים עם ישראל, לאדמת ההרים שסובבים את בירת
 הנצח כעיר שחוברה לה יחדיו — ירושלים של מטה מול

 ירושלים של מעלה.
 נתקדש בקדושת גאוני עולם במנוחתם כבוד, תחת שמי ארצנו

 אשר אליהם תהיינה נשואות עיני עם ישראל.
 אחינו הלובלינאים! האשמדאי הנאצי בחר בארץ פולין
 האנטישימית לגיא ההריגה לעם ישראל שישב על אדמתה, היום

 היא מלאה עצמות אחינו היהודים.
 שמעו נא את דברי הנביא יחזקאל שאמר: ״והוצאתים מן
 העמים וקבצתים מן הארצות והביאותים אל אדמתם ולא
 אשמיע אליך עוד כלמת הגויים וחרפת עמים לא תשאי עוד.

 וקבצתי אתכם על אדמתכם.״
 נושיט יד אחים איש לרעהו, בכוחות משותפים נבנה בתינו
 המחודשים ויקויים בנו הנבואה: כה אמר ה׳ אני פותח את
 קברותיהם והעליתי אתכם מקברותיכם והעליתי אתכם על
 אדמת ישראל. אכן כי כן, נביא את העצמות היבשות לארצנו.

ץ תל־אביב, 21.11.78. פון רעכטס: משה וואסאנג, מאדעק ארטמאן, אינזש׳ אברהם לאסקאווסקי, משה  פדעזידיום פון יזכור־אוונט א

 קארן, דוד שטאקפיש (רעדט), מתתיהו האדן, משה זאלזנמאן, צפורה דעסקאלא־וויסעלפיש, אפרים איינשטיין, מאקס הערץ-לענקעװיטש

 . ז״ל, סוכער פאכטשאש, ד״ר אלחנן הארוויץ, לאה קורים, לייבל מאנדעלבוים, שלמה שטאקפיש.

 חזרה הביתה / הרב מרדכי מלאכי / תל-אביב



ט / יצחק באשעװים־זינגער דאס קהל־הויז אין לובלין אין 17טז ר ע ד נ ו ה ר א  י
 פראנמעכט פונעט כוך ״דעך <#עכט״ פון

 נאכעל־פרייז טרעגער יצחק גאשעוויפ־זינגעד

 דאס קהל־הויז אין לובלין איז געפאקט. וו*
 ס׳האט זיך איצט נישט פארזאמלט דער ועד ארבע ארצות, נאד
 בלויז דער ועד פון מדינת פוילן, זיינען אלע שטובן געווען
 פול. סיד,אט דא געשוויבלט און געגריבלט מיט עגונות וואע
 זוכן א היתר חתונה צו האבן; מיט געשמדטע ווי״יבער מאס
 זי_ינען אנטלאפן פון זייערע באצוועגערס, די קאזאקן אדער
 די טאטערן, און זיך אומגעקערט צו ילדישקייט; מיט אלמנות
 וואס דארפן נעמען חליצה, נאר די שוואגערס זי״ינען נישט
 וויליק אדער פארלאנגען א צו־הויכע באלוינונג, ווי אויר
 מיט מאנסלי_יט וואס זוכן א הותר ממאה רבנים, א הסכמה
 אויף א חיבור, א שידוך פאר א טאכטער, עדות פון א צוואה,
 א שותף צו א פאכט, אדער וואם ס׳פאלט עמעצן אי-ין. דאע
 לובלינער קהל־הויז איז א צונויפטרעף םי.י פאר ילדישקייט,
 סיי פאר האנדל. סוחרים האבן געבראכט אהער פרווולעך
 סחורה, אלערליי מוסטערן. גאלדשמידן ואון יוווילערן האבן
 געוויזן אויסארבעטונגען אין גאלד און אין איידלשטיינער,
 מחברים האבן דא געקלימ פרענומעראנטן, זיר באגעגענט מיכן
 דרוקערס און פאפיר־סוחרים. וווכערער האבן דא זיר צוזא־
 מענגעטראפן מיט יענע וואס לי_יען אויף מסחרים אדער אויף
 צו בויען הײזער. הױף־ילדן האבן געבראכט אהער ארטיקלען
 וואס די פריצים האבן געוואלט פארקויפן אדער פארזעצן. איין
 הױף־ילד האט געוויזן אן עלפאנטביינערן הענטל אויסגעזעצט
 מיט רובינען, און אן אנדערער — א זילבערנעם פיסטויל
 געפאסט אין פערלמוטער און באזעצט מיט בריליאנטן; איינעד
 האט זיך ארומגעטראגן מיט א גילדערנעם קאם און גילדערנע
 הארנאדלען פון א פאר^רעמטער פריצה, און א צווייטער האט
 געזוכט א קונה אויף א וואלד מיט דיקע דעמבעס, נישט ווייס

 דעד נאבעל־פדייז טרעגעד יצחק באשעוויס־זינגער(דעד צווייטער
 לינקס) מיט זיץ פדוי (די ערשטע רעכטם) האבן זיף געטראפן מיט
 א צייט צוריק מיט אונדזעדע בני־עיר באלטשע און ישראל

 אייזענבערג אין מיאמי.

 פון טייך בוג, פון וואנען מ׳קאן די פליטעס טרי_יבן צו דער
 ווי_יסל און פון דארט קיין דאנציג. די שחיטות און גזירות
 האבן נישט געקאנט ארויסרײסן דעם מסחר פון ילדישע הענט.
 ילדן האבן געהאנדלט אפילו מיט באצירונגען פאר קירכן און
 יויזלען, ווי ווויל דאס איז פארבאטן.. ילדישע אימפארטערן
 האבן באצויגן פון פרי.יסן, בעמען, עסטרי״יך, איטאליע —
 זיידנם, סאמעט, געווער, צירונג, ווי.ין, קאווע, געווירצן און
 ארויסגעפירט זאלץ, אייל, פלאקס, פעל, פוטער, אייער, קארן,
 ווייץ, גערשטן, האניק. נישט דער פריץ און נישט דער פויער
 האבן געוווסט פון געשעפט. די פוילישע צעכן האבן געהאט
 אלערליי פריווילעגיעס, אבער זיי האבן נישט געקאנט קאנ־
 קורירן מיט די ילדישע בעל־מלאכהס וואס האבן אלץ אויסגע־
 ארבעט וועלוועלער און אפט אויר בעסער. ילדישע האנטווער־
 קער זיינען געזעסן אין אלע פריצישע ד,ויפן. דער קעניג האט
 געהאט פארבאטן ילדן צו האלטן אפטייקן, אבער דאס פאלק
 האט נישט געהאט קיין צוטרוי צו נישט־ילדישע אפטייקן.
 מ׳האט אראפגעבראכט ילדישע דאקטוירים אפילו פון אויסלאנד.
 די גלחים, און באזונדערס די יעזואיטן, האבן געפרעדיקט
 קעגן די ילדן פון די אמבאנעס, ארויסגעלאזט קעגן זיי פאש־
 קווילן, געלאפן פועלן אין סיים און בי_י די וואיעוואדעס מ׳זאל
 צונעמען בי_י די ילדן די רעכט, אבער ווען איינער פון די
 כומרים איז געווארן פארשלאפט, האט ער געשיקט נאך א

 ילדישן רופא...

 יעקב האט געהאט בדעה אין לובלין צו פרעגן אן עצה
 בי_ים דארטיקן רב אדער בין איינעם פון די רבנים וואס זיינען
 געקומען צום ועד, אבער ער האט זיר דארט צעזוימט ביז
 איבער שבת און בלל קיינעם נישט געפרעגט. וואס מער יעקב
 האט אריינגעטראכט, אלץ קלארער איז אים געווארן אז קיינער
 קאן אים גישט ראטן. ער האט אליין אויד גי׳גקאנט דעם דין.
 ווער קאן פסקענען צי א חלום איז פאלש אדער וואר ? און
 ווער קאן מעסטן וואס ס׳איז א גרעסערע עבירה — מגייר צו
 ויין א גויע וואס׳ טוט עם אויס ליבשאפט צו א ילד, אדער צו
 לאזן דורות מאס קומען פון ילדישן אפשטאם, בלי״יבן שטעקן
 צווישן געצנדינער ? יעקב האט געדעגקט די. ווערטער: מתוך
 שלא לשמה בא לשמה. מ׳חויבט אמאל אן טאן א גוטע זאך
 אויס אייגנוצן און שפעטער קומט די כוונה. ווארפט מען דען
 נישט צוקערלעך, ראזשינקעס און מאנדלען. דעם קינד וואם
 הויבט אן גיין אין חדר׳ אים ליב צו מאכן דעם אלף־בית ד
 איז דען נישט א גר אוT געגליכן צו א ניײגעבוירן קינד ל
 און קאן מען ורסן צי אלע גרים מאס האבן זיך מגייר געווען
 כיז איצט, האבן עס געטאן אן א פניה ? איז דען אפילו דער
.. יעקב האט געהאט ביי זיך אפגע־  צדיק ריין פון א פניה.
 פאסט צו נעמען די עברק אויף זיך. ער וועט לערנען וואנדאן
 ילדישקייט. איצט אז דאם פוילישע מלכות האט דערלויבט
 געשמדטע ילדישע טעכטעד זיך אומצוקערן צו דער אמונה,
 וועט ער, יעקב, קאנען זאגן אז וואנדא איז איינע פון זיי.
 מ׳וועט גארנישט פרעגן און פארשן. ער דארף איר בלויז
 אפשערן די האר און איר אנטאן א קאפקע. ער מעט זי
 אויסלערנען אלע דינים. זי וועט ווערן נעבן אים א כשרע
g m ...ילדישע טאכטער 



 מ׳האט געוווסט אין לובלין פון יעקבן, דעם ױזעפאורער
 ראש •ישיבה וואס איז אפגעזעסן פינף יאך אין געפאנגעשאפט,
 אבער יעקב האט געמערקט אז ס׳איז פאראן א מחיצה צווישן
 אים און די אנדערע. די לומדים האבן גערעדט צו אים ווי צו
 איינעם וואס האט פארגעסן דאס לערנען, אדעד ווי צו א
 האלבן עמ־הארץ. ווען זיי האבן דערמאנט א לשון־קןדש ווארט,
 אדער א מאמר פון דער גמרא, האט מען עם אים אויסגעטײטשט
 אויף ילדישטײטש. זײ האבן פאר אים זיר געסודעט איינער
 מיט דעם אנדערן און געשמייבלט מיט דעם געשליפענעמ

 שמייכל פון שטאטלי״יט וואס האבן צו טאן מיט א ישובניקי
 די קהל־לי״יט האבן אים אויסגעפרעגט ווי אזוי ער האט זיו
 אויפגעפירט אין דער קענכטשאפט, צי ער האט געקאנט היטן
 שבח, כשרות און זיי׳ האבן זיך געווונדערט, פארוואס ער איז
 1ישט אנטלאפן אליין, נאד געווארט ביז מיוועט אים אויסלייזן.
 יעקבן האט זיך אויסגעדוכט, אז זיי ווייסן וועגן אים א דבר
 מגונה (א שענדלעכע זאך) וואם מ׳וויל אים נישט זאגן אין
 די אויגן אריין. קאן דאס זיין, אז זיי האבן געהערט פון
 זי״יגע עסקים מיט וואנדאן ? ס׳איז אים ערשט איצט אויפגע־
 פאלן, אז זאגאיעק האט געקאנט ריידן דערפון צו די דרי!

. . יל.  ילדן. אויב אזוי, גיינז דער סוד אוודאי פון מויל צו מו

 וואס לענגער יעקב האט פארבראכט מיט די לובלינער
 לגיט, אלץ קענטיקער אין געווארן די אנדערשדיקייט. ער,
 יעקב, אין הויך, זיי זי״ינען כמעט אלע קליינוווקסיק; ער איז
 בלאנד, בלוי־אויגיק, אבער סירוב האבן געהאט שווארצע
 בערד, שווארצע אויגן. זיי האבן געשאטן מיט לומדישע ווער־
 טלעך, געשמעקט טאבאק, גערויכערט ליולקע־ציבון, געוואוסט
 די נעמען פון אלע רי״יכע הויף־ילדן, ווער ס׳איז זיך משדך
 מיט וועמען, ווער ס׳האט פארכאפט די אדער יענע ארענדע,
 ווער ס׳איז א חשוב בי_י דעם אדער יענעם שררה. ער, יעקב,
 אין געבליבן אין אלץ א דרויסנדיקער. כ׳בין געווארן א פויער,
 האט יעקב זיך אליין פארגעהאלטן. ער האט זיך אבער
 ז־ערמאנט, אז ס׳איז נישט געווען אנדערש פאר די שחיטות.
 יעדעס מאל וואס ס׳איז אים אויסגעקומען צו פארברענגען
 צווישן, רבנים, נגידים, פרנסים, זײנען זײ געווען איין צד און
 ער, יעקב, אן אנדער צד. מ׳האט געקוקט אויף אים מיט ני״יגיר,
 מיט חשד! מ׳איז זיך באגאנגען מיט אים ווי מיט א זי״יטיקן,
. אבער ווי איז דאם געמאלט ? ער< יעקב, . . ר  שיער נישט א ג
 האט דאך געשטאמט פון הויכן יחוס. זי_ינע עלטער־עלטער־

 זיידעס האבן דאך געפסקנט שאלות אין מדינת פוילן..*

 ווי ווויל ילדן זיינען ערשט נאר געהאט דורכגעגאגגען
 הריגות וואס מ׳האט נישט געהערט אזוינע זיגט דעם חורבן
 בית־המקדש, האבן די לעבנגעבליבענע זיר אויפגעפירט ווי
 זיי וואלטן פארגעסן דעם גזר־דין. מ׳האט געקרעכצט, געזיפצט,
 אבער עפעס אן הארץ. די רבנים און פרנסים האבן־ געהאט
 צווישן זיך אלערליי רייסענישן. יעדער האט פארלאנגט פאר
 זיד א טובת־הנאה: געלט, כבוד, א צד אין שיסל. מיהאט
 וועגן די עגונות און צוריקגעקומענע ווי״יבער געפלאכטן פשט־•
 לעל וואס האבן ווייניק צו טאן מיט דעם דין. מ׳האט געלאזט
 ארעמעלי״יט ווארטן וואכן און חדשים אויף א פסק, וואט
 מ׳האט געקאנט ארויסגעבן אין טעג. דער ועד האט געהאט
ד אי.ינצומאנען ביי יידן די קרוין־שטייערן,  גענומען אויף ז
 אחוץ די שטי״יערן מאם דער ועד האט געגומען פאר זיר,
 און מ׳האט געהערט פון אלע זי״יטן אז מ׳באגייט אומרעכט.

 פון מאל צו מאל האט עמעץ גענומען זיר קלאגן אויף די
 תקיפים, געווארנט מיט פעטש, מסירה, עיכוב־הקריאה. דע־
 מאלט האט מען דעם שרייער אויך ארי״ינגענומען אין קלי״יזל,
 אים צוגעווארפן א לעקעכל, און ער האט באלד אנגעהויבן
 לויבן די יעניקע וואם ער האט פריער געזידלט. יעקב האט
 געהערט, אז משולחים פארכאפן קהליש געלט, אדער נעמען
 אראפ פאר זיד א צו־הויכן פראצענט. אין דעם גאגצן געיא־
 מער האבן א סך רבנים און קהל־לי.יט געהאט דיקע בי.יכער,
 געפאלדעטע נאקנס, זיד געצירט אין זי״יד, סאמעט, סויבל. זיי
 האבן געפרייכט פון פעטקייט. די אויגן האבן געשײנט פון
 וווילטאג. גערעדט האט מען צווישן זיך האלבע ווערטער,
 מיט רמזים און אנצוהערענישן, מיט ווינקענישן און ארי_יג־
 רוימענישן אין אויער. אינדרויסן פארן קהל־הויז האבן זיף
 געדרייט ביטערע פארשוינען וואס האבן אפן אנגערופן די
 קהלישע פירער — גנבים, ראבירער, געווארנט, ווי נביאיה,
 אויף נייע פלאגן, פרישע אנשיקענישן — א שטראף פאר די

. .  זינד.

 יא, ס׳איז געווען קלאר יעקבן, אז די נעמערס טויגן
 נישט, אבער אויף יעדן נעמער זי.ינען דאך דא א סך געבערס.
 דאנקען גאט, נישט אלע ילדן זי״ינען קהל־לי״יט. אין די בתי־
 מדרשים האט מען געדאוונט, געלערנט, געזאגט תהילים. יידן
 מיט צייכנס פון קלעפ װאס זײ האבן באקומען פון די הײדא-
 מאקעס, ווי אויר אלערליי קריפלען — בלינדע, מיט אפגעש־
 ניטענע אויערן, אויסגעשלאגענע ציין, זי״יגען געקומען זאגן
 קדושה, ארי״ינכאפן א ברכו, לערנען א פרק משגיות, הערן א
 דרשה פון א מגיד. נאכן דאווענען האט א האלבער עולם
 געזאגט קדיש. ס׳האט געשוויבלט און געגריבלט מיט אבלים
 און מיט יארצייטן. אין די ענגע געסלעד האט יעקב צוגעזען
 די ילדישע נויט. מ׳האט דא געוווינט אין פינצטערע לעכער,
 בעל־מלאכהס האבן געארבעט אין קעמערלעך, ענלעך צו
 בודעס פון הינט. פון די רינשטאקן איז אויפגעגאנגען א
 געשטאנק. אפגעריסענע ווי.יבער, אפט אין די הויכע חדשים,
 האבן געקליבן מיסט און שפענדלעך צום קאכן. קינדער זי.ינען
 ארומגעגאנגען בארוויס, האלב נאקעט״מיט פארכעס אויף די
 קעפלעך, מיט קרעץ אויף די פנימלעך. א סך האבן געהאט
 קרומע פיסלעך, קאליע אויגן, אויפגעבלאזענע בייללעך, ווא־
 סער־קעפ. סיזײנען, ווייזט־אויס, ארומגעגאנגען שלאפקייטן,
 ווניל מ׳האט געהאלטן אין איין טראגן טויטע. נאד יעדער
 מיטה זײנען נאכגעגאנגען װי״יבער מיט א געיאמער. א שמש
 האט געקלונגען מיט א פושקע, גערופן צדקה תציל ממוות.
 נאד די שחיטות זי״ינען געהאט געבליבן א סך משוגעים. זיי
 זיגינען ארומגעלאפן איבער די גאסן\עדער מיט זנינע ווילד־

 קייטן און האוואיעס.

 א פארשעמונג האט יעקבן אנגענומען!־ויען ער האט זיד
 דערמאנט אן זיינע תאוות. פאר זי״ינען אויגן זױנען מענטשן
 אויסגעגאנגען פון נויט. מיט א גראשן האט מען דא געקאנט
 דאטעווען א לעבן. ער האט יעדער מאל צעביטן א מטבע אוין>
 קליינגעלט און געטיילט די באדערפטיקע, אבער וואס האבן
 זיר די קליינע גאבן אנגעזען ? כאפטעס בעטלערס האבן אים
 נאכגעיאגט, אים געריסן בי_י די פאלעס. וועד ס׳האט יגעבענ־
 טשט, ווער ס׳האט געשאלטן. מ׳האט אויף אים געסיקעט,
 געשפיגן, געווארפן אויף אים לי״יז. ער איז קוים אנטלאפן
 פון די •נאכיאגער. יא, אבער ווו איז גאטי ווי קאן עיי
 צוקוקן אזא נויט און שווי״יגן? סיידן ס׳איז, חס וחלילה,

 נישעא קיין גאט.»



 גאסן און מענטשו איו אמאליקן
 יידישן לובלין

ם / נױ• יאר<; ואסערשטרו  זעליג ו

 דאם יידישע לעבן, דער רוב פון דער יידישער באפעלקע-־
 רונג, איז געווען קאנצענטרירט ווי אויף איין ארט. עם
 הויבט זיר אן אויף דער שעראקע (ײדן־גאם), ביז דער
 יאטקע־גאס (יאטעטשנע), ווו הארט ביים בארג פון שלאס
 שטייט די גרויסע, בארימטע מהרש״ל־שיל. טיפער אין דער
 יאטקע־גאס, הינטער דער מהרש״ל־שיל, געפינט זיר די
 גרויסע תלמוד־תורה. און אנטקעגן — די באד, ווו יידן
 גייען זיר טובל זיין. ווייטער אין דער זעלבער גאם, איז
 פאראן אן אפטיילונג פון דער הלמוד־תורה פאר יינגערע
 קינדער. פון יאטקע גאם פירט דער וועג ארונטער, אונטערן
 שלאם און ארום דעם שלאסבארג — צו דער גאס וואס רופט
 זיר שניידער־גאם (קראוויעצקא). דארט איז טאקע פאראן

 דאס שניידערישע בית־המדרש.

 ווייטער איז קראסוצקיס םיגארעטן־פאבריק. נאר א
 שטיקל וועג אין די באסקיבוינע גאס מיט די אלטע, איינגע־
 בויגענע הייזקעס, ווו מען זעט ארויס דאס גאנצע ביסל
 ארעמקייט פון די יידישע אייגוווינערס. און ווייטער — דער
 יידישער קלויסטער. נאד דעס הניבט זיר אן ״אויף דער בריק״.
 פון איין זייט — די געניקלער. און פון דער אנדערער זייט
 פון דער יידישער בראם, זענען געווען פון בידנע געוועלבלעד,
 ווו די ארעמע באפעלקערונג האט געקענט קויפן אן אלטן,
 געטראגענעם אנצוג, אדער א וויגטער־פאלטא. עס זענען אויר
 געווען געוועלבלער פון אלטע, גענוצטע שיר פאר דערווא־

 קסענע און פאר קינדער.

 אויף דער בריק איז תמיד געווען א שטארקע־באווע־
 גונג פון פארשידעגע זייטן. ארוגטער, רעכטם, האט זיר
 געצ^יגן די ײדן־גאס (שעראקא), און אין דער לינקער זייט,
 צווישן די גאסט־הניזער (די קאוואלסקע) — א יידישער
 האנדלס־צענטער. צווישן די ביידע גאסן, אין א שמאל געסל,
 איז געשטאנען די אפטייק. פאקטיש איז זי געווען א פיילישע,
 אבער צוליב איר ״געאגראפישער״ לאגע, האט מען זי גערופן

 ״די יידישע אפטייק״.

 לאנגע יארן האבן זיר יידן ניט שטארק אינטערעסירט
 מיט דער פוילישער שפראר, ווייל די פוילישע באפעלקערונג
 האט געלעבט אין אנדערע געגנטן פון שטאט. יידן האבן זיר
 מיט זיי ניט געהברט. דאס זעלבע איז געווען מיט דער
 קריסטלעכער באפעלקערונג, אויסער די וואס האבן געוווינט
 צווישן יידן, באדינט יידישע הייזער, גערייניקט די גאסן און
 אויסגעפירט נאד אנדערע ארבעטן. האבן זיי מיט זייערע
 פאמיליעס און קינדער זיך אויסגעלערנט ניט קיץ שלעכטן

 יידיש.

 ביים סוף פון דער ײדךגאס האט זיר אנגעהויבן די ראשע־
 גאס (רוסקא), וואס האט געפירט צו דער לעווערטאווער גאס
 (לובארטאווסקא) — די לענגסטע גאס פון דער יידישער
 געגנט, די גרעסטע האנדלס־גאס פון דער יידישער באפעלקע*

 רונג, וואס האט זיר כסדר פארגרעסערט. און וואס גרעסער
 די יידישע באפעלקערונג, אלץ ענגער און דושנער איז
 געווארן אין די וווינונגען, הייזער, גאסן און געסלער. דער
 ברוק און טראטוארן פון די יידישע גאסן — צעהאקט און
 צעבראכן, און אין די נעכט — שװאר באלויכטן. שטייערן
 פון די יידן האט די שטאט־פארוואלטונג (מאגיסטראט)

 גענומען אן רחמנות, אבער עצירט און באלויכטן האט מען
 נאד דעם טייל שטאט, ווו עס האט געווולנט די פוילישע

 באפעלקערונג.

 קיץ שטארק אינדוסטריעלע שטאט איז לובלין ניט
 געווען. אויף דער לעווערטאווער גאס — העס' פאבריק פון
 וואגן, ווו עס האבן געארבעט עטלעכע הונדערט פוילישע
 ארבעטער, נאר יידישע ארבעטער האט מען דארט ניט
 צוגעלאזט. אין די פוילישע געגנטן זענען געווען עטלעכע

 מעטאל־פאבריקן.
 אבער אויר ״דן מוזן לעבן. האט מען זיר גענומען צו,
 שנײדערײ שוסטערײ בעקערײ סטאליעריי, בלעכעריי,
 שלאסעריי, פריזירעריי און אנדערע פאכן. א טייל האט זיך
 פארנומען מיט האנדל. אזוי האט איינער געלעבט פון צווייטן,
 נאד דאס לעבן איז געווען א שווערס, א ביטערם, פול מי®

 פארצווייפלונג, אן א האפענעג, אן א ציל...
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 דער צווייטער בארג, וואס האט זיר געפונען ניט ווייט
 פון דעם שלאס־בארג, איז געווען דער אייטער בית־החיים
 (הייליק ארט), וואס שטייט שוין אריבער זעקס הונדערט יאר.
 אין יענער צייט האבן די רייכע, פוילישע ערד־באזיצערם ניט
 געוואלט פארקויפן צו יידן באדן אויף א צווייטן בית־עולם.
 האט מען דאס אלטע בית־הקברות דריי מאל פארשאטן מיט
 ערד, איינם אויפן צווייטן — און דריי מאל געלייגט דארט די
 פארשטארבענע יידן. פון דעם איז דער בית־החיים פארוואנדלט
 געווארן אין א הויכן בארג. האבן יידן געזאגט מיט זיכערקייט,
 אז דער בארג וועט וואקסן ביז די הימלען, וועט שפעטער
 קומען די גרויסע אויפרעכטונג, ווייל פון דעם בארג וועט

ישראל הגיע לחצר סטאשיצה 10, בלובלץ.  רוכב־אופניים מארץ־

ץ לובלץ.  א ראוועריסט פון א״י אויף סטאשיצא גאם 10, א



 אראפנידערן משיח מיטן גרויסן שופר — און יידן וועלן טאקע

 געהאלפן ווערן...
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 דער טאג קומט אדיין מיט לאנגזאמע טריט, וויי ער וואלט
 נ־שט וועלן אויפוועקן און איבערייסן גוטע חלומות. א טייל
 יידן שלאפט נאד פון דעם שוועד דורכגעלעבטן נעכטן, נאד
 מיט בטחון אין א בעסערן מארגן. די הייזער פון יידישן
 קווארטאל שטייען ווי זקנים און דרימלען. פון ווייטנם, ביי
 אן אפענעם פענצטער, הערט מען פון א ייד דעס ניגיז סין
 לערנען. דער ערשטער וואס באווייזט זיך אין גאם, איז חיי3ן
 דער וואסערטרעגער. אלץ שלאפט נאד, אבער ער סארזארגט
 שוין די שטובן מיט וואסער. דאם מאל קומט ער ארויס א

 פריילעכער, אפילו מיט געזאגג:

 — ״מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לו״ — אײ האט
 דער חזן דערלאנגט. איי, האט ער דערלאנגט א ״מי כמוך״ —

 רעדט ער צו זיך אליין, צו דער ליידיקער גאס.

 ר׳ בנימעלע היטלמאכער גייט ארוים אויף די געניקלעך,
 אנטקעגן דער יידישער בראם, עפענען דעם לאדן פון זייין
 פענצטער. מיט א שטארקן, יחסנישן גענעץ, וועקט ער אויף
 א האלבע גאס פון שלאף. ר׳ בנימעלע איז ניט געווען א
 גרויסער לערנער. א פאלקס־ייד, א היטלמאכער, אבער א
 גלויביקער און א• שטארק אפגעהיטענער צו זיין יידישן גאט.
 ער האט זיך טאקע געשטעלט פאר א ציל צו מאכן פאר א
 למדן זיין עלטסטן זון משהלע וואס האט געהאט א גוטן יאפ

 צום לערנען. האט דער טאטע געשעפט נחת פון זיין זון.

 ר׳ דוד נחמן דער בעל־עגלה, מיט זיין וואגן און צוויי
 פערד האט געפירט נאפט פון דעד באן אין אלע נאפט־
 געשעפטן פון שטאט. אן איינפאכער ייד געווען, א פאלקס־
 מענש, נאר א פאנאטישער צו זיין אמונה און צו זיין יידישן
 גאט. יעדן פארטאג, ווען אלץ איז נאך געווען איינגעהילט אין
 שלאף, האט ער געשפאנט זיינע צוויי פערד, בעת זיין ווייבל
 רחל׳ע האט אים געבראכט אן עמער מיט וואסער. ווען ער
 האט דערלאנגט די פערד צום טרינקען, האט ער געמאכט
 אזא' הויכן ״שהכל״, אז ר׳האט אויפגעוועקט א גאס מיט
 מענטשן — און זיין רחלע פלעגט הויך זאגן ״אמן״. ר׳ דוד
 נחמן איז ארויף אויפן וואגן, דערלאנגט א קנאק מיט דער
. ווען עד פארט . .  בייטש — און ״װיא״, געפארן זאל װערן
 פארביי די ײדן־גאס, הערט מען פון דערבייאיקן אפטייק־
 געסל שרייען פעטשי די באבעלע־בעקערן: ״הײסע באבעלעך,
 הייסע באבעלעך״! — מיט אזא יאמערלעכן געשריי ווי זי
 וואלט אין דעם אויסגעדריקט דעם ביטעדן געראנגל צו פאר*

 דינען אויפן שטיקל ברויט.

 ר׳ מאיר׳לע שלישער מיט זיינע בנים קלאפן שוין
 מיט די האמערס, צל ס׳איז דא ארבעט, צל נישט. א געקלאפעריי
 הערט מען שטענדיק, עם זאל דערמאנען די פארבייגייערס,
 אז דא רודערט זיך. היינט איז צופעליק דא וואס צו טאן,
 חערט מען אייך א זמר. ״אדון עולם, אשר מלך, בטרם כל
 יציר נברא״. אזוי זינגען זיי אויס די שווערע ארבעטס־טעג.

 ר׳ יאנקל קאסטן דער שוסטער און דעד שווארצער
 הערש דער מעל־טרעגער לויפן אין רבינ׳ס בית־המדרש
 דאווענען. זיי שטעלן זיך אפ, צו הערן דעם קאנצערט פון
 מאיר׳עלעס ווארשטאט. עס קומען אן יידן פון אלע זייטן,
 וואס איילן זיך צום דאווענען, דאך שטעלן זיי זיר אױך א־

 וועק הערן דאס געזאנג. און איינער פון די צוהערערם
 פרעגט אויפן הויכן קול: — האט איר נאך געזען אזא
 פאלק, ווי מיר יידן? אזוי קענען באזונגען דאס אייגענע,
 שזוערע לעבן, דערצו נאך מיט אזא הארציקן געזאנג ? ווען
 איר רופט איצט אהער אלע גרעסטע קאמפאזיטארן און מוזי־

..  קערס, וועלן זיי ניט זיין אלמשטאנד צו שאפן אזא מוזיק.

 עס הי״יבט אן ווערן פריילעכער און באוועגלעכער אויף
 די גאסן, הגם דער הימל איז היינט א ביסל פארכמארעט. א
 וואלקן לאזט ניט אדיין די זון אין שטאט. ד׳ שכנא פון די
 הערינג איז א ייד א למדן, א שטארק פרומער. ער קומט
 עפענען זיין קראם פון הערינג. תמיד א שטילער, נאר א
 בייזער. ער קוקט ניט צו קיינעם, ברוגז מיט אלעמען, בייז
 אויף זיך און אויף דער גאנצער וועלט. ער האט {אד קיץ
 שמייכל ניט געגעבן. אז א פדוי קומט קויפן א הערינג, זאגט
 ער איר: ״נעמט אייך אלייך׳. ער האט ליב צו זען, ווי די
 פדוי פארפעצט זיך אירע הענט אין דעם פאם. אז זי געפינט
 שוין א הערינג, זאגט עד: ״ניין, דעם הערינג לאזט ליגן,
 דאם איז פאר מיר. נעמט אייך א צווייטך, די פרוי באצאלט
 אים פארן הערינג, נאד ווען זי איז שוין אין דרויסן, זאגט
 זי צו אים: ״ם׳איז דען א ווונדער רואם די שכנא איז שטענדיק

 בייז, אז עד האט מער קינדער ווי פרנסה״.
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 אהרון שמאראק און בערל פעלד (מיטן צונאמען בערל
 קלאץ) איילן זיך צו עפענען מיט די לאנגע שליסלען זייערע

 שניט־געשעפטן. בערל פעלד זאגט צו אהרונ׳ען:

 — ווען דאם ביסל יידעלעך זאלן אונדז אפגעבן וואס
 מיר האבן זיי אנגעבארגט, וואלטן מיר רייך זעויוארן. — זאגט

 אים אהרון שמאראק:

 — זארג זיך ניט, בערל. עם גייט צו ױם־טוב און יידן
 וועלן אנהי_יבן ארבעטן, וועלן זיי אפגעבן אלע חובות, כדי

 קענען ווייטער בארגן. אזוי זעט אויס אונדזער יידיש לעבן.

 אט זעט מען ר׳ יאסלען, וואס קומט עפענען זיין סאדע*
 וואסער געוועלב. קוים וואם ער באוועגט זיר, גלייך ער מאלט
 אויף זיך געטראגן די שווערסטע מאסעי ווען א ייד פדעגט

 אים:

 — וואם גייט איר אזוי שוועד, ר׳ יאסל, איר טראגט
 דאך אויף זיר גארנישט ז

ד טראג. איך האב  זאגט ער: — איר זעט נישט ווי א
 א טאכטער אויסצוגעבן. איך האב פאר איר אלץ, נאר צוויי
 זאכן פעלן מיד: א נדן און א חתן. און מען דארף אויך
 באצאלן דירה געלד, א חוץ פרנסה פאר ווייב אין קינדער.
 מען דארף אויר אפגעבן א חוב. און אז מען טראגט אויף

. . . ן י  זיך אזא פעקל, איד ניט גרינג צו גי

 עם הי״יבט זיר אן א באוועגונג פון קינדער און יוגנט.
 זיי איילן אין די חדרים, תלמוד־תורה, פארשידענע שולן און
 לערן־אנשטאלטן. צװײ ײנגלעך גײען און רימען זיך איינער
 פארן אנדערן: ״דו ווייסט, איך לערן שוין גמרא״. און דעד
 צווייטער ענטפערט: ״איך לערן שוין תוספות. מיין מאמע
 האט מיד היינט געגעבן א צווייער, איך זאל ביי לאה פלאץ
 (אזוי איז געווען איר צונאמען) מיר קויפן א גתים פלעצל,

 מיט מאן און ציבעלעס...

 (דניצך — אין נאעכטשמן:ומער)



רא זצ״ל בעת דעד דערעפענונג ̂־קומעגט:1רעדע פון הרב שאפי  ־ד

 פון ישיבת חכמי לובלין
 (פון רער אויסגאבע ״די לעבנס־געשיכטע פץ דעם לובלינער רב הרב הגאץ רבי מאיר
 שאפירא- זצ״ל״, דערשינען אץ ניו־יארק. די אויסגאבע האט צוגעשיקט אונדזער בן־

 עיר מאטל גארטענקראוט).

!  ״ברוכים־הבאים בשם ה׳ בדכנוכם מבית ה׳

 אתם גדולי האומה, מאורי הגולה, צדיקי הדור, רבני־ישראל,

ר הנן אותנו אלקים ש  אתם בני תלמידי הישיבה, ילדים יקרים, א

 בזה; אתם, צירי הממשלה הרוממה המרכזית והעירונית, אתם

 שליחי הצבור, באי כוח קהילות ישראל; אתם, תופשי העם, נושאי

ם העתונות היהודית והעולמית; אתם, מורשי סניפנו וכל  ש

ר נאספתם ש  העוסקים בקיום מפעלנו, ואתם כל בית ישראל, א

 היום פה לתת כבוד לתודה — ברוכים אתם כולכם הבאים בשם ה׳

 ברכנוכם מבית הי!

ש שנים, קבלתי פניכם במגרש ריק  בדכנוכם מבית הי! אם לפני ש

 ועזוב בתתי לכם רק הבטחה, התלהבות דמי ומסירות נפשי —

 עתה הנני מברך אתכם מבית ה׳ נשא ורם, העומד כבד שלם על

 מקומו, מנוי לתלפיות.

 ואני בעניי הכינותי בית לה׳ צבאות! דברי נעים זמירות ישראל

 אלה הם הבטוי הכי נמרץ לכל תולדות הסבל והרפתקאות

ר לוו אותנו בדרכנו עד הלום! לא גל אחד עבר על ש  השונות, א

 מפעלנו הסביר בעודנו באבו להטרידו מן העולם. התחתים שונים

 פגענו בדרכנו, אבל דבתנו הקדושים שוכני לובלין העתיקה, הם

ר שמם עלי׳ נקרא: ש ר חגיגו על הישיבה הקדושה הזאת א ש  א

 הגאון ר׳ יעקב פאלאק, יוצר הפלפול והחרוד, מהרש״ש, מהרש״ל,

 מהרש׳׳א, מהדי״ם והבאים אחריהם גדולי הדורות החוזה הקדוש,

 ותלמידיו הקדושים, חסידי עליון, המאוד הנגלה שבתורה מזה

ל הקבלה והחסידות מזה, שני המאורות הגדולים  והאור הגנוז ש

 האלה הם התאחדו גם היום להגין ולסוכך עליך ישיבה קדושה.

 זאת ישיבה קדושה יח״ל! שאי סביב עיניך וראי: כלם נקבצו באו

 לך, כל בית ישראל בא לחון פניך ולשש אתך משוש, גם תלמידך

 — בניך, מרחוק יבאו שעריך המצוינים בהלכה, באו לקול קריאתך

 — לכן, בנים, שמעו לי, יראת ה׳ אלמדכם! מלאי אפוא חובך

 קדושת זאת, יה״ד שיקוים בך — ובל בניך למודי ה׳ ואז יהי׳ גם —

 רב שלום בוניך. ^

 דערהויבן איז פאר מיד דעד מאמענט, וואס איך באגריס די

 הויכגעשטעלטע העדן, פארשטייער פון דעד מלוכהשער און

 קאמונאלער מאכט; אין אייגענעם נאמען, ווי אויך אין נאמען פון

 די אלע וואס זענען באהילפיק געווען צו דער אנטשטייאונג פון

 דעד דאזיקער פרעכטיקער ישיבה, וועלכע וועט זיין דעד קוואל פון

 תלמודישער וויסנשאפט.

ץ דאזיקן פייעדלעכן  איך דערפיל מיין אנגענעמען חוב, כדי א

 מאמענט צו דאנקען הארציק דעד הויכעד דעגידונג פאר דעד

 פארשטענדעניש, פריינדלעכקייט און אונטערשטיצונג, מיט וועלכן

 עס האבן זיך באצויגן צו אונדזער אדבעט די מאסנגעבנדיקע

 פאקטארן.

 די פריינדשאפט וועלכע מיד האבן באגעגנט אין אונדזעד

 אנגעשטדענגטער ארבעט, וועקט אין אונדז דערינערונגען פון

 פארגאנגענע צייטן, לויבנסווערטיקע צייטן אין דעד פוילישער

 געשיכטע, ווי אויך אין דעד היסטאריע פון די יידן אין פוילן, איז

 ענג פאדבונדן מיט דער היגעד שטאט לובלין.

 דא, איז אין דעד צייט פון דעד הערשאפט פון זיגמונט סטאדי,

 גערופן געווארן צום ערשטן מאל, אין יאר בב5ו, דעד ערשטער

 גרויסער רבניט־צוזאמענפאר, וועלכער איז געווען דער אנהויב פון

 א מעכטיקער ארגאניזאציע פון די יידישע קהילות, רעפרעזענטירט

 דודך דעם ועד ארבע ארצות. די דאזיקע צוזאמענפארן זענען

 פארגעקומען פעריאדיש אין לובלין און האבן אנגעהאלטן דורך

 דער גאנצער צייט פון דער העדשאפט פון דעד פוילישער מאכט.

 דא, אין לובלין, איז א דאנק די פדיווילעגיעס פון קעניג זיגמונט

ץ  אוגוסט פון יאר ד56ו, אנטשטאנען די ערשטע ישיבה־גבוהה א

 פוילן.

 דעם 10טן מאי וד5ו האט דעד קעניג זיגמונד אוגוסט

 איבערגעגעבן אין די הענט פון דעמאלסדיקן הרב שלמה די זעלבע

 רעכט פאר דער ״ישיבה־גבוהה״, וואס עם האבן באזיצט די הויכע,

 וועלטלעכע אקאדעמיעס אין לאנד.

 די לובלינעד ישיבה איז אין קודצן געווארן דעד גדויסער

 רעליגיעזער זאמלפונקט, פונדאנען זענען זיך פונאנדערגעגאנגען

 ליכט־שטראלן פון רעליגיע און תלמודישער וויסנשאפט איבער

 דעד גאנצעד וועלט, ביז צו די אומגליקלעכע צייטן פון פוילנס

 צעפאלונג.

 מיטן מאמענט פון ווידערגעבורט און אויפלעבונג פון דעד

 פוילישער רעפובליק, גייען אונדזערע באמיאונגען אין דעד

 ריכטונג פון ווידעראויפלעבן די אמאליקע רעליגיעזע טראדיציעס.

 די טויערן פון דאזיקן פרעכטיקן בנין וועלן4זיץ עדות פונעם

 אומבויגזאמען ווילן פון די דעליגיעזע יידן אין פוילן, וועלכע ווילן

 דעדהאלטן דאס רעליגיעזע לעבן און די רעליגיעזע וויסנשאפט אין

 גייסט פון אונדזער בארימטער טראדיציע. דאס וועט אויך זיין א

 באווייז פון פאדשטענדעניש פאר אונדזערע שטרעבונגען, וועלכע

ץ תחית־המתים אויפגעשטאנענ־  מיד האבן געפינען ביים פאלק א

 ער, לויבטנדיקער פוילישער דעפובליק, צום כבוד פון וועלכער

 איך רוף אוים: זאל לעבן!

: וואס האט  און איצט — א וואדט צו די בדייטע יידישע מאסן

 מיך באווויגן צום געדאנק פון אזא ישיבה? ווו איז דעד גדונט, אויף

 וועלכן ס׳האבן זיך אנטוויקלט די ווארצלען פון דאזיקן גליקלעכן

 איינפאל?

 וועד ס׳האט זיך, נישט נאד מיט א פארשטענדיקונג־אויג, נאד

 אויך מיט א מיטפילנדיק הארץ צוגעקוקט צו דעד לאגע פון ישיבה־

 בחור אין אונדזער צייט, האט דעדזען, אז זי איז מוראדיק, כמעט

 נישט צו דערטראגן, ווען נישט דאס מסירת-נפש פון זיין זייט.

 אפילו דעד פת במלח פון דער משנה, איז א תענוג קעגן זיינע

 הונגער־ליידן און די טעג עסן, און דעד על הארץ תישן — א גן־עדן

ץ די קאלטע געוועלבער אלס נאכט־שומרים.  קעגן שלאפן א

 אבער די דאזיקע אוממענשטעלכע ליידן קאנען איבערגעטראגן

 ווערן, ווען זיי ווערן באגלייט דורך דעם געהעריקן כבוד, וואס

 פאסט פאר מארטירער. דא איז אבער דעד פאל נישט געווען.

 בתכלית־הביטול, דערנידעדיקט און באליידיקט איז געווארן דעד

 איינציקעד אמתדיקער העלד פון יידנטום.

 אויב ביז היינט האט מען ביי אונדז, ווען נישט, געזארגט פאר די

 מאטעריעלע נויטן פון ישיבה־בחור, האט מען לגמרי נישט

 פארשטאנען די צווייטע, די גרעסטע, די מאראלישע ליידן זיינע —

 און דאס איז געווען דעד חידוש, די רעוואלוציע, אזוי צו זאגן, פון

 געדאנק פון ישיבת חכמי לובלין.

 דאס איז געווען די ערשטע פאזע, דאס געבוירן ווערן פון

 געדאנק. ערשט איצט האט אנגעהויבן דער צווייטער סטאדיום,

 דעד סטאדיום פון רעאליזירונג. דער גרויסער נדבן ר׳ שמואל



 אייכענבוים גיט רעם דיזיקן פלאץ, אויף וועלבן מיד שטייען איצט.

 א מעכטיקער ענטוזיאזם האט אדומגענומען די גאנצע יידישע

 מחנה, דעדויף זאגן עדות די הונדערטעד גדולים און צדיקים און די

 30,000 יידן כ״י, וואט בלויז דעד דוף פון יח׳׳ל האט זיי פאדזאמלט

 צום גדונט־שטײךלײגונג. און ווען פוילן האט אליין נישט געקאנט

 טראגן די לאטט פון •ווייטעדן בוי, צוליבן שוועדן עקאנאמיש

 קדיזיט און גדאבטקים עגלה־צייטן, האב איך מיך געווענדעט קיץ

ץ דעד  אמעריקע, וואט האט אנגעשריבן א גאלדן קאפיטל א

 געשיכטע פון יה״ל. איך האב אבעד געוואלט, אז יח״ל זאל נישט

 זיץ קיץ קנץ פץ יחידי-טגולה. דאם גאנצע פאלק, די בדייטסטע

 יידישע מאמן, מוזן זיין באטייליקט אין דעד גדעטטעד מצווה —

 מיט דעד הילף פון די פושקעט קאן עם טאן יעדעד ייד, אפילו דעד

 אדעמטטעד. און אזוי האט דעד פאלקט־גדאשן משלים געווען דאט

 גרויטע וועדק.

 א געוואלדיקעד אויטדויעד און סבלנות האט געפאדעדט דעד

 צווייטעד טטאדיום, בדי עקשנותדיק אויטצוהאלטן און באזיגן די

 אלע מכשולים און שטיינעד, וואט זענען געווען אויפן וועג•, ביז

 ענדלעך דאט וועדק איז בעזה״י אויטגעפידט געוו^רן און דעד בנין

 פון יה״ל איז אויטגעפערטיקט און ער ק$ן בדייט עפענען זיינע

ץ דעד גאנצעד וועלט.  טויעדן פאר די הונדעדטעד תלמידים פ

 היינט, האלטנדיק ביי דעד הנובה, דעדלויב איך מיד צו מאבן די

 גדויטע ברכה, וואט אונדזערע חכמים האבן מתקן געווען: ברוך...

 שהחינו וקימנו, והגיענו לזמן הזה!

 געלויבט איז דעד בורא־עולם פארן דוח־ממדום, דעד געדאנק

! און פארן געבן כוח און אויטהאלט און ו נ  פון יח״ל שתחי

! און ! ! ו  אויטדויעד אויפן שווערן וועג פון דעאליזאציע, וקימנ

 פארן צובדענגען אונדז צום גליקלעבן היינטיקן טאג, ווען יח״ל

״ ! !  ווערט געעפענט — והגיענו לזמן הזה!

 ״דעם רביניס קינדער״

 (זכרונות פונעם באזוך פון קאזשעניצער רבץ אין לובלץ)

 סעם ברייטער / מאנטרעאל

 זומער 1935 האט זיך פארשפרייט א קלאנג, אז קיץ לובלין דארף א

 געוויסן פרייטיק קומען דעד קאזשעניצער רבי. וועלכן מ׳האט אויך גערופן

 ״דער קאזשעניצער חסר־דעה״ און ער וועט זיך אויפהאלטן.בײ זײנעם א

 חסיד ר׳ שיע איינער. אויף לובארטאווסקע 19, אין דעם זעלבן הרז ווו מיר

 האבן געוווינט.

 א גאנצע וואך האבן די חסידים זיך געגרייט אױפצונעמן בכבודיק זײער

 רבץ דעם בעל־מופת. זיי האבן פריש געמאלעוועט ביידע טויערן אץ די טיק־

 פענצטער פץ שטיבל, ווי אוץ־ באצאלט דעם סטרוזש לודוויג ער זאל

 אויסוואשן דעם הויף, די שטיגן אץ די קלאזצטן. מ׳האט די קליינע,

 עלעקטרישע לעמפלעך געטוישט אויף גרעסערע.

 מיט עטלעכע טעג פריער זענען פץ ארום לובלין זיך צונויפנעפארן מאסן

 חסידים, כדי אפצוגעבן דעם רבץ שלום אץ באקומען פץ אים א ברכה. זיי

 האבן גוט געצאלט פאר אן ארט צו שלאפן. אץ אויב ס׳איז נישט נעווען

 אן ארט אין די דירות, זענען זײ געשלאפן אױף די טרעפ. לודװיג האט

 ארויסגעשטעלט בענק אויפן הויף און פארקויפט ערטער צום זיצן. דארט האט

 זיך אויך אנגעהױבן א האנדל מיט עסנווארג, פרוכטן און ס׳האט זיך אפילו

 באוויזן א סאמאוואר מיט טיי. דעם פרייטיק וואס דער רבי האט באדארפט

 אנקומן, בין איך נישט געגאנגען ארבעטן אץ דער פריזירעריי פון מענדל געץ

 אויף דער קאוואלסקע גאס, ווייל כ׳בין געווען נייגעריק צו זען דעם רבץ.

 ארום 11 באטאג איז ער ענדלעך אנגעקומען אױף א דראזשקע אץ

 פארפארן אין אונדזער הויף. דער רבי איז אויסגעשטיגן, ארומגערינגלט מיט

 פיר שמשים, וואס האבן צוזאמען מיט נאך חסידים באמיט זיך מיט

 איבערמענטשלעכע כוחות אפצושטופן דעם ממש ווילד־געווארענעם המץ,

im-rm !1"""!!! "י 1' ״״״ וHP g-a.-. a^S*1' י aP :׳SfSlS'̂ iir^G^paaK^F• 
ץ לובלץ, 1925  כנם חלוצים ל״הכשרה״ בלובלץ, fr .1925• חלוצים צו ״הבשדה״ א

Barbara  
teatrnn



 וועלכער איז באפאלן דעם רבץ פץ אלע זייטן אץ זיך באמיט אים אנצורירן

 כאטש מיט די שפיצן פינגער. איך האב אים געזען דורכן קארידאר־פענצטער

 פץ צווייטן שטאק — אץ ווי נאר כ׳האב געהאט די דאזיקע זכיה, האב איך

 געוואלט גיץ צו דער ארבעט, כאטש אויף א האלבן טאג. ס׳איז אבער געווען

 אוממעגלעך זיך דורכצושטופן דורך דער געדיכטער מענטשן־מאסע — אץ

 געמוזט בלייבן אין דער היים.

 מיט גרויס מי און מאטער איז געלונגען נישט צולאזן דעם המץ ער זאל

 נאכגיין דעם רבין אויף די שטיגן אץ מ׳האט אים אריינגעפירט אין ר׳ שיע

 אייגערס וווינונג. פלוצלינג האט ער פארלאזט יענע וווינונג, ארויף אויפן

 צווייטן שטאק, גענומען זיך דרייען אץ זוכן, דערנאך איז ער געקומען ביז

 אויפן פערטן שטאק אץ זיך געטראפן מיט מיר פניס־אל־פנים. נישט

 אויסריידנדיק קיץ ווארט, האט ער מיר דערלאנגט א פייעח־יקן פאטש, אז

 פונקען זענען געפלויגן פאר מיינע אויגן. מיר האט אפגענומען דאס לשרן, אז

 כ׳האב אפילו נישט געקענט פרעגן, פארוואס קומט עס מיר? אײנער פון די

 שמשים האט אויסגעטץ די יארמולקע פץ אונטער זיין קאפעלוש אץ מיר

 ארויפגעלייגט אױפן קאפ. ערשט איצט האב איך פארשטאנען, פארוואס

 מ׳האט מיך געפאטשט — כ׳בין געווען אן א היטל.

 ווען ער האט זיך ווידער צו מיר דערנענטערט, האב איך זיך אפגערוקט, באר

 צווישן אונח ביידע האט זיך אנטוויקלט אזא דיאלאג. ער פרעגט: ״ווו איז די

 סוכה״ ?

 ״די סוכה מאכן מיר אויף די באלקאנען״ — האב איך געענטפערט.

 ״כ׳װיל זען די סוכה, וואס דער דאך עפנט זיך ביי איר״, האט ער געזאגט.

 ״די סוכה איז אויפן בוידעם״.

 ״גײ װײז מיר״ — האט ער באפוילן.

 איך ווייז אים די סוכה. זי איז געווען זויבער, ווי אויך די 2 לאנגע טישן אץ

 די 4 בענק.

 ״ווער נוצט ױם-טוב די סוכה?״

 ״רעב שיע אייגער מיט זיין משפחה״ — האב איך געענטפערט.

 ״װער נאך?״

 ״אויך מיץ פאטער,״ איז מיין תשובה.

 ״ווי הייסט דיין טאטע?״

 ״חיים!״ האב איך געענטפערט.

 ״ווו איז ער איצט?״ האט ער ווידער געפרעגט.

 ״גאנץ פרי גייט ער דאווענען און דערנאך — צו דער ארבעט״.

 ״װאס ארבעט ער?״

 ״שוסטעריי. ער האט א בודקע אױפן טארג״...

 ״היינט ארבעט ער אויך ? ער האט דאך געוווסט אז איך דארף קומען —

 איז ער אוועק ארבעטן?״

 ער האט מיך אזוי צעטומלט מיט זיינע פראגן, אז כ׳האב שוץ נישט געוווסט

 וואס צו ענטפערן.

 ווי נאר מיר זענען אראפ פץ בוידעם, איז מיך די מאמע באפאלן, הלמאי

 כ׳האב היזק א טאג ארבעט. אבער דער רבי האט אויף איר א געשריי

 געטץ: ״האלט דאס מדל!״ די מאמע איז שנעל אריץ אץ קיך אץ געוואלט

 פארמאכן די טיר, נאר דער רבי האט באפוילן: ״נישט צומאכן די טיר״.

 פארשטענדלעך, אז זי איז געבליבן אפן. ער האט זיך דערנענטערט צו דער

 אפענער טיר אץ דערפילט דעם ריח פון זיך קאכנדיקע פיש. האט ער געדרייט

 מיט דער נאז, געגלעט זיך די בארד און באפוילן די שמשים: ״קאנטראלירן די

 מזוזה!״ דערנאך איז ער אריץ אץ קיך, צוגעגאנגען צו די טעפ אץ נישט

 קוקנדיק דער מאמען אין פנים, זי געפרעגט: ״אישה, קאכסט פיש אויף

 יומטוב?״

 ״יא!״ האט די מאמע געענטפערט. ״וואס פאר א יומטוב אויף דיין קאפ,

 אישה?״ האט ער געפרעגט, אלץ נישט קוקנדיק אויף איר. ״אז דער הייליקער

 רבי איז באר איבערגעטרעטן די שוועל פון מיין דירה, איז שוץ ביי מיר יום־

 טוב,״ האט די מאמע נישט דרייסט געענטפערט. ״אויב אזוי, אישה, פארוואס

 איז דיין מאן נישטא יומטוב אינדערהיים?״ ״גײ שנעל און רוף דעם טאטך

 — האט די מאמע מיר באפוילן.

 דער רבי איז אריץ אץ צווייטן צימער פון אונדזער וווינונג, ווו ס׳זענען

 געשטאנען 2 בעטן ביי דער וואנט אין א בעט ביים פענצטער. ער האט

 באפוילן זיינע שמשים אלץ ארויסטראגן, אריסער דעם בעט ביים פענצטער,

 אריינשטעלן א לאנגן טיש מיט בענקלעך און א וואש־שסל מיט וואסער.

 איך בין געבליבן שטיין פארגאפט און געטראכט: וואס קומט דא פאר? איז

 ער טאקע חסר־דעה? די מאמע פרעגט מיך שטיל: ״ווו וועלן מיר שלאפן?

 מיר זענען דאך אכט מענשן־װי װאגט דער רבי אונדז ארויסטרייבן פון דער

 אייגענער שטוב?״ זי איז אריץ צו א שכנה וואס האט געוווינט אין 3 צימערן

 און זי געבעטן אונח לאזן א־בערנעכטיקן. די שכנ׳טע האט גלייך מסכים

 געווען צו געבן אונח א צימער אץ דערביי געזאגט דער מאמען: ״מארמו!

 דיר איז געשען א גרויסער זכות, וואס דער רבי שטייט איין ביי דיר אץ נישט

 ביי די אייגערס. כ׳בץ דיך פשוט מקנא....״

 די מאמע האט זיך בארואיקט.

 מיר זענען צוריק אריץ אץ אונדזער וווינונג, ווו ס׳האט שוץ געהערשט א

 גאנצע איבערקערעניש. א שמש האט אראם גענומען פץ דער קיך־אץ

 איינגאנג־טירן די קליינע מזוזות אץ ארויפגעקלאפט גרויסע מזוזות. דאס

 זעלבע האט פאסירט מיט די עלעקטרישע לעמפלעך. צוויי קעכינס האבן

 גענומן טראגן אץ קיך נייע טעפ, טעלער, גלעזער און פראדוקטן. באלד זענען

 אלע 6 פייערקעס געווען באשטעלט מיט פאי־שידענע געקעכטסן.

 מיר האבן ארויסגעטראגן צו דער שכנטע אונדזערע בעטן. אינעם איינציקן

 בעט וואס איז פארבליבן, האט די מאמע צוגעגרייט פארן רבץ א ריין

 געלעגער. איך האב זיך גענומען דורכשטופן דורך דער מענשן־מאסע אין

 קארידאר, ווו די גבאים האבן גענומען ביי יידן די ״קװיטייעך״ מיט נעמען אץ

 א שיינעם פדיון, כדי אנקומען צום רבץ נאך א ברכה. קוים מיט צרות ארויס

 אויפן הויף, האב איך דערזען ווי לח־וויג נעמט געלט נישט נאר ביי די

 זיצנדיקע אויף זיינע בענק, נאר אויך ביי די שטייענדיקע. ער איז פשוט דייך

 געווארן. ס׳האבן זיך אויך געדרייט פאליציאנטן.

 איך בין אוועק צום טאטן אץ בודקע, אים דערציילט אז דער רבי ״שטייט־

 איין״ ביי אונדז אין שטוב — און נישט ביי די אייגערס. דער טאטע איז

 געווען מלא־שמחה, וואס גאט האט אים צוגעשיקט אזא גאסט, אזא כבוד. ״א

 גרויסער שאד וואס כ׳בץ נישט דערביי,״ האט ער געזאנט. ״כ׳מוז

 אויספארטיקן א פאר נייע שיך פאר א חתן, וואס האט חתונה שבת־צו־

 נאכטס. ס׳דארף דויערן א האלבע שעה, וועסטו זיי אפטראגן און נעמען

 געלט״.

 ענדלעך זענען די שיך געווארן פארטיק, כ׳האב זיי אפגעטראגן, גענומען

 באצאלט, אויך באקומען בירנעלט. אז דער טאטע האט דערהערט או כ׳האב

 בדעה נאך צו גיין צו דער ארבעט דעם זעלבן פרייטיק, האט ער באפוילן: ׳׳ווי

 לאנג דער רבי איז דא, זאלסטו נישט דערוועגן צו ארבעטן פרייטיק־צו־נאכטס

 און שבת״. ״װאס פאר א גדולה האט מיך געטראפן,״ האב איך בייז

 אויסגערופן, ״אז כ׳דארף פארלירן אן ארבעטס־טאג. באשר־בכן דער

 קאזשעניצער האט דערפילט דעם ריח פון די געקאכטע פיש און דערפאר

 אויסגעקליבן אונדזער שטוב!?״ (נישט תמיד האט די מאמע געקאכט פיש

 אויף שבת, נאר יענע וואך האט מיין מומע, דעם טאטנס שוועסטער, געשיקט

 אונח פץ קאנאדע 10 דאלאר. ווען דע ר בריוו קומט אן נאך שבת, וואלט די

 מאמע נישט געקאכט קיץ פיש אץ, א סברה, אז דער רבי וואלט ביי אונדז

 נישט געפונען קיין אכסניה...).

 נישט וועלנדיק דערצערנען דעם טאטן, בין איך אוועק אץ פריזיר־אנשטאלט

 פץ מענדל געץ, ווו כ׳האב געארבעט, אץ אים געזאגט, או צוליבן רבץ, קאן

 איך היינט נישט ארבעטן — און זיך אומגעקערט א היים. אין הויז אץ אץ

 הויף האט געהערשט א שטילקייט און ארדענונג. אויף די שטיגן זענען טאקע

 געזעסן חסידים, אבער נאר ביי דער וואנט, כדי ס׳זאל זיין א פרייער

 דורכגאנג. זיי האבן שוין איבערגעגעבן די ״קוױטלעך״ און געווארט מ׳זאל זיי

 רופן צום רבץ.

 אונדזער שטוב האט אויסגעזען ווי פאר א חתונה. ס׳האבן נעשמעקט די

 פרישע געבעקסן און מאכלים, וועלכע די מאמע אץ צוויי קעכינס האבן

 געגרייט אויף שבת. די טיר־קלאמקע איו פץ דרויסן געווען אראפגענומען, אז



 נא ר דער רבי האט זי געקענט עפענען פון אינעודיניק. איצט איז דער רבי

 געשלאפן אץ צוויי שמשים האבן געהיטן, אז קיינער זאל אים נישט שטערן.

 ער איז אבער קיץ סך נישט געשלאפן. ר׳האט געעפנט די טיר אץ זיך באוויזן

 אין א לאנגן טלית מיט צוױי פאר תפילץ אויפן קאפ און אויף דער האנט.

 (ס׳ערשטע מאל האב איך געזען דאווענען אין צוויי פאר תפילץ). ער האט

 א געשריי געטאן צו די קעכינס: ״ווייבער, מ׳דארף ענדיקן קאכן.

 ס׳דערנענטערט זיך דעד שבת!״

 ״שוין, הייליקער רבי!״ האבן די ווייבער געענטפערט.

 די מאמע האט אונדז אריינגעפירט צו דער שכנ׳טע אץ געוויזן ווו איך אץ

 די יינגלעך (אץ זי מיטן טאטן, וועלכער איז נאר וואס געקומען פץ מרחץ)

 וועלן שלאפן. פאר די שוועסטערן איז אבער נישט געווען קיץ ארט. האט זיי

 אן אנדערע שכנ׳טע גענומען צו זיך. די עלטערע שוועסטער האט זיך אפילו

 געבייזערט, ווייל איר חתן, פולי גארפינקעל, איז געווען איינגעלאק צו דער

 שבתדיקער סעודה אץ זי וועט נישט האבן ווו אים אויפצונעמען. דער טאטע

 האט געווארפן אויף איר א שטרענגן בליק — אץ זי איז גלייך אנטשוויגן

 געוואק. מיד, קינדער, האבן פאר אים אץ פאר דער מאמען געהאט גרויס

 דרך־ארץ.

 דער טאטע האט אנגעטאן די שבתדיקע קאפאטע, די נייע שיך, דאס

 סאמעטענע היטל אץ געבעטן דעם שמש, ער זאל אים אריינלאזן צום רבץ

 אים אפגעבן ״שלום־עליכם״. דער שמש האט אנגעקלאפט אץ

 אריינגעשריגן: ״רבי, דעד בעל־הבית פץ דעד דירה וויל אריינגיץ!״ ״כ׳האב

 איצט נישט קיץ צייט צו אים. כ׳וועל אליין באשטימען וועמען צו דופן —

 אץ לאז מיך צורו!״ כ׳האב זיך געטראכט: הער א מעשה: דער טאטע שטייט

 אין קיך אץ קען נישט אריינגיץ צו זיך אץ צימערי! פלוצלינג האב איך

 דערהערט שפילן אויף א פידל. דער שמש ביי דער טיר איז אויפגעשטאנען פץ

 בענקל, אץ געזאגט: ״געלויבט איז גאט! דער רבי איז מקבל שבת מיט די

 גוטע מלאכים״.

 כ׳האב מער נישט געקענט קוקן אויף דעם אלעמען אץ בץ אוועק צו דער

 ארבעט. צוליב מיין אפוועזנהייט, האבן זיך אנגעזאמלט א סך געסט אץ די

 ארבעט האט זיך פארצויגן ביז 11 ביינאכט. כ׳בץ שוץ נישט אוועק א היים

 שלאפן, נאד גענעכטיקט ביי דער מאמעס א קוזינע.

 זונטיק באנאכט האט דער רבי אריינגערופן צוואנציק פץ די רייכסטע

 חסידים. זיי האבן זיך ארומגעזעצט אתם טיש אץ די קעכינס האבן

 אריינגעטראגן א גוטן כיבוד. דערנאך האבן טרעגערס געברענגט, קעסטלעך

 מאראנצן. אלע האבן דך געווונדערט: פאר וועמען אזוי פיל מאראנצן? דער

 רבי האט געזאגט די חסידים, אז ער וועט אויסשיטן די מאראנצן אויפן טיש

 — •אץ וועד פץ זיי ס׳וועט כאפן מערער, וועט באקומן א פריז....

 די געשרייען און געלעכטער האט מען געהערט אזש אױף דער גאס. דער

 רבי האט אפגעצײלט וױפל יעדער Ton האט געכאפט — אץ אים געהייסן

 באצאלן 5 זלאטיס פאר א שטיק. אזוי ארום האט ער אנגעזאמלט א גרויסע

 געלט־סומע אץ מזומן. ווער ס׳האט נישט געהאט קיץ גרייט געלט, האט

 אויסגעשטעלט א וועקסל, צאלבאר דעם זעלבן טאג. די וואס האבן באצאלט

ץ בלובלין, 1930. ל החלו ת ש  מועצת התרבו

ץ אין לובלין, 1930. ר־דאט פון החלו  קולטו

 מער, האבן באקומן פץ רבץ א כזית קוילעטש פץ נעכטיקן שלוש־סעודות. זיי

 זענען אוועק צופרידענע אץ גליקלעכע, וואס זיי האבן זוכה געווען אזא כבוד

 פון רבץ.

 נאך זייער אוועקגיין, האט דער רבי, לויט די קוויטלעך וואס ער האט

 געהאלטן אין האנט, אריינגערופן אייניקע ארעמע פרויען וואס האבן

 גענעכטיקט אויף די שטיגן אץ זיי פארטיילט געלט וואס ער האט

 ״אויסגענארט״ ביי די חסידים. די ארעמע פרויען האבן אים געוואלט קושן די

 הענט. האט ער זיי אפגעשטופט אץ באהאלטן זיינע הענט אין די קעשענעס.

 מיט גרויס מי האט ער זיך פץ זיי באפרייט אץ אריץ צו זיך אץ צימער.

 אזוי איז א דורך די וואך. דער רבי האט אויף פארשידענע אופנים

 צונויפגעזאמלט טויזנטער זלאטיס. מען מוז אבער מודה זיין, אז זייער א סך

 געלט האט ער צעטיילט צווישן ארעמע אלמנות, פאר ארעמע כלות אויף נדן,

 פאר קראנקע, אפילו פאר די לובלינער ארעמעלייט אץ סתם

 נויטבאדערפטיקע.

 איידער דער קאזשעניצער האט פארלאזט לובלץ, איז ער אוועק אויפן

 אלטן בית־עולם אויף שעננע, אויפן בית הקברות, אויף אוניצקע, אפילו

 באזוכט דעם טשעכיווער בית־עלמין. ער האט אויך באזוכט דאס יידישע

 שפיטאל. די בתי־מדרשים, שילן אץ שטיבלעך אץ אומעטום געטיילט געלט

 מיט א ברייטער האנט. כ׳וױיס נישט, אויב ער האט פאר דך עפעס געלאץ.

 אונדז איז געבליבן כמעט א נייע דירה, נאך א שענערע ווי פריער. פארן

 אפפאר האט ער דך פארמאכט מיטן טאטן אין צימער אץ א לענגערע צייט

 מיט אים דך געסודעט. וועגן וואס די האבן גערעט — איז געבליבן א סוד.

 ביים געזעגענען דך, האט ער אונדז אױסגעעשטעלט אץ א ריי, אוועק געלייגט

 די האנט אדף יעדנס קאפ אץ געבענטשט. צו דער מאמען האט ער נעזאנט:

 — עס זאל דיר קיינמאל גארנישט פעלן צו קאכן אין די נייע טעפ, װאס

 זענען דיר פארבליבן.

 די מאמע איז געווען נערירט ביז טרערן און קוים ארדסגערעדט:

- א דאנק, הייליקער רבי. דערנאך האט ער דך געוואנדן צום טאטן:

 — דו באגלייטסט מיך נישט צו דער באו. האסט איצט א סך ארבעט, סיי

 אין שטוב, סיי אין דער בודקע. אבער ארבעט נישט אליץ צו שווער, נעם צו א

 נעזעלן. איצט האט ער דך אדסגעדרייט צו מיר אץ געזאגט:

 — דיך דערווארט א לאננער וועג. אױב דיין טאטע וועט קומען צו מיר קיץ

 אטוואצק אויף די יום־טובים, קום אויך צו פארן. אין דער פוילישער ארמיי

 וועסטו נישט דינען.

 אץ די לעצטע ווערטער וואס קלינגען מיר ביז היינט אין די אויעק: —

 ס׳רוקט דך אן אויף אונדז א שווארצער וואלקן, נאר דו שיע־לייב וועסט

 ארויס פץ דעם גרויסן פייער. דיינע שווארצע אויגן זאגן דאס...

 ער איז אוועק. א שטילקייט האט ווידער געהערשט אץ אונדזער שיינער

 דירה, אבער ארך — הוננער. צוליבן האלטן די בדד פארמאכט אזױ פיל טעג,

 זענען דעם טאטנס קונים אוועק צו אנדערע שוסטערס אץ אץ די נייע טעפ איז

 נישט געווען וואס צו קאכן. דערפאר אבער איז אונח פארבליבן דער צונאמן

 ״דעם רבינס קינדער״ (די ײנגלעך: דעם רבינס זץ: די מיידלעך: דעם רבינס

 טעכטער). מיר האבן דך נעשעמט מיט דעם צונאמען, אבער נישט געקענט דך

 העלפן...

 די שלעכטע לאגע האט לאנג נישט געדויערט. איך האב באקומן א בעסערע

 ארבעט ביי געצמאנען אץ דער ראזורע, אויף קראקאווסקע. דער טאטע האט

 ווידער געהאט פיל ארבעט, ודיל אלע קאזשעניצער חסידים זענען געווארן

 דינע קונק. מיין עלטסטע שוועסטער האט חתונה־געהאט מיט פולץ אץ דך

 געעפנט א סאדע־וואסער געשעפט אױפן טשווארטעק, נישט ודיט פונעם

 קלדסטער. די יינגערע שוועסטער איז אוועק ארבעטן ביי א שניידערין. אזוי

 ארום איז דעם רבינס ברכה דאך מקוים־געװארן און אין די נייע טעפ איז

 געווען וואס צו קאכן. ווען ס׳איז ארויס א באפעל, אז אלע בודקעס אדפן

 טארג מוזן אראפגיין און דעם טאטן האט געפעלט געלט צו באצאלן פאר די

 ניי אויפגעשטעלטע קלייטן, האבן קאזשעניצער חסידים נעשאפן די נייטיקע

 סומע. פץ א ארעמען כאלופניק איז דער טאטע געוואק א קליינער

 פאבריקאנט אץ געהאלטן פיר ארבעטער. אלע זומער זענען מיר געפארן אויף

 דאטשע קיץ ניעמצי. דאס אלץ האט נעדויערט, ביז די מלחמה איז

 אויסגעבראכן...



 דעד שטאדקסטעד צווישן די שטאדקע*

ואס דערשינענעם כוך ״געװען א מאל א ו  קאפיטל פונעם נאר־

 יידיש לובלין״ פון אונדזער בן־עיד, דוד איידלמאן. פאדלאג

 ״היבלות״, תל־אביב 1979. 262 ז״ז, מיטן בילד פון מחבר.

 לובלינעד באלעגאלעם האבן נישט איינמאל באווונדערט די

 גבורה פון זייעד עלטסטן אברהם הויזשעבאוו, וואס האט

ץ איז תמיד געווען גדייט צו העלפן ץ א ר א  פארמאגט א גאלדן ה

ץ דעד נויט, מעג עס זיין אפילו א שונא. וועגן אברהם  יענעם א

ץ דער שטאט דערצ״לט גאנצע  הויזשעבאווס גוטטקייט האט מען א

 מעשיות. אזוי א שטייגער האט מען גערעדט, אז אברהם

ץ אז ער פארפעלט נישט ערב ר א ת 0  הויזשעבאוו טיילט צדקה כ

ץ א פונטל פלייש ת מיט פיש א ת צו פארטיילן ארעמעלייט חלו ב  ש

ץ איז עד געווען ווייט פון צו זיץ א גביר. זיץ גאנץ  דעדצו. אלי

 פארמעגן איז באשטאנען פון א קליין אייגן היתל, וואט ער האט

ח פון זיץ ווייב שיינע שיינדל, וועלבע איז להיפוך  באקומען אלם נ

ת ב  צום מאן געזוען דאד און מאגעד ווי א שפאן. אז ביידע זענען ש

ץ גאט שפאצידן, האבן מענטשן געזאגט אויפן  פאדנאכט ארוים א

ץ  בדייט־פלייציקן אבדהמען, אז עד קען דאס ווייבל אדיינשטעקן א

ץ זיץ שבתדיקן כאלאט. אז אברהם הויזשעבאוו איז  קעשענע פ

ץ גאם, האט זיך געדאכט, אז די שטיינער ציטערן  געגאנגען א

ץ אז ער האט נאד געגעבן א הויכן זאג, האבן  אונטעד זיינע פיס. א

ר א א  מענטשן געמיינט, אז נישט אנדעדש ווי עט וואלט געדונערט פ

 דעגן.

 א געװיטן טאג האט אן אנגעלאדענע פלאטפארמע מיט שווערע

ץ געפעק זיך איבעדגעקערט און פארדעקט דעם  סחורות א

ץ קאפ ביז די פיס מיט דער משא. חוץ דעם האט די  באלעגאלע פ

 פלאטפארמע זיך ארויפגעקייקלט אויף די פיס פון דעם

 באלעגאלע, אז ער האט זיך נישט געקענט דידן. פון גדוים ווייטיק

ץ געיאמעדט. די מענטשן, וואם זענען זיך  האט ער געקרעכצט א

 אנגעלאפן פון אלע זייטן, האבן נישט־וויסנדיק ווי אזוי אים צו

ץ באוויינט וזי מען באוויינט א טויטן.  העלפן, מיטגעקרעבצט א

 דעמאלט איו אברהם הויזשעבאוו געגעבן א קום פון ערגעץ און

 דעדזעענדיק וואס עס טוט זיך, האט ער שנעל פאדקאטשעט די

 אהבל און דאס ערשטע גענומען באזייטיקן די שווערע געפעק וואם

ץ אברהמ׳ס אייזערנע  האבן געווויגן מי יודע וויפל. מיטן כוח פ

 הענט, זענען זיי געפלויגן פון ארט. פטור געווארן פון דער

וערער משא, האט אברהם געגעבן א צעשפאר זיינע ברייטע  שו

ט די ר ץ א ק פ י ץ נעם אױפגעהו י  פלייצעס און מיט א

 איבערגעקערטע שוועדע פלאטפארמע און דעדביי געשדיען צו די

 מענטשן אדום:

 — וואם שטייט עטץ ווי גולמס? נעמט אים פארן קאפ און

 שלעפט אים אפער איידער ער מאכט א חלוש.

 א צווייטער טאט פון אברהמיט גבורה, איז פארבונדן מיט אזא

ץ א געוויסן ווינטער־טאג געקומען צו ץ לובלץ איז א  געשיכטע: קי

ר די שיינע בראנטשע, האבנדיק  פארן מיט דער שטעטלשער פו

ץ א באלעבאטיש הויז.  בדעה זיך שטעלן ארבעטן אלם דינסט א

 איידעד וואס־אוךווען, האבן זיף צו דעד שיינער בר^נטשע

 צוגעשארט אונטערוועלטניקעם, וואט האבן אדום איר פארלייגט

 *געמײנט: אברהם הויזשיבאוו, איימטימער פץ א פלאטפארמע
 אץ 2 שטאדקע פעדד, פון די פאפולערע געשטאלטן אץ דעד

 יידישעד לובלץ צווישן ביידע וועלט־מלחמות.

 א נעץ, פון וועלבעד עס איז שוועד זיך ארויסצופלאנטעדן. האט זיך
 די שייגע בראנטשע אזוי פארפלאנטערט אין דעד דאזיקעד נעץ, אז
 נישט וויסנדיק ווי אזוי, האט זי זיך דערזען אץ פדיילעבן הייזל פון
 גאלדע מאלע, אן אנגעטאענע אץ טאמעט און אץ זייד אץ א

 גרייטע ארויסצוגיץ אויף דעד ״בוקעטע״.
 בדאנטשעס פאטער וואס איז געווען א שוסטער אץ קליינעם
 שטעטל, האט זיך דעדוווסט אז זיץ טאכטער גייט וועח א גאסן־
 פדוי. קלעדט עד נישט לאנג, קומט צו פארן קיץ לובלץ אץ
 גענומען איינדייסן וועלטן, כדי אדױטצודאטעװען זיץ קינד פץ
 דעם זומפ. מענטשן וואס האבן מיטגעפילט מיטן פארצווייפלטן
 פאטער, האבן אים לטוף אנגעוויזן אויף אברהם הויזשעבאוו,
 זאגנדיק, אז נאר עד, אברהם, קען אים אדויסהעלפן אץ דעד גויט.
 אברהם פץ זיץ זייט האט זיף נישט געלאזט לאנג בעטן. עד איז
 הענדום־ פענדום אװעק צו גאלדע מאלי אץ הייזל און געגעבן א
 קלאפ אץ טיש מיט אזא כוח, אז די פלאטע האט זיף צעבראכן אויף

 שטיקעד.
 — שוץ די מינוט זאל בראנטשע צודיקגעקעדט וועדן צו אירע

 טאטע־מאמע- אז נישט מאך איך פץ אייך אלע קרעפל־פלייש.
 דאס פאדפידטע מיידל איז גלייך איבערגעגעבן געווארן צום
 פאטער, וואס האט זי שפעטער אוועקגעשיקט מעבר לים, זי זאל

 דאדטן ״װערן א מענטש״.
 דערמיט אבער איז דעד ענץ נישט געווארן פאדענדיקט. אץ
 אייניקע טעג אדום האט מיט אברהם הויזשעבאוו געטראפן אזא
 פאל: נאבן אפפארטיקן זיך מיטן פעדד אץ וואגן, וואס ער האט
 געלאזט שטיץ אויף איבעד נאבט אץ פייגעלע אברהם ליתעדט
 הויף, איז ער אוועק אהיים דורבן שמאלן וועג, וואס האט געפירט
 צו י דעד עדשטער וואליע. געווען איז דעמאלט א מילדע עדב־
 פרילינג נאכט. די לבנה האט העל געשיינט אץ דאס ווינטל וואס
 איז אנגעלאפן פון ערגעץ־וװ, האט קיל געגלעט דאס פנים. אברהם
 הויזשעבאוו האט געשפרייזט א האפערדיקער איבערן וועג, וואט
 איז נאכנישט געהאט געווארן אויטגעטרוקנט פץ די בלאטעס. ער
 איז געווען גוט אויפגעלייגט. די קינדעד זיינע, קיץ עץ־הדע, וואקםן
 אויט לייטישע. גייען אץ חדד״לעדנען תודה אץ ה$בן גדויס דדך־
 ארץ פאר טאטע־מאמע. ער אליין פארגעסט אויך נישט ראם
 יידישקייט. עד דאוונט יע^ טאג מיטן מנץ, זאגט תהילים, ׳5זיילט
 צדקה, אץ אז מען באדארף טאן א מענטשן א טובה — איז ער

 תמיד גדייט.

 אברהם הויזשעבאוו ווערט פץ מינוט צו מינוט האפעדדיקער. די
 פיס זיינע אץ די שוועדע יוכטענע שטיוול שפרייץ לייבט אדיבעד
 בלאטיקע קאלוזשעס. דעד קאפ ארבעט און די אויגן זעען אלץ
 וואס עס טוט זיך אדום. ווען ער קומט צו נאענט צום אלטן בית
 עולם, וואט הויבט זיך אן ביי יאנקל שמאטשיאזשעס קאשציפאל־
 נע, גיבן מיט אמאל א וואקס אוים פאר זיינע אויגן דדיי ריזיקע
 גויים מיט גלאנציקע מעסערס אץ די הענט, גדייט זיך צו ווארפן
 אויף אים ווי די חמת דעות. פאדשטייט גלייך אברהם הויזשעבאוו,
 אז אט די מעסעד־שטעכעד גייען אויף זיץ לעבן. קלערט עד נישט
 קיץ סך, רייסט ארויס פון יאנקל שמאטשיאזשיס פארקאן א ברעט
 און גיט זיך דעדמיט א צעפאכע. עס געחיעדט נישט לאנג און אלע
 דריי אנפאלערס בלייבן ליגן אויף דעד ערד צעקיילטע און
 צעביילטע. שפעטעד, ווען דאם יידישע לובלין ה$ט זיך דעדוווסט
 פץ אברהם הויזשעבאוום מעשה־גבורה, האט זיך ארויסגעזויזן, אז
 געווען זעגען דאם די בדידעד מאליי פץ דעד וואליע, באוווסט אלס
 געפערלעכע אונטערוועלטניקעס, וואס אומברענגען א מענטש איז



 ביי זיי א שפילעכל. אברהם הויזבעשאווס פרייבט, די באלעגאלעס,

 זענען פון זייעד זייט געווען זיכעד, אז אט די אנפאלערט זענען נישט

 מעד און נישט ווייניקעד געווען אנגעשיקט פון די חברה אלפאנסן,

 פאר דעד עוולה וואט אברהם הויזבעשאוו איז באגאנגען אקעגן זיי,

 אדויסרייסנדיק פון זייעד מויל אזא גוטן ביטן ווי עם איז געווען

 בראנטשע.

גבורה פון אברהם הויזשעבאוו איז באוויזן  א צווייטע מעשה־

 געווארן, ווען קיין לובלין איז געקומען דעד בארימטער יידישער

 גיבור זישע בדייטבארד, וועלבער איז אויפגעטדעטן פאר טויזנטער

פלאץ פון דעד יידישעד פוטבאל־ ל־  מענטשן אויפן גדויטן שפי

 מאנשאפט ״הכוח״. זישע ברייטבארד האט בעת זיינע אויפטריטן

 געטראגן אויפן קאפ א קרוין. עד האט געריטן קייטן, געבויגן

 אייזערנע שטאבעם, אריינגעקלאפט מיט דעד האנט טשוועקעט אין

 דיקע ברעטעד און געלאזט איבער זיך אדיבערפאדן אברהם

 הויזשעבאווט שווערע, באלעגאלישע פלאטפארמע. איז נאך דאס

 אלץ געווען וייניק, האט ער געלאזט אויף זיך צעהאקן מיט

 האמעדם שווערע שטיינעד און אויפגעהויבן צוואנציק מענטשן

 מיט איין מאל. אברהם הויזשעבאוו, וואט האט זיך צו רעם אלעמען

ץ אין א מין גדלות און י ר  צוגעקוקט מיט גדויט שפאנונג, איז א

 דעדקלערט בפני כל עם ועדה, אז עד, אברהם, איז אוץ־ מסוגל צו

ר נאך ש פ  באווייזן די זעלבע קונצן וואט זישע בדייטבארד — און א

ט אויפגעהויבן צוויי און א ץ ש  מעד. דאם זאגנדיק, האט ער מיט אי

 צוואנציק מענטשן. די צושויערם האבן דערפאד געהויבן אבדהמען

 אין דעד לופטן, אים אויטגעדופן אלט דעד שטארקטטער מענטש

 פון שטאט און זישע ברייטבאדד פון זיץ זייט, האט אים

ץ די פלייצעס.  גוטברודעדיש געקלאפט א

ץ דעד שוידערלעכער נאצי־  אברהם הויזשעבאוו האט אוץ• א

 צייט נישט פאדפעלט צו טאן מענטשן טובות, איינשטעלנדיק

 דערביי זיין לעבן. אבדהמ׳ט אויפגאבע אין לובלינעד געט$ איז

 געווען צו בדענגען די דעדמאדדעטע דורך די נאצים יידן צו קבר

 ישראל. נישט קוקנדיק אויף געפארן, איז עד אדומגעפאדן מיט זיין

 באלעגאלישן וואגן איבער די עדטער ווו יידן האבן געשמאכטעט

 און געוואדן פאדפייניקט אויף טויט.

ת  פאר דעד מלחמה האט אברהם הויזשעבאיוו געטאן זיינם. עד א

 ארומגעפארן איבער דעד שטאט, פידנדיק סחורות פון די

־פלאץ איז י  הורטאווניקעט צו די קליינהענדלעד. אבדהמ׳ס שטי

 געונען אויף דעד צידולניטשע גאס, ביים אריינפאר צום גרויסן

ץ רעם הויף, וואס איז געווען  הויף פון פייגעלע אברהם לייזערס. פ

 אנגעפולט מיט געוועלבעד, שפייכלעד און מאגאזינען, זענען טאג־

וואגנס,  טעגלעך אפגעפאדן פודן, לאסט־אויטאס און טראנספאדט־

 באלאדענע מיט טחודות־געפעק. שפיליטערן האבן פונדאנען

 געפירט באשטעלונגען פון די געוועלבניקעם קיץ זשעליבאוו,

 קאנסקיע־וואליע, מאדלבאזשיץ און ווייטעד — קיץ דאדאם,

 קלעץ, פולאווע, טוידן און קאליש.

ו געדודערט אויף י ץ פייגעלע אברהם לייזערט הויף האט ז  א

 וואט די וועלט שטייט. סוחדים און קלײן־פאבדיקאנטן האבן דא

 געקויפט און פאדקויפט. מען האט געשריבן וועקסלען און זיי

 געלאזן צום פראטעסט. די באנקראטשיקעט האבן דא, ביי גלעזלעך

ו אויםגעגלײכט מיט די צדדים אויף כך י  משקה און פארבייטעכץ ז

 וכך פראצענט און ווייטער געהאנדלט. ריחות פון פערדיש מיסט

 און מענטשן־שווײס האבן זיך דא אויסגעמישט מיט די ריחות פון

 געריישטע לעבעדלעך און אנגעברענטע זופן, וואס האבן זיך

ץ הויף ץ די גאדקיכן. די באלעגאלעט האבן זיך דא א  געטראגן פ

 ארומגעדרייט ווי אייגענע, זיי האבן געקנאקט מיט די בייטשן,

 אונטערגעיאגט די טרעגעדם זיי זאלן וואס גיכער אויפלאדענען די

ץ דעדביי האבן זיי צוגעלייגט אן אויעד, בדי צו העדן  סחורות א

 וואט זאגט זייעד יושב־ראש, אברהם הויזשעבאוו, וועמענס ווארט

 איז געווען א געזעץ און וועמענס הייזעדיקלעכע שטימע האט

 געדונערט אין דעשיקן האנדלס־הויף.

 און אין דעם טאג ווען אין די נאענטע האנדלס־גאסן

 לובארטאווסקי, קאוואלסקי און נז^ווי איז געווען פול מיט

ץ פייגעלע אברהם  דודבפארנדע וואגנם און פארבייגייעד, איז א

 לייזערם הויף פארפארן א געבעטעד וואגן געשפאנט מיט צוויי

 פעדד און פון וואגן זענען אויטגעשטיגן בראנטשע מיט איד מאן

 מאקס און אויך האמפל טשוואקם ווייב, שאשע. בדאנטשע איז

^ פ א ה ע ג ־ ײ  געווען;>1נגעט>1ן ווי א גדויסארטיקע מאדאם, אין א נ

 קלייד, מיט א ברייט באפוצטן הוט אויפן קאפ און מיט א זיידענעם

ץ דעד האנט. מאקס, האט ווי די ״גוטע בדידעד״,  שידעם א

 געטדאגן לאקירטע שטיווילעטלעך און אויפן פעטטגעבויטן גוף

 האט עד געטראגן א געקעטטלטע מאדינאדקע. אויפן קאפ האט עד

 געהאט א העל קאפעליושל מיט א גדינע פעדעד און אין דעד האנט

 געהאלטן א דייט־שטעקעלע, אזעלכעס וואס סע טדאגן די פריצים.

 ווי נאד ביידע האבן זיך געלאזט גיץ אין דעד גאס אדיין, איז זיי

 אקעגן געקומען דער עדשטער אברהם הויזשעבאוו, וואס האט

 גלייך דערקענט בדאנטשען.

 — בראנטשע — האט אברהם הויזשעבאוו א זאג געטאן, מיט

 זיין הייזעדיקלעכעד שטימע — זעסט דאך אויס ווי א ווארע

 פדינצעסין.

 — כ׳בץ ווייט צו זיין א פרינצעסן — האט געענטפערט

: ץ איינוועגס פאדגעשטעלט איד מאן  בדאנטשע און א

 — ד$ס איז מיין מאן מאקס.

 — גוט צו העדן.

ז אברהם הויזשעבאוו י א  — פונוואנען קומט איד דאם? —

 געווען נייגעדיק צו וויסן.

 — פון דעד גאנצעד וועלט, — האט אים מאקט געענטפעדט.

 — וואס הייסט דאם?

 — אזוי הייסט עט.

 אברהם הויזשעבאוו איז פון דאזיקן ענטפעד נישט געווען

 צופדידן.

 — רעד קלארע דיבורים, יונגערמאן!

 האט אים מאקס דעדויף געגעבן א מעסט אפ פון קאפ ביז די פיס.

 — כ׳בץ דיר נישט מחויב צו זאגן פונוואנען איך קום.

 — ווילסט נישט זאגן — איז נישט.

ץ  אברהם הויזשעבאוו האט זיך געלאזט גיץ צווישן די פורן א

 בראנטשע מיט איד מאן מאקס זענען אוועק אויף דעד גדאדזקע

 גאט, כדי זיך דאדטן צו טרעפן מיט די לובלינעד גוטע ברידערלמיט

 וועלבע מאקט האט געהאפט צו מאכן זיינע ווויליונגערישע

 געשעפטן.

ץ א  ווי נאד שאשע, אנגעטאן לויטן אלטמאדישן שטייגעד, א

ך און א  פאדפעצט פעלעדינע־קלייד מיט הויכע געשנודעוועטע שי

ו באוויץ י  הוט אויפן קאפ וואט האט אויסגעזען ווי א קופקע, האט ז

 אויף דעד גדאדזקע גאס, האבן זי גלייך אדומגערינגלט די ווייסע

 חברהניקעס, וואט האבן זיך געשפילט אויף דעד גאס אין

 באהעלטעניש און האבן שאשען מיט איד משונהדיקעד קליידונג

 אנגענומען אלם א צעדרייטע.

 — וועד ביזטו און וואס ווילסטו דא אויף דעד גאס? — האבן די

 ווייסע חברהניקעס איד אריינגעלאכט אין די אויגן אריץ, גדייט

 כשעת מעשה א שטיף צו טאן.

ע און באדארפן באדארף איך מיין מאן ש א  — בינען בין איך ש

 האמפל טשוואק.

 י — האמפל טשוואק ? — האבן די ווייסע־חבדהניקעס זיך

 צעלאבט מיטן עבט קינדעדישן געלעכטעד און גענומען שאשען

ל: ץ דעדביי געשריען אויפן קו  צופן ביי דעד קרינאלינע א

ע מען שיסט! ש א  — ש

 וועד ווייסט וואס עם וואלט דערפון ארויסגעקומען, ווען נישט

 אייניקע פארבייגייעד, וועלבע האבן שאשען גלייך אוועקגעפידט

 צו לייבל גדין אין וואדשטאט אריץ, אנווייזנדיק איר דארטן אויף

!  האמפעלן: — דא האטטו דיין געזוכטן מאן



 דעד משוגענעד אברהמעלע, — פון די

 פאפולערסטע געשטאלטן אין פארמלחמי ־

 דיקן לובלין. (דאם בילד האט צוגעשיקט

 פדוי בלומבעדג פון אויסטראליע).

אר מדינת ר פרייען זיך און פייערן 31 י י  אויך איצט, ווען מ

ר י  ישראל, פארדעקט נאך אלץ א רראלקן אונדזער שמחה, ווען מ

 דערמאנען די זעקס מיליאן קדושים און די הונדערטער קהילות,

ישן זיי — ו רעזשים האט אומגעבראכט, צו  וואס דעד היטלער־

ר בדויזנדיק קולטורעל־ ט אי ט לובלין, מי א ט  אויך אונדזער ש

ט די הונדערטער אינסטיטוציעס און  געזעלשאפטלעך לעבן, מי

זאציעס, געשאפענע פון עקסטרעם רעכטע ביז י  ארגאנ

 עקסטרעם לינקע קרייזן, פון פרומע און פרייע. דערמאנט זיך

ר״ אויף ריבנע, דער ״ אין 20סטן יאר, ״הזמי ם א ק װ ע ר : ״ ר א  נ

) אױף ״ ע י נ ע ש י ש ז א װ א ט ס ״ ן ( י אנגעשטעלטער פארי  האנדלס־

,  לובארטאווסקע 24, ווו ט׳זענען פארגעקומן רעפעראטן

, ווו : די ״רוסאלקע״ ת ו ח מ ־בעלער און ש  דיטקוסיעס, מאסקן

ט זענען פארגעקומען ר א ידיש טעאטער און ד האט געשפילט י  מ׳

. אויף יענעם ן ל א ו ו ־ ט א ר ט א ט ם־ און ש י ן צו די סי ג נ מיטי ־  מאסן

 ארט האט די יוגנט אויך געקענט דינגען שיפלעך אויף דער

״ אויף דער ביםטזשיצע דורך דער  שעה, זיך ״לודקעװען

ל און  זאמויסקע־גאס, ביז דער וואליער־לאנקע, קראזעס מי

. י  בריקמאנס גארבערי

ט די 2 יידישע יטענע היימשטאט, מי  לובלין, מיין פארשנ

, ״ ע נ א ר כ א ידיש שפיטאל, ישיבת חכמי לובלין, ״  גימנאזיעס, י

ק, ט די גאסן און געסלעך, דער טשאטי  מושב זקנים, מי

ס א ג ־ ע ש א , אונטערן לאזער, די ר ס א ל ש ך ר ע ט נ ו , א ו ו  טשעכי

יט. ט דער ארעמקי  (רוסקע), נאלסטאוונע, געדיכט באוווינט מי

א, עוואנגעליצקע, ט די בכבודיקע גאסן שאפענ  און לובלין מי

ילא־ ו ו פשעדמיעשטשע, אגראדאווע, ראדזשי ע־ וסקי  קראקאו

 ווסקע, זאמויסקע און לובארטאווסקע, באוווינט פון דער

ע״ און מיטלשטאנד. אבער אלע טייערע יידן,  ״אריסטאקראטי

 טיף איינגעבאקענע ביי אונדז אין הארצן.

כה״ און זיצן נאך ר ״אי י , זאגן מ ר־טאג זכו  היינט, אין 37סטן י

יטענער  אלץ שבעה נאך אונדזער לובלין, נאך אונדזער פארשנ

ר אין מדינת י  פארגאנגענהייט. טרייסט און האפענונג געפונען מ

ט אויף דער י  ישראל, און א פארזיכערונג, אז די מדינה שטי

ישט איבערחזרן. ר נ ע ע טעג זאלן זיך מ ר א מ ש א  וואך, אז די ק

ך י י ר ק נ א ר ד פ ע ט ר י פ ו ק ד א ע ת פון ד ו נ ו ד כ  ז

 מענדל לעווינבוים ז״ל

 אין טאג פון 22טן יוני 1941, ווען די היטלער־הארדעם זענען

ן י  באפאלן זייער נעבטיקן מיט־שותף, טטאלין, האט א זשאנדאר מ

 אויפגעוועקט גאנץ פרי אין באדאק נומער די אין יומעלי ליבער,

 געהייסן מיך שנעל אראפגיין פון דעד נארע, זיך אדומוואשן,

 אפראזירן און זיך שטעלן פארן קאמענדאנט. פרעגן פארוואס —

 טאר מען נישט. ט׳איז א באפעל: 9 אזייגער זאל איך זיך מעלדן צו

 דעד צייט. א פחד האט מיך ארומגענומען, איך בין געבליבן ווי אן

 לשון, באטש איך האב זיך נישט געפילט פארזינדיקט, זענען מיד

 געקומען פארשידענע רעיונות אין קאפ, אז די פראנצויזישע

 מיטהעלפער פון היטלערן, האבן זיך צוגעאיילט מיט א מסירה צום

 קאמענדאנט, אז איך פיר פראפאגאנדע מען זאל אנטלויפן פון

 )> לאגער. אבער איך האב נישט געהאט קיץ צווייטן אויטוועג און

ץ נישט געטראבט ו ן: איך האב ש  געמוזט ווארטן אויף מיין פטק־די

וארצע קאפע מיטן שטיקל ברויט וואט איך האב  ווענן רעם ביטל שו

, נאר געשטאנען פאר דער טיר  געהאט געהאלטן אונטערן קישן,

ץ מיינע געהאקטע ווונדן.  פון קאנצעלאריע א

ט אויטגעד. פן עטלעבע א ה ׳ מ — ד י  ענדלעך האט זיך געעפנט די ט

 נעמען. איך בין געווען צווישן די ערשטע אויף דער ליטטע. ווי

 דערשטוינט בץ איר געווארן, ווען דעד קאמענדאנט האט מיר

 געבעטן זיצן און געשטעלט די פדאגע, צי האב איך נעשריבן א

ל פעטען ווענן א באפדייונג פאר די אינוואלידן א ש ר א  בריוו צום מ

 פון פיטיוויע. איך האב געענטפערט: ״ריכטיק!״ האט עד מיד

 געשטעלט נאך א פראגע: ״ווי אזוי האב איך באוויזן ארויטצושיקן

 א בדיוו!״ האב איך דערציילט: אזוי ווי מיין אינוואלידן־פענםיע

 איז אנגעקומען צו מיין פרוי קיץ פאריז און דער באאמטער האט

 געזאגט, אז ער קאן איד נישט אויסצאלן, נאד דירעקט אויף דעם

 נאמען צו וועמען ס׳איז געשיקט, האט זי אויפגעגעבן, אז איך בין

ץ איבערגעשיקט  אין לאגער פיטיוויע. האט ער אלץ נאטירט א

 אהער. פון דאנען האט מען אונטער דעם אויפזיכט פון א זשאנדאר

 מיך געשיקט צו דעד ״פעיערי זשענעדאל״. גייענדיק אין שטאט

 אריץ, האבן צוויי דייטשע זשאנדארן אונדז פארהאלטן און

 גענומען שרייען אויף דעם יפראנצומ וואט האט מיך געפירט,

 פארוואס ער האט נישט סאלוטירט דער אקופאציע־מאכט. אזוי ווי

ץ דייטש, האב איך איבערגעזעצט  עד האט נישט פארשטאנען קי

ץ זיין נאמען  אויף פראנצויזיש. האט דעד מיד געזאגט, איך זאל א

 בעטן ביי זיי אנטשולדיקונג. איצט האבן זיי זיך געוואנדן צו מיד

 מיט דער פראגע: ״און דו, וואט ביטטו!״ האב איך געענטפערט א

ט איבער ר א פ ש ר א  ״יודע״ און דערפאד זענען מיד אין לאגער פ

 5,000 מאן. האט ער געגעבן א קאפע רעם פראנצויזישן זשאנדאר

 און אים געווארנט, אז אויב ער וועט נישט אפנעבן קיץ ערע די

 דייטשן, וועט אויך ער ווערן פארשפארט. אהיים נייענדיק, האב

 איך געבעטן דעם זשאנדאר ער זאל מיט מיד אריינניין אין א קאפע,

ץ מויל קיץ ביסל  ווייל פון 6 פרי האב איך נאך נישט געהאט אין מי

 ווארעם וואטער. און דארט האב איך געבעטן דעם קעלנער, ער זאל

 אוועקשיקן דעם בריוו צום מאדשאל פעטען.

 נאך דעד דערציילונג, האט דעד קאמענדאנט ארויטגענומען א

 בריוו און אים איבערגעלייענט, אז מיין ביטע איז נענומען געווארן

 צו קענטעניש און איז איבערגעשיקט נעווארן צום פרעפעקט פון

 ארלעאן. אין 4 טעג אדום איז אנגעקומען די באפרייאונג פאר מיד

 מיט נאך 24 אינוואלידן.

 די

 פארשניטענע

 היימשטאט
T 

 יוסף אכטמאן
 תל־אביב



 איצט וויל איך קלאד מאכן, ווי אזוי איז ראם אלעס

 פאדגעקומען, אז צו מיד האט זיך גענומען דעד קוראזש צו שרייבן

 אזא כיטע צום מאדשאל.

 נאך דעם ווי מען האט פארשפאדט די עדשטע 5,000 יידן, האב

 איך זיך נישט געקענט מוחל זיין דעם פאדדאט פון דעד

 פדאנצויזישעד פאליציי, וואט האט קאלאבארירט מיט די נאצים.

 דעדצו נאך האט מען אויטגעקליבן אמיינטטנט די פדייוויליקע און

— א היפשע צאל קריגט־אינוואלידן. י י  פדאנט־קעמפער, צווישן ז

 האב איך אנגעהויבן מאבן פראפאגאנדע אין לאגעד, אז וועד סע

 קען, זאל לויפן, ווייל פדאנקדייך איז פאדקויפט, די 5טע קאלאנע

 אדבעט פדאנק און פדיי. דאט איז נישט געפעלן געווארן די

 אומדידעקטע מיטהעלפעדס פון דעד קאמוניסטישער פאדטיי און

 מ׳האט אנגעהויבן טייטלען אויף מיד מיט די פינגעד, אז איך בין א

 פאדדעטעד, ווייל ס׳איז דא א באפעל פון דעד פאדטיי נישט צו

 לויפן. איך האב אבער פאדשטאנען, אז דאם איז דעד איינציקעד

 אויסוועג זיך צו דאטעווען, ווייל מען פירט אדויס א סך אויף

 אדבעט אין דארף און אויך אין שטעטל — קאן מען לייכט

 אנטלויפן.

 זעענדיק אז מען ווייכט פון מיד, האב איך באשלאטן אויף

ץ ווישי, דידעקט צום ות אנצושדייבן א בדמו קי  אייגענע אחרי

 מאדשאל פעטען, מיט אן אנפראגע, צו איז דאס מיטן הסכם פון

 אייך, אז א קריגס־פאדווונדעטער וואט איז נישט געפאלן טויט

ץ א קאנצענטראציע־לאגעד. איך  אויפן פדאנט, זאל אויסגיין א

 האב אנגעגעבן מיין נאמען און אדדעס, דעם פראצענט

 אינוואלידשאפט און די הויכע אויסצייכענונג מיינע — און

: ״איך פאדהאף, אז  פאדענדיקט מיט דעם ווונטש צום מאדשאל

 איר וועט מיד געבן א דיכטיקן ענטפעד. מיט דאנקבאדקייט פאדוים

 — מענדל לעווינבוים״. עט האט געדויערט בלויז אכט טעג און

 איך האב באקומען ענטפער. (דעד אריגינאל איז נאך היינט ביי מיד

ץ די הענט. א פאטאקאפיע האב איך אדיינגעגעבן אין  א

 מעמאדיאל, ווי אויך אין רעם כוך פון די יידישע פראנט־קעמפער).
• 

 צומארגנס האט מען מיך געזוכט צו נעמען אין דדאנסי, נאד

 אזויווי איך האב שוין נישט געהאט ווי אדיינצוגיין שלאפן, בין איך

 אוועק אין א פאבדיק פון מעבל אין מאנטדוי, ביי א פדאנצויז, און

ץ דעד  דאדט איבעדגענעכטיקט. דערנאך בין איך אדיבעד א

 פריגעד זאנע, מאנדאר און אריינגעטראטן אין דעד דעזיסטאנס, ווו

 מען האט מיד געמאכט פאלשע פאפידן מיט שפייז־קאדטן, אויף א

 קדיסטלעכן נאמען, אלס געבוידענעד אין מאמענהיים — עלזאס.

 איך בין אויך געשיקט געווארן קיץ ליאן און גדענאבל, כדי

 אגצופירן מיט דער געוועד־אקציע פאר דעד דעזיסטאנט. אזוי בין

 איך געכאפט געוואדן פון דעד מיליץ אין ביזשא, ווו איך האב

ץ שפייז-קארטן. גראד  געהאט ביי זיך פאלשע דאקומענטן א

 האב איך אנגעטראפן אויף א פראנצויזישן מיליציאנט, נישט

 קיץ איבערשפיצטעד. איך האב געבעטן, ער זאל מיד דיערלויבן גיין

 אין רעד קאכינע, ווו איך האב די פאפירן אראפגעלאזט מיטן

 וואסער, זיך ארויפגעכאפט אויף רעם פענצטער, אראפגעלאזט פון

 דארט אין א גרוב וואס פירט צום וואלד — און בין פארשווונדן

 אזויווי זיי האבן געהאט פארהאלטן א גדויסע צאל רייזנדיקע פון

 דעם צוג, האבן זיי פארגעסן אין מיד. איך בין געבליבן נעכטיקן אין

 א סטאדאלע ביז 5 פארטאג, צופוס אנגעקומען קיץ מעהמאק.

 דארט בין איך אדיין צום שעף פון דער פאליציי, וואם האט

 מיטגעארבעט מיט דעד אונטעדגרונט. ער האט צו וויסן געגעבן אין

 מיין אפטיילונג פון איססעל, וואס מיט מיד איז פארגעקומען. פון

 דארט בין איך מיט קייטלעך אויף די הענט, כלומרשט אלס

 ארעסטאנט, איבערגעפירט געווארן צוריק אין וואלד אריץ. אזוי

 נאך האב איך זיך אדורכגעשטופט ביז צו דעד באפרייאונג.
• 

 זאל מיד דערלויבט זיין צו דערמאנען די רשימה פון א צאל

 לובלינער יידן, וואס איך האב זיי אגיטירט צו מאכן ויברח — נאד

 זיי האבן מיך נישט געוואלט העדן און אלע זענען אומגעקומען.

 דאס זענען געווען: גרשון גרענדער, דוד ראזענבוים, משה

ה (לייבעלע מ ל  שטרופמאן, ישראל זשעלאזא, וואלעכמאן, ש

 עדעלשטיינס שוואגער), נחום ווייספעלד, ישראל עדעלשטיין,

 מייזעלט, פיעטרושקא און אנדערע. עם זענען פאראן לעבעדיקע

 עדות: שפירא מיט זיין פדוי (איך האב זיי געמאכט פאלשע

 פאפירן); אנדזשע דאווידסאן (אפילו ארויסגעשיקט

 אויפפאדערונגס־פאפידן ווי נאד זי איז ארויס פון תפיסה און זי

 געבדאכט קיץ איססעל קארעז); אלכסנדר גוטהארץ.

 ווי נאד פאריז איז געוו^רן באפרייט, האט מען מיך

 איבערגעשיקט אין דעד מיליץ אויף די רעאמיר ד, אונטער דעד

 אנפירערשאפט פון דעםיקאמענדאנט פיער מיאלע, דער זעלבער

 וואט האט געהאלטן, אז איך האב געהאט רעכט מיט מיין האנדלונג

 אין פיטיוויע און מיד געגעבן דעם קאנטאקט צו דער פארטיזאנער־

 אפטיילונג.

 אין צווישנצייט האט די פאליציי איבערגעגעבן מיין דירה אן

 אינוואליד פון דעד ערשטער וועלט־קריג און איך האב נישט

 געהאט ווו אדיינצוגיין. האב איך מיין זון אריינגעגעבן אין א

ץ די עלזאסער רעפוזשע אין איססעל און מיך האט  קינדער־היים פ

 מען פארלויפיק באזעצט אין א האטעל, ווו איך האב

 אראפגעברענגט מיין זון, ביז מיד איז געלונגען צו באקומען

 צייטווייליק א דירה פון אייגענע, וואס זענען אויך געווארן

 דעפארטידט, מיט דער פארזיכערונג, אז איך וועל זי זאפארט

 אפגעבן, אויב וועד וועט צודיק קומען פון דעד פאמיליע. ליידער,

 איז קיינער נישט צוריק געקומען....

 יהודי בגיטו לובלין (מתוך האלבום ״מקומות

ל יהודים על אדמת  המרטידולוגיה והלחימה ש

 פולין, בשנים 1939 — 1945).

 א ייד אין לובלינער געטא (פון אלבאם ״עדטער פון

 מארטיראלאגיע און קאמף פון יידן איף דער

 פוילישער ערד אין די יארן 1939 — 1945״. דעד־

 שינען אין ווארשע, 1978, אין זעקס שפראכן, 40

 בילדער).



 די פטירה פון מיין פאטער משה׳לע אייזענבערג ז״ל אין געטא

אנזשעלעס לאס־ זענבערג/ י י ישראלאי ק ס ר א ט א ן ט א ״ ד י י  מ

 א קאפיטל פונעם בוך ״פאר

 וואס גיאו־ איך?״ וואס דעדשיינט

 בקרוב אין פאדלאג ״ישדאל־בוך״.

 אין מיידאן טאטארסקי ארבעטן אלע. עם פעלן אפילו אויס

 ארבעטס־הענט. איך באלאנג נאך צו ליפאווע ד. יעדן אין דער פרי

 געזעגן איך זיך מיט מיין פדוי און פיצל קינד און גיי אוועק אהין.

 דער יודענראט נייטיקט זיך אין ארבעטער, אנגעשטעלטע און

 באאמטע אין דעם איינגעשרומפענעם געטא. א געוויטן טאג האט

 דער פרעזעט פון יודענראט, אדוואקאט ד״ר מארעק אלטען,

 באגעגנט מיין פאטער ביים טויעד פון געטא. ביידע האבן זיך

 געקענט טיי פון לובלינער שטאטראט, ווו זיי זענען געווען

 ראטמענער, טיי פון דער קהילה, ווי דאזארעס, ווי אויך פון

 אנדערע יידיש-געזעלשאפטלעבע אקטיוויטעטן ביזן חורבן. ד״ר

 אלטען האט רעפרעזענטירט די ציוניטטישע ארגאניזאציע, בעת

 מיין פאטער איז געווען דער פארשטייער פון אגודת ישראל. איצט

 באשטימט ד״ר אלטען, אז משה׳לע אייזענבערג זאל ארבעטן אויף

 דעד געטא־פאטט. די ארבעט איז נישט געווען קיין שווערע. אין

 משך פון א וואך זענען אנגעקומען א 20 בדיוו פון יידן פון

 אויסלאנד צו זייעדע קרובים אין לובלין, וואט דעד גרעטטער טייל

 איז שוין געווארן אויסגעשאסן אין קרעמפיצער וואלד, צי

 פארברענט געווארן אין בעלזשעץ אדער פאדגאזט געווארן אין

 מיידאנעק. נאד די דייטשן האבן געלאזט פונקציאנירן יידישע

 פאסט־אמטן, כדי שאפן אין דעד וועלט דעם איינדרוק, אז אין דעד

 אקופירטער פוילן גייט נאך אן א נארמאל יידיש לעבן.

 מיין פאטער האט די בריוו באקומען פון פוילישן פאסט־אמט אין

 לובלין. צווישן די עטלעכע הונדערט אדרעטאטן זענען אין

 פארלויף פון דעד צייט געבליבן לעבן יחידים — און צו זיי זענען די

 בריזו יא דערגאנגען. אזא ייד האט באדארפט מיט זיין

 אונטערשריפט באשטעטיקן דעם באקומענעם בריוו. דאקעגן

 שפייזפאקעטן אדער פעקלעך מיט מלבושים, האט נישט זוכה

 געווען אפצונעמען אפילו דעד לעבן געבליבענער ייד, פאר וועמען

 ראם איז געווען באשטימט. אזעלבע פעקלעך האט מען

 אויפגעעפנט אין יודענראט און צעטיילט צווישן זיך דאס עטנווארג

 און מלבושים. נישט איינמאל האב איך געהערט ווי מיין פאטער

 האט אונדז דעדציילט:

ודענראטהאבן פארטיילט צווישן זיך דאס  — ווי נאד די פון י

 פעקל, האב איך געבעטן זיי זאלן דאס נישט טאן, ס׳איז דאך נישט

 זייערם. כיהאב זיי אפילו געווארנט, אז מיט אזא עטן קאן מען נאך

 דערשטיקט ווערן... אבער זיי האבן מיך נישט געהערט!

 די דאזיקע ״שיינע יידן״ האבן גענומען ביי אנדערע און — נישט

 דערשטיקט געווארן. אויב אין גרויטן געטא, אין שטאט, האבן די

 מנהיגים זיך נאך גערעכנט מיט זייער כבוד און פרעטטיזש, איז דאט

 אלץ פארשווונדן אין מיידאן טאטאדטקי. דא האבן מענטשן זיך

 באפדייט פון מאראלישע וועדטן, פארלוירן זייעד זעלבטטווידדע,

 נישט געדעבנט זיך מיט קיינעמען. פיל פון זיי זענען געבליבן

 איינזאם, עלנט, נאך דעם ווי מיהאט אוועקגענומען זייערע פדויען,

 קינדעד, עלטעדן, שוועטטער און ברידער.

 מי לחיים ומי למוות, וועד עם זאל בלייבן און וועמען

 אומברענגען, איז אין יענע צייטן אויך געווען אפהענגיק, אין א

 געוויטער מאט. צו וועלבער ארבעטט־גרופע מיהאט געהערט. אויב

 די טעלעקציע האט אדורבגעפירט אן אפטיילונג פון דעד ם.ד.

 (זיכערהייט־דינטט), האבן זיי באשטימט צום אומברענג די וואט

 האבן געהאט ארבעטט־קארטן אדער אויסווייזן פון דעד ם.ט.- צי

 פון אן אנדערער דייטשער ארגאניזאציע. און פאדקערט — לויטן

 אלטן בלל, אז אויב די נעמטט ״מייגע יודען״, וועל איך נעמען

 ״דיינע יודען״.

 געווען אויך אזעלכע יידן, וואט נישט לאנג האבן זיי געטרויערט

 אויפן טויט פון דער פדוי און גאנץ שנעל אויטגעפונען א ״קוזינקע״,

 מיט וועלבעד מיהאט געפירט א הפקרדיק לעבן. פון דעד דאזיקעד

 דעמאראליזאציע און גייטטיקער ירידה, האט מיין פאטער געהאט

 שטארק עגמת־נפש. באזונדערט האט אים וויי געטאן, ווען ער האט

 געזען ווי אייניקע געוועזענע עסקנים, דאזארעט, פארטיי־טוערם,

 זענען געווארן לעב־יונגען, וואט האבן אומפאדשעמט דערקלערט:

 ״היינט לעב איך — מארגן איז אויס״. יידישע גימנאזיסטן און

 געוועזענע טטודענטן, דער שטאלץ פון זייערע עלטעדן, זענען

 געווארן אונדזערע אויפזעערס.

 אויך אין מיידאן טאטארטקי, ווי אין פריערדיקן געטא, האב איך

 זיך נישט אנגעשטויטן אויף אן אמתדיק חטידישן יונגערמאן, צי

 עלטערן, גלויביקן ייד, וואט זאל וועלן דינען די דייטשן און זיך

 איזדעקעווען איבעד זיינע אייגענע בדידעד.

 אין געטא זענען געבליבן געציילטע פדומע יידן. איז געווען

 אוממעגלעך צונויפצושטעלן א מנין צום דאווענען. די יונגעדע

 האבן גאד פרי געמוזט גיין ארבעטן אויף די פארשידענע

 פלאצוווקעס און די עלטערע האבן געדאוונט ביחידות. יעדן אין

 דער פרי ביים דאווענען, בעתן לייגן די תפילין, פלעגט מיין טאטע

 א פרעג טאן:

 — וואט האט געארט רעם רבונו־של־עולם, אז יידן האבן יעדן

 טאג מתפלל געווען צו אים מיט התלהבות און אמונה אין די שילן,

 שטיבלעך און בתי־מדרשים? נאד ווי קום איך צו שטעלן אזעלכע

— ווי מעג איך גאר אזעלבעס פרעגן? ת ו ל א  ש

 נישט אנדערש, דער האר אין הימל האט געטאן א גרויסן חסד

 מיט מיין פאטער. נאך איידער מ׳האט ליקווידירט דאס געטא אין

 מיידאן טאטארסקי, האט ער אויף שטענדיק פארמאבט זיינע אויגן,

 אויפן אייגענעם בעט. אין חודש מאי 1942 האט אין געטא

 געבושעוועט דער טיפוס. א סך קרבנות זענען דעמאלט געווען.

 אויך מיין פאטער האט אנגעהויבן ליידן פון דער אנשטעקנדיקער

 קראנקייט. קיץ רעצעפטן און דאקטוירים זענען נישט געווען. אויך

 די אנטי־סאניטארע באדינגונגען און שלעבטע דערנעדונג, האבן

 געהאלפן זייען טויט און פארוויסטונג. נאך עטלעבע טעג ליגן אין

 הויכן פיבער און שווערער קראנקייט, איז מיין טאטע נפטר

 געווארן זונטיק דעם 1בסטן מאי 1942 (ט״ו סיון תש״ב).

 יענעם טאג בין איך נישט אוועק צו דעד ארבעט אויף ליפאווע ד,

 וואט איז פון מיין זייט געווען א געפעדלעבע ריזיקע, ווייל אין פאל

 פון א קאנטראל, ווער איך דערשאסן. נאד איך האב געוואלט

 בייזיין די לעצטע מינוטן פון מיין טאטן, וועמען ביהאב זייער

 געשעצט, ליב געהאט און פארערט. א שעה פאר זיין יציאה



 הגשמה, האט עד זיך צעוויינט, מיט די פארטדערטע אויגן געקוקט

 אויף דעד מאמען, אויף מיין פדוי, אויף מיד און אויף אונדזעד

 זונעלע דוד׳ל — און מיט א כליפענדיק קול זיך אנגעדופן:

־של־עולם! ו נ  — ביי וועמען לאז איך אייך איבעד?!... אוי, רבו

 — האט עד אדויטגעקדעכצט און אויטגעהויכט זיין נשמה. מיד

ם יתבדך וועט ש  אלע האבן אים געוואלט טדייטטן און זאגן, אז ה

 העלפן — אבער שוין נישט באוויזן.

 יענעם זונטיק וועל איך נישט פאדגעטן. ווי נאד דעד טאטע האט

 צוגעמאכט זיינע אויגן, האב איך אנגעהויבן זיך בדעבן דעם קאפ:

 ווי אזוי ברענגען דעם נפטר זןו קבר ישראל? ווי אזוי אים מאכן די

 טהרה? וואט וועט זיין מיט תכריכים? אזא ייד א קדוש דארף מען

 דאך קובר זיין כדת וכדין, אפילו ווען ראם איז אוממעגלעך אין

 יענע שוידעדלעכע באדינגונגען. ווי אזוי פירט מען איט ארוים פון

 דעם פארצוימטן און גוט געהיטענעם געטא? ווו נעמט מען פעדד־

 און־װאגן אים איבעדצופידן אויפן בית החיים אויף דעד אוניצקע

 גאט, וואט געפינט זיך גאנץ ווייט פון מיידאן טאטאדטקי? און וועד

 וועט מיד העלפן גדאבן דעם קבר, וויטנדיק, אז עד שטעלט איין זיין

 לעבן?

 בשעת איך בין פאדזונקען אין די אלע מחשבות, זע איך נישט

: ב׳וועל ם לייזונג. נאד איינם איז פאר מיד קלאר  דערווייל קיץ שו

 רעם טאטן קובר זיין אויפן לובלינער בית החיים, כדת משה

 וישראל...

 די מסירת־נפשדיקע קבורה

 ליגנדיק ביינאכט אויף דער פאדלאגע, נישט ווייט פונעם

 פארשטארבענעם טאטן, האב איך זיך דערמאנט אין ספד

ה ויחי, ווו ס׳וועדט דערציילט, אז פארן טויט ש ר  בראשית, די פ

 האט יעקב אבינו צונויפגערופן זיינע צען זץ, אויך אפרימען און

ץ געבעטן א צוזאג, אז זיי וועלן אים אדויסנעמען פון  מנשהן א

 מצרים און בדענגען צו קבר ישראל. (א סברה, אז פון דעם האט זיך

 געשאפן דאם וועדטל: ״איין טאטע קאן אויסהאלטן צען קינדער,

 אבער צען קינדער זענען נישט מסוגל אויסצוהאלטן איין טאטן״)״.

ת געזאגט, איז ראם נישט געווען קיין בפירושעד פאדלאנג מ  דעס א

 פון טאטן, אים ארויספירן נאבן טויט פון מיידאן טאטארסקי

ץ די טעג  אוךברענגען צו קבר ישראל, נאד איך האב דאס געפילט א

 פון זיין קדאנקייט און אוודאי און אוודאי — אין זיין לעצטן בליק,

 איידער ר׳האט צוגעמאכט די אויגן. איצט, אין דעד נאכט־

 שטילקייט, לאץ זיך וועבן פאדשידענע פלענער און ביסלעכווייז

 ווערן אויסגעארבעט פרטים פון אן אונטערנעמונג, וואס האט

 טאקע אויסגעזען צו זיין פאנטאסטיש, נישט דודכפידבאר, דאך איז

 מיד נישט איינגעפאלן צו דעזיגנידן.

 גאנץ פדי בין איך אוועק צו רעם לובלינעד פדומען ייד, ר׳ אהרון

ץ געטא  ברוך אהרונסון און געבעטן זיין הילף. עד, ווי אלע יידן א

 האבן געוווסט, אז יערער געשטארבענעד אין מיידאן טאטארסקי,

 וועדט געברענגט אין א שאפע ביים געטא־טויעד. נ$ך דעם ווי עס

 זאמלען זיך דארט אן עטלעכע מתים, וועדן זיי אויף א

 פלאטפארמע אדויסגעפידט אויסער דעם געטא און מ׳איז זיי קובר

 אין א מאסן־גרוב אויף א פלאץ, וועלכן די געסטאפא ה$ט

 צוגעטיילט רעם יודענדאט. ד׳ אהרון ברוך האט מיט מיד מסכים

 געווען, אז משה׳לע אייזענבערג דאדף מען נישט קובר זיין אין

 מאסן־גדוב, נאד בדענגען צו קבר ישראל אויפן בית עלמין. די

ץ געטא איז באשטאנען פון צוויי יידן! נטע  חברה קדישא א

 באדנשטיין און שלמה עפשטיין, דעד זון פון חיים יוסף

 היטלמאכער. אויך פאר דעד מלחמה האבן זיי באלאנגט צו דעד

ץ ל אמת. איצט האבן זיי מיט דעד באשטעטיקונג א  חסד ש

 געהעדיקע אויסווייזן פון יודענדאט, זיך פאדנומען מיט דעד

 גרויסעד מצוה. זיי האבן געטדאגן די זעלבע היטלען ווי די יידישע

 פאליציאנטן.

 אזוי ווי שלמה עפשטיין איז געווען א תלמיד פון מיין טאטן
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ס אוונט ע  אינעם בית־המדרש פון דעד חברה נושאים, ווו ער האט י

 געלערנט דעם דף יומי, האב איך זיך געוואנדן, אז ער זאל העלפן.

 ער האט מיד געגעבן צו פאדשטיין, אז עד איז גדייט צו כאזארגן

 תכריכים, צו העלפן מיט דעד טהרה, נאד פארלאץ דאס געטא מיט

 איין מת, דערצו נאך אזא ווייטן מהלך — וויל עד נישט דיזיקידן.

 עד וועט פארלירן נישט נאר זיין ארבעטס־קאדטע, נאד אויך דאס

 לעבן.

 מאנטיק פדי האב איך דעם טויטן קערפעד איבערגעפידט אין א

ן ברוך ץ ד׳ אהרו ץ געטא, א דאנק דעד הילף פ  ליידיקע הייזקע א

ה עפשטיין. פון עטלעכע ברעטלעך צונויפג* מ ל  אהדונסון און ש

 עקלאפט א טהרה־בדעט, געבדענגט עטלעכע עמערס וואסעד,

ץ אדודכגעפידט די טהרה  אנגעצונדן צוויי ליכט צוקאפנס — א

 לויט אלע כללים און דינים, ווי מ׳האט עס געט$ן פארן קדיג מיט א

 גרויסן צדיק אדעד רבץ.

 פאר דעד צייט וואט מיד האבן זיך עוסק געווען מיט דעד טהרה,

 האט מיץ מאמע זיך ארויסגעגנבעט פון געטא, כדי אויסצוגעפונען

 א פאלאק מיט א פעדד־און־װאגן. נאכן פארענדיקן די טהרה, האט

ת די תכריכים און  מען צונויפגעקלאפט אן ארון, אנגעטאן דעם מ

ץ די דדאטן איז געווען ץ געטא ווו א נג א  אוועק צו דעד פאדצאמו

ץ געוואדט מיטן ו  אן עפענונג. אויף יענער זייט האט די מאמע ש

ץ ברודער שלמה׳לע ץ מי  קריסטלעכן בעל־עגלה. איך א

 ארויסגענומען דעם אדון אויף דעד צווייטעד זייט, אים

ץ י א  ארויפגעלייגט אויף דעם וו$גן, אלץ פאדדעקט מיט שטרו

 צוזאמען מיט דעד מאמען, דודך די הינטעדגעסלעך פון בראנאוויץ,

 זענען מיד בשלום געקומען אויף דעד אוניצקע גאס. אט

 דערנענטעדן מיד זיך צום בית־עלמץ. דעד טויער אח אפן, דעד

 אריינפאר — פדיי. איך באשליס קובר צו זיץ דעם טאטן נעבן דעם

ש הישיבה, הרב מאיר שאפירא, כדי א  אהל פון לובלינער רב און ר

 גאכן קריג וויסן דאס אדט ווו דעד טאטע ליגט.

 רעד פאלאק האט מיטגעבדענגט צוויי לאפעטעס. איך און

 שלמה׳לע האבן זיך א נעם געטאן צו גראבן דעם קבר מיט גרויס

 יראת הכבוד, נאד דעד קריסט האט אונדז כסדר אונטערגעיאגט

ץ  און אפילו געדראט, אז עד לאזט אונדז איבער מיט דעד מאמען א

 פארט אוועק. א סך שווייס און טרעדן מיד אלע פאדגאסן ביי

ץ געטא מיטן געפיל, אז  דעד אדבעט — נאד צודיק געפארן א

ר וועלכע ץ פון נפטר. זיצנדיק אויף דעד פו צ  מ׳האט געטאן דעם ר

 האט אונדז געפירט אין מיידאן טאטארסקי, האב איך געשמועסט

 מיט דעד מאמען, אז אין אזעלכע ביטעדע צייטן פאר יידן, האט

 דעד טאטע געהאט א גדויס זכות געבדענגט צו ווערן צו קבד

ץ — אויסעד רעם טאטן — איז די משפחה צוזאמען.  ישראל, א

 אפילו מיין קליין קינד געפינט זיך מיט אונדז.

 מיד האבן זיך דערמאנט, ווי בעת די פאדשידענע אקציעס, איז

ץ געטא, טאקע  אונדזער משפחה תמיד געלונגען זיך אומצוקערן א

 אין דעד ענגעד וווינונג, צום שוועדן לעבן — אבער אלע צוזאמען,

 בעת אפילו מיטגלידער פון יודענדאט, יידישע פאליציאנטן,

 באאמטע פון די פארשידענע אינסטיטוציעס און פון ארבעטס־

 אמט, זענען בעת די אויסזידלונגען נישט געשוינט געווארן. גאנץ

ץ  באזונדעדט האבן די רוצחים זיך נישט געדעכנט מיט די פרויען א

 קינדעד פון די דערמאנטע יידן.

 מיד אלע זענען שטענדיק געווען צוזאמען. בעת אן אקציע אדעד

 סעלעקציע, האט דעד טאטע געהאלטן אויף די הענט דוד׳לען, וואס

 איז געווען כמעט דאס אײן־און־אײנציקע קינד אינעם אויסגעלײ־

נחערע ארבעטס־  דיקטן געטא. כדאי אונטעדצושטרייכן, אז או

 קאדטן זענען נישט געווען פון די סאמע בעסטע. איצט,

• טאטן, האבן זיך אלע ע נ  אומקעדנדיק זיך פונעם בית הקברות א

 געפילט עלנט, איינזאם, אן א באשיצער•, יתומים, וואס האבן מיט

ש המשפחה. א  אייגמאל פארלוירן רעם ר

ץ געטא דורבן טויער, ווייל אונדז איז  מיד זענען צוריק אדיין א

 געלונגען זיך אויסצומישן מיטן עולם וואס האט זיך אומגעקעדט

ט האבן מיד א סך ריזיקידט — ץ דעד ארבעט. אויך מיט רעם שרי  פ

 נאד סיאיז געלונגען
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(4) 
 די דייטשע מאכט האט אין די אויפגעקלעבטע פלאקאטן געדראט מיט

 טויט-שטראף די פאלאקן און פאלקס-דייטשן,וועלכע מיוועט באפן ביי דעד

 ראנט בייס רױבן די פארלאזטע ײדישע דירות. הגם זיי האבן טאקע דערשאסן

 אויפן ארט געכאפטע פלינדערערס, האבן די רויבערייען נישט אויפגעהערט.

 יידן, וואס זענען טיט א פאסיר-שיין פץ דעד מאכט געקומען דערנאך אץ

 זייערע פריערדיקע דירות איבערצופיק די זאכן אץ געטא, האבן אץ רוב

 געטראפן ליידיקע וווינונגען. כ׳האב בײגעװױנט אײניקע סצענעס, ווי פורלעך,

 באגלייט פץ יידן ווי בעת א לוױה, אױף וועלכע ס׳האבן זיך געפונען זײערע

 איבערגעבליבענע זאכן, זענען געווארן אפגעשטעלט דורך די ס.ס.-וואכן,

 וועלכע האבן רעווידירט, אױב עם געפינט זיך נישט דארט לעדעד,

 מאנופאקטור אץ אנדעדע סחורות. אך-אץ-װײ איז געווען צו דעם יידן, בײ

 וועמען מ׳האט געפונען ״טריפהגע״ סחורות אדער עד האט געפרוווט אן א

 באשטעטיקונג ראטעווען זיין פאדמעגן.

 דאס געטא, וואס איז ביז איצט געווען אפן אץ מ׳האט אחין ארײנגעפאקט

 35 טויזנט יידן, איז געוואק הערמעטיש פארמאכט, וואס האט שוועד

 געטראפן די יידישע האנטווערקער, סוחרים אץ טדעגעדס. א ייד האט זיך

 נישט געטאדט באוױיזן אץ ״ארישך טייל פץ שטאט, אן א ספעציעלעד

 דערלויבעניש. די געסטאפא אץ די פוילישע פאליציי, האבן די יחץ געכאפטע

 אויסערן געטא, דערשאסן אן א געריכט. איך דערמאן זיך א פאל, ווען כ׳האב

 אוף לובארטאווסקע גאס, אױף דעד געטא-זייט הינטער מיד, דערהעדט א

 יאמעדלעך געוויץ אץ דערזען אן אדעמע יידישע פדױ, אץ די דרייסיקעד

 יאק, אץ באגלייטונג פץ אירע צוױי טעכטעדלעד, זעקס אץ א3ט יאר אלט,

 וואס האבן געוויינט אץ געשריגן:

 — טאטע! טאטע! פארוואס קומט עם דיר? גרויסעד גאט! ווו ביסטו?

 אויף דעם ״אדישן״ טייל גאס האבן צװײ פױלישע פאליציאנטן געפירט א

 יידישן טרעגער, אץ זײנע צעריסענע קליידער, מיט א שטדיק אדום די לענק.

 דעד ייד, הגם עד האט געוווסט אז דאס זענען זייגע לעצטע מינוטן צוליב אזא

 ״פארבדעכן״ וױ געכאפט צו וועק אױסעק געטא, את געגאנגען שטאלץ,

 מיט אן אױפגעהױבענעם קא9, אפילו זיך נישט אומגעקוקט. דעד געיאמעד

 פץ זיין פרד אץ קינדעד האבן אנגעווארפן אן אימה אויף אלעמען.

 צוליב דעד ענגשאפט אץ געטא ווו מ׳האט אדיינגעזעצט צוױי אץ מערער

 משפחות אץ איין שטוב אץ די אנטי-היגיענישע באדינגונגען, האבן דך

 פארשפרייט פארשידענע קראנקייטן, פץ וועלכע ס׳זענען געשטאדבן

 טדזנטער מענשן. אבער די גרעסטע צאל קרבנות האט איינגעשלונגען דעד

 פלעקן-טיפוס, וועלכער האט דך אדך פארשפדייט צווישן די יידישע

 קריגס-געפאנגענע אץ לאגעד אױף ליפאווע ד. אויסער דעם שוץ

 איבערפולטן יידישן שפיטאל, איז דעד יודענדאט געווען געצווינגען צו

 פארװאנדלען די מהד״ם-שיל אץ א געטא-שפיטאל נאד פאר די טיפוס

 קראנקע.

 פורים 1941 איז דעי עולם אץ געטא געווען באהערשט פץ געמישטע

 געפילן. צוליבן דעם שיינעם, וואדעמען וועטער, האט מען פארלאזט די

 פארפעסטעטע, ענגע צימעק אץ מ׳איז ארדס אץ גאס כאפן א ביסל פרישע

 לופט. יידענעס האבן אדפן הױכן קול פאדקױפט המן-טאשן אץ דערביי דך

 געווונטשן אז איבעדאיאד זאל מען זוכה זיין צו פארקדפן ״היטלער-טאשך.

 פאדשטעלטע חדר-יינגלעך האבן געזונגען פוריס-לידער. דייטשן וואם זענען

 דודכגעגאנגען די גאסן אין געטא, האבן געלאכט אץ געחוזקט פץ די יחץ.

 דער שיינעד טאג איז פארביי, נאד עפעס שווערע שאטנם אץ א שדעקלעך

 פארגעפיל האבן באגלייט די מענטשן, וואס זענען איינגעשלאפן נאכן לייענען

 די מגילה. אדום 2 ביינאכט האבן אונדז אויפגעוועקט מודאדיקע געשרייען

 אץ געוויינען. א דערשראקענער בץ איך אראפ פץ בעט, צו צום פענצסטר אץ

 דעדזען א שרעקלעך בילד: הונדערטעד מענער אץ פדױען, מיט קליינע

 קינדעד אויף די הענט, וועק געטריבן דורך באוואפגטע אוקראינער אץ ס.ס.

 מיט ווילדע געשרייען, שלאגן די צעשראקענע יידן מיט די קאלבעס אץ

 נאהייקעס, אז דעד בדוק איז געוואק רױט פץ בלוט. ״װאס קומט דא פאר?

 האט מען ווידער געבראכט קײן לובלץ אויסגעזידלטע יידן פץ אנדערע

 לענדער?״ — שרייט אדאפ פץ פענצטעד מיץ עלטעדעד בדודער צבי, צו די

 באגלײטנדיקע ײדישע פאליצאנטן. איינער פץ די שרײט ארדף: ״טו דך

 שנעל אן, די ײדן פץ לובלץ וועק אױסגעזידלט!״

 די ארויסגעטריבענע זאמלט מען צונויף אץ דעד מהד״ם־שיל אץ

 מהרש״ל-שיל, וועלכע וועדן געהיטן פץ אוקראינער אץ ס.ס.-רוצחים. די

 באוואכן אדך דאס מיט שטעכלדראט פארצוימטע געטא, וואס האט דך

 געצויגן פץ דעד יאטקע-גאס פץ איץ דיט, ביז נאוואריבנע פץ דעד אנדערע

 זייט. מאםן יידן וואס באזיצן ארבעטס-קארטן, לדפן נאך אינפארמאציעס צום

 יודענראט אויף דעד גראחקע גאס, הגם דעד יודענראט האט שוץ געהאט

 אדדסגעהאנגען מעלדונגען, אץ דייטש אץ אץ יידיש, לדט דעד פאראדתונג

 פץ דעד מאכט, מוזן אלע נישט באשעפטיקטע יידן אץ די מיליטערישע

 ווארשטאטן אץ פאבדיקן — פארלאזן די שטאט. דאקעגן די וואס אדבעטן

 און באזיצן געסטעמפלטע ביכלעך פץ דעד דכעדהייטס-דינסט אץ װױנען אץ

 אפענעם געטא(לובלץ האט דעמאלט געהאט צוויי געטאס), מוזן ביז 2 בייטאג

 דך אריבערקלױבן אץ פארמאכטן געטא.

 א גאנצן טאג האבן די אויסדערודילטע, וועד אויף די פלייצעס, וועד אויף

 וועגאלעך, י געשלעפט דאס ביסל ארעמקייט פונט אפענעם געטא אץ

 פארמאכטן געטא. יעדער האט געוואלט וואס פדיעד אנקומען, כדי פאדכאפן

 א בעסער ארט. דאס געשטופעדיי איז געווען אץ לשער, די ס.ס. האבן

 געשלאגן מיט די קאלבעס איבער די קעפ אץ פיל יידן זענען פארווונדעט

 געוואק.

 דאס פארמאכטע געטא איז שנעל פארפולט געוואק מיט טויזנטער יידן.

 נישט פאר אלע איז געווען ארט אץ די וווינונגען, זענען די געבליבן מיט די

 זאכן אץ דדויסן. דעדווײל איז די אקציע פון ארײנשטױסן טוזנטער יחץ אץ די

 שילן, געווען באגלייט מיט שרעקלעכע רציחות אץ א סאדיסטיש איזדעקעווען

 דך איבער די פארפייניקטע יחץ. די ענגשאפט אץ די בתי-הכנסת את געווען

 גדױס, איץ צונויפגעקװעטשטע מאסע. וױ אומעטום, האבן די שטארקע

 פארכאפט אדפן שמוציקן דיל די בעסעדע ערטעד. מ׳האט נישט

 ארויסגעלאזט פץ שיל אץ די באדערפענישן האט מען דעדפילט אינעודיניק.

 דאס געשטאנק איז געווען אומדערטדעגלעך. אזױ האט דך פארענדיקט דעד

 ערשטער טאג פץ דעד אקציע — 2,500 קרבנות — אץ ביינאכט האל מען

 געהערט די געשרייען אץ געזאנג פץ די באזדפטע, אוקראינישע

 פאגראמשטשיקעס.

 קיינער האט נישט געוווסט, ווואהץ מען פירט אוועק די יחץ, הגם דעד

 יודענדאט האט אץ געהיים געשיקט שליחים צו דעדודסן זיך וואס איז געשען

 מיט די פדיער ארױסגעשיקטע טדאנספאדטן. הגם די שליחים זענען צודיק

 געקומען מיט זייער טרויעדיקע ידיעות, אז די טראנספארטן גייען קיץ

 בעלזשעץ, ווו מ׳האלט די יחץ הינטעד שטעכלדראט (די האט מען נישט

 צוגעלאזט צום לאגער), אבער די האבן פץ דעדווייטנס געשפירט דעם ריח פץ

 פאדבדענטע קעדפעדס — נאד די יידן האבן נישט געוואלט גלויבן. מ׳האט

 פארשפדייט קלאנגען, אז די טראנספארטן גייען קיץ וואלץ אדעד פאלעסיע,

 אבער אץ צווייטן טאג פץ דעד אקציע איז געשען אזעלכעס, אז די גדעסטע

 סקעפטיקער האבן אנגעהױבן גלױבן די שליחים. די ס.ס.-אפיציק שטראם אץ

 קאליך זענען אדיץ אין יידישן שפיטאל אויף לובאדטאווסקע, ווו ס׳האבן דך

 געפונען הונדערטער קדאנקע אץ געוויסע פדאטעזשירטע יחץ, וואס האבן דך

 דארט אױסבאהאלטן פץ די אקציעס אץ מיט דעוואלוועק אץ די הענט

 גענאנגען פץ בעט צו בעט אץ דערשאסן די קדאנקע, פארוואנדלענדיק דאס

 שפיטאל אין א שעכטהויז. די יידישע לובלץ אח אדפגעשוידערט געוואק פץ

 דער מאסאקרע. די וואס האבן געהאט עלטעק אדער שווע9טער-ברידעד אץ

 שפיטאל, זענען ארומגעגאנגען וד משוגע.



 דער יודעגראט, וועלכער האט נישט געהאט קיץ שום השפעה אױף די

 רוצחים, האט געפרוווט מיט א גרויסער סומע געלט איבערקויפן די דייטשן

 אפצושטעלן דעם גירוש. די כאנדיטן האבן גענומען דאס געלט אץ נישט

 געהאלטן דעם צוזאג. מיט א טאג שפעטעד זענען זיי מיט לאסט-אויטאס

 צוגעפארן צום יתומים-הױז, אץ וועלכן ס׳האבן ויך געפונען אדום פופציק

 יידישע קינדעדלעך אץ גאפוילן דעם פערסאנאל אין א האלבעד שעה זיי

 צוגרייטן צום אפפאר, ווייל דעד אנשטאלט וועדט איבערגעפירט אויף אן

 אנדער ארט. דעם יודענראט האבן זיי באפוילן צוגדײטן עסן פאר די קיגדער,

 דעדנאך זיי אויפגעלאדן אױף די אויטאס, צוזאמען מיט די דערציערס און

 אלע צוגעפידט צו דער ביסטשיצע, געהייסן אריינגיץ אץ טייך און זיי

 דערשאסן, אז דאס וואסער איז געווען רױט פץ בלוט. (פאראן עטלעכע

 וועדסיעס, וױ אזוי מ׳האט אומגעבדענגט די ״אכראנע״-קינדער. מעגלעך, אז

 דעד מחבר גיט אינער איינע פץ די ווערסיעס. — רעדאקציע.) די בלוטה־נט

 זענען דערנאך אוועק אינעם שפיטאל פץ די טיפוס־קראנקע אויף יאטעטשנע

 גאט אין איינציקווייז דערשאסן די הונדערט קראנקע. איצט איז אלעמען

 געווארן, קלאר, אז די אויסגעזידלטע שיקט מען נישט אויף ארבעט, נאד זיי

 ווערן פארגאזט אץ לאגער בעלזשיץ.

 3 וואכן האט געדויערט די אויסזידלונג פץ די געכאפטע יידן. טאג-טעגלעך

 זענען אין די וואגאנען ארויסגעפירט געווארן אץ בעלזשעץ 1,500 קרבנוח. די

 ס.ס.-באנדיטן האבן זיך כאנוצט מיט דעד הילף פץ רעם אלפאנס שמאי

 גרייער, פץ וויצע-פדעזעס פץ יודענראט קעסטענבערג און מיטגליד פון

 יודענראט עדעלשטיין. די פלעגן באדואיקן די פארבליבענע יידן, אז די

 אדויסגעשיקטע געפונען זיך אץ ראוונע, פינסק אץ אץ אנדערע שטעט אויף

 די קרעסן, ווו די ארטיקע יודענראטן האבן זיי אײנגעארדנט אויף ארבעט אץ

 אפילו געבראכט ״לעבעדיקע״ גרוסן פון די אויסגעזידלטע, אז שולדיק אץ

 דעד אקציע איז... דער לובלינער יודענראט, וועלכער האט נישט אויסגעפידט

 פינקטלעך די דירקעטיוץ פץ די דייטשן. שמאי גדייעד פלעגט פאר גדויסע

 געלטער ארויסנעמען איינצעלנע פערזאנען פץ די טדאנספארטן. זיי האבן

 אויך פארשפרייט קלאנגען, אז נאך דעד אקציע, וועט מען די

 איבערגעבליבענע לאזן אץ לובלץ, אץ פארמאכטן געטא.

 דאסמאל האבן זיך די קלאנגען באשטעטיקט. דעד יודענראט האט

 צונויפגעזאמלט א גרויסע סומע געלט אץ גאלד ביי רייכע יידן, אנרופנדיק

 דאס ״כופר נפש״ און דאס געגעבן די דייטשן. דעד גירוש איז געווארן

 אפגעשטעלט אץ די יידן האבן פדייער אפגעאטעמט. א פרייד געמישט מיט

 טרויער, האט באהערשט דאס געטא. מ׳האט זיך געפרייט וואס מ׳איז געבליבן

 אין שטאט אץ געטדויערט נאך די ארױםגעשיקטע און אומגעקומענע. סיאיז

 נישט געווען קיץ משפחה, וואס זאל נישט האבן פאדלוירן די טייעדסטע.

 שבת, דעם 20סטן יוני 1941, גאנץ פרי, האבן הונדערטער לאסט־אויטאס,

 טאנקן, האדמאטן און אנדערע מלחמה-כלים אנגעהויבן דורכפארן די גאסן

 פון לובלץ, אין דעד ריכטונג פץ דעד באן־סטאציע. אױפן הימל האבן זיך

 באוויזן עסקאדרעס עראפלענען, וועלכע זענען געפלויגן אין דעד דיכטונג פץ

 דעד סאוועטישעד גרענץ. לובלץ האט זיך כמעט אויסגעליידיקט פץ דייטשן

 מיליטער. יידן און פאלאקן האבן געשמועסט, אז עס וועט אויסברעכן א

 מלחמה צווישן די צוויי נוטע פריינט — סאוויעט-רוסלאנד אץ

 היטלער-דייטשלאנד, טראץ די אפלייקענונגען פץ דעד דייטשער פרעסע און

 פון ״טאס״. אבער מיד האבן געגלויבט דעם עפילעפטיקער געבעלס, וואס

 האט אמאל געשריבן: ״ברעכט אױס א קריג צוױשן רוםלאנד און אונדז, וועלן

 נישט נאר קריסטן בלוטיקן, נאר די ייזץ וועלן אפגעווישט ווערן פץ

 אייראפעישן קאנטינענט״...

 ליידעד, האט זיך אונדזער טדױעריקער פארגעפיל באשטעטיקט.

 (סוף קומט)

 חלק מן הקהל באזכרה לקדושי לובלין ב־8ד.1ו.21 בתל־אביב,

 א טייל פון לובלינער עולם אויפן יזכור־אוונט אין תל־אביב, 21.11.78.

Barbara  
teatrnn



 די ליקווידאציע פון יידיש! יתומים - הויז אין לובלין

 ,(מון דער דאקומענטן־זאמלדנג ״קינדער־מארגױראלאגיע״
 צו״ויפגעשכזעלצו' פון נ. גדיש).

 די דייטשן האבן זיר אפגעגעבן א דין־וחשבון, אז זיו
 באגייען פארברעכנס און דעריבער פארזיכטיק מאסקי1ט

 זייערע מעשים.
 די ציווילע באפעלקערונג האט זיד אריענטירט אין דער
 וויכטיקייט פון דעם וואס זיי זעען, אוך ריזיקידנדיק טיילמאל
 מיטן לעבן, אבסערווידט, פאטאגראפידט, נאטירט, בדי עדות
 זאגן ווען עם וועט קומען די צייט. אדאנקדידאזיקעמענטשן,
 זענען מיד ביכולת צו דעקאנסטדואירן געוויסע בלעטלעך פון

 אוגדזער גדויליקער געשיכטע.
 די מיטאדבעטערין פון דעד יידישער היסטארישעד קאמי־
 סיע אין לובלין, ב. לעווין, האט באזוכט דעם עדות מוליאק
 און אויר געפירט שמועסן מיט אנדערע שכנים און אויפן סמך
 פון דעם אנגעזאמלטן מאטעריאל, זיר איבערצייגט, אז מוליאקט
 דערציילונג איז א ריכטיקע. אגב, א באשטעטיקונג דערויף
 .געפינען מיר אין א צווייטן פראטאקאל פון דעד היסטארישער
 קאמיסיע, ווו עס ווערט איבערגעגעבן א דערציילונג פון דעם
 יידישן מיליציאנט מושקאטבליט, אז מען האט קינדער באג־
 ראבן לעבעדיקערהייט און לייכט פארשאטן מיט ערד — און

. . . ׳ ך י  ״פון זוייטן האט מען געזען, ווי הענטלעד באוועגן ז
 די דערציילונג פון מוליאר,

 אויף דעם ווארשעווער שליאר אין הויז גומער 122 פון
 דערפל טאמארי, וווינט אן אלטער מענטש, וואס פירט א
 רואיק לעבן אויף זיין שטיקל באלעבאטישקייט, צוזאמען מיט
 דיין משפחה. דער דאזיקער פויער, קאראל מוליאק, האט דורך
 די שפארונעס פון זיין שייער געהאט א ברייטן אויסבליק אויף
 די ארומיקע פעלדער, פון דאנען האט ער געזען זאכן וואס מען
 האט געוואלט פאחהוילן פון מענטשלעכע אויגן — ער האט
 געזען מאסן־מארדן איבער קינדער, איבער עופה׳לעך. ער

 דזע־ציילט:
 פרילינג 1942• איר געדענק, אז די ערד איז נאד געווען
 געפרוירן און א געוויסן שבת האט מען אראפגעבראכט ארעס־
 טאנטן צו גראבן גריבער. עם איז געװעןי אויפן פעלד פון
 מאראווסקין, א 50 -100 מעטער פון מיר. דעם גאנצן שבת און
 א האלבן זונטיק, האט מען געגראבן אן אפרו, מאטערנדיק

 זיר ביים ארויסנעמען די געפרוירענע ערד.
 נישט געקוקט אייף אלע פארבאטן אין דעד שמירה פון
 דער ״זיכערהײטס־דיגסט״ (ם.ד.), פלעג איד פון מיין שייער
 אבסערווירן די סודותדיקע צוגרייטונגען. דער גרוב איז געווען
 פינף מעטער די לענג און ביז צוויי. מעטער די טיף. נאבן

 פארענדיקן די ארבעט, זענען די ארעסטאגטן אוועק.
 א טויטע שטילקייט האט זיר ארומגעטראגן איבער די
 פעלדער, אין דער לופט האט זיר געשפירט אן אנקום פון
 עפעס שרעקלעכעם, דער הימל האט זיר באדעקט מיט גרויע

 וואלקנם.
 כ׳האב געווארט.

 ארום 2 אזייגער קומט צו לויפן מיין טאכטער און דער־
 ציילט מיר, אז די באוועגונג אויפן שאסיי איז אפגעשטעלע
 0יי פאר פוסגייער, סיי פאר פורן, אפילו מיליטערישע אויטאס

 לאזט מען נישט אדורך. עם דרייען זיר ארום געסטאפא־לייט
 אין הויכע היטלען, שילטן און שיסן, כדי אפצושרעקן די
 נייגעריקע. זיי לאזן אויר נישט צו קיין דייטשע זעלנער פון
 ווערמאכט, וואס געפינען זיר אין שכנותדיקן שפיטאל. איינער
 פון דער געסטאפא געפינט זיך מיט א מאשין־ביקס אויפן
 בערגל, כדי צו שיסן אויף די ארבעטער פון דער גלאז הוטע,
 אויב זיי וועלן זיר צופיל אינטערעסירן מיט דעם וואס דארף

 דא פארקומען.
 טיט אמאל באווייזט זיך א גרויסער לאסט־אויטא, צוגע־
 דעקט מיט א שווארצן ברעזענט און פארט ארויף אויפן פעלי;
 ווו ס׳איז געווען דער גרוב — א 100 מעטער פון שאסיי,
 אויף א זאמדיקן באדן. דער וואגן פארט צו מיט דעם הינטער־
 שטן טייל צום גרוב, מען הויבט אויף דעם ברעזעגט און מען
 ^־ערזעט א סך קינדער, סירוב אין די וויקעלעד, צווישן זיי
 'געפינען ז־ך אויך צוויי עלטערע יידן. די אוקראינער לייגן
 אויס די קינדער אויפן זאמד־בערגל, א. געסטאפאוויעץ שיסט
ן י י ד  צו זיי פון א מאשין־ביקס, דערנאך װארפט זײ איין ייד א
 אין גרוב און דער צווייטער שטייט אונטן און לייגט זיי אוים,
 אלץ אין די װיקעלער - צאפלענדיקע, איינם איבער איינם

 אזוי, זיי זאלן פארנעמען וואם ווייניקער ארט.
 ביידע יידן האבן הענט איינגעריכט אין בלוט, בלאנקען
 זיך אדום אויפן פעלד, ווי נישט פון דער וועלט. און א צווייטער
 געסטאפאוויעץ באשיט די קינדער מיט א האגל פון קוילן,
 וועלנדיק דערשטיקן די איכהדיקע קולות, וואס דערטראגן
 זיר פון די נישט דערשאסענע עופהלער. די קרעכצן ווערן
 שטילער, אבער הערן נישט אויף אין גאנצן, גלייך די ערד

 וואלט אליין אויפגעציטערט פון די קרעבצן.
 די שוידעדלעכע ארבעט איז פארענדיקט. דער גרוב ווערט

 נישט פארשאטן, מ׳ווארט אויף ווייטערדיקע טראנספארטן
 עס דויערט נישט מער ווי א שעה און עס קומט אן א
 גרופע עלטערע קינדער, זיי גייען צום טויט צו פיר אי* א
 ריי, האלטנדיק זיך פאר די הענטלעך. זיי בלייבן שטיין פארן
 גרוב, דער דייטש שיסט פון א רעוואלווער. די גופימלער פאלן
 אריץ אין גרוב און עס חזרט זיך איבער די זעלבע פראצעדור

. . . ער  ׳ואס פרי

 ווו בקרוב יופיע

ם ע ז ל ה ג ע מ  ב
ש י פ ק ו ט ה ש מ ל  ווו ווו 1 של ש

 הספר תודגם מיידיש
 ובו זכרוגות בךעירגו משתי־מלהמות העולם,

ות ופרק נוסף ״דרכי לא״י״. נ  עם תמו



 דעם 22 טן ױלי 1944 זענען מיר אנ־
 געקומען קײן לובלין ווו עם זענען נאך
 פארגעקומען גאסן־קאמפן. מיר האבן נאד
 באװיזן אויסצוראטן די לעצטע װידעדש־
 טאנד־נעסטן פון די דייטשן. װען איד מיט
 נאד א חבר האבן פאטרולירט אויף די
 לובלינער גאסן, את צו אונדז צוגעשטא־
 נען א ייגגל פון א יאר 11 און זיך געווא־
 נדן צו מיד אין יידיש. אויף מיין פראגע,
 פון וואנען ווייסט ער אז מיד זענען יידן,
 האט ער געענטפערט, אז ער האט מיד
 געהערט ריידן מיטן חבר יידיש. ער האט
 דערציילט, אז אין א געווים הויז באהא־•
 לטן זיד אויס א 200 יידן, צווישן זיי —
 אויד פארטיזאנער, וואס זענען ארויס פון
 די וועלדער און במשך א וואך צייט ווי
 ויי זענען איזאלירט און געבליבן אן עשן.
 איד האב אים געפרעגט, ווי אזוי קומט
 אזא קינד ווי ער צו די פארטיזאנער,
 האט ער דערציילט, אז עד איז געווען
 דעד העלד אין זיין אפטיילונג, ודיל עד
 איז אנגעקומען אויף אזעלכע ערטער,
 ווו א דערוואקסענעם וואלט עם קיינמאל
ד אפילו ארײנ״  נישט געלונגען. ער האט ז
 געגנבעט אין א דייטשן שטאב און פון
 דארט ארויסגעטראגן וויכטיקע פלענער,
 וועלכע די פארטיזאנעד האבן איבעד־

 געפירט צו די רוסן.

 מיד האבן באלד מאביליזירט עסן און
 אוועקגעשיקט פאר זיי. מ׳דארף אונטער־
 שטרייכן, אז דעד באפעל אויף די באפי
 רייטע געביטן אז פארטיזאנער זאלן אי־
 בערגעבן ס׳געוועד איז נישט געווען
 גילטיק לגבי די יידישע פארטיזאנעד, ווייל
 ס׳האבן דעמאלט גדאסירט באנדעם פון
 א. ק. און אנדערע פאשיסטישע ארגא־
 !יזאציעם, וועלכע האבן געמארדעט די

 פארבליבענע יידן.
 אין אווגט זענען מיד אנגעקומען אין

 ו טע מאי רעמאנסטדאציע אין 1932 פון דעד

 ליגע פארן אדבעטנדיקן ע״י אין לובלץ.

 אין דער באפיייטער
 לובלין

 שלמה גייזלער

 פראגמענט כון א דערציילונג פון
 יידישן פאלדאט אין פוילישן מילי-
 מער, דערשינען אין דער צוויי־
 בענדיקער אויפגאבע ״מול האויב
 הנאצי״ (״אנטקעגן דעפ ;אצישן

 שונא״).

 ״ישיבת חכמי לובלין״, וועלכע האט בעת
 דעד אקופאציע געדינט אלם שטאב פון
 דעד געסטאפא. אין איין צימער האבען
 מיד געטדאפן אנגעווארפן איינע אויף די
 אנדערע, עטלעכע ספר־תודה׳ס און אנ־
 דערע תשמישי קדושה. הגם כ׳בין נישט
 קיין רעליגיעזער (כ׳האב געהערט צום
 ״השומר הצעיד״), בין איד אין אנבליק
 פון די געשענדעטע הייליקייטן, געווארן
 טיף אויפגעשוידערט. פון די צענדליקער
 טויזנטער לובלינעד יידן, זענען געבליבן
 א זכר — די געשענדעטע ספר־תורהם...
 איד מיטן חבר האבן גענומען איין ספר*
 תורה און זי איבערגעגעבן די פארטיזא״
 נער, צווישן וועלכע ס׳זענען אויר געווען

 דעליגיעזע יידן.
 אין די געציילטע טעג וואט מיד האבן
 סטאציאנירם אין לובלץ, האבן מיד נאד
 באוויזן צו באזוכן דעם היטלעריסטישן
 טויטן־לאגער מיידאנעק. ס׳האבן זיך
 דאדטן נאד געוואלגערט די טויטע קעד־
 פערס פון די וועלכע זעגען געהדגעט
 געווארן ממש אין די לעצטע שעהן פאר
 דער באפרייאונג. כ׳האב דארט געזען
 דיזיקע שיד־לאגערן, סארטידט לויט קיג־
 דער־שיך, יוגנט־שיך און שיך פון דעד־
ד פארגעשטעלט, אז  וואקסענע. ב׳האב ז
 אייך מיין ברודערם שיך, וואם איז דער־
 שאסן געווארן אין לובלין אין 1940,

 געפונען זיך• צווישן זיי.

 פון לובלין זענען מיד אוועק קיין פו־
 לאוו, פארסירט די ווייסל צו גרייטן נאך
 אן אנגריף צום נצחון איבערן היטלעדיזם.
 ביים פארסירן דעם טייך, בין איך שוועד
 פארווונדעט געווארן אין פוס. נאכן אפע־
 רירן מיד אין א פעלד־לאזארעט, בין איך
 איבערגעפירט געווארן אין א דוסישן
 שפיטאל אין לובלין. די באהאנדלונג דארט

 איז געווען א גוטע. דאך האב איך זיך
 געפילט איינזאם און שוועד געטראפן פון
 די אפטע, בייסיקע באמערקונגען פון די
 פארווונדעטע רוסישע סאלדאטן: ״ווי
 אזוי קומט א ייד אויפן פראנט ? זיי זענען

 דאך אלע אנטלאפן קיין טאשקענט״...
 איינמאל האבן זיי• מיך אזוי דערצערנט,
 אז כ׳האב אין א היסטעריש געשריי געי•
 פרעגט, ווי אזוי איז מעגלעך, זיי זאלן
 נישט וויסן, אז טויזנטער יידן קעמפן אויף
 די פראנטן ? פאר וואס אזעלכע פראווא־
 קאטיווע באשולדיקונגען ? — האב איך
 געפרעגט דעם אנטלויפנדיקן פאליטרוק
 פון שפיטאל. א דאקטערין האט דערהערט
 מיינע געשרייען און זי האט הויך אויפן

 קול דערקלערט די קראנקע:
 — איך אליין בין א יידישע, דאך•
 באהאנדל איך גלייך אלע פארווונדעטע,

 אן אונטערשיד פון זייער אפשטאמונג.
 מיין כעס־אויסברוך האט געהאלפן,
 די ײדן־העצע האט אויפגעהערט, די ידי*
 שע דאקטוירים האבן זיך צו מיד באצויגן

 ווי צו א ברודער.
 אין מערץ 1946 בין איך פון פוילן,
 דודך איטאליע, אנגעקומען קיין ארץ־

 ישראל.
 איבעדזעצט פון עברית:

 שלטה שטאקפיש, חיפה

ם י ב ו ר ו נ ט ק  ז

ר גדאסבאדד פון לובלץ, געבוידן 1914 ת ס  א

 >ודער 1915, פון זאמויטקע גאט. דער פאטער

 געווען א בלעכעד. וועד עס ווייסט עפעס

 וועגן איד, ביטע צו וויסן געבן צו דבקה

ב קזן 9, רעננה. טעלעפאן:34836  טאוב, רחו

.(052) 

יך זוכט צביה } פון דרום פדאנקרי  יוסף ספיר!

ץ  ראזענבערג, וואס האט עולה געווען א

ח האבן געהאט א פאבריק ע ט ל  1933. אירע ע

ץ ץ בת-ים (אויך א וואסער א  פון סאדע-

: ו  לובלין). אינפארמאציעס איבערגעבן צ

 סיני, טעלעפאן: 765738(03).

ץ ״קול לובלץ״ ץ 10 פ ח 5 א ע מ ו  די נ

ה צום קאמפלעטירן פארן נ ו  פעלן א

 אדכיוו.

יט: ד דאנקען די לאנדסלי  מי

,  דב ליבעדמאן, יוסף ראכמאן

ה ש ואלדהאלץ און מ ם ו ה ר ב  א

ר די צוגעשיקטע א  וואכמאן פ

 ביז איצט עקזעמפלארן.

ל הליגה למען א״י  הפגנת ה־1 במאי ש

 העובדת 1932.



 ײדן-מארד אין לובלין —
 אויך נאך דער באפרייונג

 שלמה שטאקפיש / חיפה

 אין חודש מערץ 1946, נאכן דעמאבי־
 ליזירן מיך פון דעד רויטער א דמיי, האב
 איך זיך אומגעקערט קיין לובלין אץ
 געווען דארט נישט מער ווי עטלעכע טעג.
 דערנאך בין איך אוועק קיץ ווארשע און
 באשטימט געווארן אלט פארוואלטער
 פונעם גרויסן יידישן רעפאטריאנטן־הויז
 ,אין גראכווו, ווו ס׳איז פאר דער מלחמה
 געווען דער הכשרה־קיבוץ פץ ״החלוץ״.
 א געוויסן פרימארגן האט דער פאר־
 זיצער פון יידישן קאמיטעט אין פראגע-
 ווארשע, צו וועמען ס׳האט געהערט די
 דאזיקע אכסניה, מיך אריץ גערופן צו זיך
 אץ צימער און אנווייזנדיק אויף א
 פוילישע פרד, א זשוואנגערע, אין די
 הויכע חדשים, בעט ער מיך צו נעמען זי
 אין די באראקן, געבן איר א באזונדערן
 צימער זי זאל זיך בארואיקן און

 אומגעשטערט קאנען שלאפן.
י אץ גלייך ת  כ׳האב אנגעקוקט די פ
 אלץ פארשטאנען. איר שיין פנים איז
 געווען גרוי ווי אש, אירע ליפן האבן
 געציטערט פץ איינגעהאלטענעם געוויין
 און פץ שרעק האט זי נישט געקענט א
 ווארט אויסריידן. כ׳האב זי אנגענומען
 ביים ארעם, פארזיכטיק אראפגעפירט פון
 די טרעפ אץ מיט איר איינגעשטיגן אץ
 טראמוויי, וואס פארט קיץ גראכווו. אויפן
 וועג האט זי מיט א שטיל, דערשראקן קול,
 או&זקוקנדיק זיך אין אלע זייטן, מיר

 דערציילט:
 כ׳בץ געווען פארהייראט פאר א יונגן,
 שיינעם פארוטשניק פץ דער פוילישער
 ארמיי. מיר האבן זיך שטארק ליב געהאט
 און א יאר צייט געלעבט גליקלעך און
 צופרידן, אין א פארטער־דירה אין לובלין,
 נישט ווייט פץ זאקסישן גארטן. נעכטן
 ביינאכט, ווען מיר האבן געגעסן אוונט־
 ברויט, האט מען אנגעקלאפט אין טיר. אין
 צימער האבן זיך אריינגעריסן דריי
 באוואפנטע פאלאקן און דערשאסן מיין
 מאן אויפן ארט. איך האב אנגעהויבן

 שרייען, האבן זיי מיר געדראט:
 — שווייג! אט דאס האסטו פאר
 וווינען מיט א ייד. אויך דיר קומט טויט־
 שטראף, נאר א גליק וואס ביסט שוואנגער
 — לאזן מיר דיך לעבן. נאר וויי צו דיר,
 אויב וועסט מעלדן דער מיליץ. איך האב
 אפילו נישט פארשלאסן די טיר, אץ נישט

 נעמענדיק מיט זיך גארנישט, בץ איך
 אויפגעשטיגן אויף א דאראזשקע אוועק
 צום וואקזאל און מיטן ביינאכטיקן צוג
 אנגעקומען קיץ ווארשע. גוטע מענשן
 האבן מיר אנגעוויזן דעם אדרעס פץ
 יידישן קאמיטעט — און איצט פאר איך
 מיט דיר. זאגט: בץ איך כאטש דא זיכער
 מיטן לעבן? וועל איך דא קענען

 אויסטראגן אונדזער קינד?
 כ׳האב זי בארויקט, אריינגעפירט אין א
 צימער און זי געהייסן זיך לייגן. מיטאג־
 צייט איז פון דער או.בע. געקומען אן
 אפיציר און זי צוגענומען. מער האב איך

 זי נישט געזען...

 זיי האבן געוואלט דערגאנצן
 היטלערס מארד-מלאכה

T 

 אברהם וואלדהאלץ / תל־אביב

 אין יאר 1946, נאך דער קריג, האב איך
 צוזאמען מיט מיין פרוי געוווינט אץ
 לובלין, אויף לובארטאווסקע 1 אץ
 געארבעט אין יידישץ קאמיטעט אויף
 קראקאווסקע 60, אלס באאמטער אץ דער

 קולטור־אפטיילונג.
 א געוויסן פרימארגן, גייענדיק צו דער
 ארבעט דורך דער שוויענטאדוסקע גאס,
 האב איך באמערקט ווי א גרופע פאלאקן
 לייענט א פריש געקלעבטן אויפרוף,
 געשריבן מיט דער האנד. אוים נייגערי־
 קייט, בין איך געבליבן שטיין אץ גענומען
 לייענען דעם ײדן־העצערישן פלאקאט פץ

 דער א.ק. (״ארמיא קראיאװא״);
 ״נעמט נקמה פץ די יידן ! זיי זענען
 ווידער ארויס פץ די מייזלעכער. מיר
 דארפן זיי אויסראטן ווי די וואנצן!
 מיד דארפן זיי שלאגן — ביזן לעצטן.

 פוילן מת זיץ יודנריץ!״

 כ׳בץ געווארן שטארק אויפגערעגט און
 נישט רעכנדיק זיך מיט די פאלגן, האב
 איך אראפגעריסן דעם אנטיסעמיטישן
 אויפרוף, אין קעגנווארט פץ די פאלאקן.
 צום גליק, זענען זיי זיך צעגאנגען און
 נישט רעאגירט. איך בין ווייטער געגא־
 נגען, מורא־געהאט זיך אומצוקוקן, מײנ־
 ענדיק, אז מ׳וועט זיך מיט מיר אפרעכ־
 ענען. די שרעק איז געווען אן אומזיסטע,
 קיינער האט מיך נישט אין זינען געהאט.
 אויף קראקאווסקע איז מיר אנטקעגן
 געקומען א קאמיטעט־באאמטער און
 I T T T געזאגט, אז מ׳האט טעלעפאנירט אץ
 קאמיטעט, אז אין גאס הענגט א יידן־
 העצערישער אויפרוף — און מ׳דארף
 זען עפעס צו טאן. כ׳האב אים דערציילט,
 אז, איך האב שוץ דעם פלאקאט

 אראפגעריסן.
 די גאנצע רואך האב איך געלעבט אין
 שרעק פאר דער נקמה פון די אנטיסע־
 מיטישע א.ק., קוים ווייסן זיי ווו איך וווין.
 דאס איז געווען אין א צייט, ווען די א.ק.
 האט זיך גענומען דערגאנצן די יידן־
 T T T . T אויסראטונג, וואס היטלער האט אנגעה־
 ויבן. אויף קראקאווסקע האבן געוווינט
 צוויי לובלינער תבואה־סוחרים, וועלכע
 זענען ביינאכט דערשאסן געווארן אין
 זייערע וווינונגען. אויף דער קאלאנטאיא־
 גאס האט געוווינט א יונגער יידישער
 לייטענאנט (פארוטשניק) פון געהיימען
 דינסט, (חיים פעלדמאן פון כעלעם). מיט
 זיין שוואנגערעד פרוי, א קריסטין — און
 אויך אים האט אומגעברענגט די קויל פץ

 די א.ק.־באנדיטן.
 דאס זענען נישט געווען די ערשטע, אץ
 אויך נישט די לעצטע מארדן פון דער
 שארית הפליטה אין לובלין, וועלכע
 ס׳האבן אזוי קאלטבלוטיק און אכזר־
 יותדיק אדורכגעפירט די פוילישע אנטי־

 סעמיטן.

 הוועד היהודי המחוזי בלובלץ לאחר המלחמה.
 יידישעד וואיעוואדישעד קאמיטעט אץ לובלץ נאן דעד

 באפרייונג.



 צוריק א היים
 הרב מרדכי מלאכי / תל-אביב

 אץ שבעה עשר בתמוז, וואט דעדמאנט דעם טאג ויען
 דעד שונא האט באזיגט די הייליקע שטאט ירושלים און
 אדויטגעטריבן די פהנים פון בית-המקדש און אלע יידישע
 שמהות פאדוואנדלט אץ טדויער, וואט איז געוואדן דעד
 אנהייב פון גלות פארן יידישן פאלק — אט אין אזא טאג אץ
 יאד תשל׳׳ט, אץ תל-אביב, האב איך צום ערשטן מאל

 באזוכט דאם ״לובלינעד װינקל״ אויף דיזנגאף גאט 58ו.
 די זון שיקט אירע בדענענדיקע שטדאלן, די היץ איז גדויט
 — נאד אויף מיד וואדטן שוץ די בני־עיד, דוד שטאקפיש
 און מתתיהו האדן, וואט קלעדן מיד א1יף די באדייטונג פץ
 די וויטדאזשן, בילדעד און טפרים, מיט וועלבע ט׳איז

 אויטגעשטאט דעד צימער.
 א ציטעד גייט אדודך אץ מיץ קעדפעד, ווייל די דאזיקע
 אויטשטעלונג דעדמאנט די אלטע, פאדשניטענע היים.
 הינטעדן גלאז, באלויכטן מיט עלעקטריע, זע איך די
 מהדש״ל-שיל, די גדאדזקע-גאם, דעם זאמעק, די ײדן-גאט
 (שעדאקע) — מיטן הויז, ווי איך און מייגע עלטעדן האבן
 געוווינט. די געדאנקען פירן מיך אוועק אץ דעד ווייטעד
 פאדגאנגענהייט און ב׳זע פאר מייגע אויגן די אלע גאטן און
 געטלעך, דעם חדד און שול, דאט בית-המדדש און די
 ישיבה, ווו איך האב געלעדנט און מיינע יוגנט-יאדן
 פאדבדאבט, געווארן דאדט דעדצויגן און געטרוימט פון

 דעד צוקונפט.
 איך זע די יידישע לובלין מיט די הייזעד אויף שעראקע,
 יאטעטשנע אץ שלאט־באדג, מיט זייעדע געפלאגטע
 איינוווינעדט, וואט איילן זיך, גאנץ באגינען, צו בדענגען א

 שטיקל בדויט פאר זייעדע פדויען און קינדעד.
 אין מאמענט דוכט זיך מיד, אז דאט אלץ איז
 ווידקלעבקייט, אז איך געפץ זיך צודיק אין מיץ היימשטאט,
 שטיי פאר מיץ הויז און עפן דאט מויל צו דופן: ״מאמע,

 בדידער, שוועטטער, פדיינד״!...
 זייענדיק פארטיפט אץ די געדאנקען, דעדפיל איך ווי
 טדעדן נעמען פליטן פון מייגע אויגן און כ׳דעדמאן זיך אין
 די וועדטעד פון נביא: ״וועד וועט געבן מיץ קאפ וואטעד
 און מיינע אויגן א קוואל פון טרעדן, וועל איך טאג און נאבט

 וויינען אויף די געפאלענע פון מיץ פאלק״...
 גוטע, עדלעבע, טייעדע לובלינעד יידן זענען אומשולדיק
 געפאלן. גדויזאם און טדאגיש איז געווען זייעד טויט.
 אויטגעהונגעדטע, פאדפייניקטע, דעדנידעריקטע און
 געטרעטענע מיט די פיט פון בעטטיעט אין מענטשלעבן
 געשטאלט, וואט האבן שטאלצידט מיט זייעד דייטשעד
 קולטור — זענען אומגעקומען אונדזעדע שוועטטעד אץ
 בדידעד פון די רוצחים, וועמען ט׳האבן געהאלפן די

 פאלאקן און פארבדעכעד פון אנדעדע פעלקעד.
 נישטא קיץ טרייסט. די יידן פון לובלין, אונדזעדע נאענטע
 און פריינט — זענען מעד נישטא. פון די לובלינער יידישע
 גאטן און הייזעד — איז גאדנישט געבליבן. אבער דא, אץ
 ״לובלינער װינקל״ אץ תל-אביב, איז א דאגק די פריינד
 שטאקפיש און האדן און די אנדעדע קאמיטעט-מיטגלידעד,
 דאך געבליבן א געדעבעניש, אן אנדענק. זיי היטן יעדעד
 ספד און בילד וואט דעדמאנט לובלין. דאם איז א הייליקע

 אדבעט, אץ וועלבעד זיי זעען א שליחות.

 איך קעד זיך צודיק מיט דעד מחשבה צו דעד תקופה פון
 אומקום. אלץ זעט מיד נאך אויט ווי א שדעקלעכעד חלום.
 איז דאם טאקע פאדגעקומען? איז מעגלעך עט זאל
 אויפשטיץ א משוגענעד פאדברעבעד, וואט זאל אומ•
 בדענגען מיליאנען מענטשן — און די גאנצע, קולטודעלע

 וועלט זאל זיך צוקוקן גלייכגילטיק?
 איז דיבטיק, אז איך בין פון א מוטעד געבוידן, געהאט
 בדידעד און שוועסטער — און צי בין איך נישט
 אומגעקומען צוזאבלען מיט זיי? מיט וואט בין איך בעטעד פון

 זיי?
 איך קוק זיך ווידעד איין אץ די בילדעד פון מיץ שטאט
 לובלין און זאג צו מיינע פדיינט: ״עם ישראל הי! דאט
 יידישע פאלק לעבט! נישטא דעד בוח אץ דעד וועלט, וואט
 זאל קאנען אומבדענגען אונדזעד פאלק. אין טאג פון חורבן
 ירושלים, האט געזאגט דעד נביא: די שטעט פון ישראל
 וועלן פול וועדן מיט גיטט. גאט וועט טדייטטן ציון, אלע

 אירע חדובע שטעט וועלן צוריק אויפגעבויט װערן״...
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 לובלינעד יידן, ברידעד און שוועטטעד!
 לאמיר אלע עוזאמען, מיט בשותפותדיקע כוחות,
 אויפשטעלן צודיק אוגדזעד שטאט אוין1 דעד ערד פון יידישן
 לאנד. לאמיר אויפבויען הייזער אץ קדית לובלין אץ
 ישראל, כדי אויף די עלטערע יא דן זיין צודיק שכנים, ווי אץ
 די יוגנט-יאדן. מיד וועלן זיצן צוזאמען אץ די געדטנעד פון
 קרית לובלין, דעדינעדן די אלטע היים און אונדזעדע

 קינדעד וועלן וויטן דעם אפשטאם זייעדן.
 אויף די בעדג פון ירושלים וועלן מיד פאדייביקן אונדזער
 חדובע לובלין. און דערנאך, אויב נאד ט׳וועט זיץ מעגלעך,
 וועלן מיד איבעדפידן די ביינעד פון אונדזעדע עלטעדן פון
 דעד מיט בלוט דורבגעווייקטעד גלות-עדד און זיי קובר זיין
 אנטקעגן דעד הייליקעד שטאט ירושלים, ווו עט דוען

 אונדזעדע הייליקע אבות.
 דעד נאצישעד אשמדאי האט מיט דעד חילף פון די
 פאלאקן פאדוואנדלט די פוילישע ערד אין א גהינום פאר
 אונדזעד פאלק. לאמיר העדן דעם דוף פון נביא: ״איך וועל
 אייך ארויטנעמען פון די פעלקעד און בדענגען אויף אייעד
 ערד. מער וועט איד נישט טדאגן אויף זיך די שאנדע פון די

 פעלקער״.
 געקומען די צייט, איד זאלט העדן דעם דוף פון די נביאים.
 קומט בויען אייעד הויז, צוזאמען מיט אונדז, אץ קדית

 לובלין אין ישראל.
 צודיק אהיים...
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 א מעשה מיט צוויי ירושות
 דוד שטאקפיש

 מיט א צייט צוריק רופט מיר אן אין טעלעפאן א ייד וואס
 שטעלט זיך פאר אלם אדוואקאט. ער פרעגט, עי ער רעדט
 מיטן פארזיצער פון אירגון יוצאי לובלין און עי איז די
 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל רעגיטטרירט אין
 אינערן-מיניסטערױם ווי אן אנערקענטע, לעגאליזירטע

 געזעלשאפט?
 איך ענטפער מיט א ״יא״ אויף בײדע פראגן און דערלאנג

 אים אויך צוויי שאלות:
 — מיט וועמען רייד איך און וואט עפעט אינטערעסירט

 אייך אונדזער לאנדסמאנשאפטי
 רעם אדוואקאט׳ס תשובה איז אזא:

 — מיין נאמען וועל איך נישט אויסזאגן. אייער
 לאנדסמאנשאפט אינטערעסירט מיך דערפאר, ווייל ביי מיר
 זיצט איצט א ייד פון לובלין וואט שרייבט זיין צוואה. ער
 האט בדעה איבערצולאזן א טומע געלט פאר אייער
 ארגאניזאציע. ווי א יוריסט, האב איך דעם ייד אויפגעק־
 לערט, אז אויב דער אירגון יוצאי לובלין איז נישט קיץ
 אנערקענטע און רעגיסטרירטע געזעלשאפט, וועלן זיי האבן

 שוועריקייטן ביים אפנעמען דאס געלט
 — ווי הייסט דער ייד? — פרעג איך. — אפשר איז

 מעגלעך צו באפן מיט אים א קורצן שמועט?
 — ניץ, בשום אופן נישט. ער וויל נישט אויסזאגן זיין
 נאמען... איך דאנק אייך פאר דער אינפארמאציע, שלום!

 — און ער לייגט אוועק דאס טרייבל.
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 מילא, טראבט איך, נישט יעדער ייד פון לובלין מוז מיר
 דערלאנגען זיין וויזיט־קארטע, אפילו דורבן טעלעפאן. נאר
 יענעם לאנדסמאן רעם צוואה-שרייבער, וואס איז געזעסן
 ביים אדוואקאט, האב איך נעוואלט עפעס פרעגן און אויפ־

 קלערן:
 אויב איר האט שוץ יא באשלאסן צו שטיצן די לובלינער
 אין ישראל — טא פאר וואט אפלייגן ביז נאך די
 הונדערט-און-צוואנציק?! אויך הײנט-צו-טאג זענען אונד־
 זערע אקטועלע באדערפענישן אזוי גרויס, אז יעטוועדע
 סומע אץ יאר 979ו וועלכע איר שפענדעט ביים לעבן, וועט
 שטארק צונוץ קומען. דערביי וועט איר האבן א
 מעגלעבקייט צו זען און הערן פאר וועלבן צוועק ראם געלט
 איז באשטימט. קלאר, אז איר גופא וועט קאנען דעצידירן
 וועגן באראקטער און ציל פון דער שפענדונג און דערביי
 הערן א ביטל, לגמרי פארדינטע, שבחים אויפן אדרעם פון
 אייער ברייטהארציקייט און פארשטענדעניש פאר די נויטן
 און באדערפענישן פון די לאנדטלייט. טא צו וואט מאכן א
 סוד פון אייער נאמען און פון דער איבערגעלאזטער ירושה

 לטובת די לובלינער?

 אויף אזוי פיל — די מעשה מיט דער ירושה נומער איינס.
 איצט הערט א געשיכטע מיט א ירושה נומער צוויי:
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 מיט א חודש צוריק דערהאלטן מיר א בריוו פון א
 פראקוראר אץ איינער פון די אמעריקאנער שטעט, אז רעם
 און דעם טאג וועט מען אין געריכט (פון יענער שטאט)
 עפענען די צוואה פון א פארשטארבענעם לובלינער ייד,
 וואס האט איבערגעלאזט זיין פארמעגן פאר 2ו פארשידענע
 קרובים אץ געוויסע אינסטיטוציעס, צווישן וועלכע עם
 געפינט זיך אויך אונדזער לובלינער לאנדסמאנשאפט אין

 ישראל.

 מיר האבן געשטוינט פון רעם בריוו, צוליב עטלעכע
 סיבות: ערשטנס, איז דער פארשטארבענער געווען באקאנט
 מיט זיין קמצנות בלפי די לובלינער, ווען ער האט געלעבט:
 צווייטנס, ווי אזוי וועלן צו אונדז דערגיין די דאזיקע
 ירושה-געלטער? דער געאגראפישער מרחק איז זייער ווייט
 און אויב ס׳איז אן ענץ פאר א פראקוראר און א געריכט —
 דארף מען דערצו האבן אן אדוואקאט, וואס דארף קאסטן
 געלט, א סך געלט, און מיר ווייסן נישט אפילו די סומע
 וועלבע מ׳האט פאר אונדז געלאזן. צו ירושה׳ס אץ
 אמעריקע, איז אויך א שותף די רעגירונג און דער שטאט.
 לוינט זיך צו אנגאזשירן אין דעם עסק? אפשר איז עס גאר א
 דעפיציטע אונטערנעמונג, ווייל דער אדוואקאט אין די פאר.
 שטאטן וועט אונדז קאסטן מערער, וויפל דער ייד האט

 איברעגעלאזן?
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 די צוויי געשיכטעס מיט צוואות פאר אונדזער
 לאנדסמאנשאפט, האב איך געברענגט נישט נאר פאר דעם
 בן-עיר, וואס וויל נישט אנגעבן ןיץ נאמען, נאר פאר יענע
 לובלינער יידן, וואס האבן בדעה אונדז צו שטיצן און העלפן
 אץ די באמת פארצווייגטע טעטיקייטן פון אירגון יוצאי

 לובלין.
ץ היינט  לייגט נישט אפ אויף מארגן, וואס איר קאנט שו
 טאן. שרייבן א צוואה — איז נישט נאר וויבטיק, נאר אויך
 נויטווענדיק, בדי אויסצומיידן קאמפליקאציעס, ארומריי־
 סענישן און געריבטן צווישן די יורשים. נאר וואס שייך א
 צוואה פאר די לובלינער אין ישראל, איז דען נישט גלייבער
 צו פארוואנדלען זיי אין א לעבנס־לעגאטעי צו וואס ווארטן
 ביז די 120, ווען מ׳וועט אייך רופן אויף יענער וועלט, אז
 אייער שפענדונג איצט, ביים לעבן, און דירעקט צו אונדז, אן
 ארווואקאטן , וועט אונדז באפרייען פון אומגעבעטענע

 שותפים, אומנייטיקע אויסגאבן און איבעריקער טירחה?
 פאראן ביי יידן א ווערטל, אז לאזן א צוואה — איז א
 סגולה צו א לאנג לעבן. ווינטשן מיר די לובלינער יידן
 אריכת ימים, ווי אויך א גוטן זכרון וואס שייך די
 באדערפענישן פון אונדזערע לאנדסלייט אץ דער יידישער

 מדינה. ווי זאגט דאס פאלקסווערטל:

 ״אז גאט האט פרנסה געבען, / זאל מען אויך אנדערע לאזן
 לעבך...



 מהי הדרך להפעיל את הנוער לפעולות הנצחה?

 מתתיהו הורן / מזכיר ארגון מצאי לובלין בישראל

ו מתלבטים בכל הארועים  אחת הבעיות הכאובות שאנ

ו מקיימים, קשורה בהנצחת יקירנו, שנספו בתקופת  והפעולות שאנ

ת הפליטה,  השואה: איך ליצור המשך בהנצחה זו, שאנו, השארי

 התחלנו בה?

ל אימוץ בתי־ספר ע״י ה״לנדסמנשפטים״, שהנוער  הפעולות ש

 משתתף באזכרות (ע״י הצגות, ריקלומים וזמרה), או הוצאת

 חוברות ורפי־הגצחה — מהוות פעולות חשובות ומבורכות. אבל,

 לדאבוננו אין בהן שום הבטחת המשכיות.

 שלושים ושבע שנים אחדי השואה, ניתן לסכם: הקימונו מדינה

 יהודית עצמאית ובה יותר משלושה מיליון יהודים, עם חקלאות

 מפותחת למופת, תעשיה וצבא לתפארת, תרבות עברית

ב! ת עברו, כמו שכתו  מתפתחת. ועם ישראל הרבה תמיד לחקור א

ל אביך ויגדך זקניך א ת דוד ודור, ש ו  ״זכר ימות העולם, בינו שנ

 ויאמרו לך״. (דברים ל״ג זי).

ל ת לימוד ההיסטוריה ש  אמנם, לא תמיד אוהבים תלמידנו א

 עמנו בגולה. אבל לאנשי חינוך צריך להיות ברוד, שבלי ידיעה

ת תקומת עם ת להבין א  מעמיקה על תולדות עמנו, אין כל אפשרו

ל השואה. לכן, על המורים והמחנכים  ישראל בארצו ומשמעות ש

 להסביר ולהחדיר זאת לתלמידים.

ו  בתקופת השואה אבדו לנו כמעט כל הכוחות הרוחניים, שהי

 טמונים ביהדות פולין וביהדות אירופה בולה! גדולי התורה

ק יהדות ב א  והמדע, אנשי כלכלה ואמנות. עד היום אנו סובלים מ

 זו.

ל יהדות לובלין ידוע מאוד. חכמי לובלין היו בעלי  תולדותיה ש

ת שולחן ם בכל העולם היהודי, מן ד׳ משה איסרלם שהשלים א  ש

ל ד׳ יוסף קארו בשביל יהדות אשכנז, עד הרב מאיר שפירא  ערוך ש

ת לימוד הדף היומי. כל  זצ״ל, מאחרוני רבני לובלין, שהגה א

 ההיסטוריה המפוארת הזאת, מהווה את הרקע לתולדות עיר

ת (וגם לא היה רצוי) לדון עם  לובלין. בדור, שאין אפשרו

ל ״העברת שעורים  התלמידים על תקופת השואה בדרך רגילה ש

 בלבד״, מבלי לחייבם להיבחן. לדעתי, יש לפנות לכל הגורמים,

ר החינוך והתרבות או לכנסת ע״מ לחוקק חוק מיוחד, בדי  כמו ש

ת התלמידים להיבחן בזמן קבלת תעודת בגרות במסגרת  לחייב א

 לימודי היסטוריה ותולדות עמנו בדורות אחרונים, בתוספת

ו ל הנוער שלנ ת הדגש על הזיקה ש  תקופת השואה. יש לשים א

ץ מדינתנו ובין פזורי ב ר ש ש ק  לעבר עמנו. האם מרגיש הוא את ה

 היהודים ברחבי תבל? האם מודע הוא לממדי השואה שפקדה

 אותנו במלחמת־העולם השניה?

ת יחסו ות א  לכאורה, נדמה לנו שכל זה לא ישפיע על הנוער לשנ

ו המבוגרים מבצעים — ומי יודע, עוד כמה  לפעולות הנצחה, שאנ

ר עם תנועות הנועד, עם תלמידי בתי־ספר ש  זמן. לכן יש ליצור ק

ת בני  ולקיים שיחות ופעולות משותפות. כמו כן יש לחייב גם א

ת חשיבות ת בניהם לכל האירועים ולהסביר להם א  עירנו להזמין א

 המשך ההנצחה.

 טרויעריקע געדאנקען וועגן דעד צוקונפט פון די לאנדסמאנשאפטן

 אין דעד צייטונג ״מעריב״ איז פאדיקן יאר

 דערשינען א קאדעספאנדענץ פון אמעריקע,

 או,נטער א סענסאציאנעלן קאפ! ״די לאנדס־

 מאגשאפטן האבן א פדאבלעם — 30 מיליאן

 דאלאד אן א פארווענדונג״. און אינעם

 אונטעדקאפ! ״פאראן לאנדסמאנשאפטן,

 וואס זייעדע מיטגלידער צעטיילן זיך מיטן

ץ א ואס באשטייט פון באדן פ  פאדמעגן, ו

 הויכן ווערט״. דער קארעספאנדענט גיט נאך

 צו, פאדופנדיק זיך אויף אן עסקן וואט

 שטייט נאענט צו די ענינים! ״יאד־יעדלעך

 פאדגרעסעדט זיך די צאל לאנדסמאנשאפ־

 טן, וואט זייעדע מיטגלידער צעטיילן זיך

 מיטן פארמעגן, ווייל ס׳איז פשוט נישטא

 וועד עס זאל זיך מיט דעם פארנעמען, עס

 איז אויך נישטא קיץ געזעלשאפטלעכע

 קאנטראל איבער די פארמעגנס — און ראם

 איז א סקאנדאל״.

 די דן1זיקע קאדעספאנדענץ האט מיך

 אנגערעגט צו שרייבן אויף דעד טעמע, וואס

 אויך ביי אונדז הויבט זי אן צו ווערן

ץ אן ענין פאר דיסקוטיעס  פדאבלעמאטיש א

! ה ל א ץ עס עגבערט די ש  צווישן עסקנים. א

 וואס ברענגט אונדז דעד מארגן — און פאר

 אפרים איינשטיין / תליאביב

 וועמען ארבעטן מיד?

 אין אונדזער תקופה האט זיך שטאדק

ץ  פאדקירצט דעד וועג צווישן אמעדיקע א

ץ  ישראל. א מענטש קען עטן פדישטיק א

 תל־אביב און דעם זעלבן טאג עסן אוונט־

 בדויט מיט זיין משפחה אין ניו־יארק. אבער

 ביזן צעטיילן געזעלשאפטלעכע פאדמעגנס

 צווישן די עסקנים — פון דעם זענען מיד

 נאך ווייט, און מיד וועלן צו דעם אויך נישט

 דערגיין. נישט דערפאר, ווייל די לאנדסמא־

ץ ישראל זענען צופרידן צו  נשאפטן א

ץ יאד אן דעפיציטן א  ענדיקן זייעד בוחשעט־

 אויך נישט דעדפאד ווייל ״אין קאסדילע־

 ווקע איז גאך קיץ מיליאנעד נישט געשטאר־

 בן״, נאד צוליב דעם וועזנטלעכן אונטעד־

 שייד צווישן די צוויי סארטן לאנדסמאג-

ץ ישראל, און דעד ץ אמעריקע א  שאפטן א

 אונטערשייד אין דעד תקופה פון זייעד

ץ איינפלוס ווי א געזעלשאפט-  אויפקזם א

 לעכער פאקטאר.

 די מאסן־עמיגראציע אין דעד נייער

 וועלט, דעד עיקר קיץ צפון־אמעריקע, האט

 זיך אנגעהויבן ביים סוף פון פאריקן

 יארהונדערט, זיך געצויגן ביזן אויסברוך פון

ץ באנייט  דעד עדשטעד וועלט־מלחמה א

 געווארן גלייך נאך דעד מלחמה. הונדע־

 רטעד טויזנטעד יידן האבן געזוכט וועגן ווי

 אזוי צו פאדלאץ זייעדע פון דודות איינגע־

 זעסענע לענדער אין מזרח־איידאפע, מאם

 האבן זיך געפונען אונטעד דער אבסאלוטער

ץ דעד גרויסעד צאדישעד  העדשאפט פ

ץ אן  אימפעריע, ווו זיי האבן געלעבט א

ץ פאגראמען, בלוט־בלבול,  אטמאספעד פ

 דיסקדימינאציע, אן יעטוועדער מעגלעב־

 קייט פון מינימאלעד עקזיסטענץ. אז די

 דאזיקע הונדערטער טויזנטער יידן, וועלכע

ץ צאדישן תחום המושב,  זענען געלאפן פ

 זענען נאך לאנגע מאטערנישן וואס ה$בן זיך

 געצויגן חדשים און אפילו יאדן, אנגעקומען

ץ ״גאלדענעם לאנד״, האבן זיי גישט  א

 אפגעווארט באאמטע פון דער סוכנות, ווי

 אין אונדזערע צייטן, נאד באאמטע פון

 אמעדיקאגער עמיגראציע־דעפאדטאמענט

 אויף דעם בארימטן ״עליס אײלאנד״, װאס

 איז פאראייביקט געוואדן אין דעד יידישער

 ליטעראטזר ווי א ״טדערן איגדזל״ — א

 דיזיקער קאראנטין־לאגער, װעלכן אלע

 עמיגראנטן האבן געמוזט אדורכגיין. פיל פון



 אט די ״גליקלעבע״ האט מען צוריק געשיקט

 אין זייעדע היימ־לעגדעד. דעד עיקר —

 צוליב געזונטהייט־סיבות. און די גליקלעכע

 וואט האבן זוכה געווען צו פארלאזן דאס

 טרערךאינדזל, זענען געװען אנגעוויזן אויף

 זייעד אייגענעם גודל. איז געווען נאטידלעך,

 אז זייערע עדשטע טדיט זענען געווען —

ו ע  אויפזוכן פדיינד און באקאנטע פון ד

 היים, וואט זענען געקומען פאר זיי און זיך

ץ דעד נייער היים ווי אנגעזעענע  געפילט א

 תושבים.

־ ו ארגאני י  אזוי זענען אנטשטאנען און ז

ץ אמעריקע  זירט די לאנדטמאנשאפטן א

 אנהויב היינטיקן יאדהונדעדט. דאס איז

 געווען אן אומפארמיידלעכע, דעאלע נויט־

 ווענדיקייט פון דעד ניי־געשאפענעד םיטוא־

 ציע.

 דעד יידישער עמיגראנט האט נישט

ם ץ שו ץ דעד נייער וועלט קי  געפינען א

 ענלעכקייט צום לעבנט־שטייגער וועלכן ער

ץ דעד אלטעד היים. דאקעגן  האט געפידט א

ץ דעד לאנדטמאנשאפט האט ער אויסער  א

 דערמוטיקונג, כאקומען ממשותדיקע און

 מאראלישע הילף, וואט האט אימ פאדלײב־

ץ א פדעמדעד  טערט די אקלימאטחירונג א

^ י ר ט ר א  וועלט, ווו דעד גורל האט אים פ

ץ אמעריקע  די לובלינעד לאנדסמאנשאפט א

 די ערשטע סאסיעטע מון לובלינער יידן

ץ יאר ץ די פאר. שטאטן איז אגטשטאנען א  א

 1909 אונטעדן נאמען ״לובלינער ערליך

 ברענטש 392״. צווישן זיינע גרינדעדס —

ץ ד״ד  פיליפ גראסמאן, אברהם פליישער א

 חיים דיאמאנט (דעד לעצטער איז געווען א

ן איבערגעגעכן י ר האט ז ד ע $  בע5עווער, נ

ץ p און געווען אקטחו א ע ל ־ ץ א ־ ב ײ  מיט ל

 דערמאנטן ברענטש, וואט האט געהערט

ץ אנהויב פון די  צום ״אדבעטעד-דמג״). א

 זעבציקער האבן זיי באזובט ישראל.

$ר גד9ד, האב ץ י ץ אמעדיקע א  זייענדיק א

ו געפונען פיליפ גראםמאן 3ײ0 א  איך ג

ץ די שטארקע ניינציקער, דאך  לעבן, א ייד א

 ה$ט עד געוואלט וויטן וואט הערט זיך ביי

ן נאבגעפ־ י ץ ז ץ ישראל א  די לובלינעד א

 דעגט אויף אייניקע יידן, וואט עד ה$ט

ץ לאנד. דאס איז ץ זיין באזוך א  געדענקט פ

! ם א ט ץ געמיינזאמען ש  דעד כוח פ

ו אנטוויקלט י  אזוי זעגען אנטשטאנען, ז

 און צעבליט די יידישע לאנדטמאנשאפטן

ץ 60 י$ר. זיי, די ך פ ש ץ מ ץ אמעדיקע א  א

 גדינדעד, זייערע קינדעד און קינדס-קינדעד,

 זענען היינט ראם גדויטע און איינפלוסדייבע

 אמעריקאנער יידנטום, דעד גדעטטעד פא־

ץ  ליטישער און מאטעריעלעד אנשפאר פ

 מדינת ישראל.

ץ אטעדיקע ץ זייעד בלי־פעדיאד איז א  א

 געווען איבער 2 טויזנט סאסייעטיס. ערשט

p די י געהו ן אנ י  מיט 25-20 יאר צוריק האט ז

 ירידה. היינט־צו־טאג זענען געבליבן וויי־

־ ו ו  ניקער ווי א העלפט. ווו זענען זיי פארשו

ן י ? האבן זיי פארמאכט ידי ״בתנעם״, ז ק  נ

 צעטיילט מיטן געלט און אוועקגעפארן אויף

 אורלויב, ווי עט גיט אונדז דייטלעך

 אנצוגעהערן דעד מחבר פון דעד דערמא־

ץ  נטער קארעספאנדענץ? איך צווייפל א

ץ די פאקטן. די  דעד באגלויבטקייט פ

 חשובה דארף מען זוכן אויף אן אנדערע

 פלעכע. דאס איז א נארמאלער פראצעס פון

 צייט און נאטור, צוויי פאקטארן וואט

ץ דעד מענטשלעבער  העדשן טאטאל א

ץ פרט.  געשיבטע — פון כלל, ווי פ

 די לאגע פון די לאגדטמאנשאפטן האט

 געקענט זיץ פיל ערגער, ווען נישט די

ץ  געדאטעוועטע פון די לאגעדן, בונקערם א

 פארשיקונגען, וועלכע זענען אנגעקומען קיץ

ץ ארײנגעשפ־  אמעריקע נאך דעד מלחמה א

 דיצט פדיש בלוט, אויפגעלעבט די מידע

 אלטע סאסייעטיס. זייענדיק דעד אקטיוו־

ח ממילא אויך די פידעדשפאט  טטעד טייל, א

ץ זייערע הענט, אבער אויך זיי, די  אריבעד א

ץ זעכציקעד יאדן)  ״ױגגע״(פץ פופציקער א

 וענען אלט געווארן. און זיקנה האט

 אומפארמיידלעכע באגלייט־דערשיינוגגען,

ץ  ווי! אפאטיע, גלייבגילטיקייט, מידקייט א

 עגאצענטריזם. און איך זע נישט מיט וועלכע

ץ דעצעפטן מ׳קאן האמעווען דעם  מיטלען א

 דאזיקן נאטירלעבן פראצעט וואט פירט צו

ץ ליקווידאציע פון א טייל  אונטערגאנג א

 טאטייעטיט.

ץ די ץ די לאגע פ  גאר אנדערש א

ץ דעד ץ ישראל — א ^ א פ א ש נ א מ ט ד נ א  ל

ץ ץ כאראקטער, א ץ זייעד אויפקום, א  צייט פ

ץ *ילן אבער  זייערע באדערפענישן א

ך און ש מ  נישט אנדערש בנוגע זייער ה

 ווייטערן קיום.

ץ ישראל זענען  די לאנדסמאנשאפטן א

ץ אמעדיקע ץ זייערע ״קאלעגן״ א  יונגעד פ

ץ דעד גרויסער  מיט אומגעפער 40 יאר. פ

 מאסן־עמיגראציע וואט האט געשטראמט

ל א ד ש י ־ ץ ר  קיץ אמעדיקע, זענען קיץ א

ץ יענעד צייט קלייגע גרופן. ראם  געקומען פ

ץ מיידלעך,  זענען געווען יונגע בחורים א

 אידעאליטטן, וואט זענען געווען ווייט פון

ץ בני־עיד. די ץ די דאמען פ ן א י  ארגאניזירן ז

ץ ישראל האבן זיך  לאנדטמאנשאפטן א

ץ די ערשטע ץ ישראל א  אדגאנחידט א
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ץ די p ץנצוקומען די איוב-בשודות פ n n 

ץ אייראפע. די לאגדם־  אקופירטע לענדעד א

ץ ישראל — צווישן זיי אויך  מאנשאפטן א

 די לובלינעד — האבן ארגאניזירט חילף

ר די א ך און קאנטערוץ פ  מיט קליידונג, שי

ץ רוטלאנד.  פליטים, וואט זענען אנטלאפן קי

ץ יענער  דער פארנעם פון אומקום איז א

 צייט נאך נישט געווען באקאנט דעד

 בדייטער עפנטלעכקייט, אויך נישט די

 מנהיגים. דעד גרויזאמער פארנעם פון דעם

 טאטאלן אומקום איז עדשט דעדגאנגען צו

 דעד עפנטלעכקייט נאענט פארן טוף פון

 קריג.

 די עדשטע געראטעוועטע פון דעד שואה,

 האבן אנגעהויבן קומען אין לאנד, ווען דער

 ענגלישער מאנדאטאד איז נאך פעטט

ץ זאטל. מיט דער פראקלאמירונג  געזעסן א

ן אנגעהויבן א י  פון מדינת ישראל, האט ז

ת הפליטה — י ר א  מאטן־עליה פון דעד ש

 שאטנט, צעבראכענע בגוף ובנפש, וואט

 האבן דעדהערט די בשורה פון גאולה, פון

; א ל א ר ש  דעד ניי-אויפגעשטאנענעד מדינת י

ץ דורות, וואט איז מקווים געווארן,  חלום פ

 ווייל אלע וועגן האבן געפידט צו די בדעגן

ץ מדינת ישראל.  פ

ץ יענעד צייט (אץ אויך שפעטעד) האט  א

 זיך אנגעהויבן א פארצווייגטע טעטיקייט פון

ץ ישראל. די ניי־ p א פ א ש נ א מ ט ד נ א  די ל

 געקומענע זענען אויפגענומען געוואדן מיט

ץ אויך מיט  האדציקייט, ווארעמקייט א

 מאטעדיעלעד שטיצע, וואט האט דעדמו־

ן שאפן א י  טיקט די עולים, זיי געהאלפן ז

ץ יח א ז ן אקלימאטי י ץ לאנד און ז  מעמד א

 די ניי געשאפענע באדינגונגען, נישט דורך

 דעם דרוק פון צייט און סביבה, ווי ד$ט איז

ץ דא קומען מיד צו  געשען אין אמעדיקע. א

 דעם בולטסנ*ן אוגטערשייד צווישן דעם

p ^ o י י ו ת פון םטרוקטוד צװישן די *ו  מהו

ץ ץ א ץ אמעדיקע א  לאנדטמאנשאפטן — א

 ישראל. דארט זענען אויף די עמיגראנטן־

 ארגאניזאציעס געלעגן פיל אויפגאבן: ז$ר־

ר אדבעטם• א ץ דעד עדשטער צייט, פ  גן, א

 פלעצער, וווינונגען, לעדנען די לאנד־

 שפראך. אין ישראל דאקעגן ליגן די אלע

 אויפגאבן אויף די מלוכהשע אינסטיטוציעס.

ן י ח דאס 9א1וצן ז ץ אמעדיקע, א  דארט, א

 מיט יידיש זייער באגרענעצט — נאד צווישן

ץ דעד סאסייעטי. אויטער די ץ א  פריינד א

 שטחים, אח ער געווען ווי א שטומער, אן א

 שפראך. דעדיבעד זענען אויך זיינע קולטו־

 דעלע באדערפענישן געליפעדט געווארן

 דודך דעד לאנדסמאנשאפט.

: ץ ישראל ח די לאגע א  גאנץ אנדערש א

י יידיש און אן י ס — ץ ש ל ־ ע מ א ח זיץ מ  דא א

ץ גאנג, נוצלעך  אנדערע שפדאך, ווייטער א

ץ ץ גאט, א ץ אויטאבוס, א  אומעטום — א

ץ א מלוכהשן אדער ץ אויך א  קראם א

 געזעלשאפטלעכן אמט. דא געפינט ער אויך

ן, טעאטער־ ץ זיץ מאמע־לשו  א צייטונג א

 פארשטעלונגען און קולטוד־אימפרעזעט.

 אויך דער דאדיא ליפערט אים די לויפגדיקע



 נייעט אין זיץ שפדאך. דאה אלץ פארשאפט

 רעם ניי־געקומענעם א נחת רוח, א גוט

 געפיל, אז אין רעם נייעם לאנד איז ער נישט

 אינגאנצן אפגעריטן פון זיין היימ־שטאם און

 פון זיין שטייגעד לעבן. מעגלעך, אז דאס

ץ פארלאנגזאמט אץ א גע־  האמעוועט א

 וויסער מאס זיץ אקלימאטיזידונג, אבער

 בעסער אזוי, ווי דעד אכזריותדיקעד טעמפא

 אין אמעדיקע, וואט בדענגט דעם אימיג־

 ראנט צי פאדביטערונג און יאוש.

 איצט בעט זיף די פדאגע: וואט וועט זיין

 דעד גודל פון די לאנדסמאנשאפטן אין די

 נאענטטע 10 יאד? איך וויל נישט זיין קיץ

 פעטימיסט, אבער לאמיד זיין א ביסל

 ניכטער און זען דאס טראבלעם נישט בלויז

 דורך ראזע בדילן, נאד אויך פון א רעאלן

 קוק־ווינקל.

 די לובלינער טאסיעטע אין ישראל, וואט

 איז אנגעשלאסן אין פארבאנד פון די

 פוילישע יידן, רעכנט זיך לויט איר צאל

 חברים און אקטיווער טעטיקייט, ווי א

 גרויסע לאנדסמאנשאפט. אין ישדאל גע־

 פינען זיך ביי 2,500 לובלינער. 70 פדאצענט

 פון זיי זענען געקומען נאך דעד מלחמה. נאך

ץ די יזכור־  מיט 12-10 יאד צודיק, האבן א

 אוונט זיך באטייליקט איבער 800 לובלינעד.

 היינט־צו־טאג קומען נישט קיץ פולע 300

 צום יזבוד־אוונט — און דאם איז דעד

־  עיקרדיקער צוזאמענטרעף פון די שטעטי

 שע. אזוי גייט און ווערט די צאל קלענער פון

 יאר צו יאר. דאם איז א דעאליטעט, נישט

 נאד פון די פטירות וואס מאכן שיטער די

 רייען, נאד אויך די עלטער וואט האט זיך

 אירע נעגאטיווע באגלייט־דערשיינונגען(ווי

 דעדמאנט פריער).

 ווען איך קום צו א צוזאמענטרעף, סיי

 אויף א יזבוד־אווגט, סיי אויף א געסט־

 אויפנאמע, אדער וועלבע ס׳איז באגעגעניש

 וואט די צייט איז גורם, זע איך פאר זיך

 שטענדיק א ים פון גרויע קעפ און די עלטער

 הויבט זיך אן פון 60 און העבער. אין אנבליק

 פון אט דעם אלעמען, קען מען קיץ

 דערמונטערדיקן ענטפער נישט געבן וועגן

 דעד ״צוקונפט פון די לאנדסמאנשאפטך.

 עסקנים וועלבע שטייען נאענט צו די

 פראבלעמען — בעלי-אמונה, וואט גלויבן

כל הכבוד!), אז מען קען )  מיטן גאנצן הארצן

 די ירושה איבעדפירן צום יונגן דוד, איז

 הייליקע תמימות, געבויט אויף אייגענע

ווונטשן.  הארץ־

 דעד יונגער דור איז נישט ממשיך

 די עולים־ארגאניזאציעס אין אלע לענדער

 זענען געבויט און ציען זייער חיונה פון

 נאסטאלגיע, פון געמיינזאמען שטעטלישן

־ ץ פארטיי  שטאם, פון שולבאנק, פון חדד, פ

 קלוב, פון געזעלשאפטלעכע אידענטיפיקא־

 ציע און פון נאך א סך עלעמענטן, וואט זענען

 איינגעוויקלט אין אפשטאם. דעד יוגגעד

 דור, דעד עווענטועלעד פאטענציעלער

ת ד לא ידע א ש  יורש, געהעדט צום ״דור א

 יוסף״. ארעד טאטע־מאמע האבן אים

ץ דאט אויך נישט  געבדענגט אלם קינד, א

 דירעקט פון שטעטל, ארעד (און דאס איז די

ץ געבוירן אין די ו  מעדהייט) זיי זענען ש

 לענדעד, ווו זיי לעבן איצט און די אלע

 נאטטאלגישע עלעמענטן וואס זענען אזוי

 טייער ביי טאטע-מאמע, דירט זיי איבער•

ץ גדויסן ספק, אויב  הויפט ניט אן. איך בין א

 וועד פון דעם יונגן דוד עפנט אמאל א יזכור־

 בוך, וואט איז אזוי פאדהייליקט ביי טאטע־

 מאמע, שוין אפגעדעדט פון באזוכן א יזכור־

 צוזאמענטדעף צוזאמען מיט די עלטערן.

 די גדעסטע פראפעסאדן און דערציער

 בדעכן זיך די קעפ און זוכן וועגן ווי אזוי

ץ די מוחות פון דעם יונגן  אריינצודרינגען א

 דור די באדייטונג פון דער שואה, דעם

 נאציאנאלן אומקום אין דעם צווייטן וועלט-

 קריג און די אויספידונגען וואט מען דארף

, ס׳איז זייער טדויעדיק,  פון רעם מאכן

 אבער עט איז א פאקט, אז די שואה איז נישט

 פאפולער ביים יונגן דור, וואט דעדווייטעדט

 זיך פון דעד דאזיקער טעמע. ער האט זיך זיץ

 מאטיוואציע פאר רעם דאזיקן אומווילן און

״ זענען נישט  עס איז נישט קיץ ספק, אז ז

 גרייט איבערצונעמען די לאנדסמאנשאפטן־

 ירושה.

 מיד דארפן דעריבער זיין איינגעשטעלט

 אויף דעם, אז אין דעד נישט ווייטער

 צוקונפט, וועט אויך ביי אונדז, ווי אין

 אנדעדע לענדער, זיך אנהויבן די ליקווידא־

 ציע פון די קליינע ארגאניזאציעס, ווייל עט

 וועט נישט זיין קיץ מנין... מען דארף נישט

ץ זאמד, נאד זען דעם  באהאלטן דעם קאפ א

 נאטידלעכן פראצעס, אז אויך די דיי פון די

 גרויסע וועט קומען.

וואס לאזט זיך ראך מאכן, כדי פארלענגערן  ז

ק פון די לאנדסמאנשאפטן? די ע  דאם ל

 צענטדאלע ארגאניזאציעס פון די פוילישע

ץ ישראל און אין די תפוצות דאדפן  יידן א

ץ איצט ארויפברענגען דאס פראבלעם ו  ש

 אויף זייער טאג־אדדענונג אלם ערשטע

 וויכטיקייט און געפינען א לעזונג צו

 פארלענגערן זייעד קיום. לויט מיד, דארף

 מען געפינען נייע ארגאניזאציע־דאמען,

 אנשטאט די צעשפליטעדטע ארגאניזירונג

 און הונדערטעד שטעט און שטעטלעך, ווו

 יעדעד איינע ראנגלט זיך מיט איד קיום —

ץ דעד ציל איז ראך אידענטיש פאר  א

 אלעמען — ״פאראייביקן, געדענקען און

 נישט פאדגעטן״. מען דארף איבעדגיין צו

 קרייז־, דאיאן־ אדעד לאנד־אדגאניזאציעט.

ץ ץ גוטע ביישפילן א ו  די שיטה האט ש

 ישראל: וואלין, וראם האט אויף איד שטח

 דדיי גרויטע שטעט: ראוונע, דובנע, לוצק

 און צענדליקער קליינע שטעטלעך, האבן

ואלץ און  אויפגעשטעלט רעם ארגון יוצאי ו

 א דאנק די פאראייניקטע בוהות האבן זיי

 אויפגעבויט דעם מאנומענטאלן ״היכל ווא־

 לץ״. נאך א גוטער ביישפיל איז די

ץ די ליטווישע יידן. פאר וואט  פעדעראציע פ

p וועג, ל ע  קענען מיד נישט גיץ אויף רעם ז

 וואט וועט ראטעווען די קליינע טאטייעטים

 פון שנעלער ליקווידאציע און פארלענגערן

 דאט לעבן פון די גרויטע לאנדטמאנשאפטן

 מיט היפשער אריכת ימים. איך בץ זיכער, אז

ץ יעדן  די טפעציפישקייט, די נשמהדיקייט פ

 שטאט און שטעטל, וועט אין דער אלגעמ־

 יינער קאמפאקטער ארגאניזירונג נישט

 פארטושט ווערן.

ץ י  ד$ט איז, פארשטענדלעך, נישט ק

 רעצעפט צום אייביקן לעבן, צו חיי נצח. נאר

 אויב דאט קען ברענגען די רפואה אוןןי די

 נאענטטע 20-15 יאר — דיינו.

 פאטא־ארכיוו
T T 

 פון דער יידישער לובלין
־ ץ ר ע ר מאקס ה  2 וואכן פאר זיין פטירה, האט אדו

 לענקעוויטש פארגעלייגט זנונויפזאמלען ביי לוב־

 לינער יידן בילדער און פאטאגראפיעס פון געזעל־

ו ו  שאפטלעכן כאראקטער, כדי שאפן א פאטא־ארבי

 ביי דער לאנדסמאנשאפט.

 אין וועד גרייט צו פארנעמעץ זיך מיט דער וויכטיקער ארבעט ?



 פערטע קאנפערענץ פון דער וועלט־פעדעראציע פון פוילישע יידן

 אין די טעג.פון 7—12 פעברואר 1979,
 איז אין ישראל פארגעקומען די פערטע
 קאנפערענץ פון דער וועלט־פעדעדאציע
 פון פוילישע יידן, מיטן אנטייל פון 125

 דעלעגאטן פון 13 לענדער.
 צו דער קאנפערענץ אין דערשינען א
 געדדוקטער טעטיקייט־באריכט פון דער
 וועלט־פעדעדאציע, אין די יארן 1974—
 1978, וואס דערציילט וועגן א רייי װיכ־

 טיקע אויפטוען, ווי;

 קולטור־געזעלשאפטלעכע און
 פארלעגערישע טעטיקייט • ״היי־
 נט״־מאנאגראפיע • אלבום •
 ביבליאגדאפיע פון פראפ׳ מאיר
 באלאבאן • געזעלשאפטלעך־
 פאליטישע טעטיקייט • אקציע
 קעגן רדיפות אויף פוילישע יידן
 • אנטייל אין דעד דערעפענונג
 פונעם יידישן פאווילאן אין אויש־

 וויץ • ליטעדאטוד־פרייזן •
 צוזאמענארבעט מיטן תל־אביבער
 אוניווערסיטעט • אנגאזשירונג
 אין צענטדאלע ישראל־פראבלע־
 מען און יידישע וועלט־פראבלע־

 מען.
 די דעבאטן אדום דעם באריכט און
 זזייטערדיקע אויפגאבן פון דער וועלט־
 פעדעראציע, זענען פארגעקומען אויף די
 פלענארע זיצונגען און אין די קאמי־
 סיעס. די אנגענומענט באשלוסן פארפ־•
 ליכטן אויר די לאנדסמאנשאפטן־ארגא־

 גינאציעס אויף די עדטער.
 אויף דער קאנפערענץ איז געוויילט
 געווארן דער וועלטדאט, צענטראל־קא־
 מיטעט און פרעזידיום. אינעם צ.ק. פין
 דעד וועלט־פעדעראציע, זענען אויסגע־
 קליבן געווארן דריי פארשטייער פון די
 לובלינער יידן אין לאגד און אין אויס־

 לאנד:

 שלמה זינשטיין (ניו־יארק), מרדכי
 לערמאן (פאריז) און דוד שטאקפיש

 (ישראל).

 • פון די וויכטיקסטע באשלוסן
 פון דעד קאנפערענץ: באגריסונג
 צו מדינת ישראל © באגריסונג
 צו אינזש׳ אנשל דיים, פארזיצער
 פון פרעזידיום פון דעד וועלט־פע־
 דעראציע • פראטעסט קעגן פא־
 רעלטעדונג־געזעץ לגבי מלהמה־
 פארברעכעד • פאדערונגען צו
 דער רעגירונג פון פוילן • פייערן
 דעם הונדערטסטן געבוירנטאג פון
 יצחק גרינבוים ז״ל • באשטע

 טיקט דעם פינאנסיעלן און טעטי־:
 קייט־באריכט.

 מיד ווינטשן די ניי־געוויילטע אינם־'
 טאנצן פץ דער וועלט־פעדעראציע פון
 פוילישע יידן א פרוכטבארע טעטיהייט.

 שמחות ביי לובלינער ייזץ — ז$ל זיץ מיט מזל און ברכה! י
ץ  אויפן בילד אויבן: אויף דעד חתונה פון רער טאבטער &ון עווא א
ץ רעבטס: דבורה האדן, ץ תל־אביב. זיזנן פ  אלתר ווירצער א
 רבקה׳לע שטאקפיש, טובה און יעקב לאנגער. עט שטייען פון
 לינקט: יעקב הארוויץ, דוד שטאקפיש, מתתיהו האדן, די מאמע
 פון חתן, דאט יונגע פארל, די מחותנתטע עווא ווירצער, חנה

 הארוויץ, דעד מחותן אלתר ווידצער.

 אויף דעד בד־מצווה פון יוסף שנור׳ט אייניקל אין לאט־אנזשעלעט.
 פון רעבטס: יוסף שנור, בעלא שערמאן מיטן מאן, בעלא ראזענטאן
 מיטן מאן, בעלע און לייזער אבער, די פארפעלקער: זאיאן,

 עהדענבערג, אייזענבעדג, גאלדשער, קארגען.

ץ אין טאראנטא  אויפנאמע פאר פאלע און סוכער פאכטשאש אין מאנטדעאל (אויפן בילד רעבטט) א



 לובלינער גרוסן פון פאריז/משה זאלצמאן

 די יערלעכע אזכרר

 לובלינער יידן זענען צאלרייך געקומען צו דער

 אזכרה אפצוצייכענען די טרויעדיקע דאטע פון

 אומקום און פאדפייניקונג די עטלעכע פערציק

 טויזנט לובלינער ייק דורך די נאצים מיט זייעדע

 מיטרעלפעדס.

 נאכן אויסרופן פון דער פארזיצערין שרהלע

 גאלדאדלער אנצוצינדן די זעקס סימבאלישע ליכט,

 ריכט אפ דער חזן פליישער די געהעריקע תפילות,

 אבער ווען ער מאכט מיט א סך נעפיל און עמאציע

 דעם ״אל מלא רחמים״, גייט אדורך א ציטער

 איבערן גאנצן זאל.

 די געוועזענע ווידעדשטענדלערין און דעפאר־

 טידטע,טעשקע קארמאן־פארשטעטער, װאס האט

 דעם קאשמארן פעריאד פון אומקום געפילט אויף

 זיך זעלבסט טאג־טעגלעך, דערקלערט, דערמאנט,

 אז דער יזכור פץ די לובלינער יחץ פאלט זיך צונויף

 מיט דעי יארצייט פון דער טרויעריק באדימטעד,

 שרעקלעכער קדישטאל־נאכט, ווען 189 שולן אץ

 בתי־מדרשים זענען פארברענט געווארן, יידיש

 האב־אץ־גוטס איז צעראבירט געווארן, 35 טויזנט

 יידן זענען ארעסטירט געווארן. צענדליקער

 דערהרגעטע און הונדערטער צעקאליעטשעטע.

 40 יאר נאך דעם ״נענאסיד״ פרװץ די נעא־

 נאציס רעהאביליטירן די מערדער אץ האבן נאך די

 פארשייטע חוצפה צו פרווץ פאדלייקענען דאס

 גרויסע, אומבאגרייפלעכע פארברעכן.

 נויר דערמאנען מיט כבוד אונדזערע אויסגעמאר־

 דעטע טאטעס און הארציקע מאמעס, שוועסטער,

 ברידער און די טייערע קינדערלעך! מיר דערמאנען

 די וואס האבן געקעמפט מיט געווער אין האנט ביי

 די״פארטיזאנער אץ די ארמייען פון ראטנפארבאנד,

 פוילן אץ אץ דעם פדאנצויזישן ווידערשטאנד!

 זאלן די אלע קדושים נישט בלויז זיץ איינגעקריצט

 אין אונדזערע רערצער, נאד אויך מיטווירקן,, אז די

 נייע דורות זאלן דאס אלץ זיין באקאנט! זיי זאלן

 געדענקען און אויך נישט פארגעבן.

 מרדכי לעדמאן, גענעדאל־סעקרעטאר פץ דער

 פעדעראציע פון די יידישע געזעלשאפטן, דערמאנט

 אין זיין ארויסטרעטונג די יידיש־יידישסטע שטאט

 לובלין, וואס האט מיט א פאדביסענע עקשנות

 געקעמפט, נעבלוטיקט פאר א מענטשלעכע יידישע

 ווירדע. אין לויף פון יארהונדערטער האבן זיי

 אויסגענויט א נאציאנאלע, ארגאניזאציאנעלע ראם

 פאר דער אייגנארטיקעד יידישער קולטור. אץ אט

 אין דער הייליקעד קהילה, זענען מיד נעבוירן

 געווארן, באוויזן אריינצוזאפן אץ זיך דעם גלויבן

 מיט וואס דג נאנצע יידישע סביבה איז געווען

 אננעפילט. נלויבן אין ערלעכקייט, מענטשלעכקייט

 און פעלקעד־פאדבדTערונגJ אלע זענען געווען

 מיט זארג פאר דעד יידישער פאלקס־צוקונפט.

 היינט איז די שטאט, ווו אונזערע וויגעלעך זענען

 נעשטאנען, נישט מער וגי א סימבאל. ס׳איז שוץ

 געשיכטע, און מיד, אפשטאמיקע פון דעד שטאט,

 זענען א משפחה וואס אונדז פאראייניקט אט די

 פארגאנגענהייט.

p נישט דאס  ייק־האס היינט מיינט ש

 ארויסשטופן יידן פץ האנדל,פרייע פראפעסיעס,

 פון, אוניווערסיטעטן; היינט מיינט דאס פראסט

 פשוט טויט, טרעבלינקא, מיידאנעק,אאז״וו.אץ ווי

 טדויעריק איז, וואס דער אוואנגארד פץ דעד

 וויסטער אנטיסעמיטישער העץ־קאמפאניע שטײט

 די גרויסע רוסישע אימפעריע מיט אלע אירע

 סאטעליטן! צוזאמען מיט דעם מאדעדנסטן געווער,

 וואס מען פארקויפט די אדאבישע לענדעד,

 באזארגט מען זיי אויך מיט די העסלעך

 אנטיסעמיטישע פראפאנאנדע־מאטעריאלן.

 זאלן מיד האפן, אז דעד וועג צו שלום וואס

 וועדט איצט אזוי אינטענסיוו אונטערנעהאנדלט

 מיט עגיפטן, וועט נעקרוינט ווערן מיט דערפאלג

 און וועט זיך אויסבדייטערן אויף אלע אראבישע

 שכנים פץ ישראל.

 ניטעלע עדעלשטיין רעציטירט מיט א סך נעפיל

 אץ הארציקייט עטלעכע אויסצונן פון יצחק

 קאצענעלסאנס ״דאס ליד פון אויסנעהרנעטן יידישן

 פאלק״.

 מיטן פארטיזא;עד ליד ״זאג נישט קיינמאל אז דו

 נייסט דעם לעצטן וועג״, איז פארענדיקט נעווארן

 דעד איינדדוקספולער יזכור פץ די לובלינער יידן

 אין פאריז.

 דעד טראדיציאנעלעד באנקעט

 דעד טראדיציאנעלער יערלעכער באנקעט אץ

 איר געענדערטער צייט(בייטאג אנשטאט ביינאכט)

 ווערט פץ יאר צו יאר אלץ שוועדעד צו

 ארנאניזידן. די אונטעדנעמונג מױ מען מיט א 8-6

 חדשים פריער פלאנירן אץ זיץ פאראנטווארטלעך

 פארן אנטיילנעמען פון אן אנגעגעבענע צאל, וואס

 דאס אח פאדבונדן מיט א פינאנציעלע ריזיקע אץ

 שאפט נישט וױיניק שרעק און זאדג פארן

 דעדפאלג. טדאץ דעם טאד מען נישט ניין אויפן

 לייכטן וועג אץ קעמפן פארן איינהאלטן די

 טדאדיציע פץ יוט־טוב צוזאמען.

 דעד פארזיצער פץ דער אונטערנעמונגס־

 קאמיסיע, משהלע ראזנבלום, באנריםט דעם שײנעם

 עולס און נאד באזונדערס די איבעדגענעבענע

 מיטנלידער וואס האבן לעצטנס אדורכגעמאכט א

 שווערע צייט אין זײער נעזונט־צושטאנד אץ האבן

 דאך נעמאכט די אנשטרעננונג בייצווווינען די

 שמחה, ווי עס אח דער סעקרעטאר פון די ״קינדעד

 פון לובלץ״ נאלדרינג און דעד סעקדעטאר פץ

 קאמיטעט פאר יידיש אץ ײדישע קולטור, יידל

 קאדמאן. ער דערמאנט רעם גרויסן פאדלוסט וואס

 דאס ישראל־פאלק און די יחץ אויף דעד וועלט

 האבן נעהאט מיטן טויט פון דעד געוועזענעד

 פרעמיעד־מיניסטאדץ פץ דעד ישראל־רענירונג,

 נאלדע מאיר, די מוטיקע בויערין אץ פארטיידיקע־

 רץ פון דעד ישדאל־מדינה. דעד עולם באעדט זי

 מיט א מינוט שטילשווייגן.

 עד באנריסט דעם נאבעל־פרייז טרענער, דעם

 נרויסן יידישן שרייבער יצחק באשעוויס־זינגער,

 וואס ווערט אין זעלבן טאג פייערלעך אויפנענומען

 פץ דער יידיש־פראגצויזישער עפנטלעכקייט אץ

 דעד סארבאן. ער שיקט איבער א גרוס אונדזערע

 קראנקע מיטגלידער אץ נאד באזונדעדס דעם

 גרינדעד אץ ערן־פארזיצער פץ דעד לובלינער

 געזעלשאפט, זשאק גאלדבוים.

 אין דעס שיינעם סאלאן פץ סאוויליאן דאפץ אץ

 בולאנער וואלד, עסט דער עולם א געשמאק מיטאג,

 וואס ווערט באגלייט מיט מוזיק אץ געזאנג פץ

 יידישע, העברעישע לידעד און מאטיוון פץ דער

 פעיקער זינגערין דאסיטא מיט איר אדקעסטער. אין

 דער יומטובדיקער אטמאספערע אץ שטימונג,

 פאדגעסט מען די עלטער און מען טאנצט מיט

 ברען. ביים איבערייס, האט דעד פאדזיצער שמואל

 שפירא אץ א קורצע אינהאלטסדייכע אדויסטרע־

 טונג אין 31סטן יאר פץ מדינת ישראל, זענען מיד

 עדות ווענן פונאנדערוווקס און אויפלעבן פץ

 אנטיסעמיטיזם אץ נאציזם אויף דעד וועלט. דאס

 גיט אונדז א סך נאכצוטראכטן, אז טראץ דעם וואס

 ישראל אח א קליינע און באזיצט גאנץ

 באשדענקטע מיטלען אויסצוווירקן אויף דעד

 וועלט־פאליטיק, אבער דאך ווען זי וואלט געווען

 עקזיסטידט פאר דעם נדויסן נאצישן חורבן אויפן

 יידישן פאלק, וואלט ער נישט געקענט אנגעמען

 אזא שרעקלעכן פארנעם. די גאנצע פרייע וועלט,

 אבער באזונדערס מיד יידן, דארפן טאג־טעגלעך

 זאדגן פאר איד עקזיסטענץ אץ פונאנדעדוווקס•

 ליידער,מוז דעד גרעסטעד טייל פון איר בולזשעט

 גיץ אויף פאדטיידיקונג.. טראץ דעם וואס מען

 אח אין דעד האפענונג אויף דער שװעל פון א שלום

 מיטן גדעסטן אראבישן לאנד עגיפטן און וואס דעד

 שלום איז אויך פארבונק מיט ריזיקע סומעס פון

 פינאנציעלע אויסנאבן. די יידן אויף דעד וועלט, אץ

 מיד צווישן זיי, טאדן קיינמאל נישט מיד ווערן פון

 מיטהעל פן סיי פאליטיש אץ דעד עיקר פינאנציעל.

 מיט דעם יעדלעכן באנקעט פארענדיקן מיד די

 מנביח־אקציע פארן יאר 1978.

 אויפן אדט אח אדודכגעפירט געוואדן א צוגאב־

 אקציע וואס האט אדיינגעבדאכט דריי מיליאן

 אלטע פראנק. א יישר כוח די ביישטייערעד אץ די

 זאמלער פייגעלע זאבערמאן, דינהלע דאפמזיץ,

 טעשקע קארמאן, שמואל שפירא און שרהלע

 גאלדאדלער.

 דעד עולם זעצט פאר דאס טאנצן און מיטזינגען

 מיטן אדקעסטעד. צום שלוס ווענדעט זיך טעשקע

 קאדמאן מיט א פאר. ווארעמע וועדטער מיט הייסע

 ווונטשן אז מען זאל זיין געזונט אץ זיך ווייטער

 טרעפן אויף די קומענדיקע יום טובים. מיטן ווונטש
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 פץ שלוס אץ ישראל אץ מיטן געזאנג פץ דעד

 התקור איז פארענדיקט געווארן דער גוט

 איינגעגעבענער איינדרוקספולער יוס טוב

ץ ווערבערי  דעד זומער־יום־טוב א

 די לובלינער לאנדסמאנשאפט איז געווען

 די איינציקע אין פאריז צו פארענדיקן דעם

 קולטור־געזעלשאפטלעבן סעזאן פאר די

 וואקאנטן, מיט אן אויספלוג אונטעד דעד

 שטאט. די לאנג־יאריקע טדאדיציע איז

 באמת געווען א שיינע, עט שמעקט מיט

 יונגקייט און עט וואלט דיך געוואלט

 אונטערהאלטן. אבער פון יאד צו יאר ווערט

 אלץ שווערער, דערצו איז אזא אונטעד־

 נעמונג פארבינדן מיט נאטוד־קאפריץ. אז

 ט׳איז היי־יאר געקומען א פארהעלטניס־

 מעסיק גרויטע צאל, האבן די איניציאטארן

 פון דעד קאפריזנער אונטערנעמונג געהאט

 א סאטיספאקציע. אנקומענדיק אין דעם

א אין ווערבעדי, ט א  שיינעם פארק פון ש

ץ באש־  האט די אונטערנעמונגס־קאמיסיע א

 טאנד פון: משהלע און ראשעל ראזענבלום

ץ געהאט צוגעגרייט א  און דינה׳לע ראטשטי

 בופעט אונטעדן פדייען הימל, מיט בל־טוב,

 נישט פארגעסנדיק אפילו די טראדיציאנעלע

 לובלינער געבעקטן.

 ביים מיטאג האט דער עולם אויטגעפילט

 דעם גרויטן זאל. פריינט ראזענבלום עפנט

 דעם אפיציעלן טייל, באגריטנדיק די אנווע־

 זנדיקע.

 שמואל שפירא שטרייבט

 אונטער אין א קורצער ארויטטרעטונג, אז

 מיר האבן היינט א דרייפאביקן יום־טוב: 31

 יאר נןןדינת ישראל, יום ירושלים, און ראם

 אונטערשרייבן דעם שלום מיטן גרעטטן

 אראבישן לאנד, עגיפטן. ער קלעדט אויף, אז

 די היי־יאריקע אקציע פארן ״פאנד סאציאל

 אוניפיע״ איז א םפעציעלע צוגאב־זאמלונג,

 וואט גייט אויסשליסלעך פאר ישראל צו

 ליקווידירן די אדעמע קווארטאלן, אז יערער

 ישראל־אינוווינעד זאל קאנען האבן א

 מענטשלעבע וווינונג. לויטן פלאן פון דער

 פאלקס־אקציע, דאדפן די לובלינער זיך

 באשטייערן מיט ניץ מיליאן אבט הונדערט

 טויזנט און פאר דעד ספעציעלער אקציע —

ק.  מיט ניץ הונדעדט טויזנט אלטע פראנ

 א פריידיקן סיורפריז האבן מיד געהאט:

 דעד ישראלדיקער מנהיג חיים פינקעלשטיין

ץ וועדבעדי און  האט זיך פונקט געפונען א

 עד האט אונז מהנה געווען מיט א קודצן,

 אינהאלטסרייבן שײן־געבויטן שמועט.

 בלויז עטלעבע אויסצוגן: דעד צונויפקום

 פון יידן איז שוין אן און פאר זיך א יומ־טוב.

 ס׳איז א גליק צו האבן א פונק פון דעם

 יידישן לובלין. א ייד וואט איז נישט

 פארבונדן מיט ישראל, איז פונקט ווי נישט

 האבן קיץ באדן הינטער זיך און א הימל

 איבער זיך. דאס בויען ראם לאנד איז זייער

 שוועד, אבער נאך שוועדעד איז צו בויען א

 פאלק. און אט ביי דעם בויען דאס פאלק,

 האבן מיד סאציאלע פדאבלעמען. אבער

 לאמיר נישט אר״נפאלן אין קיץ פאלשער

 מיינונג, אז בלויז איצט האט מען אנטדעקט

 אז עט זענען דא ארעמע קווארטאלן מיט

 שווערע וווינונגט־באדינגונגען. אלע יארן

 איז דאס לאנד אין דושטאוואניעס און מען

 בויט פאר די ערשטע 29 יאד פון דער מדינה.

 טדאץ אלע בלוטיקע מלחמות, האט מען

 אויפגעבויט א מיליאן וווינונגען, פון דעם

 600,000 אין די ראמען פון געזעלשאפ־

 טלעבער בויאונג.

 פון אנהויב פון די זיבעציקער יארן זענען

 עולה געווען 120 טויזנט דוטישע יידן און

 אלע האבן באקומען א דאך איבערן קאפ.

 מיד האבן צענדליקער טויזנטער יונגע

 פארלעך וואט זענען בארעבטיקט צו קריגן

 וווינונגען. דאט איז א כטדרדיקער פראצעם

 פון בויען דאט לאנד און בויען דאם פאלק.

 און עט דארף זיין א כבוד פאר יעדן ייד צו

 זיין א מיטשותף צו די גרויטע נאציאנאלע

 פראבלעמען.

רא מיט דעד מיטהילף פון פייגעלע  שאפי

 זאבערמאן און דינה׳לע דאטשטיין, טרעטן

 צו פראקטיש אדודבציפירן די זאמל־אקציע.

 צוזאמען מיט דעד זאמלונג אויף דעד

־  פריעדדיקער פארזאמלונג האט דאט ארײנ

 געברענגט קנאפע פינף מיליאן אלטע

 פראנק.

 ראם פיינע מיטאג־עטן וועדט באגלייט

 מיט אן ארטיטטישן פראגראם פון טאלא־

 נטפולן זינגער פאל טטאראשוויעצקי, וואט

 ווערט באדאנקט מיט אפלאדיסמענטן.

 א באזונדעדע הייטערקייט און לעבע*

ץ גיטעלע עדעלשטיין  דיקייט בדענגט ארי

 און א יוגנט־גרופע פון דרור. אין א

 געמיטלעכע, פדיילעבע שטימונג, מיט בט־

 דדדיקע געזאנגען פון גאנצן עולם, האט מען

 פאדברענגט א שיינעם ױם־טובדיקן נאב־

 מיטאג וואט איז געווען אינהאלטטרייך.

 קבלת־פנים פאר דבקהלע און דוד שטאקפיש

 מיטוואך, דעם 21סטן פעברואד, האבן מיד

 איינגעארדנט א קבלת־פנים פאר דעם פארזיצער

 פון דעד לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל, דוד

 שטאקפיש און זיין פדוי רבקהלע. וואס האבן

 געוויילט א קורצע צייט אין פראנקרייך און אין

 בעלגיע.

 נאך דעם דערעפענונג־ווארט פון שרה׳לע

 גאלדאדלעד, האבן באגריסט די נעסט: טעשקע

 קארמאן־פארשטעטער, שמואל שפירא, און משה

 זאלצמאן. דעד גאסט פון ישראל, האט אץ אן

 אויספירלעכן רעפעדאט ארומנערעדט די אויפגאבן

 פון די לאנדסמאנשאפטן בכלל, און פון די לובלינער

 — בפרט. דערנאך האט ח׳ דוד בארירט די

 אקטועלע פראבלעמען פון ישראל, איר פאליטישע

 און עקאנאמישע לאנע, ווי אויך געענטפערט אויף

 א דיי פראגן פון די פאחאמלטע לאנדסלייט.

 ס׳איז נעווען אן אינטערעסאנטער, באלערנ־

 דיקער אץ וויכטיקער צוזאמענטדעף.

ה זאלצמאן ש  מ

 אויף דעד יערלעבעד אזכרה אין לאט־

 אנזשעלעט.

 עט זיצן אין דעד ערשטער ריי פון לינקט: די

 אלמנה פון משה׳לה אייזענבערג ע״ה, זייעד

 טאבטער גינא עהדענבערג, באלטשע אייז־

 ענבערג און יוסף שנור.אויפן בילד אויבן: עט

 דעדט פראפ־ זיגעלבוים.
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 דעד יזבור־אקט

 דעם 9טן נאוועמבער 1942 האט די דייטשע

 געסטאפא צוזאמען מיט זייעדע פוילישע און

 אוקראינישע משרתים, אדומגערינגלט דעם

 לעצטן לובלינער געטא אין מיידאן־

 טאטארטקי, באפוילן די איבערגעבליבענע

 יידן זיר פאדזאמלען אויף אן עפנטלעכן

 פלאץ. ווער עט האט זיך געוואלט אויסבאה־

 אלטן, געוואלט דאטעווען דאס לעבן, איז

 געשלאגן געווארן פון די רוצחים ארעד

 דערשאסן געוואדן אויפן ארט. מער ווי דריי

 און א האלבן זנענדליק יאר זענען אוועק זינט

 יענער טראגישעד צייט, ווי די לעצטע פון

 לובלינער געטא זענען געטריבן געוואדן אין

 פארניכטונג־לאגער מאיידאנעק. מיט דעם

 דויך פון די גאז־אויוונט האבן אויטגעהויכט

ת אונדזערע עלטערן, ו מ ש  זייערע נ

 שוועטטער און ברידעד, די נאענטע און

 טייערע.

 יאד־יערלעך צינדן מיד ליכט אין דעם

 דערמאנונג־טאג נאך די וואט זענען צו קבר

ש איז  ישראל נישט געקומען. זייעד א

 צעפלויגן אויף די פעלדעד אדום לובלץ.

 דעד היי־יאריקער אזכרה־אקט נאך די

 קדושי לובלין, איז פארגעקומען אין דער

רה אין בוענאס־איירעס. דעד ל יסוד התו  שי

 וויצע־פאדזיצעד יעקב גדאדעל האט רעד־

 מאנט די וויבטיקייט פון יידישן ישוב אין

 לובלין במשך פון דודות אין זיין טראגישער

 אומקום בעת דעד ממשלה פון היטלעריזם.

 דעד חזן אליעזר סאלמאן האט געזאגט

 עטלעכע קאפיטלעך תהילים. דעד סעקד־

 עטאר קאפל מיזשעריצקי איז מזכיר די

 קדושים פון לובלין, ברענגט אדויס די

 געשיכטע פון יידישן לובלין, מיט זיינע

 גדולים און רבנים, ווי דעד ״חוזה פון

 לובלין״, דעד מהדש״ל און מחר״ם, די

 ישיבת חכמי לובלין, אירע וועלטלעכע און

 געזעלשאפטלעכע טוער. ווי אויך די שריי־

 בער און פאעטן ווי יעקב גלאטשטיין,

 משה שולשטיין און י. גראנאטשטיין, וואס

 האבן צוגעטראגן זייער חלק צו דעד

 יידישער ליטעראטור און פאעזיע. ער

 דעדמאנט אויך די טעטיקייט פון דעם

 ״החלוץ״ און ציוניסטישע פארטייען, וואס

 האבן אדויסגעגעבן פיאנערן און בויעד פאר

 מדינת ישראל. דאס אלץ איז געווארן

 אפגעמעקט און פארטיליקט. געבליבן אין

 לובלין זענען נאד געציילטע יידן, אבער קיץ

 יידישער ישוב איז מער נישטא.

 מיט א קאלעקטיוון קדיש האט זיך דער

 איינדרוקספולער יזכור־אקט געשלאסן.

 זיצונגען און צוזאמענטדעפן

 די וועבנטלעכע זיצונג אין הויז פון ה׳

 צדוק פעלד, וועלכעד האט אויפגענומען די

 פארוואלטונג מיט א כיבוד ביי פיין

 געדעקטע טישן, האט זיך באשעפטיקט מיט

 אייניקע פראגן פון אונדזער טעטיקייט.

 דער פארזיצעד דניאל קלאוויד ה$ט

 באגריסט די פאמיליע פעלד צו זייעד צוריק

 קומען פון ישראל, ווו זיי האבן פארבראכט

 אנדערהאלבן מאנאט. ה׳ פעלד דערציילט

 ווענן דער גוטער שטימונג פץ דעד ישראל

 באפעלקעדונג וואט דעדווארט, אין קודצן

 זאל וועדן אונטעדגעשריבן דעם שלום מיט

 עגיפטן. ער גיט אויר איבער א גרוס פון

 ארגון יוצאי לובלין. ער האט זיך געטדאפן

 מיט דעם פארזיצעד דוד שטאקפיש און די

 קאמיטעט־מיטגלידער מ. האדן און א.

 איינשטיין. דעד סעקרעטאריאט געפינט זיך

 אין דעם הויז. פון פוילישן יידנטום, וו$ם איז

 באצירט מיט בילדער פון דעד געוועזענעד

 יידישעד לובלין.

 די מיטגלידער פון דער פארוואלטונג

 האבן זיך באשטייעדט מיט 00 ו דאלאר פאר

 דעם זשורנאל ״קול לובלין״, וואט וועדט

ץ ישראל. יעקב גדאדעל  ארויסגעגעבן א

 האט באדאנקט דעד פאמיליע פעלד פאר

 דעד שיינער אויפגאמע.

 אויף אן אנדעדער זיצונג אונטערן פארזיץ

 פון פרעזידענט דניאל קלאוויר, האט יעקב

 גראדעל באדיכטעט, אז ער האט איבעד־

 געגעבן אונדזער באשטייערונג פאר דעד

 ליגע קעגן טובערקולאז. קאפל מיזשעדיצקי

 גיט איבער, אז עס איז אנגעקומען אן

ץ ״קול לובלין״ דרך לופס־  עקזעמפליאר פ

 פאסט און א גרעסערע צאל וועט אנקומען

 דורך דעד געוויינלעכער פ$טט פאר די

 לאנדסלייט. אויסנוצנדיק די געלעגנהייט

ד ע ח נ ו  וואס דעד איידעם פון א

 פארוואלטונגס־מיטגליד, יוסף וויינער,

 פארט קיץ ישדאל, וועדט מיט אים

 מיטגעשיקט א גרעסעדע טומע פאר ״קול

 לובלין״ און מיט דעד זעלבער געלעגנהייט

 שיקט איבער אונדזעד לאנדסמאן לעאן

 מיטעלמאן זיין פערזענלעכע באשטייערונג

 פארן דאזיקן צוועק. מיטן פארענדיקן די

 טעטיקייטן פון היינטיקם יאר ווערט דיזיצונג

 געשלאסן.

 א זיצונג לכבוד דעם יידישן ניי־יאר איז

 פארגעקומען אין הויז פון קאסיר ישראל

 טעמפעלדינער. עם איז געגדייט געוואדן א

 שיינער כיבוד און די לאנדסלייט האבן

 פריידיק פאדבראכט. נאך דעם ווי עם איז

 באדאנקט געווארן די פאמיליע טעמפעל־

 דינער פאר דעד שיינער אויפנאמע, האבן

 זיך די פארוואלטונגס מיטגלידעד באשט־

 ייערט פאר דעד פאריינס־קאטע. דעד

 סעקרעטאר קאפל מיזשעריצקי לייענט א

 צירקולאר און קארעספאנדענץ פון ארגון

 יוצאי לובלין בישראל. נאכדעם פארבינדט

 זיך א געמיטלעכער שמועט, ווי אזוי

 מיטצוהעלפן דאס דערשיינען פון רעד

 אויסגאבע ״קול לובלין״ אין ישראל, מיטן

 אנטייל פון יעקב גראדל, דניאל קלאוויר,

 ישראל טעמפעלדינער און עם זילבעד.

 סיווערט באשלאסן בייצושטייער פאר דעם

 צוועק.
 קאפל מיזשעריצקי

Jf * 
 אונדזער בץ-עיר שלמה זינשטיין

 מיטגליד פון נאציאנאלן קאמיטעט
 פאר באערן די קדושים

 שלמה זינשטיין, פדעזידענט פון רעד

 פעדעדאציע פון אידישע קעמפער, קא־

 צעטלער און קרבנות פון נאציזם; פאדזיצעד

־  פון ״מסדה״ צווייג, פון ציוניסטישן אר

 בעטער פאדבאנד און פון דעד נאציאנ־

 אלעד עקזעקוטיווע, האט באקומען א

 וויכטיקע נאמינירונג פונעם ווייטן הויז. ער

 איז באשטימט געווארן דורך פרעזידענט

 קארטער ווי א מיטגליד פון דער נאציאנ־

 אלעד קאמיסיע, וואט דאדף רעקאמענדירן

 דעם אופן ווי אזוי צו פאראייביקן דעם זכרון

 פון די 6 מיליאן, וואס זענען אומגעקומען

 דודך די נאצים.

 מיד באגריסן ח׳ זינשטיין צו דעד

 נאמינירונג, וואט איז א גדויסער כבוד און

 פאראנטווארטלעבקייט.

 אין די טעג, ווען עם איז אומעטום אויח א

 ווירדיקן אופן אפגעצייכנט געווארן די

 טדויעריקע דאטע פון 40סטן יאדטאג זינט

 דעד טראגישער ״קרישטאל־נאכט״ אין

 היטלער־דייטשלאנד, האט די יידישע

 טעלעגראפן־אגענטור געבראכט א נייעט פון

 וואשינגטאן, וו$ס איז פון וויכטיקעד

 היסטאדישער באדייטונג.

 אז פרעזידענט קארטער האט באשטימט א

 ספעציעלע קאמיסיע פון 24 פערזאן, וועלכע

 זאלן אויסאדבעטן א פלאן און רעקאמ־

 ענדידן ווי אזוי אמעריקע זאל באעדן דעם

ץ די זעקס מיליאן יידישע קרבנות,  אנדענק פ

 וועלבע זענען אומגעבראכט געווארן פון די

 נאצים.

 די דאזיקע קאמיטיע, צוזאמען מיט

 אנדערע, וועט אויך דארפן אויטארבעטן א

 געהעריקן פלאן וועגן א פאסיקן מאנומענט

 פאר די נאצי־קרבנות. די זעלבע קאמיסיע

 וועט אויך רעקאמענדירן, ווי אזוי אמעריקע

 זאל יעדעס יאר באערן דעם אנדענק פון די

 אומגעבראכטע יידישע קרבנות.



 דעך אומפארגעסלעבער
 וועלט-צוזאמענטרעף

 שלמה זינשטיין / ניו-יארק

 די צייט פון דער לעצטער וועלט-
 קאנפערענץ פון אונדזערע לובלינער,
 פארגעקומען אין ישראל צום 30סטן יום
 העצמאות — איז שוין א היפש ביטל
 דערווייטערט. אבער אין זברון און אין
 געמיט וועט זי, דאבט זיך, תמיד בלייבן
 פריש. די איינדרוקן וועלן אויף א לאנגע
 צייט בלייבן, הגם אונדזער לובלינער
 צוזאמענטרעף איז געווען נישט מער ווי
 עטלעכע אפגעריסענע בלעטלעך פון
 קאלענדאר, וואט זענען פארגאנגען מיט
 די טעג, אבער... דא קומט דער אבער!
 ווייל אזא צוזאמענטרעף איז גאר עפעס
 אנדערש, ווייל ער איז ספעציפיש,
 אייגנארטיק, און פאסט זיך גאר נישט
 אריץ אינעם טטאנדארט פון אלע

 אנדערע קאנפערענצן.

 איך פערזענלעך האב געהאט צוויי
 אויסוואלן: אדער פליען אלט דעלעגאט
 צום ציוניסטישן קאנגרעס, מיט
 באצאלטע שפעיזן, אדער פליען צום
 לובלינער צוזאמענטרעף. וואט איך
 האב דעצידירט — ווייסטו ראך. ווייל
 פאר מיר איז נאך אלץ וויבטיק דאס
 טרעפן זיך מיט לובלינער פון דער וועלט
 אץ דער יידישער מדינה, ווידער
 דורכלעבן די ווונדערלעבע יוגנט-־
 זברונות, זיצן צוזאמען מיט אייגענע,
 היימישע יידן, איבערגענומענע מיט
 דער גאלדענער נאסטאלגיע און
 דערמאנען די טויזענטער ניטים וואט
 האבן' מיט יעדן איינעם פאטירט אין
 צייט פון חורבן, די אויטטערלישע

 געשיכטעט פון לעבן געבליבענע.

 אומפארגעסלעך איז דער אוונט פון
 זיצן צוזאמען און קוקן אויף די ליבט-
 בילדער פון דער אמאליקער לובלין,
 דערמאנען זיך אין די פילפארביקע
י י יטן פון אלערל  פערזענלעבקי
 פארטייען און שאטירונגען. דאס אלץ
 איז נישט ווייניקער ווערט ווי גרויטע,

 פאליטישע קאנפערענצן.

 דער פיקניק אין שבתדיקן טאג, דאט
 פארן צוזאמען אין אויטא, אפשטעלן זיך
 אץ א וואלד, צוזאמען עטן, דערנאך
 פארברענגען אין קיבוץ עין שמר, מיט
 אזעלכע טייערע חברים, ווי: קורט
 הערץ און יעקב קאזשימערטקי, וואט
 סימבאליזירן די אייגנארטיקע אינ־
 טעליגענץ פון רעם אמאליקן לובלינער
 חלוצים. ט׳איז נאר א שאד, וואט נישט

 לובלינער
 יידן

 שרייבן
 אלע לובלינער האבן געהאט די
 זעלטענע געלעגענהייט דאס אלץ דו־
 רבצולעבן. (איך האב געהערט, אז די
 ערשטע צוויי טעג, איידער מיר, די
 ניו-יארקער, זענען אנגעקומען, זענען
 פארגעקומען פייערלעבע, היימישע
 אויפנאמען פאר אויטלענדישע געטט
 אין פריוואטע היימען ביי לאנדסלייט

 און אין עפנטלעבע זאלן).
 די אפיציעלע דערעפענונג פון
זאמענטרעף, וואט איז אזוי  צו
 זארגפעלטיק צוגעגרייט געווארן, איז
 געשטאנען אויף דער געהעריקער הויך.
 ביי דער געלעגענהייט וויל איך
 אויטדריקן א הארציקן יישר בח די אלע,
 וואט האבן צוגעלייגט א האנט צו רעם
 דערפאלג פון אזא אומפארגעטלעבער

 אונטערנעמונג.

 דער באזוך ביים מאנומענט לזכר די
 קדושים פון לובלין און מיידאנעק און די
 ארויסטרעטונגען דארט — האבן
 איבערגעלאזט״א טיפן איינדרוק. און די
 יזבור-אקאדעמיע אין טאג פון דער
 שואה און גבורה אין ״היכל התרבות״,
 ווו אונדזערע לובלינער האבן זיך
 באטייליקט — איז אויך א שטארקע

 איבערלעבעניש.
 די יום העצמאות פייערונגען גופא,
 אין וועלבע מיר האבן זיך באטייליקט,
 זענען ראך בבלל מאמענטן פון הויבן
 עקטטאז, פון פרייר פון א פאלק, וואט
 האט צוויי נזויזנס יאר געטראגן אין זיך
 די בענקשאפט נאך זעלבשטענדיקייט
 און פרייהייט. א פרייר וואט שפארט
 ארויס פון די הערצער ווי א לאווע און
 לאזט זיך נישט צוימען. א טענטעטיווער
 טוריסט דערפילט עט גלייך — און

 לעבט ראס מיט.

 דער פינאל פון רעם צוזאמענטרעף
 — איז ראך, זעלבסטפארשטענדלעך,
 דער פיין צוגעגרייטער באל, וואס איז א
 קאפיע פון די אמעריקאנער באנקעטן:
 פריילעך, לעבעדיג, גוטע מאבלים,
 פיינע מוזיק, באגריסונגען, ליבט צעדן
 — און דער עיקר: א פראבטפולע
 לובלינער אטמאספער, מיט ציפורה

 שפייזמאנם געלונגענע צערעמאניע-
 מייסטערשאפט. סיאיז טאקע געווען א

 נאבט צום געדענקען!

 איך וויל פארענדיקן מיינע איינדרוקן
 מיט א דאנק פאר רבקה׳לע און דודין
 פאר דער אויפנאמע ביי זיי אין הויז, ווי
 מיר זענען פופציק לובלינער געווען
 זייערע געסט און אויפגענומען געווארן
 אויף א גאר פיינעם אויפן. די געציילטע
 שעהן וואס מיר האבן דארט
 פארברענגט, זענען באמת געווען
 לעצטע בלימעלעך, וועלבע האבן
 דערגענצט רעם שיינעם בוקעט וואס

 הייסט — לובלינער צוזאמענטרעף.
• 

 זעליג וואסערשטרום, ניו-יארק:

 ...איך ראנק הארציק פארן צושיקן דעם

 ״קול לובלין״ נומער 13. איך שטרעב מיטן

ץ און נשמה נאך איינמאל צו באזוכן ר א  ה

 ישראל און דארט זאגן ״שלום, אונדזער

 לאנר״!. צוליב געזונטהייט־טיבות קאן איך

 נישט פארלויפיק זיין מיט אייך, נאר מיין

 מחשבה איז תמיד מיט דער מדינה און מיט

 אונדזערע לובלינעד יידן דארט.

 איך שיק אייך א טשעק פון 40 דאלאר. א

 טייל — פארן זשורנאל און דאט איבעריקע,

 פארטיילט לויט אייעד איינזען. איך דענק, אז

 ווען הונדערט לובלינער יידן אין דער וועלט

 שיקן אייך באטש אזא טומע, וואלט איר מיט

 נאך מער דערפאלג געקאנט אנגיין מיט דער

 געבענטשטער ארבעט לטובת אונדזערע

 לאנדטלייט. א גדום פאר אלע.

 קאראל יאווארטקי-געצמאן- דייטשלאנד:

 ...איך וויל האפן, אז ווי נאד עט וועט

 דערשיינען דעד נאענטטטער נומער ״קול

 לובלין״, וועט איר צושיקן אן עקזעמפלאר.

 איינמאל אין יאר איז דער זשורנאל פאר מיד

 (און איך גלויב, אז אויך פאר אנדערע), אן

 אפפרישונג און דערמאנונג פון דער פארגא־

 נגענהייט, וואט ווערט פארגעטן. איך שיק

 הונדערט מארק פאר דער אויטגאבע מיט אן

 אפעל צו די לובלינער יידן אין דעד וועלט,

 צו שאפן א טפעציעלן פאנד פאר דעד

 צייטונג, וואט דארף דורך אלעמען געשטיצט

 ווערן מיט פרייוויליקע באשטייערונגען.

 טיוואלט געווען אן אומפארגעבלעבער

 פעלער, ווען ״קול לובלין״ הערט אויף,

 חלילה, צו דערשיינען. דאט איז דאך די

 איינציקע בריק וועלבע פארייניקט אלעמען.

 אפשר איז כדאי צו שיקן בריוו צו די

 לאנדסלייט אין אמעריקע, ארגענטינע,

 פדאנקרייך און אנדערע לענדער, זיי זאלן

 זיך באשטייערן מיט א ברייטער האנט פאר

 דעד צייטונג.



 באערט דעם אנדענק פון די קדושים פון לובלין — אין דער 36סטער יארצײט

 דעם 21סטן נאוועמבער 1978 איז אין בית העמלין אין
 תל-אביב פארגעקומען דער יזכור-אוונט צום 36סטן יארטאג
 פון אומברענגען דורך די נאצי-מערדער די איבער פערציק

 טויזנט קדושים פון לובלין.
 א 300 לאנדסלייט זענען געקומען זיך מתייחד זיין מיטן
 אנדענק פון זייערע נאענטסטע און טייערסטע, די קרבנות פון די
 דייטשישע רציחות. צום אנצינדן די זעקס ליכט לזכר די זעקס
 מיליאן קדושים, זענען דורכן פארזיצער פון אוונט, דוד
 שטאקפיש, פארבעטן געווארן: ישעיהו ווייסבראט־הארוויץ,
 קינע מארגענשטערן, פייטשע אפעל, אניע בארענשטיין־
 גליקמאן, תיאודור הערצל קאנטאר און לאה קורים. דער חזן
 יעקב סאמעק האט גערידט דעם עולם ביז טרערן מיט זיין ״אל

 מלא רחמים״ און קאפיטלעך תהילים.
 א שטארקן איינדרוק האט געמאכט דער אויפטריט פון
 שילערס פון 11 קלאס פון דער מלוכהשער גימנאזיע אץ חיפה
 א״נ פון ד״ר לעא בעק, וואס האט אדאפטירט די לובלינער
 קהילה. די לערערין רות ליפע האט צוגעגרייט אן
 אנטשפרעכיקן פראגראם פון דעקלאמאציעס, געזאנג, מוזיק

 און קינסטלערישן ווארט.

 נאכן אויפטריט פון די קינדער, ווערט דערקלערט א קורצער
 איבערייס. שפעטער פארנעמען דעם פרעזידױם-טיש די
 מיטגלידער פון קאמיטעט פץ דער לובלינער לאנדסמאנשאפט
 אין ישראל(זע דאם בילד). דער סעקרעטאר מתתיהו האדן איז
 מספיד די לובלינער יידן פון לאנד און פון אויסלאנד, וואס
 זענען אין לעצטן יאר אוועק אויפן עולם האמת און
 אויסגעדריקט מיטגעפיל און מיטבאטייליקונג אין טרויער פון
 די פאר׳אבל׳טע משפחות אין נאמען פון אלע לובלינער יחץ אין
 ישראל און אין די תפוצות. צפורה דעסקאלא-וויסלפיש לייענט
 א רירנדיק ליד פון אונדזער בן עיר צבי זילבערמאן און דערנאך
 האט דוד שטאקפיש, אין א לענגערן באריכט, דערציילט וועגן
 די אויפטוען, דורכפאלן, ראנגלענישן און אויפגאבן פאר

 וועלכע עם שטייט איצט דער אירגון יוצאי לובלין.
 מיטן געזאנג פון דער ״התקוה״ איז געשלאסן געװארן דער
 איינדרוקספולער יזכור-אוונט. ביז דער שפעטער שעה זענען
 נאך געבליבן בני־עיר אין זאל, כדי זיך אויסשמועסן וועגן
 אקטועלע פראגן און אויך זיך דערמאנען פארשידענע עפיזאדן

 פון דער אלטער היים.

 די לויבלינעד לאנדסמאנשאפט־ארגאניזאציע אין ישראל
ץ דער ספעציעלער אויסגאבע  א

 ״לאנדםמאנשאפטן פון פוילישע יידן

 אין ישראל״, דעדשינען צום 4טן

 וועלט-צוזאמענפאר פון דעד

 פעדעדאציע פון פוילישע יידן, איז

 געווען אפגעדרוקט דעד

 ווייטערדיקער באריכט פון ארגון

 יוצאי לובלין אין ישראל, וועלכן מיר

 בדענגען אן ענרערונגען.

 די לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ישראל

 עקזיסטירט פון יאד 1944. אין די ערשטע

 ייארן איז געשאפן געווארן א גמילות־הסדים

 קאסע און מ׳האט אויך געשיקט שפייז-

ץ רער באפרייטער לובלין,  פעקלעך א

ב- י  געהאלפן איינארדענען נייע עולים, דו

 געפירט די יערלעכע אזכרות, געהאלפן

 ארויסגעבן צוויי יזכוד־ביכעד: ״ראם בוך פון

 לובלין״, .אין יידיש, פאריז ב95ו; ״לובלין״,

 אין עברית, ידושלים-תל-אביב, 1957.

 אין די לעצטע יאדן איז די טעטיקייט פון

 דעד לאנדםמאנשאפט אויסגעברייטערט

 געווארן אויף אנדעדע געביטן.

 פארייביקונג:

 א מאנומענט לזכר די קדושים פון לובלין

 און מיידאנעק אויפן בית הקברות אין נחלת

 יצחק. אונטער דעד מצבה איז פארגראבן א

 קעסטעלע אש, געברענגט פון מיידאנעק אין

 יאר 1972. איין מאל אין יאד וועדט ביי דעם

 מאנומענט אדורכגעפירט א יזכור-אקט.

 א ״לובלינער ווינקל״ איז טעטיק אויף

 דיזנגאף 158 אין תל-אביב, אויטגעשטאט

 מיט צוויי וויטראזשן, בילדער און א

 ביכער-אויטשטעלונג פון טפרים וועגן

 לובלין, פון לובלינער מחברים און

 טפרי-קודש וועלכע מ׳האט געדרוקט אין

 לובלין, ווי אויך די אויטגאבן פון די

 לאנדסמאנשאפטן אין ישראל און אין די

 תפוצות. אויטעד דעד מוזעאלער באדייטונג

 פונעם ״ווינקל״, קומען דארט פאר זיצונגען,

 פארזאמלונגען און קאנפערענצן;

ץ חיפה א.נ. פון לעא בעק  די גימנאזיע א

ן האבן  און די פאלקס-שול אין רמת השדו

 אדאפטירט די לובלינער יידישע קהילה. די

 קינדער פון די העכערע קלאסן טדעטן אויף

 אויף יעדעד אזכרה, מיט אן אנטשפרעכיקן

ץ דעד גימנאזיע אין  פדאגראם. די שילערם פ

 חיפה האבן מיט ב יאר צוריק אפגעדדוקט א

 טפעציעלע אויסגאבע מיט אדבעטן פון די

 קינדער וועגן לובלין;

 ב מאל זענען פארטיילט געוואדן 5

ץ די קדושי לובלין  ליטעדאטור-פדייזן א.נ. פ

ץ לאגד און  פאר אנגעזעענע פען־מענטשן א

 אויסלאנד;

 מיד באטייליקן זיך אויך אינעם םטיפענ־

ץ  דיע-פאנד פון די היטטאריע-פאקולטעטן פ

ץ תל־אביבער אוניוו־  ירושלימעד א

ץ בעלא מאנדעלסבעדג•־  ערטיטעטן, א.נ. פ

יט;  שילדקרו

 צו יעדער אזכרה דערשיינט די יערלעבע

 אויסגאבע ״קול לובלין״, פון 48 ביז 64 ז״ז,

 מיט א דייכן אינהאלט און בילדעד. דעד

 טיראזש — 1,200 קאפיעט.

 קעגנזייטיקע הילף:

ה ווערן  יעדן ערב פסח און ערב ראש-השנ

 פארטיילט געלט-שטיצעם פאר 20 נויטבא־

ינזאמע ת און אי ו ח פ ש  דערפטיקע מ

ץ  לאנדטלייט, אויסער דרינגענדיקע הילף א

 באזוגדערע פאלן. מיד זענען אנגעשלאסן אין

 דעד ליי-קאסע פון פארבאנד פון פוילישע

 יידן, פון וואגען די בני-עיר באקומען

 הלוואות. פאראן אויך א ספעציעלער

 קולטוד-פאנד צו שטיצן שרייבערס אויף

 אדויסצוגעבן זייעדע ביכעד.

 געזעלשאפטלעכע טעטיקייט.

ץ  יעדן יום העצמאות אדדענען מיד אי

 דעם טראדיציאנעלן באל. אויסער דעם

 קומען פאר פון צייט צו צייט מסיבות לכבוד

ץ אנדערע געלעגנהייטן.  חנוכה, פורים א

 טוריסטן-לאנדטלײט זענען תמיד זוכה צו א

 קבלת-פנים אין ״לובלינעד ווינקל״.

 פארביגדוגגען מיט די תפוצות!

 מיט אונדזערע לאנדסמאנשאפטן און

ץ 10 לענדעד און 19 שטעט, זענען  יחידים א

 מיד אין כסדרדיקעד פאדבינדונג. זיי

 באקומען אונדזער זשודנאל, בריוו און

 צירקולאדן — און ענטפערן מיט חילף,

 וועלכע דעדמעגלעכט צו פירן די טעטיקייט.

 א גדויסן דעדפאלג האבן געהאט די צוויי

 וועלט-צוזאמענטדעפן פון די לובלינעד

 לכבוד רעם 25סטן און 30טט יום העצמאות

 פון מדינת ישראל. מיד שטאלצירן דערמיט,

 וואס די לאנדסמאנשאפט ״לובלינעד און

 אומגעגענט אין טאראנטא״, האט געשאנקען

 אן אמבולאנם פארן ״מגן דוד אדום״ און

 אויסגעשטאט די אמבולאטאריע פון קופת

ץ עקרון, ביי רחובות.  חולים א

 מיד האבן זיך געשטעלט פאר אן

 אויפגאבע צוציען קינדעד פון אונדזערע

 לאנדטלייט צו די אקטיוויטעטן פון דעד

 לובלינער אדגאניזאציע.



 ״ביז 120״ האט מען געווינטשן משה קארן צו זיין 60 סטן געבוירנטאג. עם זיצן פון לינקס: לאה קורים, דוד שטאקפיש, משה קארן, לובה קארן,

 פדוי וואקטמאן, עם שטייען: חיה און מארעק ארטמאן.

 א מתנה פון משה און לובא קארן
 פאר דער שטאטישער ביבלי־

 אטעק אין תל־אביב

 כסדרדיקע הילף — פינאנטיעלע,

 מאראלישע און געזעלשאפטלעכע, וועלכע

 ער ווייזט י<רוים נישט נאד דעם ארגון יוצאי

 לובלון, נאר דער מדינה בכלל, דעד

 תל-אביבער שטאט-פארוואלטונג בפרט און

 אחרון אחרון — רעם ״טאטע״ פון די

־  פארווונדעטע צה״ל-זעלנער און מלחמה-

 אינואלידן, שמחה האלצבעדג, וואס ווייטט

 צו דערציילן וועגן משה קארנ׳ס אפן הארץ

 און אפענע קעשענע פאר די באדערפענישן

 פון די אויבנדערמאנטע אינטטיטוציעט און

 פערזאנען. דעד פארזיצער האט געווינטשן

 משהין מיט זיין לעבנס-באגלייטערין לובא,

 ;זיי זאלן אין נחת און אין פדייד אויך

 איבעדקומען די ״צווייטע העלפט״, ביז די

 הונדערט-און-צוואנציק, ווײל תמיד איז ער

 מקיים דעד פסוק: עניי עייר ועניי עיר

 אחרת — עניי עירך קודמין... און האלט

 שטאדק פונעם פאלקסווערטל: ״אז גאט

 האט פרנסה געגעבן, זאל מען אויך אנדעדע

 ל*גזן לעבך.

 משה קארן האט געדאנקט פאר רעם

 צוזאמענטרעף מיט לובלינער יידן, און

 דערקלערט וועגן זיין שפענדונג פון 20

 טויזנט ל״י צו פארטיילן די 20 נויטבא־

 דערפטיקע לובלינער משפחות אין ישראל.

 ער האט געזאגט, אז יעטוועדע באגעגעניש

 מיט יידן פון זיין היימשטאט, פארשאפט אים

 תמיד א סך פארגעניגן.

 אין דער מסיבה האט זיר אויך

י דזשאזעפס (די ד ו ש  באטייליקט די פרוי ח

 טאכטער פון הנא פינקעלשטיין פון לובלין)

 מיט איר מאן רובין דזשאזעפס פון ניו-יארק.

 מסיבה לכבוד משה קארנ׳ם
 60םטן געבוירנטאג

 ווי מיד האבן געמאלדן אין פאריקן נומער

 ״קול לובלין״, איז אין בית סאקאלאוו אין

 תל־אביב פארגעקומען אן אינטימע מסיבה

 צו די ״ערשטע זעכציק״ פון אונדזער בן-עיר

 און נדבן משה קאדן (טאשעמקא). דעם

 בעל-היובל האבן באגריסט: דוד שטאקפיש,

 מתתיהו הארן, עובדיה פעלד, אפרים

 איינשטיין. אלע האבן אונטערגעשטראכן די

 י ברייטהארציקייט, פאלקסטימלעכקייט און

 נאענטקייט פון משה קארן צו זיינע

 לאנדסלייט, די יידן פון לובלין און די

יצע־ ו ו )  פון לינקס: לובא קארן, יצחק ארצי

 בירגערמייטטער פון תל־אביב), משה קארן,

 לייבל מאנדעלבוים.
 די סקולפטור — משה און לובא קאדנס

 מתנה פאר דעד ביבליאטעק.

 די אפטיילונג פאר קולטור, יוגנט און

 טפארט ביי דער תל-אביבער שטאט-פאר־



 א דאנק און בקשה פון א לובלינער פדוי אין קרית־ביאליק

 געערטער קאמיטעט פון אירגון יוצאי לובלין בישראל — שלום

 רב!

ר ״קול לובלין״, וואט איר האט  איך דאנק אייך פאר דעד בראשו

 מיר צוגעשיקט. ביהאב זייער געוואלט זיין אנוועזנד אויף דעד

 אזכרה, נאד ליידער, דערלויבט מיד נישט מיין געזונט־צושטאנד

 ארומצופארן. איך שיק אייך 100 ל״י פאר דעד צייטונג. ווען כ׳זאל

 קענען, וואלט איך געשיקט מערער. איך לעב פון א באשיידענער

 פענטיע.

 עם קומט אייך, חברים פון לובלינער קאמיטעט, א גרויטן דאנק

 פאר איינארדענען די וועלט־צוזאמענטרעפן פון אונדזערע

 לאנדסלייט, אויף וועלכע מען באגעגנט לובלינער, וועלכע מ׳האט

 נישט געזען א סך יארן און אפילו נישט געוווטט, צי זיי זענען

 געבליבן לעבן נאבן גרויטן חורבן.

 איך ווייס נישט דעם גורל פון מיין שוואגער וואלף גאלדהאד,

 זיין ווייב(מיין שוועסטער) חנה פון דער היים שאקמאן, מיט זייעדע

 2 טעכטערלעך: טאבטשע און עסטושא גאלדהאר. געוווינט אויף

 לובארטאווסקע 29, אנטקעגן דעם פאליציי־קאמיסאריאט. זיי

ר איז ש פ  האבן געחאט א שפייז־געוועלב אויף דער רוסקע־גאס. א

 ווער פון זיי געבליבן לעבן?

 איך בין אוועק פון לובלין אין יאר 922ו און רעם לעצטן בריוו פון

 זיי דערהאלטן אין בוענאס־איירעס, אין 1942. די גאנצע צייט האב

 איך זיי געוואלט אראפנעמען צו זיך, קיץ ארגענטינע, אבער זיי

 האבן נישט געוואלט קומען, צוליב זייער פרומקייט.

 איין קוזין מיט זיין פאמיליע איז מיד געלונגען צו ראטעווען פון

 זאלצבורג, שרייבט עד מיד, איך זאל זען צו זוכן קרובים. ווו זאל

 איך זוכן? כ׳האב געשדיבן אין ״לעצטע נייעס״, אין רער רובריק

 ״זוכט קרובים״ — אבער אן דערפאלג. פילייכט ווייסט רעד

 לובלינער, וואם האט זיך געטראפן מיט דעד טאכטער פון ר׳

 שלמה׳לע ע״ה.

ץ ר א  כ׳ביןאן אלטע פדוי און ווער ס׳וועט מיד דערפרייען דאס ה

 מיט א גוטער בשורה, וועט זיך פשוט קויפן עולם־הבא.

 ביטע שרייבן.

 רחל שאקמאן דע טאובער, בן־גוריון 0ו/ג6, סאביניה, קרית

 ביאליק, חיפה, ישראל.

 וואלטונג, האט אויף מאנטיק דעם 20.8.79

 פארבעטן דעם קאמיטעט פון דער לובלינער

 לאנדסמאנשאפט אין ישראל צו באטייליקן

 זיך אין אן אויפנאמע אין דער שטאטישער

 ביבליאטעק ״שערי ציון״ — ״בית אריאלה״

 לכבוד לובה און משה קארן פאר זייער

 שפענדן א סטאטוע רעד דערמאנטער

 אינסטיטוציע.

 י. שפירא, דירעקטאר פון דער

 ביבליאטעק האט ביי דער געלעגנהייט

 ארומגעפירט דעם פארזאמלטן עולם איבער

 די הערלעכע ביבליאטעק-זאלן און

 דערציילט וועגן דער טעטיקייט פון דער

 וויכטיקער קולטור-אינסטיטוציע. יצחק

 ארצי, וויצע-בירגערמייסטער פון תל-אביב,

ה קארן מיט ש  האט באגדיסט און געדאנקט מ

 זיין פדוי פאר זייער שטיצן מיט א ברייטעד

 האנט געוויסע אונטערנעמונגען פון דעד

 שטאט. דוד שטאקפיש האט אונטער־

ס צוגעבונדענקייט צו דער  געשטראכן משה׳

 אלטער היים און צו זיינע לאנדטלייט.

ה קארן האט געדאנקט די געטט, די ש  מ

 באגריסערס און דעם סקולפטאר אלי אילן

 פאר דעד קינטטלעדישער טקולפטור.

ץ דער ביבליאטעק), מ. הוד, ע. פעלד, א. ווירצער, ע. יפנאמע אין דער שטאטישער ביבליאטעק (פון לינקס): ה׳ שאפירא (דירעקטאר פ  באטייליקטע אין דער או
 ווירצער, ר. שטאקפיש, ס. פאכצאש, מ. הארן, ח. הוד, א. איינשטיין, פרוי האלצבערג, לובא קארן, משה קארן, א. לאסקאווסקי, א. הארוויץ. מ. זאלצמאן. א.

. , פ. האכבוים, ע. ווינדערבאום, מ. ארטמאן , ד. שטוקפיש, ח. ארטמאן  לאסקאווסקי, זיסמאן, י. ראכמאן



 זונטיק רעם 15טן אפריל 1979 (דריטער

 טאג חול המועד פסח) איז אין גרויסן זאל פון

 פאדבאנד פון פוילישע יידן אין תל-אביב,

־  דיזנגאף 158, פארגעקומען דער טראדי

 ציאנעלער קבלת-פנים פאר די געטט פון

 אויטלאנד, וואט איז היי-יאר געווען

 פארבונדן אויך מיטן פארטיילן דעם ליטע־

 ראטור-פרייז א. נ. פון אלתר זאבערמאן ז״ל

 פון פאריז, וואט איז עטאבלירט געווארן

 דורך זיין אלמנה פדוי פייגעלע זאבערמאן

 ביים וועלטראט פאר יידיש אין יידישער

 קולטור, דעם דיכטער מאטל סאקציער פאר

 זיינע צוויי זאמלונגען לידער: ״מיט פאר-

 באטענעם בלײער״ (1977) און ״דעד

 שייטער ביים וועג״.

 די זשורי איז באשטאנען פון די שדייבעדט

 פייוול זיגעלבוים, יצחק יאנאסאוויטש און

 דעם פארשטייער פון די לובלינער

 לאנדסלייט, מאיר שילדקרויט.

 דעד פארזיצער פון אוונט, דוד שטאקפיש,

 האט אין ווארעמע ווערטער באגריטט די

 לאנדטלייט־טודיטטן, וואט זענען געקומען

 פאדברענגען אין דעד יידישער מדינה רעם

 יום-טוב פטה און דעם יום העצמאות:

 פייגעלע זאבערמאן מיט איד טאכטער

 זשעני, מאדי און יוסף זאבערמאן, געניע און

 שמואל שפירא, ראשעל און משה

 דאזנבלום, פנינה און שלמה מושקאט —

 פון פאריז; גינא און איזאק עהרענבערג —

 פון לאט-אנזשעלעם; די בדידעד יעקב און

 אדיה גראדעל — פון בוענאט־איירעט.

 אויך די חשובע געטט האבן גענומען א

 ווארט און אויםגעדדיקט זייעד צופדידנקײט

 וואט זיי איז געבעבן געוואדן די געלעגנהייט

 צו טדעפן זיך מיט א 150 בני-עיר פון ישראל.

ןטאלאדטקי האט פארבעטן אויף דעד י .  י

 טדיבונע די חברים פון דער זשודי און די

 פדוי פייגעלע זאבערמאן פון פאריז, די

 עטאבלירערין פון פאנד. רעד שרייבער

 יצחק יאנאטאוויטש האט נעלייענט די

 מאטיוון, וואט זאגן צווישן אנדערם:

 ... מאטל סאקציער געהערט צו די דיבטער

 ווז^ם אין זייער ליד געפינט זיך ביאגראפיע

 פון דעם דיבטער. אין די לידער פון במעט

 אלע יידישע פאעטן פון אונדזער דור קומט

 צום אויסדרוק דאס וואט זיי האבן איבער־

 געלעבט אין די דרייטיקער, פערציקער און

 פופציקער יארן פון אונדזער יארהונדערט

 און ביי מאטל סאקציער קומען די דאזיקע

 איבערלעבונגען ארויס מיט א באזונדערער

 שאדפקייט און בולטקייט. — — —

 אין זיינע צווי ביבער וואט מאטל

 טאקציער האט ארויסגעגעבן במשך דעד

 צייט וואט ער איז געקומען ווי אן עולה קיץ

 ישראל, ברענגט ער אונדז נישט בלויז די

 דיבטערישע רעמיניטצענצן פון זיין פארגא־

 קבלת פנים פאר געסט פון
 אויסלאנד און פארטיילונג פון

 דער ליטעראטור־פרעמיע
 א.נ. פון אלתר זאבערמאן ז״ל

ח אויך די נ ו  נגענהייט, נאד ער בדענגט א

 פאעטישע בראניק פון זיינע ווייטיקלעבע

 איבערלעבונגען

 אין די לידער פון מאטל סאקציער, זעען

 מיר אז וואט טיפער א דיבטער נורטעוועט

 אין זיך, אלץ מער ברענגט ער צום אויטדרוק

 די וועלט אדום זיך און וואט מער ער בדענגט

 אדויס זיין יחידישע וועלט, אלץ מער

 דערזעט זיך אין אים, דעדפילט זיך אין אים

 דעד קאלעקטיוו, דאס פאלק פאר וועלבן ער

 שרייבט, פאר וועלבן ער זינגט און שאפט״.

 וועגן פארשטארבענעם אלתר זאבעדמאן,

 וועמענט נאמען עט טראגט די ליטעראטור־

 פרעמיע, האט גערעדט דער געזעלשאפ־

 טלעבער טוער פון פאריז, שמואל• שפירא.

 מיד ברענגען גדעטערע אויטצוגן פון דער

 רעדע:

 יעטוועדער יידישער ישוב האט תמיד

 געהאט א געשטאלט, וו$ם האט אים

 באשיינט. דעד נאמען איז אפטמאל נעווען

 דעד טימבאל פון די מידות טובות, אן

 וועלבע דאם לעבן וואלט נישט געהאט קיץ

 אינהאלט. מיט אזא נאמען איז מיט א יאר

 צודיק אוועק אין דעד אייביקייט אלתר

 זאבערמאן ז״ל, אין דעם פאדהעלטניס־

 מעסיק יונגן עלטער פון 66 יאד. ווי איינער

 פון די אקטיווסטע אינעם פאריזער יידיש־

 נעזעלשאפטלעכן לעבן, זענען אים אנפא־

 דטרויט געווארן וויבטיקע פונקציעט אין א

 גאנצעד דיי ארנאניזאציעס: פדעזידענט פון

, ט פ א ש נ א מ ס ד נ א ר ל ע נ י ל ב ו ר ל ע  ד

 סעקרעטאדיאטס־מיטגליד און גזבר פון דעד

 פעדעראציע פון יידישע געזעלשאפטן,

 גענעראל סעקרעטאר פון דעד געזעלשאפט

 ״פדיינט פון, אונדזער ווארט״, ביורא־

 מיטגליד פון דעד ״עבודה״־פארטיי און

 עקזעקוטיוו־מיטגליד פון דער פאלקם־

 אקציע פאר ישראל. זיינע אקטיוויטעטן האט

 אלתר נישט אנגעהויבן עדשט אין פאריז,

ץ די גאר יונגע יארן, איידער ד׳איז  נאד א

 געווארן בר־מצוות, ווייל צו 12 יאר געהערט

 ער שוין צו דער ציוניטטישער יוגנט־

ץ באטיי־  ארגאניזאציע ״השומר הצעיר״ א

 ליקט זיך אין א הכשרה־קאלאניע פון דעד

 חלוצישער באוועגונג אין פוילן.

ץ לובלין ביי חסידיש־יחוטדיקע  געבוירן א

 עלטערן. זיין פאטער נח איז געווען א

 תבואה־סוחר, א למדן, א וואלד־סוחר, א

 רעליגיעז־נאציאנאלעד עסקן, איינער פון די

 פני ביי די ראדזינער חסידים. זיי האבן אין

 אים איינגעפלאנצט אהבת אדם, אהבת ציון

 און אהבת ישראל. די ירושה האט ער

 מיטגענומען אין זיין וואנדער־וועג נאך

 רוסלאנד, בעת דעד צווייטער וועלט־

 מלחמה. ער מעלדעט זיך פרייוויליק אין דעד

 רויטער ארמיי, קעמפט העלדיש קעגן

 היטלערס ארמייען און דערגייט ביז צו דער

 ראנגע פון קאפיטאן. נאך דעד באפרייונג

 קערט עד זיך צוריק קיץ פוילן, און שפעטער

 — קיין פאריז. ער איז קיינמאל ניט געקומען

 מיט קיץ תרעומות אויף מענשן. ווי א גוטער

 ייד אן עניו, האט ער אלץ אויפגענומן

 באהבה. צו יערער איינעם זיך באצויגן מיט

 כבוד, אבער גלייבצייטיק געקעפט פאר זיינע

 אידעאלן.

 דעד ברייטער קרייז פון זיינע פריינט און

־ ה ח פ ש  באקאנטע, און קודם כל — זיינע מ

 מיטגלידער, האבן גענאטן פון זיין גוטסקייט

 און ליבשאפט. אלע געדענקען זיינע נאבעלע

 טאטן. ער האט ניט געהאלטן, אז געלט און

 דייכטום איז א דעפערענץ. דערפאר איז זיין

 פארמעגלעכע פאזיציע נישט פערוואנדלט

 געווארן ביי אים, ווי ביי פיל מענשן, אין א

 שפיגל ווו מען זעט נאד זיך. ביי אים איז

 געלט געווען בלויז א מיטל צו קענען זיך

 טיילן מיט דער וועלט, ברייט עפענען זיין

 טייטטער און זיין הויז, צו העלפן אלעמען.

 ער ה>1ט ליב געהאט צו טון טובות, אבער

 אויף א צניעותדיקן אופן. דערפאר האט ער

 אוועקגעגעבן א סך צייט און געלט פאר דעם

 ״דישן ישוב אין פראנקרייך, געשטיצט די

 הכניסה לחורשה ע״ש אלתר זוברמן ז״ל

 ביער בן שמן.

 אריינגאנג אין וועלדל א״נ פון אלתר

 זאבערמאן ז״ל אין יעד בין שמן



 שרייבער און קינסטלער־משפחה, און איבע־

 רהויפט — די קרוין פון יידישן פאלק:

 מדינת ישראל.

 זאל דעריבער געבענטשט זיין דער אויפטו

 פון דער אלמנה פייגאלע און די קינדעד,

 וואט האבן עטאבלירט לכבוד זיין אנדענק א

 יערלעכן ליטעראטור־פרייז ביים וועלט־

 ראט פאר יידיש אין ישראל און העלפן אזוי

 ארוס שטארקן די מערכה פון יידיש־לשון.

 געפלאנצט א וועלדל א״נ פון
 אלתר זאבערמאן ז״ל

 אין יער בן שמן הינטער לוד איז דעם 6וטן

 אפריל ה.י. פארגעקומען די פייערונג פון

 פלאנצן א וועלדל פון 2 טויזנט ביימער — א

 דאנק דעד באשטייערונג פון די לובלינער

 אין פאריז און פון דער ציוניסטישער

 ארבעטער-באוועגונג אין פראנקרייך — צו

 פארייביקן דעם אנדענק פון אלתר

 זאבערמאן, לאנגיאריקער פארזיצער פון

 דער געזעלשאפט ״פארייניקטע לובלינער״

 און אקטיווער טוער אין דער ציוניטטישער

 באוועגונג און אין דעם קאמיטעט פאר

 ״אונדזעד וו^רט״.

 צוליב אן אויטא-פארפאל פון קרן קיימת

 פארשטייער, וואט האט באדארפט

 אוועקפידן דעם עולם צום ארט פון אנטהילן

 די מעטאל-שילד, איז די פייערונג

 פארגעקומען אין אמפיטעאטער פון יער כן

 שמן, לויטן אנגעצייכנטן פראגראם, אויטער

s דער אנטהילונג, און פארפלאנצונג פון 

 ביימלעך, וועלכע מיד וועלן אדורכפירן,

 לויטן צוזאג פון קרן קיימת, אין אפריל 1980.

 נאך רעד דערעפענונג פון דוד שטאקפיש,

 האבן וועגן אלתר זאבערמאן דעם מענטש,

 עסקן און וואדעמען לובלינער ייד, געדעדט

 ישראל הערץ און פייוול גראנאטשטיין. לאה

 קודיס האט איבערגעגעבן משהלע

 ראזנבלום פון פאריז דעם אטעסטאט פון קרן

 קיימת וועגן פלאנצן די 2 טויזנט ביימער

ס נאמען. די פינף ביימעד האנבן  אויף אלתר׳

:  באדארפט פארפלאנצן (לויטן פראגראם)

 פייגעלע און זשעני זאבערמאן; מארי און

 יוסף זאבערמאן, מענדל געווערץ; געניע און

 שמואל שפירא, לובא און משה קארן.

 צוזאמענטרעף מיט טודיסטן

 דעם 6יטן מאי 1979 איז אין ״לובלינער

 ווינקל״ אין תל־אביב פארגעקומען א

 צוזאמענטרעף פון לובלינער קאמיטעט אין

 ישראל מיט טוריטטן, יידן פון לובלין, וואט

 זענען פון פארשידענע לענדעד געקומען

 באזוכן ישראל.

 אינעם צוזאמענטרעף האבן זיך באטיילי־

 קט: מענדעלס^ן טובה און לעאן, און

 עקהאוז בראניע און מישא — פון מעלבודן;

 באלטשע און ישראל אייזענבערג, גינא און

 איזאק עהרענבערג — פון לאס אנזשעלעס;

 גאלדמאן — פון דענעמארק •, צבי מאנדעל־

 טראוב — פון שטאקהאלם. באגריטט די

 השובע געטט האט ד. שטאקפיש. געענטפע־

 רט אויף די באגריטונגען האבן: ישראל

 אייזענבערג, בראניע עקהאוז, צבי מאנדעל־

 טראוב און איזאק עהדענבערג.

 חלק מן הקהל באזכרה לקדושי לובלין 3*21.11.78 בתל־אביב.

 א טייל פון לובלינער עולם אויפן יזכור־אוונט אין תל־אביב, 21.11.78.



 ״געווען א מאל א יידיש לובלין,, פון דוד אײדלמאן

 עובדיה פעלו*
 דוד איידלמאן, וועלבער האט זיך יארן־לאנג אוי־
 טגעצייבנט מיט זײנע באשרייבונגען פון געריבט,
 ראבינאט און גאםן־בילדלעך אויף די שפאלטן פון
 דער צייטונג ״לעצטע נײעם״, האט איצט
 פארעפנטלעכט א בוך פון 260 זײטןיוועגן זיין
 היימאטשט1$ט לובלין, וואט נעמט ארום די צייט
 פאר דער צווייטער וועלט־מלחמה און די שואה־

 תקופה.
 דוד איידלמאן האט זיך שטענדיק אויסגעצייכנט
 מיט א טיף דורבדרינגלעך אויג און אויסגעצייבנטן
 זברון, און ד$ם קומט אויך צום אויסדרוק אויף א

 בולטן אופן אין זיין נייעם בוך.
 אייך איך האב פארבראבט אין לובלין העבער 20
 יאר, ביזן אויסברוך פון דער צווייטער וועלט־
 מלחמה. איך מוז אבער מודה זיין, אז דוד
 איידלמאן האט אנטפלעקט א פענאמענאלן זברון,
 באשרייבנדיק די גאסן און געטלעך פון דעם
 יידישן לובלין, פונקט ווי ער וואלט היינט
 ארומשפאצירט מיט א פאטאאפאראט אין דער
 האנט און דאס אלץ שפעטעריאיבערגעטראגן אין

 זיינע זברונות.
 ווער עם לייענם ראם דאזיקע בוך, זעט פאר זיך א
 לעבעדיק יידיש לובלין,'וואט איז חרוב געווארן
 — די גאטן: שעראקא, י יאטעטשנא, רוטקא,
 גראדזקא און צענדליקער געסלעך, ווו עם האט
 געלעבט די יידישע ארעמקייט אין אומבאשרייבל־
 עבער דחקות און נויט. דוד איידלמאן איז געווען
 איינער פון די דאזיקע פאלקס־מענטשן און
 דעריבער שווימט ער פריי אץ דעם ים פון
 יידישער ארעמקייט, גייסטיקער אריסטאקראטיע
 און אויך פון דער אונטערוועלט, וואם איז געווען

 אי5זײל פון דעם יידישן ציבור.
 דוד איידלמאן איז דער ערשטער מחבר, וואט
 שילדערט צאלרייבע לובלינער פאלקטטיפן,
 וועלבע זענען יפאר דער צווייטער וועלט־מלחמה
 געווען, וואלט אין געזאגט, אן אינטעגראלער טייל
 פון דער ׳׳יידישער לאנדשאפט״ אין לובלין. און
 ביים באשרייבן די דאזיקע טיפן ווי דעם בעל־
 עגלה אברהם הויזשעבאוו, שמאי אלפאנם רעם,

ל אם אינך מעוניין לקפל את ״קול לוב־  א
א י ליד, מכתבים וחוזרים מטעם ארגוננו — צ  י ו
 . אנא, אל תתכייש ותודיע לנו על רצונו־

ן לא להופיע ככיטפת שלנו. י ל ב ו  ל
! הגלויה שלד או שיחת־טלפון תעלה ל א ר ש י  ב
 פחות מן ההוצאות המיותרות שלנו כהד־
 פפת חוכרות ודמי־משלוח, המכבידים על
 התקציכ של ארגון יוצאי לובלין כיש-
 ראל ומונעים מאתנו להקדיש את הכפף

 למטרות קונסטרוקטיביות.
 נקכל גם כתודה כל תרומה עכור
 הגליוגות ״קול לוכליף׳ שנשלחו אליו!
 עדיכה. !

 פלאקאטן־קלעפער לײבל מאסקע, לייבעלע
 פאעט און אנדערע — העט זיך דער מחבר
 דערהויבן צו א הויבער קינטטלערישער מדרגה.
 דאם קאפיטל ״דער שטארקטטער צווישן די
 שטארקטטע״ אין וועלכן ער מאלט רעם אלעמען
 באקאנטן בעל־עגלה אברהם' (מיטן צונאמען
 הויזשעבאוו), וועלבן מען האט פארגליבן'מיטן
 בארימטן גבור זישע ברייטבארט, צייבנם זיך אויט
 מיט א נישט־דורכשניטלעבן שרייבערישן טאלא־
 נט, טיפער קענטעניש פון דער פסיכאלאגיע פון די

 דאזיקע פאלקט־מענטשן.
 דוד איידלמאן איז נישט דורבגעגאנגען ראם
 געטא, די פארניבטונג־לאגערן און נישט געווען
 אין די וועלדער, באר פארבראבט די מלחמה־יארן
 אין ראטנפארבאנד, צוזאמען מיט פוילישע
 יידן און לובלינער יידן. פון דעטטוועגן

 שילדערט ער אונדז געטריי און מיט אן
 אויסערגעוויינלעבער טיפער אריינדרינגונג דאט
 לעבן אין געטא מיט אלע זיינע שוידערלעבע
 מאמענטן, די בהדרגהדיקע ליקווידאציע פון די
 לובלינער יידן אין די דערבייאיקע וועלדער, אין
 מאידאנעס און אנדערע פארניבטונגט־לאגערן.
 ער אנטפלעקט פאר אונדז אויך העלדן־טאטן פון
 לובלינער יידן, וועלבע האבן זיך פארן טויט נוקם

 געווען אין די נאצישע רוצחים.
 דוד איידלמאנט בוך איז נישט קיין וױטנשאפט־
 לעבע פארשונג־ארבעט, דעריבער מוז נישט דער
 מחבר בילייבן טריי אלע פאקטן און פרטים. אין
 אפרייעד,בעלעטריסטישער שילדערונג קאן מען
 אפווייבן פון פרטים און דאטעם. אבער די
 שילדערונג פון דער לאגע איז א דערשיטערנדי־
 קע, טיף עמאציאנעלע און דערוועקט ביים
 לייענער דאט געפיל, ווי ער אליץ וואלט דאס אלץ

 איבערגעלעבט.
 איידלמאנט בוך אנטהאלט אויך א קורצן
 היסטארישן איבערבליק פון יידישן לובלין אץ
 פארלויף פון הונדערטער יארן. איך וואלט
 ארויטגעלאזט דאט דאזיקע קאפיטל. איידלימאן
 איז נישט קיץ היסטאריקער און ער קאן גארנישט
 מחדש זיין אויף רעם געביט, וואט איז שוין
 באארבעט געווארן דורך אייניקע גרויטע היטטא־

 ריקער.
 דאקעגן דער עפילאג, וואט שילדערט די נאך־
 מלחמה־תקופה ביז זיין עליה קיץ ישראל, רייטט
 אונדז א ביטל אפ פון די טרויעריקע חורבן־יארן
 און פירט אונדז אריץ אץ דער גרויטער
 ווידעראויפלעבונג־תקופה מיט דער אנטשטיי־

 אונג פון מדינת־ישראל.

 ״הדר לובלין״
 ברחוב דיזנגוף 58ו בת״א יהיה פתוח
 כל יום שלישי, בשעות 17.00— 9.00ו
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 סעפטעמבער 9ד9ו).

 אין אויסלענדישער וואלוטע

 צו 500 דאלאד: לובלינער און אומגעגנט

 אין טאראנטא.

 210 דאלאד: פון איזאק עהרענבערג,

־  באשטייערונג פון 5 בענק אין לאס־

 אנזשעלעט.

 175 דאלאד: לובלינער לאנוטמאנשאפט

 אין מאנטדעאל.

 צו 100 דאלאד: לובלינער לאנד־

ץ אוגענטינע; לעץ  סמאנשאפט א

 מיטעלמאן, בוענאט-איירעס.

ץ מעלבורן,  65 דאלאד: לובלינער א

ץ זילבערשער.  געזאמלט פון קדעכמאן א

־  צו 50 דאלאד: פאלע מאדגוליס־

 דרייבלאט, ניו־יאדק; בראניע מעקלער,

 באגאטא; בראניע עקהאוז-וואטערמאן,

 מעלבורן; יעקב ערליך, מאנטרעאל; ישראל

 אייזענבערג (באשטייערונג פון א באנק אין

 לאס-אנזשעלעס).

 40 דאלאד! זעליג וואטערשטרום,

 ניו-יארק.

 5ב דאלאד: לובלינעד אין ניו-יארק,

 געזאמלט פון לעא פלוג.

 30 דאלאד: נ. זימעלשטעדן, טעם

 בדייטער, מאנטדעאל.

 צו 25 דאלאד: שפייזמאן, מ. גארטענקר־

 אוט — ניו־יארק׳, יוסף שנור, ל. אנזשעלעס

 צו 20 דאלאד: זאיאן, לאס-אנזשעלעס; מ.

 זילבערבעדג, דייטאן; ה. קאטלאד, ל.

 אנזשעלעס,

 13 דאלאד: משה זאלצמאן, פאריז.

 צו 10 דאלאד: ראזענזאן, אבער, שערמאן

 — פון לאס־אנזשעלעס; יהודית גאלדשער,

 פאר. שטאטן חיים צימערמאן, קאנאדע.

 1,000 בעלגישע פראנק: ד״ד מרדכי

 ליבטפעלד, קארניא.

 צו 600 פראנצויזישע פראנק: ״די קינדער

 פון לובלץ״; ״פארײניקטע לובלעעד און

 אומגעגנט״ אין פאריז.

 200 פראנצ. פראנק: יואל מאנהיים, ליאן.

 100 פדאנצ. פראנק: טעשקע קארמאן־

 פארשטעטער.

 אין ישדאלדיקע פונטן

 20,000 ל״י — משה און לובא קארן.

 10,000 ל״י — מאטל גארטענקראוט, נין־

 י#דק
 7,500 ל״י — פייגעלע זאבעדמאן, פאריז.

 5,000 ל״י — בעלא שטיצעד-פינקערט,

 תל-אביב (צו פאדייביקן רעם אנדענק פון

 לייבל פינקערט ז״ל).

 3,600 ל״י — יוסף זאבערמאן, פאריז.

 000,ג ל״י — שיע און רות גאלדבערג,

(א ראטע פון די 5 טויזנט ל״י). ן לו  חו

 2,000 ל״י — שלמה פייעדייזן, תל-אביב.

 500׳ י ל״י — ברוך פינקעלמאן,

 דייטשלאנד.

 צו 500 ל״י — פישל ראזענבוש, גבעתיים;

 שמואל שפירא, פאריז,• א. וואלדהאלץ (פון

 פארקויפטע ביבער).

 200 ל״י — ד״ד כן-טוכים.

 מיד דאנקען די קאמיטעp פון די

 לאנדסמאנשאפטן, ווי אויך אונדזעדע

 בני-עיר אין ישראל און אין די תפוצות פאר

 זייערע שפענדונגען, וועלכע דעדמעגלעכן

 פארטצוזעצן די טעטיקייט לטובת די

ץ דעד וועלט און אין מדינת  לובלינער יידן א

 ישראל.

 א דאנק קומט אויך די הונדערטער יידן אין

 ישראל וואס האבן דורך דער פאסט און אויף

 דעד יעדלעכעד אזכרה אריינגעטראגן דעם

 מיטגליד-אפצאל און באשטייעדונגען און

 אזוי אדום דערפילט זייער חוב פאר אונדזער

 ארגאניזאציע.

 און נאענטסטן נומער ״קול לובלין״ וועלן

 מיד פאדעפנטלעכן א ווייטערדיקע רשימה

 פון שפענדעדס, ווי אויך דעם בילאנס פון

 ארגון יוצאי לובלין.

 א ספעציעלן דאנק
ץ ד א י ע ־  האט זיך פאדדינט אונדזער ק

 לאס-אנזשעלעס- איזאק עהדענבעדג מיט

 זיץ פדוי גינא פארן דערליידיקן מיט אייניקע

ץ האנדלס-ב־  בענק מיט וועלכע זיי שטייען א

 אציונגען, א ריי באשטייערונגען פון די

 דאזיקע בענק לטובת רעם אירגון יוצאי

 לובלץ אין ישראל.

 א יישר-בוח דעד משפחה עהדענבערג, א

 דאנק די דירעקטארן פון 4 בענק אין

 לאס-אנזשעלעס און — א ווענדונג צו

 אונדזערע לאנדסלייט נאכצוטאן דעם

 פיינעם ביישפיל פון איזאק עהרענבערג.

 קאמיטעט פון ארגון יוצאי לובלין

 אין אויסדרוק פון פרייר צו דעד חתונה פון

ן כהן,  אונדזער זון מענדל מיט שדו

 פארגעקומען רעם 16טן סעפטעמבער 1979

 אין מאנטרעאל — שענקען מיד 50 דץלאד

ץ  פאר דעד לובלינער לאנדסמאנשאפט א

 ישראל.

 מאניע און יעקב ערליך, מאנטרעאל

יטבאדעדפטיקע ו ו פון נ ו  דאנק-ברי

ע פון צ י ט ר דער ש א ת פ ו ח פ ש  מ

ט ע ט י מ א נער ק  לובלי

ץ  צו דער לובלינער לאנדסמאנשאפט א

 ישראל,

 איך בין געבליבן אן אלמנה נאך מיץ

 פארשטארכענעם מאן. ווען ער האט

 געלעבט און געארבעט, האבן מיד געהאט

ץ לאגע זייער א  פרנסה. נא ך זיין טויט, איז מי

ס ע  שלעכטע און איד, מיט אייעד שטיצע י

ש השנה, דערהאלט א  ערב פסח און ערב ר

 מיך פשוט ביים לעבן. ס׳איז נישט נאד די

 מאטעריעלע שטיצע, ווייל אויך מאראליש

 פילט מען זיך גא ר אנדערש, ווען דו ווייסט,

 אז ס׳איז פאראן לאנדסלייט וואם געדענקען

ץ א נויט. ץ דיר, ווען מ׳איז א  א

 עס קומט אייך א יישר כוח!

 ב.ד., תל-אביב

* 
 חשובער קאמיטעט פון די לובלינער,

 דעדהאלטן ערב פסח אייעד טשעק אויף

 טויזנט ל״י מיט בריוו, אז די שטיצע פאר מיד

 איז געווען מעגלעך א דאנק דעד שפענדונג

 פון משה קארן פאר נויטבאדערפטיקע

 לובלינעד משפחות אין ישראל. איך וויל

 דורך אייעד פארמיטלונג אויסדריקן א

 הארציקן דאנק פאר זיץ ג1ט הארץ און אייך

 — פאר רעד זארג וועלכע איר ווייזט ארזים

 די בני-עיר.

 א סך געזונט ווינטשט אייך —

ד  * ד.ה״ לי

 צום אירגון יוצאי לובלץ,

 די שטיצע וועלכע איר האט צוגעשיקט

 פאר מיד און מיין קדאנקן זון איז שטאדק

 צונוץ געקומען. איך האב נישל!' קיץ

ץ טיפן דאנק און  מערטער אויםצודריקן מי

 ברכות פארן אינטעדעסירן זיך מיטן גורל

ץ אזעלכע ארעמע, איינזאמע מענטשן ווי  פ

 איך. אזוי דאדף זיץ! א לאנדסמאנשאפט

 דארף זיך נישט פאדנעמען בלויד מיט

ץ די  יזכור-אוונטן, נאד אויך געדענקען א

 לעכעדיקע מענטשן פון איין שטאט, וואט

ץ א נויט און קוקן אוים הילף פון  זענען א

 שטעטישע יידן.

 מיין אנעדקענונג די קאמיטעט-מיטגלידער

ר משה קארן. י ע ־  און דעם ק

 ז.ח., חיפה

 יישר כוח ותודה רבה
 לבן עירנו היקר, מנהל חשבונות

 מדופלם,
 מר אלכסנדר גדינפלד

 עבור ניהול הקופה והפנקסנות של
 ארגון יוצאי לובלין בישראל וכ״כ

 הכנות מאזנים שנתיים של ארגוננו.
 העבודה למעננו מר גרינפלד עושה
 במסירות, אחריות ומקצוענות — ולא
 על מנת לקבל פרס או איזה תשלום. אנו

 מודים לו מקרב לב —
 ועד ארגון יוצאי לובלין בישראל

Barbara  
teatrnn
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 יעזשי אפענהײם ז״ל
 געבוירן אין לובלין אין יאר 1910, ביי
 <ןארמעגלעכע, אסימילירטע עלטערן. ווי א
 סט\דענט, געווען אקטיוו אין דעם יידישן אקא־
 ךזנמישן פפארט־פארבאנד (זש. א. ק. ס.)•
 שטודירט יורי און באקומען דעם טיטול מא־
 גי9טער. נאכן צוריק קומען קיין לובלין, איו
 ער אויסגעוױילט געװארן אלם פרעזעס פונם
 םפארט־קלוב ״הכוח־מנבי״ און געווארן דער
 פארשטייער פון זיץ קלוב איו לובלינער
 קרייז־פוטבאל־פארבאנד (ל.א.ז.פ.נ.), וו ר׳איז
 געווען באליבט אפילו ביי די פוילישע ספארט־
 לערס, א דאנק זיין איבערגעגעבענער, פריי־
 וויליקער און פראקטישער ספארט־טעטיקייט,
 ויי אויר כי• די אבלינער יידישע ספארט־
 קלובן הגם אלע זענען געווען פארטיי־
 אישע. ער האט מוטיק געקעמפט אינערהאלכ
 דעם אנטיפעמיטישן פארבאבד און טיט ברען
 פארטיידיט די אינטערעסן פון ײדישן ©פארט
 אין לובלין. א דאנק זיין יזרידישער בילדונג,
 האט ער פיל געהאלפן דעם לובלינער פוטבאל־
 !*ארבאנד, יעדעס מאל ווען ס׳איז אויסגעבראבז

 א קאנפליקט מיטן ווארשעווער צענטראל־
 פארבאנד, אדער מיטן פארבאבד פון אנדערע
 שטעט. ווען דעד לובלינער פארבאנד האט
 באשלאסן:ישט דערלאזן קײן יידישע פארש־
 טייער אין דער פארוואלטונג, אויפער אים,
 יעזשי אפענהיים, האט ער אלם פראטעסט דע־
 מיסיאנירט. ווארשע האט די וואלן נישט אק־
 צעפטירט. בעת די באנייטע וואלן, זענען שױן
 אויסגעקליבן געווארן צוויי יידישע פארש-
 טייער: יעזשי אפענהיים און שלמד, מיטעל־

 מאן (פון ״גוויאזדא־שטערן״).
 נאד דעם װי די דייטשן האבן אקופיתז
 לובלין, האבן די פוילישע הברים אי5 געהא־
 לפן אריבעד צו פארן קיץ לאנדאן. נאבן טויס
 פון זיין פרוי, איז ער פארבליבן איינזאם,
 אדופגערייזט איבער דער וועלט, געווען אויך

 אין ישראל.
 אין יאנואר 1978, איי «ר געשטארבן אין
 לאנדאן, אי! עלטער פון 68 יאר. אין זיין
 לוויה האט זיד באטייליקט נאד זיין ברודער,

 וואט איז ספעציעל געקומען פון פוילן.
 כבוד זיין אנדעגק!

 ^ fnF יײ«ןג«פײו

 שרהלע גאלדאדלער ז״ל

 פץ פאריז איז אנגעקומען די דערשיטערנדיקע

 ידיעה וועגן פלוצומדיקן טױט פץ דער לאנגיא־

 ריקער פרעזידענטין פץ דעד געזעלשאפט ״קינדער

p ע ו  פץ לובלץ״, די גוטהארציקע פחי, אקטיווע ט

 אץ ״די מאמע פץ די לובלינעד״ (יד עס שדײבט

 טעשקע פארשטעטער אץ איר בדיוו צד מיד) —

 שרהלע גאלדאדלער.

 אין די לעצטע 8 יאר את מיר אױסגעקומען צו

 קארעספאנדיק מיט דער דאזיקער וווילער פדוי —

 אץ כמעט אין יעדן ברירו האט וױ א לייטמאטיוו ױך

 איבעתעחזרט איר זאת וועגן די לובלינער אץ

 ישראל אץ אץ דעד וועלט, אז זי באטראנט ױי וױ

 אירע שוועסטער אץ ברידער. בײ שרהלען זענען

 דאס נישט געווען קיץ פראזן, צי מליצהדיקע דײד,

 נאד אזוי האט זי געגלדבט אץ טאקע אוױ זיך

 באצוינן צו אירע לאנדסלייט. די דאױקע אייגנאר־

 טיקע פחי האט דיך ממש אנגעשטעקט מיט

 ליבשאפם, מוט אץ זארג פאר דעם וואס הייסט

 ״לובלינער אינטערעסך. זי איו געקומען קיץ פאריז

 אנהייב פץ די דרייסיקער יאק, אבער פאק חורבן,

 בעת דעד אקופאציע אץ באזונדערס נאך דער

 באפרייונג, באזאמען מיט איר גאטזעליקץ מאן,

 געווען איבערגעגעבן, בלב ובנפש, די ״קינדער פץ

 לובלץ״. דער פאקט וואס זי איז א סך יאק געווען

 פרעזTענטין פץ דער ארגאניזאציע, האט אפשר

 אמבעסטן באוױץ די נאציונג פץ די לאנדסלייט צו

 שרהלען.

 א גרעסערע אפשאצונג וועגן איר פערזענלענ־

 קייט, וועלן מיד אפדתקן אץ נומער 15 ״קול

 לובלץ״. די לובלינער משפחה אץ ישראל דריקט

 אויס איר טיפן צער איבעק טויט פץ דעד

 אומפארגעסלעכער שרהלען אץ באטייליקט זיך

 אינעם טרויער פץ דער פאריוזומטער פאמיליע און

 פץ די פאריותמטע לובלינער יחץ אין פאריז.

 דוד שטאקפיש

• 

 יצחק גאלדרינג ז״ל

 מיר אח וייער שוועד אויפן הארצן, וואס גראד

 אויף מיד אח אויסגעפאלן דעד גורל מספיד צו ױץ

 מיץ טייעק חבר אץ פריינד אץ אונחער אלעמענס

 באליבטער סעקרעטאר פץ דער ״געזעלשאפט

 קינדער פץ לובלין״ אין פראנקרייך. יצחק

 גאלררינג, וואס איז נאך א לאנגדױערנדיקער.

 אויסמאטערנדיקער קראנקייט, אוועק אין דער

 אייביקייט.

 א לובלינער נאד פץ דער פרדס זייט, את ער

 נעקומען אץ אונדוער סאסיעטי ווי א באשײדענער

 מיטגליד אץ גאר שנעל זיך דערווארבן פריינד־

 שאפט אץ פארשטענדעניש ביי אלעמען. ער איז

 אויך געווען באקאנט וױ א פרעלעגענט אץ

 לאנגיאריקער טוער אץ דעד פראגרעסיווער

 באוועגונג. האבנדיק א רייכע דערפארונג פץ

 פראקטישער אץ ארגאניזאציאנעלער ארבעט, האט

 ער ד אױך אײנגעפירט אין דער לובלינער

 געועלשאפט אץ געווארן איר איבערגעגעבענער

 סעקרעטאר. אלע אן אױסנאם מיטגלידער, אן

 אונטערשייד פץ ױיערע פאליטישע אנשויונגען,

 האבן אים ארױסגעוויזן אנערקענונג אץ דאנקבאר־

 קייט.

 יצחק איו געווען א גרױסער ליבהאבער פץ

 יידישן בוך אץ אויף קולטור־אונטערנעמונגען

 געלייענט מיט געפיל אץ טאלאנט די פערלדיקע

 שאפונגען פץ דער יידישער ליטעראטור. אין יאר י

 1972 האט ער זיך באפרייט פץ דין באשעפטיקונג,

ק שווערעו א  כדי געניסן פץ אפרו נאך א סך י

 ארבעט אץ קאסף. ליידער, איו ער געוואק קראנק,

 אבער נישט אויפגעהערט נאכפאלגן נאך אונחער

 טעטיקייט אץ באמיט דך צו באטייליקן אץ

 אונו־זערע באנקעטן אץ אויספלוגן. ער האט אױך

 געשריבן בריוו צו די חברים פץ אפרו-הויז אץ

 לעצטנס זיך באקלאגט, אז ר׳איז שוץ נישט מסוגל

 איבערצולייענען א בוך. אץ א בריוו פץ 22.1.79

 שרייבט ער: ״געווען א צייט, ווען איך בץ געווען

 נוצלעך פאר דער געזעלשאפט — הײנט בץ איך

 אפילו ױשט נוצלעך פאר דך אלייך...

 יצחק את געווען א גוטער, טרייער סאן צו דין

 פחי אץ א הארציקער פאטער צו זיינע קינדער,

 וועלנע ער האט דערצויגן אץ פראגרעסיוץ גייסט.

 ער את געווען מלא שמחה, ווען סיאיז געשאפן

 געוואק דער קאארדיניר-קאמיטעט פץ ביידע

 לובלינער געזעלשאפטן.

 מיר וועלן מיט גרויס כבוד אפהיטן דיין הייליקן

 אנדענק!

 לעא דאנערשמיין

 (פונעם הספד אױפן פרישן קבר)

* 

 וולאדעק גאדטענקראוט
 ז״ל

 געטירן דעם 8טן דעצעמבער 1908, אין
 לובלין. די יוגנט־יארן האט עד פארברענגט
 אין ווארשע ווי א פשוטער אדבעטער אין פאר־

 שידענע אונטערנעמונגען.
 אין יאר 1939, איז ער ור טויזנטער אנדערע
 יידו אנטלאשן קיין ראטן־פארבאנד און איז
 דארט פארשיקט געווארן קיץ סיביר. אין
 1944 אח ער באפרייט געווארן א דאנק דער
 א.ג. ״שיקארסקי־אמנעפטיע״ און צוזאמען מיט
 אנדערע חברים זין באזעצט אין אוזבעקיסטאן.
 אין יאר 1945 האבן מיד זיד באקאנט,
 התונד, געהאט און מיט אנדערע רעפאטריאגטן
 זיך אומגעקערט קיץ פוילן, ווו מיד האבן גע־
 וווינט 12 יאר און געארבעט אויף פארשידענע
 פאסטנס. אין יאר 1957 האבן מיד צוזאמען מיט
 אונדזערע צוויי קינדער, מיכאל און פרידע־

 דיקא, ארפגעוואנדערט קיין בראזיל.
 אן געלט, נישט קענענדיק די שפראד, איז
 אין די ערשטע יארן אויסגעקומן שוועו צו
 ארבעטן. יאד איז אונח געלונגען צו דער־

 ציען און אויסבילדן די קינדער: דעד לון
 מיכאל — אינזשיניער־דא^טאר פאר עקאנא־
 מיע: די טאכטער פרידעריקא — אינזשי־

 גיער־כימיע.
 וולאדעק וואלט געווען גליקלעך, ווע• ער
 מאלט קענען פארווירקלעבן זײן טרדם עולה
 צו זיק קיין ישראל. ער האט אבער נישט
 דערלעבט. נפטר געווארן אין סאן־פאולא דעם

 15טן נאװעמבער 1978.
 כבוד זיין אנדענק•

 די אין טיפן טרויער פארגלינענע אלמנה:
 שווא נאר8הך.?ד«8./ 8אן-פאול«

 שלום גאדען ז״ל
 פון לובלץ איז דעדהאלטן די

 טדייעריקע ידיעה, אז דזןרט איי נפטר

ם גארען, איינעד פון די ו ל  געווו>ס ש

 ״לעצטע מאהיקאנעד״ פון דער יידישעד

 לובלץ נאבן גדויסן חורבן. א געבוירענער

ר איי ביין אויסברוך טון ק, ווו ע י ץ קראשנ  א

ץ דעד לינקעד  דעד מלחמה געווען טענױק א

 ארבעטער-באוועגוגג, האט ער נאך דעד

ר איי ץ לובלץ, ווו ע  באפרייונג דיך באזעצט א

 געווען פארזיצער פון דעד אדטיקער,

ט א ץ די לעצטע 10 יאר ה  קליינעד קהילה. א

ם גארן אנגעהאלטן טיט אונדזער  שלו

ל א לעבהאפטע א ר ש ץ י  לאנדסמאנשאפט א

 קארעספאנדענץ, געהאלפן אונדז ברענגען

ד האבן קובד ש פון מיידאנעק, וועלבן מי  א

 געווען אונגזעד רעם מאנומענט לזבד די

ץ מיידאנעק אויטן בית  קדושים פון לובלץ א

ץ נחלת יצחק.  עלמין א

 ער האט יעדן יאד געזארגט דערפאד, אז

ץ איצטיקן פוילן זאל דעדשיינען א  א

ץ דעד  יידישעד לוח, טיילווייז אייך — א

, אדויסגעגעבן פון ועד ך א ד פ  פוילישעד ש

ת בפולץ, ווארשע, שו  הקהילות הקדו

 טוואדדע 6. צווישן די «ו אדרעסן פון

ץ  פארבליבענע יידישע קאנגרעגאציעט א

ץ דעדמאנטן לוח, איז  פוילן, אויסנערעבנט א

־ י ו  אויך פאדאן א לובלינעד אדדעט: סלאו

 נסקיעגא ב — די טריוואטע וווינונג טון

 טאדשטאדבענעם.

 ד.ש.



 מאטל גאלדמאן ז״ל
 פסח הײאײאר איז אין בוענאפ־איירעם
 געשטארבן אונדזער לאנדםמאן מאטל גאלד־
 מאן. נעבר רן אין לובלין אץ 1910, ביי די
 עלטערן נחמיה און מאלי גאלדמאן. געוווינט
 אויף קראוויעצקא 24• געלערנט אין חדר און
 שפעטער אין פאלקס־שול, אבער א סד װיסן
 דערגרייכט פון זעלבסט־בילדונג. ווי א נא־
 וווסטזיניקעד ארבעטער האט ער אין ד,אלץ-
 פאריין, *ץ דער בערשטער־פעקציע, פאר־
 נומען אן אנפירנדיקן אמט און אויסגעװײלס
 געווארן אין דעד פארוואלטונג, ווו ער האט
 מיט אייפער געקעמפט פאר זיינע קאפוניפי

 טישע איבערצייגונגען.

 אין יאר 1929 ווערט ער אדעסטירט, 1אר
ן שנעלע באפרייוינג רופט ארויס פארדאכט י  י
 קעגן אים מצד זיינע פארטיי־חברים. עד פאר־
 לאזט לובלין און באזעצט זיך אין אד:ענ־
 טינע, ווו ער האט געלעבט ביז זיין כו־ט.
 ער האט איבערגעלאזט א פרוי און איינצ־קע
Htטאכטער, א! אייגנטימערן פון אן אפטייק ־ 

 בוענאס־איירעס.
 זאל אים ד ערד גרינג זיין.

* 

 מיכאל(מקם) הרץ־לנקביץ
 שלושים יום עברו מאז הלך מאתנו. רבים,

 ומחוגים שונים, באו ללוותו בדרכו האחרונה ועוד

 רבים יותר כתבו ועדיין מביעים אח צערם למשפחה

 המיותמת. רק שלוש עשרה שנים בארץ וכה רבים

 ידידיו, מכריו ודורשי שלומו! ולא בכדי.

 מיכאל היה איש ציבור במלוא סובן המלה.

 בצעירותו — פעיל בגימנסיה ההומניסטית היהודית

 בלובלץ, מארגן חוגי הרצליה בקרב הנוער הציוני

 האינטלקטואלי שחיפש דרכו הייחודית ולאחר מכן,

 באוניברסיטת וארשה, מראשי הנוער השמאלני

 שהצטרף ברבות הימים למפלגה הקומוניסטית

 הפולנית במחתרת. לאחר המלחמה — פעיל

 במוסדותיה של מפלגה זו, בעיקר בקרב המשפטנים,

 כסגן יושב ראש האיגוד הארצי של ארגון עורכי

 הדין הדמוקרטים. בשליחות ארגון זה, ובמסגרת

 מדיניות אוהדת של ממשלת פולץ אחרי מהפך

 גומולקה, מגיע עם משפחתו לביקור בארץ בקיץ

 1956, וכאן ״נפגע״. ספקותיו הרבים, שהתעוררו

 עוד בימי פעילותו הנועזת להצלת יהודים מגיטו

 וארשה ובצד הארי עת נתקל בגילויי האנטישמיות

 גם במחנה שלו, הפכו לוודאות ושוכנע כי רק כאן

 יכול יהודי למצוא את ידרכו ולהגשים את מאוויו.

 עם שובו לפולץ הוא נצמד בכל ליבו לשארית

 הפליטה ונרתם לכל מפעל שיקום יהודי שתרם

 לתחייתה. הוא מתייצב בעוז מול גילויי אנטישמיות

 בכל צורותיה ולא נרתע מלהתמודד עם חוגיה

 המרכזיים של המפלגה השלטת, אשר גילויי שנאת

 מרדכי הוניגספלד ז״ל
26.11.1911 — 29.3.1979 

!  אבא שלי

 מעולם לא שערתי, כי אספוד לו כה מוקדם, אולי

 משום שכה אהבתיו, שכה יקר היה לי. אף שהיה

 חולה מספר שנים, שלעתים היו קשות מנשוא,

 נמלטתי תמיד מפני אימת הכרעה. חשבתי שאחזיקו

 בנח אהבתי... וגם הוא, אבא שלי, לא נכנע. נלחם

 מלחמה עזה וקשה — עד שלא עמד לו עוד ליבו

 והוא עוד כה תאב חיים...

 אבי נולד ב-1911 . בשנות נערותו נכנס לתנועת

 ״החלק״ והיה בץ הומויות הבולטות והפעילות

 בתנועה. ב-1929 עלה ארצה והוא עול ימים. כבר

 אז. בגיל זה, בלט באופיו — נחוש החלטה, אמיץ

 ויודע בבהירות לכלכל צעדיו.

 ־ יהודים נדבקו לה בצורות שונות. ההתנגשות אינה

 ״ מאחרת לבוא. הוא מגלה פתאום שגם חברים לנשק

 של אתמול נגועים בשנאת יהודים, ודבר זה משכנע

 אותו סופית כי דרכו האידיאית הכזיבה. למרות

 אפשרויות קוסמות של שיקום בחו״ל הוא עולה

 ארצה ומתחיל את דרכו החדשה בגיל מבוגר.

 כישוריו ורצונו החזק עמדו לו גם הפעם. הוא

p ונאבק עם כל החומר הרב הנלמד מ  לומד עברית ב

ל עורך־דין  באוניברסיטה כדי לזכות בתואר ש

ק הגיטלאות פתחה ק  ישראלי. כניסתו לעבודה ב

 בפניו תקופה חדשה, מאושרת, בקאריירה שלו. כאן,

 בשירות לציבור הפנסיונרים ולקק, הוא תורם את

 מלוא מרצו ונסיונו העשיר. כאן רכש לו ידידים,

 קהל אוהדים ומעריכי פעלו, וסיפוק מעמלו השקדני

 והמסור. אופיו הפעלתני הביא אותו לפעילות בקרב

 אידגון יוצא׳ לובלץ, לחוגי בני ברית, ליעק משפטי

 לכל מי שפנה אליו בעת צרה.

 בעיצומה של מחלתו ביקש שיביאו לו לבית

 החולים את התיקים כדי שיוכל לטפל בהם, ולו גם

 חלקית, ולהקל על הזקוקים לעזרתו... כזה היה אחי

ד בניו. יהיה ש  מיכאל — וכזה מכרו אותו רעייתו ו

 ויכרו ברוך!

 י.ה.
, ז׳׳ל p a טקס 

 •כהלם נפלה עלינו הידיעה, שהלכת מאתנו

 לעולמים כה מהר. שמענו שנכנסת לבית־החולים

 לבדיקות עקב מחלתך, ציפינו שתחזור אלינו בהקדם

 לחיים תקינים, אבל חיכינו לשווא...

 נולדת נעיר לונלץ למשפחה ידועה. אביך היה

 קצץ גנוה נצבא הפולני בפולץ האנטישמית דאז.

נס, אידיש נמעט  השפה הפולנית היתה שגורה נפי

ל זאת על מסורת יהודית שמרתם. נ  לא ידעתם — ג

 בבית אניך ספגת את חתרנות האונינרסלית וערנים

ל  אנושיים, והם שליוו אותך והיו חלק ממך לאורך נ

י ר ח  חייך. היית חבר בתנועה ציונית ״המחיה״. א

 שגמרת אח החיכץ וקנלת את תעודת הנגרות, עברת

* ללמוד י  נשנות השלושים לגור נוורשה, נ

 לאוניברסיטה משפטים. לאחר שגמרת את לימודך,

 ענרח לגור נעיר לגוב. כאן תפסה אותך תקופת

 השואה. הצלחת להשיג תעודות נוצריות ונך ניצלת

 מצ<*1ר1י הנאצים.

 למרות שסננת את חײך, סידרת תעודות.אריות"

 להרנה יהודים, אשר הוצאתם מהגיטו. הם ניצלו

 והצליחו להגיע ארצה.

 נשנת 1968 עלית ארצה. פה התחלת ללמוד

ך שנה אחת ענדת שמונה מבחנים ש מ נ  מחדש ו

״ חנלי הקליטה עברו עליך ץ ד ך ר ו ע  ונתמנית נ

 נצורה לא קלה.

וצא לובלין  בבואך ארצה, הצטרפת לארגון \

ל האירועים נ ר הועד. השתתפת נ  וננחרת כחנ

ק לפני 10 ימים הצעת לאסוף את  בצורה פעילה. י

 התמונות מלונלין היהודית ולהוציא אלנום, שינציח

 אח יקירינו.

ננו הייתה האפשרות להכירך מקרונ. ימות  נאיגו

 אצילה ומקסימה נסתלקה מנוף חיינו. מקם, המחייד

 (המשך נעמ־ 47)

 יהושע וכולדר ז״ל

ק  ראשית דרכו עשה בקיבק כפר גלעדי ולאחר מ

 בקיבק ימת-הכובש. לאחר תקופה לשהותו בארץ

 נכנס לחברת ״חריש״ והיה בץ מיסדיה. איש עבודה

ק ומסור. בחברת ^ ישר ד מ  ועמל היה, פעיל, נ

 ״חריש״ נשא בתפקידים בכירים, החל בהנהלת

 עבודה וכלה בחברות בועדות שונות. בכל עת היה

 נכון להושיט יד לזולתו ולעתים' מזומנות נשא על

ל אחרים. בשל ש  כתפיו כאבם ומצוקותיהם י

 תכונותיו אלו היה אהוב על מיודעיו. לא פעם נפל

 בחלקו לשמוע שבחיו שלא בפניו.

 בשנתיים האחרונות פעל רבות בחברת ״חריש״.

 נשא בעול תפקידים קשים וחשובים. אף שכבר היה

 חולה מזה זמן לא נכנע, נסה להתעלס ממחלתו, עבד

ץ קץ. בדברי הוקרה שכתב  ללא לאות במסירות א

 עליו מנהל חברת חריש נאמר: ״...לווה במרצו

 בנאמנותו ובמסירותו את יחריש־ בכל התפתחותה

™ נענה לבל קריאה.  בעתות שפל ובעתות גאות. ת

 זכיתי לפעול יחד אתו ער לתקופה האחרונה, עת נתן

 יד בהקמת בית חריש בו אנו שוכנים ביום. מרדכי

 הטביע חותמו על התפתחות יחריש׳ כחבר פעיל

 במוסדותיה וכל זאת תמיר במסירות נפש ושמירה

 על טוהר המידות...״

 אדם מוכשר היה אבא שלי ובעל ידי זהב שלעולם

 לא נלאה ועיף. ניחן בחוש הומור, אוהב חברה ועליז

 שידע לתבל תפוריו בבדיחות ובאמרות.

 קשה להעלות על גבי הכתוב מכלול פעולותיו

 והשגיו ויקצר המצע מלהשתרע לתאר ולו אך במעט

 מעשיו ויפי נפשו. וכשלוינו אוחו בדרכו האחרונה

ו ואף ביום השלשים ספד לו  נישא הספד מרגש אבר

ק מתתיהו וציץ מעלותיו שהיו p השאר ו  מר ה

ק ד  ידיד נאמן ומסור לו ומשפחתו, איש עבודה ח

 ורב פעלים.

 הוא היה עבורי אבא, אבא נפלא ומסור מאץ

 כמוהו. חבר טוב נאמן וחכם שאפשר היה להשען

 עליו בכל עת. לא היה דבר אשר הכביד עליו, לא

ש  היתה משאלה אשר עלתה על דל שפתי והוא לא ש

 למלאה כהרף עץ. טוב ומיטיב היה — ולעולם לא

 חפש גמול.

 והאבידה כה גדולה. בלתי נשכחת לעולמים...

 גלילה הוניגספלד

ן 20 היה ו היה מותיקי הארץ, נ י ל ו נ  יהושע ו

ת י נ ו נ  נהגיעו לארץ ישראל, בן למשפחת סוחרים מ

ל ובן חורה, י י ז״ל, משנ כלי ן ו נ ו א  בלובלין. אניו, י

ת ו כ ו נ נ י ויצואן נסחר.הפשתן. נ  היה סוחר אפו

ו רוח ו י ח ובחיותו ח ק חיים אחי י ו ב ח  יהושע נ

 ציונית, מיהו להגשים אח ניסופי נפשו הלנה

נך עשה ובניגוד לרצק אניו, שחנה  למעשה. ו

נץ סבינו קבוצת  להנניסו לעולם המסחר, הוא קי

 חלוצים ויצאו לירך ואחיי תלאות רנות הגיע

ק וינה, לארץ ישראל  בואשית שנות העשוים, י

 נעולה בלתי-לגלי.

ל מעי ענודות כיבוש נ - נהגיעו אוצה הועסק נ

ם נריא ומלא מרץ, לא ניתע משום  ונהיותו אי

ש וה קשה ובחר נמקצוע סלילת כבישים. י ו  ענ

י ענודה בסלילת נ ל של  לזכור, שנימים ההם נ

ו קוקע, הננח חד, סלילה, זיפות שו : י p a ם שי י נ  נ

ס בעבודה ידנית, ללא נ ו ו  ונל היתו, נוצעו נ

 האמצעים הטננו־מננייס של יפינו. הודות לשקידתו

ו נ  ומוצו, נעשה תוך זמן קצו מומחה במקצוע, ש

ל עור נוחוחיו עמו.  עסק נ

^ יהושע קיווה, א י ב יקו א אביו לנ  בשנת 1925 נ

p ע״י רכישה א  שאביו, שאיש אמיר היה, ״אחז ב

נל משפחתו תעלה. לצערו זה לא התגשם.  כל שהיא ו

 נ־1927 הוא הכיר אח החלוצה (זה היה תואר

ר נימים ההם) לאה לבייו הלמו והס נישאו וב־ ו נ  נ

. ן ולדו לבקר אח הוייהפ^פולי נ  1929 נסע הזוג ו

 עקב הלשנה, גדיס יהושע לצנא הפולני למשך

ת ו ם ו ח  שנתיים ובהשתחור מהצבא, נולרה להם נ

וי ארצה. אליה חזרו רק  — הה עיקב את שובם המי

ם איתן. נ  נ־1934. וכאן נולי להם נ

ו לארץ, חזר לענור נסלילת נגישים נ ו ש  נ

ת ״פלדור״ ר נ ח ו נ ו  וכמומחה נמקצוע הוימן לענ

 ומטעמה גם נשלח נשנות המלחמה לעירק לפקח

י נ ח ר  ולנצע פרױקט גדול של סלילת נגישים נ

י הצנא הנריטי. נ י צ  עירק, ל

ק ל ע א ץ הארץ נ נ  יהושע התייחס לענוית נ

ץ למעלה ממנו. עט הקמח א  עליון מקודש, ש

ת נמנננון ו  המדינה, עטו אלפים לתפוס משו

 הממשלתי שהתארגן. יהושע לא חיה ניניהם, הוא

ו את היושבים מאחורי מנתבה, ח ו י פ  לא החשינ נ

ו לי: ״גנרים נריאים, צעירים ולא צעירים, מ  הוא א

 צריכים להימצא על פיגומים, נשדוח, בסדנאות, על

־חרושת או נאונינרסיטאוח — נתי  טרקטורים, נ

ם מנייקים. שם אפשר להושינ ננוח די  ולא נמשו

ס לענווה גופנית״. הוא קיים י ו ש  ואחוים, שאינם נ

 נגופו אח הכתוב ״אהוב את המלאכה ושנא אח

, הוא נלל אח כל אלה ח״ ו נ נ ו גנות״. נמושג ״  הו

וחים ממנה ומחפשים ו ל נ  המסוגלים לענוד, אנ

 חיים קלים נתון• המנגנונים השונים. הוא ואה אסץ

 לחברה ולמדינה בגידול הפרולטריון המשרדי,

ות עובוי הייצוו ו ק של שו ו ס  לעומת דילול פ

 והחקלאות ומסיוח העבודה לזוים ועדנים למדינה.

 יהושע היה איש תנועת עבורה ובראש וואשונה

 הוא היה נאמן לעבודה. בשני מושגים אלה הוא ראה



 שלמות אחת. ״נאמנות לתנועה בלי נאמנות לעבודה

 — הוא אמד — היא נאמנות מקוטעת, חסר בה

ק  העיקר.״ בענינים האלה הוא היה ״ללא תקנה״, ל

 התרעם על אלה שבחרו בעסקנות צינורית כמקצוע,

 הפכוהו לניוביס ולקדש קפיצה לעמדות כוח. לדעתו,

 הכרח הוא לשלב עסקנות פועליח עס ענודה.

 מה שמאפיין את יהושע ואת נאמנותו לעקרונות,

 זה הסיפור הנא:

 נשהתוופפה נריאותו והרופאים אסרו עליו

 לעבוד, הוא התפתה להיכנס לשותפות לעסק

 לשימורי מזק וירקות ותוך זמן קצר הסתלק

 מהשותפות. סיפר לי על זה ידיד משותף: כשהוא

 ראה שמישהוא ממכריו מתקרב לתנות, הוא פשוט

 התחבא נהנות האחורית וניקש מהשותף, שיטפל

 בלקוח ״עד יעבור הזעם״. הוא פשוט התנייש,־

 שיראוהו נמעמד של הנוני. נששאלחיו אתרי זמן,

 בהיותי בחיפה, למה עשה את זה, הוא ענה לי: ״לא

 קורצתי מהתומר, שטמנו יצר הקדוש ברוך הוא. לוא

 הייתי ממשיך — הייתי מתמוטט״. הוא דאה בזה

 ידידה תהומית נמעמדו.

 •איש צנוע ונעים הלינות היה יהושע, שנא

 מרפקים, לא נדתף לראש החור, לא הלך בגדולות,

 לא קינא באחרים, בהתעשרוח הקלה שהקיפה

 שנבות רחבות וברדיפה אחרי החמדנות. הוא ראה

 גורם להשחתת המידות, המעמידה בסגנה את קיום

 המדינה. לא החליף דירות. נדירה השכורה, שנכנס

 אליה לפני 45 שנה, — נדידה זו נפטר. נמקום

 אניורי נית מידרניים, הוא רכש ספרים: ספרי עיון

 ומוסר, ספרי יהדות ופילוסופיה, כל מיני אנציקלופ־

נלי וירושלמי, פיארו את  דיות. שתי מעדנות ש״ס, נ

ל נית של איש מדע  ספרייתו שהיתה ינולה לפאי נ

 ותלמיד חנם.

 שאלתיו פעס, למה אץ נספרייתו ספרות יפה,

 נלסריסטית. הוא ניטל את זה נמחי-יד! ״אה, זה

 טוב בשביל נערות בגיל התבגרות״...

 יהושע היה נעל נאמן, אנא מסור וסנא לדוגמא.

 ילדיו היו מקור גאותו, וגאות אשתו המנוחה. 3

 אקדמאים נמשפחה קטנה יחסית: נחם רות, מורה

 אקדמאית ויועצת חינוך בעידית חיפה: בנם איתן,

ר נטכניון חיפה! י נ  ד״ר למדעי הגרעץ, מרצה נ

ר ננדיו, אני נצר, רופא מתמחה נתל השומר. ו נ  נ

ו איתן דחה על הסף הצעה נ  נמה היה גאה, נשנ

 מפתה של אחת האוניברסיטאות הידועות נדרוט

 אפריקה לכהונה מנוגדת והעדיף לקבל את משרת

 מרצה נכיר נטנניץ. יהושע ראה נזה המשך

 השרשרת.

 ביתם של הונהולדרים היה נית פתוח לנל ידידיו.

 שניהם היי מסנירי פנים ומארחים למופת.

 נשנפטרה חניתו לאה, אהנח נעוריו, לפני 9

ל  שנים — חרנ עולמו ונשברה רוחו ומאז פקדוהו נ

 ממי מחלות ומנאונים, שמוטסו לאט את נופו

 המוצק, גוף של חוצנ ונונה ננישים.

ו האחרונה  רבים מידידיו ומוקיריו ליווהו נדרנ

 ורניס יזכרוהו כאיש ששמר נקפינות הלכה למעשה

ננל התנאים. ל הנסיגות ו נ  על סולם הערניס שלו, נ

ן אחותו, העתונאי סוני  ספד לו נמלים נרגשות נ

^ והונא לקנורה לצד אשת נעוריו לאה.  (נתנאל) נ

 והתקיים נהם מה שנאמר ״הנאהנים והנעימים

 וכמותם לא נפרדו״.

 יהיה זנרו נרוך.

 אפרים איינשטיץ

 מענדל לעווינבויס ז״ל
זע לובלינער געזעל־  *ין נאבען פון בי
 שאפטן איו פאריז, געזעגן איך מיט א סך
 צער און טיויער דעם לאנגיאויקן געזעל•
 שאפטלעכן נ! וער — מענדל לעווינבוים. גליי־
ל איד בעטן מחילה ביים נפטר, י  כצייטיק ו
 אפשר זענען מיד לגבי אים באגאנגען אן
 עוולה, נישט תמיד דערשאצט ווי געהעריק
 זיינע שטורמישע אקטיוויטעטן און זיץ מיי-
 גע! ערנסט ראס אלץ מאס ער האט געזאגט
 און געטאן. פון זיין פאטער יחיאל טארבינער
 ע׳׳ד, האט ער געירשנט די אייגנשאפט פון

 ״וישער ישוב אין פאריז, איז א וויכט קער
 אנשפאר פאר דעי מדינה.

 ווען א כענטש שטארבט, פילן מיד אלע,
 ווי עס וואלט פון יעדן איינעם פון אונדז
 ציגענומען געווארן א שטיק לעבן• מיר ווייסן
 אץ באגרייפן אבער דעם פיינלעכן טאולופט
 פאר דעי אלמנה, חוה לעוונבוים, זיץ טרייע
 לעבנפ־באגלייטעוץ א סד א סך יארן, ווי
 אייד פאר די פאריתומטע קינדער. טראץ זיינע
 75 יאר, איז מענדל נאד אלץ געווען א קע•
 מפערישע נאטור, אן איבערגעגעבענער עפקן,
 א טרייער ייגלינער פאטריאט און א גוטעד
 זץ טון יידישן פאלק און זיין מדינה — ישראל.
 כבוד ד«ה אנדענק פון א וווילז לובלינעד

 ייד; סוייסט און מיטגעפיל דער פשפחת.
 משה זאל«8א;

 jf (פון דעי רעדע ביים אפענעם קמץ

 זיין א װארטזאגער, װעמענס עצות פ׳איזגע־
 ױען גדיים אנצונעסען — דערפאר איז ער
 אץ די סוחרישע קיימן איו לונלץ געווען א
 גורר. מענדל האס פץ זײן טאטער איבער-

 גענופען די אלע מעלות טובות.
ז  נאד אץ ד«ר היים איינגעזאפט איז ז
 אהבת ישראל און אהבת ארץ־ישראל. אין
 זיץ טריסטער יוגנט צוגעשטאנען צו די לינקע
 פועלי־ציון אין לוגלין. די ערשטע פאליטישע
 קרײזן און אויטקלערונג מעגן ציוניזם און
 סאציאליזם, האט ער געהערם אין באקאנטן
 ״קענל״, דעד פארטײ־קלוב אױף רינעק 10.
י שפעטערע צמאנציקעי יאר,־,  נאי אין י
 מי א גרועער סייל פון זיין דור, איו ער
 מיטגעריפן געמארן מיס יער אילוזיע,- אז
 די ישועה פאון יידישן פאלק מעט קומען פון
 מאסקווע — און ער פארבינוט זײנע טרוי־
 מען און האפענונגען מיס דעי אומלעגאלעי
 קאפוניסטישער פארסיי׳ מו ער איז אקטיוו
 און איבערגעמבן. פריעי אץ לובלין שפע־

 סעו — אץ פאריז,

 אין די יאין טון דעי צמייטער מעלט־מלחמה,
 נעמט עי אז אקטימן אנטייל אין דעי ועזי־
י פראנצויזישע מייערשטאנו־באווע•  סטאנם, י
 גונג מעלבע האס געפייס אן אומפשיותדיקן
 קאמף טיטן היסלעריסטישן אקופאנט. עי
 האט אבער קיינמאל ניס טארגעפן זײן ה״ט־
 שטאס — און במן אױפברוך פון קויג, מי
 נאד יער באפרייונג, געמען אנגאזשייס אץ
 דעי סעטיקייט פון דעי לאנוספאנשאפט. א
 לאנגע צייט געווען מיצע־פאוזיצעו טון די
 לובלינער אין טראנקיײך און אויף יצם גע•
 זעלשאטטלעכן אפט ארויפגעמיזן טיל אחריות
 אוו אקטימיטעט. ער איז אויד געווען ארײנ•
ל: ובנפש, אץ אלע אקציעס פאר  געטאו, ג

 דעי יידישעי מייני״

 מען אנטוישטע יידישע קאמוניפטן אין פא־
י פואגועסיווע איגאניזאציע, א?ז  ייז שאטן י
 מעניל איי;ער טץ אירע טיכטיקסטע טועי»
י  ער ארבעט אויד אין קאמיטעט צו העלטן ו
 ישואל־קינוער, געליטענע טון דעו טאליא׳
ד אוץ• באנוצט מיט  קראנקייט. פענול האט י
 דעו טעוער, צו שרייבן רעוינערונגען טון
 דעו אלטעי היים, יערציילן טון זיינע איבעו׳
י ע י פינצטעוע יארן פון ו  לעבונגען אין ו
 נאצי־הערשאטט אץ אוץ• — צו פאלעמיזירן
 «יטן קעגנעי, סײלמאל — מיס שארטקייט
עי  *ין טעמפעראמענט, נאד nמT פיס ו

 זעלבער אויטויבטיקעו אמונה•
 זיין טעטיקייט אין טאריז איז אויד געווען
 דיקטירט טון זײן וצוו צו העלטן מוינת יש־
 ראל. עו האט געהאלטן, אז א שטארקעו

M 7 
 שלמה מוקוטובסקי ז״ ל

 שלמה מוקוטובסקי (מוקוסוב) היה בנו של

 אליעזר מוקוטונסקי ו״ל, יריד(פרעזעס) ועז• קהילת

 לונלין, ממײסרי נתי־ספר ״תרנות״ נלונלין

 ומשתתף קנוע נ״לונלינער טאגנלאס״. גס אחרי

 עלותו ארצה, שלוז נתנות לאותו עחץ.

 אחי שלמה היה ידוע נפקתותו ונשנינותו הדנה

 ובתפיסתו המהירה. דנים ניקשו את עצתו נענינים

 שונים. היה לו חנשרץ להתחננ על אנשים, ונמיוחד

ש שפר. ־  היה אהוד על חנדי ניתחו ננימנזיה ע

 אחיי שנמר אח לימודיו, לא ניתק את קשריו עם

 חנריו לספסל הלימודים הכורה לי שפעם הזמץ אח

 נל הניתה לוילה שלנו נזקליקונ, איפה שהיה לנו

עק (נראקאזש). י ו שלמה ענד נ  מנסיה, נ

 שלמה הצטיין נאומץ לנ רב. בהיותו נצנא

ש ממנו ו ו  הפולני, הותקף פעם ע״י מפקדו ש

 שימסור לו את מגפיו המבריקות שהיו רכושו

 הפרסי. שלמה לא היסס אף רגע והחזיר למפקדו

 (קצין פולני אנטישמי) מנות נמרצות.

 שלטה יסד ניח־ספר נזקליקונ, ערך טיולים

 ומפגשים עם התלמידים שהרניץ נהם ציונות. גויים

 מהסביבה ילשינו עליו לשלטונות, שהוא מארגן

 אסיפות קומוניסטיות — והוא נעצר, אולם שוחרר

 כענור זמן בהשפעת אני המנות.

 שלמה היה ידוע כשחמטיסט מוכשר. תודה זו ירש

ו ומוויכו. ו  מאני דיל, שהיה מו

ל ומותו היתה מושימה, הופעתו האלגנטית,  נ

ו עוררה  נעים הלינוחיו והתנהגותו הטנעית שנ

 העוצה כלפיו.

ו הפתות הספיד אותו נמלים נרגשות י  על קנ

י ארגון יוצאי לונלץ, מר מתתיהן הוק, שהיה י נ  מי

 ידידו האישי. שניהם עלו ארצה נאותה האניה לפני

 45 שנה.

 נמוחו הוא השאיר חלל ריק נמשפחחו ונקדנ

 ידיויו. דמותו המלננח והשופעת ידידות וחום תהיה

 לנצח חרותה נלננו.

 יהיה זנרו נרוך!

 אלה ויינפלד־מוקוטונסקי

 מרדכי(מאטל)
 מענדעלסאן ז״ל

 א גוופע לובלינעו ייון האגן ועם טפט!
 אפריל 1979, נאגלייט צו זיין אייגיקער רו
 •אויפן נית־הקבוות אין חולץ, אונוזעו לאנ־

 ופמאן מווכי מענועלסאן.
ת אין לונליו איו 1905, ביי א י ו  מב
ו טאטעו האט ע  ייויש־נאציאנאלער משטחה. י
 געהאט א שיד־געשעפט אויף פלאץ־לאקיעטקא
 (נעבן שטאט־זייגעו). מרדכי האט געלעווט
 אין שפעריכ גימנאזיע און נאכן טאוענויקן
 לערנען, געמארן אן עלעקסריקעו אץ זיו
 אנגעשלאפן אין וער ארגאניזאציע ״השופר־
 הצעיו״. מיטן אויסבווד פון דעו צווייטער
 מעלט־מלחמת, אװעק קיץ ואטז־פאובאנו און
 טאישיקט ועווארן אויפן פאשאלעק אין א
 סייגע פון סיביר אץ ארך דארט געארנעט

 כיי זיץ פאך.

י מלחמו״ צוריק געקומען אין זיץ ע  נאד י
 געבויידשטאט לובלין, אן א משפחה. מען די
 ציוניסטיש! אוגאניזאציעס אין טוילן האבן
 גאנײט זײער םעטיקייט, אמ ער ארײנגע־
 טיעטן אין די רעבטע טועלי-צױן און געמען
 סעקועטאו פץ קרן־היפװ קאמיטעט. אין טרי־
 מאטן לעבן געווען טארװאלטער פץ וער רע־

 ליגיעוער קאנגיעגאציע אין לונלץ• 4
 מען אלע זײנע חבויפ האבן פארלאזנ!
 לובלין, אויפן מע1 קיץ ישראל, איז ער צוליב
 פאושיוענע פיבות געבליבן אץ לובלין אץ
 געובעט אלפ הויפט־בוכהאלסעו אינעס פאר־
י שטאטישע האסעלן. אין 1969  באנו טץ ו
ו טווי געקומען קיץ ישואל, ע  איז ער פיס י
 זיו באזעצס אין חולץ און געארבעט אלס
 עלעקטויקעו• עו האט אבעו געבוענגס טון
י  פוילן א שווערע צוקער-קראנקייט. אין ו
 לעצטע 3 יאו האס עו וווכגעמאבט 2 ארגן־
 אפעואציעס און געליסז אויף די פיס אץ

 ועוטאו ;עמוזט איבעוײפז די אובעט.

 ועם לעצטו טסת האט עו טאובוענגט אין
 א מושב פץ זיין פרוי׳ס משטחה. קומענויק
 אהיים, האט ער זיו געפילס שלענט, אץ
 שבת פוי, ועס 21פטן אפויל ה.י., מען
 מ׳האט אים אץ אן אמבולאנס געפיוט אין
 שטיטאל, איז ער אויטן וועג געשטאובן. עו
 האט איבעוגעלאזס א טוױ און א שווע5טער,

 מוובי מענועלסאן וועס תמיו גלייבן אץ
 זכוון פץ זיינע חבריס און טריינם.
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 לײבל פינקעד

 רעם 5'1־טן אקטאבער 1978 איז אווע ק אץ דעי

 אייביקייט אונחעו אלעמענס גוטער אץ הארציקער

ו — לייבל פינקער. נ  ח

ק האט עו מיטגעמאכט א  פץ זיינע פריעסטע י

 ועם געראננל — ווי פיל טױזנטעו ױגנטלעכע —

 פאר דעו טאג־טענלעכער עקזיפטענץ, זינט עו את

 גענויק אץ לונלין טיט 68 יאר צוריק. זיינע

 עלטערן, זייער פרומע מענטשן, האבן געוואלט אז

עו זץ ואל אוועק אץ זייעוע דוניט. אץ יענעד  ו

ו ע  הקופה האבן אנגעהויבן בלאזן נייע וױנטן אױף י

 יידישעד גאם. לײבל וועוט מיטגעויסן פיט אט דעם

ו יידישער ע  שטראם אץ נעפינט זיין ארט אץ ו

 סאציאליסטישער באווענונג, אץ ״בונד״. אלם

 בעדשטעד־ארבעטער וועוט עו טעטיק אץ

 פראפעסיאנעלן פאויין, ווו עו ווערט נאך א

 קודצעו צייט אױסגעוױילט אלם וויצע־פארזיצער.

 פאליטישע וייפקייט באקומט עו אױף די קריחן

 אץ דעו בונדישעו יומט ארגאניואציע ״צוקונפט״,

 אץ שפעטער אץ דעו פארטיי.

 טיטן אויסברוך פץ דעו צװײטעו וועלט פלחטה,

 ווערט עד צוזאטען טיט צענוליקעו טױזנטעו יחץ

 פארווארפן אץ טיף ווסלאנד. אץ די שווערסטע

 באדינגונגען וױל ער זין נישט אפשײזץ פץ זײנע

 לונלינער חבוים אץ פויינד, טיט וועלנע עו טיילט

 רעם ניטעק גוול. עו העלפט טיט א גוט וואוט אץ

 טײלט ױך פיט די הוננעויקע אץ היימלאזע פיטן

 י לעצטן שטיקל נוױט. אץ א געוויסעו חקופה

 ברעכט אױס די טיפוס־עפידעפיע, אבער זייער

 ווייניק געזונטע מענטשן זענען גרייט צו טראגן

 הילף די אומגליקלעכע צוליב רעד אנשטעקנדיקער

 קראנקייט. לייבל אבער, — נישט געקוקט אױף

 דער געפאר, טוט עד אלץ, כדי צו באזארגן די

 קראנקע פיט א שפיטאל, טיט בויויט אץ אביטל

 געקעכטס. עו טוט ועם הייליקן טענטשלעכן חוב.

 נישט איינער פץ זיי האבן לייבלען צו פארדאנקען

 דאס לענן.

 אץ אט איז ליינל וױדער אץ לונלץ, אץ יאר

 1947. ער פרייט זיך טיט יעדן צוריקגעקופעגעם

 חכר, העלפט אױפשטעלן א כונדישע ארגאניזאציע

 אץ טראגט ווייטער הילף פאר אלע וואס נייטיקן

 יד•
 שפעטער, אץ יאר 1957, טרעף איך לייבלען אץ

 חל־אביב פיט א פדוי אץ זץ, וועלכע בױען ױיער

 נייע הייט אץ דעד יידישער טדינה, אץ וועלכער ער

ן י  האט זיך אויפגעלענט ביזן לעצטן טאג פץ י

 לענן. די פדייע צייט האט ער לינ געהאט צו

 פארברענגען טיט זיינע חנרים אץ פריינד אויף

 קאלישער 48. זעלטן ווען פלעגט ליינל פארפעלן א

 פארזאטלונג ארעי א ליטעראריש־קינסטלערישן

 אוונט אץ זאל אויפן נאטען פץ ארטור זיגלנוים,

 וועלכער איז געווען זיין קוזץ.

 טיט דדייצן יאר צוריק, האט ער פארלויק זיין

 פוױ לאלא אץ אח גענלינן טיט א 14 יעויקן זץ.

 ליינל לענט אינער ױיעו א שוועוע צייט. זיין

 צוױיטע םרױ/געמט צו זיך דין וץ אץ גוט אים די

 געהעריקע דערציונג. שפעטער טאקע פארנינדט עד

 זיין גורל טיט אט דעי טייערער פרױ נעלא, וועלנע

 איז א גוטע חנרטע פאר ליינלען אץ זיין זץ. ואס

p — וױיניקער  גליק האט אבער אנגעהאלטן ^

 פץ דריי יאד.

 עס אח אוועק פץ אונדז א טייערער, האדציקער

 מענטש אץ חנר, וועלנע וועט פעלן אלע זיינע

 נאענטסטע. ננוד זיין אנדענק.

 יאסל פריינך

 לויה אץ שלושים פץ ח׳ לייגל פיגקעו

 דינסטיק חנם 17־טן אקטאבער איז אויפן בית

 הקברות אין חולץ פאדגעקוטען די לױה פץ חכר

 לייבל פינקער, וועלכעד אח פלוצים נעשטארבן פץ

 א האp־קראנקהײט. צו דעד לויה אח געקוטען א

 גרויטע צאל חברים, פריינט אץ משפחה, וױ אויך

 זיינע לובלינער לאנדטלייט. אויפן קבר אח געלייגט

 געווארן א קראנץ פץ ״בונד״ אץ אובעטער־רינג.

 צו די שלושים פץ ח׳ לייבל אח דאנערשטיק דעם

 16-טן נאװעמכער פארגעקומען א טרריער-אוונט אץ

 ארטור ױגעלבױט־זאל, ארגאנחידט געטײנזאם

וימ־ 'אץ יער לונלינעד ־  וווכן ״אובעטעו

 לאנדסטאנשאפט אץ ישראל.

ו פאוזיצעו פץ ועט טדויער־אוונט, דוו ע  י

 שטאקפיש, האט געשילועוט יעם לעכנט־וועג אץ

י כאואקטעי־שטויכן פץ ױין לאניפפאן לייבל  ו

 פינקער אץ װפט צו נעפינען א װעג וױ אזױ וױוויק

 צו פאראייביקן זיין נאפען. פייוול זיגעלנוים, א

 קחץ פץ יעט פאושטאובענעם, שילרערט לייבלס

p אץ דין עילענע אויפפירונג א  לעבן, זיין גוט ה

 אץ לעבן, ווי אמך זיין צוגעבונונקייט צו וער

 אובעטעויבאוועגונג אץ צום ״בוני״, צו וועלק עי

 אח צוגעשטאנען אץ די יונגע יאק, טווימענדיק

 וועגן א בעפערער וועלט. א צוױיטער קוזין, שמואל

 גאלדנער, דערציילט וועגן לייבלט כאראקטער אץ

 זיינע גוטע מידות. ח׳ באבק דריקט אויט רעד

 משפחה מיטגעפיל אץ נאמען פץ לײבלם פארטיי־

 חבתם אץ ברעננט א כאראקטעריטטיק פץ חנם

 פאלקס־מענטש, רעם באליבטן חבר, וועלכער האט

 באקומען זײן איחנישע דערציאונג אץ יידישן

 לובלץ, אץ די רייען פץ רער בונדישער טאסך

 באוועגונג, צו וועלכער עד האט זיך באהאפטן אץ

 מיטנעלעכט ויין גאנץ לענן.

 * fa גרץ
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 חיים פבד ז״ל
 יליד 2ו9ו בעיר יבוז׳נו, פולק. נפטר

 ב-«ד.ד.9 בתל-אביב. בקצין בזנב* הפולני

ר לובלין ופרסם ף בקיץ 944ו בשחרו ת ת ש  ה

ר הכיבוש ח א  rot זברונותיו על העיר ל

 הנאצי.

ו ולארגון הישראלי ת ח פ ש מ  תנחומים ל

ל חיילים משוחררים, בו חיים פבד כיהן  ש

 ביו־ר.

 א. וו.
• 

 העלק צימעדמאן ז״ל
ם צו (אי ץ חיים צימערמאן  דו פדוי פון ח

ץ יאר 920ו, נפטר  לאנגע יאר!). געבוירן א

ץ העמילטאן, קאנאדע.  געווארן א

ץ א גאנצער  העלען איו געווען אקטיוו א

ץ  דיי פרא-ישראלדיקע ארגאניזאציעס א

ן אויסגעצייבנט י  אונטטיטוציעס, ווו זי האט ז

ן געזעלשאפטלעכער אקטיוויטעט  מיט א ט

ר אנדערע. א  און זארג פ

I ד אנדענק  כבוד אי

 בלאנקא קאדענבליט ז״ל
 דעם ד^סשן אפריל 1979 איז נא ך א לאנגער,
 שווערער קיאנקייט, געשטארבן אין מאנט־
 רעאל אונדוער בת־עיר, נלאנקא קארעבבליט.
 די לובלינער משפחה אין קאנאדע האט גוט
 געקענט די דאזיקע איידעלע, הארציקע פדוי,
 ױא0 האט צוזאמען מיט איר מאן, אברהם
 קארענבליט, נישט אדורכגעלאזט קיץ איץ
 לובלינער אונטערנעמונג. אפילו ווען זי האט
 שוין געליטן פון דער קראנקייט, פלעגט זי
 קומען אויף אונדזערע פארזאמלונגען• איר
 הארץ, ווי די קעשענע, זענען געווען אפן פאר
 געזעלשאפטלעכע צוועקן. זי איז געווען טע־
 טיק אין ד«יד ״הדפה״, נעשטיצט די געזעל־
 שאפט וואס האט זיו פארנזמען מיט פארשן
 די קאנפער־קראנקייט און אונטערגעהאלטן די
 קינדער, װאפ האבן געלערנט אץ דעד לובא•

 וויטשער ישיבה.
 אין משד פון 5 יאר האט 'בלאנק* ;געליטן
 פץ דער קדאנקייט, אבער נישט פארלוירן איר,.
 שטענדיקן שמײנל און זארג פאר אנדערע
 קראנקע. וועל«_-ה»בן זיך גענייטיקט אין
 הילף. איר מאז אברהם האט איבער איד
 געוגאכט און געזאדגט, פאילייכטערט און געי

 מוטיקט אין די שווערע טעג.

 זי איז אוועק פון דער וועלט, איבעולאזנ־
 דיק אין טיפן טרויער איר טרייען מאן, א
 פעטער שעיה קארענבליט אין אן א צאל
 פריינד, הברים און לאנדפלײט. א גדויסער
 עולם לובלינער יידן האבן זי נאגלייט אין

 לעצטן וועג•
 זאל איר די ערד גרינג זיין!

 BED ברײטער / מא:ממ1אל

 הערשל קדעמער ז״ל
 דעם 19טן סעפטעמבער 1978 איז אין יפו
 נפטר געװארן פון א הארץ־אטאק אונדער 15־

 ןיר הערשל קרעמעו.
 געבוירן אין יאר 1910 אין שעפעטאװקע,
 אין ער צוזאמען מיט די עלטערן אריבעי
 וווינען אין לובלין נאד דער ערשטער וועלט־
 קריג (1919) אץ TT באזעצט אין גרויפ־
 טשעכיוו• צוזאמען מיט א גרופע פארגעש־
 !ײטענע מײדלעך און יינגלעד האט עד איז.
 יאר 1931 געגרינדעט און אפילו לעגאליזירט,
 טראץ אלע שוועריקייטן, דעם יידישן ספארט־
 קלוב ״וױעניאװא׳׳, וועלבער האט געפירט א
 גרייט־פארצווייגטע טעטיקייט אויפן קולטו-
 ת און פפארטלעכן געביט אין דער ציריק

 i געשטאנענער פארשטאט טשעכיוו.
 איו משך פון דעד עקזיפטענץ פונעט קלוב,'
ז הערשי קרעמער געווען טעקד^טאר אץ י א " 
 אויך פרעזעס פון ״װיעניאװא״, װעלכע האט
 אין די ערשטע 3 יאר דערגרייכט דעם קולי־
 מינאציאנפ־פונקט מיטן געווינען אין יאר 1934
 דעם בעכער, אריבער אין קלאפ ״א״ און
 געווען דעד איינציקער ײדישער פוטבאל־פאר־
 באגל אין לובלין, וועלנער האט ביזן פאר־
 מאכן דעם קלוב דורך דער פאליציי, אי; יאר.

 1937, געשפילט אין זזעכפטן קלאפ.
 ווען די דייטשן זענען אריץ אין לובלין,
 איז ער מיט זיץ פרד, קינד און משפהד, אוועק
 קיץ ראטךפארבאנד און זיד באזעצט אין
 מאיקאפ, קאווקאז, ווז ר׳איז אין יוני 1941
 מאביליזירט געווארן אין דעד רויטער ארמיי,
 מיט מעלכער ער האט דורכגעמאכט די אנטי־
 •היטלעריפטישע קריג ביזן ענטגילטיקן זיג.
 נאד דער דעמאביליזאציע, פארבלייבט ער
 אין ראטנפארבאנד אץ ערשט אין 1956 פארט
 ער צוריק נאד פוילן, באזעצט דיך אין לובלין
 און וווינט דארט מיט דער משפחה בידן עולה־

 זיין קיין ישראל אין יאר 1959.

 ער באזעצט דך אין יפו, ווו ער לעבט
 און ארבעט בין זיין אומגעריכטן טויט. ער
 האט פאריתומט די פרוי, צוויי פארהיייאטע

 !!עכטער, איידעמם און דדיי אייניקלעך•
 כבוד זיץ אנדענק.

 שלמה g?wcg׳g, היפל



 יהודה ראזגוד ז״ל
 טראץ רעב וראם עס איז נישט נעווען קיץ
 מעגלעכקייט מיטצוטיילן אץ דעו פרעסע וזי
 אייך נישט דויד דער פאסט, איז מיפוואך
 דעפ 2־טן מאי 1979, באלו איבדערפרי, גע־
 קומען א גרויסער עולם לובלינער לאנדפלייט
 אץ פרײנט, מאלערפ אץ שרייבער. נאכן זאגן
 א קאפיטל תהילים פון זיינע צװײ זין, הע-
 כעוע אפיצ״דן אץ דעי ישראל־אדפיי, װאפ
 זענען געקומען באגלייטן דעם אוון מיטן נפטו
 א היים, קיץ ישואל, האט דעו שוייגעו פון
 די שווות, מים א געבואנענער שטימע, פיל

 מיט צעו, — ועוקלעוט:
י טרויעריקע  פ׳איז מיו געגעבן געוואין י
 מיפיע צו געזעגענען אץ אפצוגענן יעס לע״
, יעם גיויפן נפטי, י ו אינזעי נדעי ו ג  צטן נ

 דעם קונסט־מאלער יהודד, יאזגוי.
י לובלינער געזעלשאפטן  אץ נאמען פץ י
 ״פאואײניקטע לובלינעו״ און ״קינוער פון
ד מחילה, וזייל פוף כל סוף  לובלין״, בעט א
 ך,אבן «יר אלן געזינויקט לגבי דעט גוויפן
ד האגן אים פיס װינציק װאי־  קינסטלעי. כ
 עפקייט ארופגעוינגלע• יאס איז נישט געווען,
 חלילים צוליב אונרזער שלעכטקייס אועו
 ?לייכגילטיקייט, גאו פשוט (מען ואוף מווו,
 זיין): מקי, ד׳אבן מייניק, אוער נישט גענױי
 גנויק באנומען און פארשטאנען יעם אופן
 אץ פאוס װי אןוי איש צו דעוגוײכן און
 םארהײטישן און דעו לוגלינער משפחה אין

 5אריז•
 װאפ גועס׳זי זי שטאט, אלץ איינזאמעי
 איז דעו מענפש, אבער גאו מעו אײנזאפ
 איו יעו קינ0טלןןר, וויי5 עו איו פעו פיל־

 גאו.
 און גאר באזונדעיפ אץ יאפ געקופען
 צום אויסורוק ביי ראזגורן. אויפעולעך, האט
ו שטיל׳ איינזאס געלעבט, אבער אינעולעף  ן
 איז עו געווען א שטורמישער יפ, װי מיו
י 30 יאו שאפונגען,  חאבן ואס געזען במשך ו
 ווייל בלויז אין זיי קומש צופ אויפװוק זיץ

 גייסטיקע עשירות.
 געבוירן מיט קנאפע 70 יאר צוריק אין
 דעו גײסטוײכעו ייוישעו קהילה לובלץ, אץ
 א טיף דעליגיעזער הסיוישער משפחה, וואס
 האט געצוינן זייער יתום פון ועם גרויפן
 קאצקעו רבץ. יער יונגער יהווה האט זיו
 יונג אגגעהויבן לערנען העפטעויי וואט אין
 פאובונון כיט מאכן צייכענונגען און פקיצן
 — אץ ביי ועם האט זין ביי אים אנטוויקלט
ו וואנג צו מאלעויי. ואפ האט אים שוץ ע  ו
ו נישט געגעבן. מים א פו אנשטוענ־  קיץ ו
 גונגען און מי, האט ער ענולעו דערגרייכט

 צום היכל פון קונסטמאלעויי, געלעונט אץ
י קונפט־  ווארשע און שפעטעו פאוענייקט י
י אנטיסע״  אקאועמיע אין קואקע• אבעו ו
 מיטישע און פעועספעקסיוולאזע לאגע פץ
 דעו ייוישעו באפעלקעוונג אין פוילן, וואט
ו גאנצעו טיף, גיט ע  עו האט וערפילט אין ו
 אים נישט קיץ גייסטיקע מנוחה, אפילו מיט
ו ע ו ועופאלגוייכע אנעוקענונג פון ו ע  ו
 קואקעוועו אקאועמיע. אין 1932 איו עו עולה
 קיץ אוץ־ישואל, פאוװאופט זיין מאל־ויי
 אץ וועוט א בויעו, וואס. האט צוגעגוייט
 ועם באון באר יער צוקונפטיקער מוינת־
 ישראל. ער שליפט זיו אן אץ וער הגנה און
 קעטפט ווי א פשוטעו סאלואט אין וער
 שוועוסטער בלוטיקעו מלחמה פון ועם קליי-
 נעם ישוב איו 1948, פאו וער אנטשטיייאונג

ו אומאפהענגיקעו מוינת ישואל. ע  פון ו
 ואזגוו שטעלם אויף א משפחה אץ ירו־
 שלים, אבער זיין יואנג צו פארסיפעון און
 יעולעונען די מאלער־קונפט, גיט אים ניסט
י פופציקעו יאון פאוענויקט  קיץ וו. אץ ו
י מלוכהשע אקאועמיע פאר מאלעויי  עו ו
 אין פאויז, טיילט זיין לעבן צווישן פאויז און
 ישואל. עי האט געהאט א ריי געלונגענע
 אויפשטעלונגען אין פאריז און ישראל. ער
ד איינגעלאון קיץ פוילן, באזובט  וועוט או

 די אלטע אויסגעטאידעעע הייט,
 און ואס אלץ קומט צום אויסדווק אץ א
עו שליסל צו פאו־  ויי זיינע קונסט־בילועו. ו
 שטיין ועם קינסטלעופ נשמה, וואס מיו באג־
 לייטן אויף זיץ לעצמן וועג, קומט צום אויס-
 וווק אץ זיינע קונסט־בילז־ער, אבער מיו
 ואיפז זיי אויר אפשר זוכו אץ זיץ יוושה־
 ויקן משפחהויקו אפשטאם פון גוויסן מענ-
עו  ועלע קאצקעו, וואס האט געלעונט, אז ו

 מענטש וארף לעבן אץ שטענויקעו שפאנונג
ו גייסטיקעו ע  מיס זין אליץ• און אט אץ ו
 שפאנונג האט ער כפור גןלעבט און גע-

 קעמפט.
ו גוויפעו פלעיאדע גייסט• ע  צוזאפעומיט ו
 מענטשן, וואס ואס וווותדיקע יידישע לובלין
 האט ארויטגעגעבן, וועט עו אויץ אין פאנ־
עו אייביקייט מיו אלע, זיינע  טעאן פון ו
 לאנוסלייט און פריינט, זאלן געפינען א

 טרייפט.
י ישואל־עור, פאר וועלכעו ער  זאל איש ו
 האט געקע&פט, גוינג זײן. אײב־קעו כבוו

 ועם קונסטימאלעו יהווה ואזגוו.
 3שה זאלצמאן / פאריז

 צו זיין פטירה
 שאיף אין אויסורוק, פול מיט לעבנסלופע
 און טעמפעואמענט, קאמפואמיפלאז, צוגעפ־
 לאכטן מיט דעו גוויפעו טואגעויע פח פאלק,
 צזגווייטיקט פון בענקשאפט און ליבע צו יש-
 ראל, עקפטועמיסטיש אץ זיינע אפשאצונגען
 וועגן קונסט און קינפטלעוס ; א גוטעו פויי־
 נו׳ ועוביי אפטמאל אויר א שארפעי בר־
 8לוגתא; א הלח װאפ האט וא ״געפאקפ
 און געמאזלט״, א מאלעו װעמענפ געשטאלטן
 און פייזאזשן האבן זיו נסור באנייט און
 שטענויק צוייקגעקערט צום עיקר — אזוי
 ויעט פארבלייבן אײנגעקייצט ואזגווס געש־
 טאלט אץ זכוון פון זיינע פויינט אץ פאר-

 ערעוס.
 עו האט געטיילט זיץ לעבו צווישן פאריז
י גויים, האט עו זוכה  און ישואל. וארט ביי ו
 געווען צו אנערקענונג, ביי אונוז וא, איז
 עו פיל מאל געווען פאואיינזאמט און זיין

 מאלערישער באוג־אוויף איז נישט שטענויק
 ווי געהעויק פאושטאנען געוואון.

ד געקענט או עור, צ:־!עלף  5!יר האבו ז
 יאר: צו עושט ממש צופעליק, ווען זיין
 עלסערער זוז וני, האט אים אמאל געביאכט
 אויף א באז־ו אץ מוזיי, או! אץ יאון אוום,
 בעת זיינע אויסשטעלונגען• איו פלעג זיו
 צוהעון צו זיינן זזיחות־חולץ, וואט זענען
 נעוועו געקייפני אץ געבונון מיט איינוווקן
 און איבערלעבענישן פץ וער גוויסעו וועלט
עו קליינעו איץ־ישואל, װאפ האבן זין  אוו ו
 אײנגעקויצפ אין זיץ געועבעניש און אן אוי-

 פהער אים גערופן אהײפ...
 י. ראזגוו האט מיט התלהבות אנגנענומען
 מיץ פואפאזיציע, אנטיילצונעמען אץ וער
 גוויפער אויפשטעלונג: ״100 יאר פתח־תק־
י טעמע איז אים געוועזן נאענט צום  זה״. ו
 האוצן און א־ם ועומאנט האלב פאוגעפענן
 זבוונות. מיו האבן ועמאלט יאנג גשעמועסט
 וועגן פארגאנגענע פעג אץ וועגן קאלירפולע
 ״פעלועו״ װאס זענען כאילו פלוצים פאוש-

 ווונון געווארן.
 ־־־ ,.איו וועל וועגן אט דעו תקופח נישט
 נאי מאלו, נאו אויו שוייבף׳, — האט עו
 געפועפלט. ״ואס זענען דאו געוועון טעג פון
 י׳לומות, וואס מיו זזאבן יא טאקע געפווווט

 רעאליזיוך...
 זייו אויפוויקפול געזיכט האט זיו ועמלט
 צעשטואלט אץ אץ זיץ בליק האט זיו געש־

עו ווייטעו עבו.  פיגלט ו
 — ״איד וויל צוויק א הייט, צו מייגע
 קינועו, צו מיינע אייניקלעך, צופ אוטיקן

 לעבן״ — האט יעו שטיל געשעפטשעט.
־ עו איז צוויקגעקומען אהיים  און איצט ־

 אויף שטענויק.
 ״־ בדיד אירן / פתי־תקו*

 לאמיר זיי דערמאנען
ן  ד׳ צדוק הכהן מלונלי

 — הפחן — בלי שם לווי קראו אוחו החסיוים,

ים מפרושיו נתורה ונחסידוח נ  ונפיהם היו ספורים י

 שיתק אח כל השומעים. איש אשכולות היה, שהנל

, גאץ וצריק. לא היה מקצוע אחי ממקצועות ו  נ

 התורה נעלה ונגסתי, ירושלמי וננלי שלא תנור

ל חדרי התורה, מהגאונים נ  נעל־פה, בקיא נ

 הראשונים עו ספרי מחקר הנפות החנונה,

 •אלגנוא׳ הנוסח. לא נשאו מקצוע אחו ממקצועות

 התווה והמוע שלא השאיו מפוי הגיונוחיו.

ג לחודש שנט נשנת ״ נ  ד צדוק הנהן גולו נ

 חקפ״ג, לאניו הדנ יעקנ הכהן רבינוביץ אנ״ד נעיר

 קריזנורג שנקורלנד.

ל צעד היה מחושנ  חייו הפרטיים היו קודש להי. נ

 לפי ההלכה. הוא חי על טהרת הקודש. נשר אכל אך

 ודק נסיוס מסכת, וקנח בכסף שקבל מפדיץ הבן.

 הוא אמו ש׳׳הנסף שהתווה זינתה אוחי הוא שלי

ך הישוה והנכונה״. ספוים ונל ו ו  והגיעה אלי נ

 הנחוצים לו קנה ננסף זה. וגיל חיה לסיים מסנח

ל יום. שמעתי מפי Ton ותיק שהיה המקוונ שלו נ  נ

 שנכנס נליל יום הנפורים אחרי התפילה וראה

נתדא וסיימה ננוקר, ואמי נא־  שהתחיל מ0כח נ

 נצחוק שהנהן סייס ״קע״ז״ שלם נליל יום

נתרא יש רק קע״ו א־ נ נ  הנפוריס. שאלתי לו נ

ל המפרשים חשנ לדף האחרץ.  דפים? ענה לי שנ

 פעם נננס להנהן, אחד מחסידיו המקורבים ונקש

י מצווה, ר־ צדוק לא ענה לו. החסיד יצא נ ו  נונה ל

 וסיפר לאחד מחסידים שיסגיר לו את פשר הדנו.

 הלז לקח את החסיד to ואמר לו נוא אחי. נננסו

 שניהם. to הוציא ו״ צדוק סנום הגץ ונתן להם.

 והחסיד הסביר לשני שהנהן מדקדק מאד להתנהג

 לפי חז״ל. והם אומרים צדקה נגנית נשתיים

 ומתחלקת נשלושה. נכנסת יחיד; לנד, לנן לא

 נענית. סיפרו שאהבת ארץ־ישראל היתה אצלו

™ על אתרוג מארץ־ ן ת י נ  גדולה מאד. רגיל היה ל

ל ימיו  ישראל. שלח הרנה נסף לעניי ישראל. נ

 שאף לעלות לארץ הקודש, אך החסידים הפריעו לו

 להגשים את חלומו.

 גל חייו חי נאווירה דאדא דישדאל. התאים אח

p הקודש. נח מה א  זמני התפילה שלו לזמנים נ

 שהתחיל אצלו נמסמרוח קנועים שאץ להזיזם.

 חסידים מספרים ששמעו מפיו שאמר מעולם לא

 התחרט על מעשה שעשה נהייו, ואף פעם לא שינה

ק מחסידות ששינה דעתו לסונה. לדעתי ח  דעתו מ

ץ מה שנחג הרג נרומנרג, שהנהן נסוף ימיו נ  לא נ

 הצטער שגירש את אשתו הראשונה, שקנל היחד

 מאח רננים וקנל לשץ הרע, שהוציאו שם רע על

 אשתו הראשונה. הרנ דרומנדג סמך על שמואל

י . זה לא מתאים לאמת, נ ק נ תנ חוליות ה  אונגר שנ

 שניהם לא קנלו את ידיעותיהם ממקור ראשץ. גם

 לא ידוע להם הסינה הננונה מה שהניא את ד צדיק

נ גדולה, ״  הכהן, המתנגד מושבע למהפינה נ

 להתפש לחסידות ואח״נ להנהיג עצמו נאדמו״רות.

י ממתנגד לחסידות. אחדי נ י צדוק הנהן ע נ  ו

ץ נ ו חליפת מנחניס נינו ו י ץ נחנ  פטיותו נמצא נ

ג מקויזננווג ששאל ו מילווח חו ו ן עיוו וחנ  נ

ו י נעשית לחנ  אותו: "אם אמת מה ששמעתי עליך נ

יך מנעוריך לאיש אמונה, י  אל ה״נח״ הלוא הנני מנ

י מדין הגמרא אסור להתחנר עם  ונעצמך אמרת לי נ

י  התסידים, לנן לא אדע אם שמועת שווא שמעתי, נ

ך זדים, או אתה חנך יצאת מישדך?״ על  שקר ענו נ

, חסיד אנוני י נ ץ הו נ נ י ציוק: ״ נ  זה ענה לו ו

 אויר איך דעם נומער ״קול
 לובלין״ ברענגען מיר נאטי־
 צן און בילדער פון לובליגער
 געשטאלטך, וואס זייעדע
 קרובים ויילד זיי פאראייבמזז

 אין אונדזעד אויסגאבע.

 ומצאתי את הדרך הנבונה נענודח הי. ואם אהה

 רוצה ושואף לדעת ולהניד את האמת, עצתי שחסע

ן וממראה  לדני של חסידים ותשפוט ממחקר לנ

 עיניך ונונחת״.

 מעשה שהיה. אשתו הראשונה היתה מונרת יץ

 נחנוח של אניה נעיר וולוודנקה. איש צבא נדרגה

ו למונרת נדרך  ננוהה נננס לקנות יין, והושיט אח ז

 כנוד נמנהג המקום, והיא השינה לו את ידה מחוך

י לא להשינ את to נראה נעלנץ לאיש צנא  פחד, נ

 חח יכול להניא לאי נעימות ולפעמים צרות גדולות

 לחושנים היהודים. נשנודע הדכד לי׳ צדוק הכהן

 על מעשה אשתו דרש ממנה גט פטורץ, אחרי

יח חותנו ארבע או חמש שנים, ולא היה נ  ששהה נ

 להם ורע של קיימא. אשתו סרנה לקנל ממנו את

ל ההנטחוח שהנטיח לה שיהיה לה  הגט. לא עזר נ

 זרע קיימא ונני תורה. אמר לאשתו שידוע לו שהיא

ל חייו על  אשה נשרה אנל הוא נתור נהן שחי את נ

 טהרת הקודש לא ינול להמשיך ולחיות אחה חיי

 אישות. והיא סרנה. אז החליט רבי צדוק הנהן

 לצאת למסעו לנקר אצל הרננים מעיירות ולקבל

 מהם היתר מאה רננים. הרננים ראו לפניהם אנרך

ד ו נ נ  גדול נחודה, אחו ממציוני היוד, קנלו אותו נ

 ונקשו משני אברכים נעיר ללוות את הגאץ הצעיד

 לעיר הבאה, לקיים מאמר חז״ל ״תלמיד חכם אל

ל הרננים נערים ושלחו  יצא יחידי״, וכנח התנהגו נ

 אברכים ללוותו.

• 
 נשנח פרשת ״תזריע״ הגיע לעירה איזבצא.

יח הכנסת נ  נסעודה שלישית ישנ רני צדוק נ



 העירוני, ונקש מהאנרניט שלא יעזבו *ותו כי אחרי

 מעריב הוא רוצה לגשת לרב העיר לקבל ממנו את

 חתימתו. אחרי שהדליקו אור בבית הבנפת חיפש את

 האברכים ולא מצא אותם. אחרי שעה כשהגיעו

 שאל אותם רבי צדוק על סיבת העדרם והאם לא היו

 אצל הצדיק? הנוונה לרבי מרדני יוסף, וענו שהיו.

 ניקש מהס שיגידו לו אח התורה שהרבי חדש

 בסעודה שלישית. האברכים מסרו לדבי צדוק את

 התודה ששמעו מפי הרבי שאמר: כתוב אשה מזרעת

 תחילה ויולדת נקבה, ופירש כמה גדולה תפילה

 שיכולה להפוך את הטבע אפילו ער הרגע האחרון

י עט ישראל הט למעלה  לפני הלידה מזכר לנקבה, נ

 מהטנע. לפי הדיל דינה היחה בעבורה זכר ועל ידי

 תפילת רחל נהפך הוולד מזכר לנקבה. זו הנוונה של

 אשה מזרעת תחילה ויולדת נקנה.

 נזדעזע רני צדק לשמוע פירוש בתורה שהוא נגד

 חז״ל שאומרים: אשה מזרעת תחילה ילדה ז5י,

 והמשנה (ברכות נ״ד) אומרת נפירוש הצועק

 לשעבר הדי זו תפילת שווא. היתה אשתו מעונרח

 ואומר יהיה רצץ שתלד אשתו זכר הרי זו תפילת

 שווא. וחז״ל אומדיס (נרכות פי) עד ארבעים יום

 יבקש רחמים שיהא זכר מכאן והלאה היא תפילת

 שווא. ואיך יכול הרבי לשנות את דנדי חז־׳ל, אץ

 זאת אלא זאת דרככם לסלף דברי חז״ל ולפרש

י צדוק לטלוויו, אולי תוכלו  פירושים. אמר רנ

 לשאול אח הצדיק מאיפה לקח אח המאמר חז״ל

ו לרני לשאול אותו על מקורו של ש  שהזכיר. מהר מ

 המאמר. בירושלמי — ענה הרבי. האברכים ספרו

 לרבי צדוק את חשובת הרבי. רבי צדוק עמד זמן פה

 ואמר: ענד לפני כל הירושלמי ואני אומר שאץ

י נדה ירושלפי פלבו ואפר על זה נ י  ירושלמי נזה. ח

 תורה. המלווים חזרו אל הרבי ודרשו לראות אח

י פרדני יוסף הוציא פארץ  הירושלפי נמקורה. רנ

ות והראה: והצועק לשעבר  הספרים ירושלפי נרנ

 הרי זה תפילת שוא, דנית ינאי אופר והיא יושנה על

 הפשבר. פתי היא תפילת שוא שהילד עופד בנר

 לצאת לאוויר העולם, אבל לפני זה אפשר לשנות...

ן פזי אף היושבת על המשבר(פירוש  אמר יהודה נ

 — לפני יציאת הולד לעולם) יכול להשתנות על שם

 כחומר to היוצר. כי נשם דנית ינאי עיקר עינוד

 של דינה זכר היה מאחר שנתפללה רחל נעשית נקבה

ן פזי אף  פני משה. ונך הוא בב״ר אפר יהודה נ

 היושבת על הפשנר ינול להשחנוח על שם הנה

 כחומר ביד היוצר p אתם בידי בית ישראל, טה

 ייצר זה לאחד שיצר את הכד שוברו ועושה, אף אני

 עושה p אפילו על המשבר. מאחר שנתפללה רחל

 ואמרה יוסף ה׳ לי p אחר נעשית נקבה.

או לרבי צחק והירושלמי נידם,  כשהאנרכים נ

 הסתנל בתוך הספר ונדהם עומד ופשתופם ועיניו

 מסתכלים נלי נוע נאילו פניטים לעולם אחי

: לפני שעה ת שעה פתח אח פיו ואמו ח  לגמת. א

ו המאמו היהושלמי נמוחי ולא הוגשתי את נ  קלה ע

 עמקו, כנראה שהם לומתט תוהה לשמה. נואו:

 מקבל פני ובי חסירי.

י צדוק ופלוויו הלכו נחוצות האפילות של נ  י

, ביצות, חשיבה מנסה את ך ו ך לא י י ו  איזבצא נ

ל הדלתות טגווות,  הכל, נחים קטנים מטים ליפול. נ

ו פשהו פיוזזד בפינו , ופוחוק בוקע או ו ו ו עז שו  קו

ו חדש  ולא כל עין מסוגלת להנחץ נאוה המאיו או

 שאץ דומה לו בעיני אנוש, אור מימי נראשיח אשר

 הקנ״ח גנזו לצריקים לעתיד לנוא. הפירוש הוא

 לצתקים העתידים לבוא בכל דור חיוו, והנה נפתחת

 דלת הגדה פהחצו וימות שעומדת באפילה מאיוה

 בשתי עיניים יוקדות פאש עליץ בזיו של פלאני

 השרת, ירו הרכה של הרבי פושטת, שלוט עליכם,

 לכבודו אפיתי היום את החויה נסעורה שלישית

 וזאת היתה כוונתי בירושלפי שפרשתי, ברוך הנא.

ו וכל החבווה נכנסו לפני י  הרבי פתח את ולח חי

ר רני לייבלה איגי, חי  ולפנים. נאותה שעה היה נ

 תלמידו הפובהק עוד פיפי קוצק. רבי ליינלה סיפר

 לחסידיו בזפן שניהל באדפו״תת שאף פעם לא היה

 בקוצק לבד, בלי רבי פדדכי יוסף, כלומר גם נסיעתו

 של רני לייבלה לקוצק היה הרבי פרדכי יוסף

 מאיזנצא.

 הדני ישנ בראש השולחן ופנה לרבי צדק

 נשאלה האם בנודו עוסק רק נמלה או גם ננסתר,

״ה ת תורה. דני צדוק ענה נענווה: עוסקים נ ח ס  נ

 נתודה, הכוונה הנל מה שנקרא חורה. אז שאל הרבי

 שיפרש לו את המאמר האומר: ״קרוב ה־ לכל

 קראיר׳ — לנל נלי ר הדא היא חדש — שזה אחד

 — רבי צדוק לא ענה, והרבי פירש: בנל תהלה

נ בהתחלה עט ו, תהלת ליוד, ואברכה תו  לדור נ

י ישנה ו ו ו ל ו ל יום אבינך, ואהלה שמך, ו נ  שמך, נ

ך הלאה. ונפסוק קרוב ה׳ לכל  מעשיך וגבורותיך, נ

 קוראיו לא כתונ ולנל, עט ו, אשר יקראו באמת לא

 לנל בלי ו. אומר הזוהר שזה אחד אץ הפסק נפסוק

 הזה, ורבי מרדני יוסף פירש אח כוונת הזוהר. מתי

 ה׳ קרוב לנל קוראיו, נזפן שטצטרף לנל אשר

 יקראהו באפח זהו הצדיק. לבד, בלי הצטרפות

 לצתק אי אפשר לענוד להנורא ונאן הרפז

 לחסידים שפדבקץ בצדיק. והרבי הוסיף ושואל: אס

נ רצץ יראיו יעשה, פיותר נבר ואח שועחם  נתו

 ישמע ויושיעם. והרבי מדרבי יוסף מפרש —

 המתנגדים חושבים שחסידים מטילין אח בל עבודת

 ה׳ על הרבי והם חופשיים מעולה של תורה ומצוות,

 על זה אמר בעל החהילים: הי רצץ יראיו יעשה —

 צדיק גוזר והקב״ה מקיים. פחי זה? בזמן ואח

 שועתם ישמע ואז יושיעם. שגם הם נעצפם יענדו

 לחי. הצדיק יכול לעזור לחסידים אבל הם בעצמם

 צתכים לענוד עבודת וד.

י צדוק הנהן עזב באותו הערב אח חדרו של נ  נשר

 הרבי, עמד שעה קלה בחוץ והשתומם. התם את

 ראשו למעלה והסתכל לשמיים ולנונניט, עולם

 חדש נתגלה עתה לפניו. השפים שפים לה׳ והארץ

 נתן לנני אדם, שיעשה מארץ, שפים. אומר

 הקוצקאי: כאן בנית הדני נתגלה לפניו אור חדש,

 שפותח את עיניו להדתכו בדרך אשר ילך בה. אץ

 זה כי אם בית אלוקים וזהו השעו השטיפה, הה סוד

 הנעלם בעולם הזה.

נ טוהני מלאכי ו  ה

 (״הצופה״, תל־אביב,

 ר ניסן תשל״ח — 13.4.78)

* 

 צום אנדענק פץ כאסקל האניגשטיין

 ביז גאר סימבאליש איז דער פאקט, אז דעו

 לעצטער געפאלענעו מיטגליד פץ דעו אינטערנא־

ד — א  ציאנאלער כריגאדע איז געווען א ״

 פוילישעו ייו פץ לובלין.

 ועם 21טן סעפטעמכעו 1938, ווען עס איז

 געקופען דעו באפעל פץ רעפובליקאנישן

 גענעראל־שטאב, אז ת אינטערנאציאנאלע בת־

 גאוע זאל זיך צותקציען פץ ת פראנק, איו אץ

 שלאנט אץ קאטאלאניע געפאלן דעי לונלינער

 יידישער נחור נאסקל האניגשטיין. ויין לויה אץ

 בארצעלאנא איז פארוואנדלט געוואק אץ אן

 אופגעוויינלעכער פאניפעסטאציע, אין וועלכער עס

 האט זיך נאטייליקט אינער א פערטל פיליאן

 שפאניער. נלויז חרוטי האט נעהאט א לויה פץ

 אזא פארנעם. ת גאנצע רעפובליקאנישע פרעסע

 האט געדרוקט דאט בילד פץ חנם יידישן העלד אץ

 חנר שפאנישער פאעט, כאזע פערערא פעטערע,

 האט אמעשתבן דאס פאלגנדע ליד:

 צו כאסקל האניגשטיץ

י ארבעטער כאסקל האניגשטיץ, נ  ח

 א פוילישער ייד — עלנד, אומבאקאנט —

 א קינד פץ ווייטער ערד אה געפאלן

 אונטער דעד זץ פץ מיץ לאנד.

 אונדזער פאלק שתיט אץ שליידערט

 אץ פנים רער טוינער וועלט:

 נאפקל האניגשטיין, א פוילישער ייד,

 איז אץ שפאניע געפאלן א העלד.

 פץ זיין נלוט דעד לעצטער טראפן

 טתפט אריץ אץ שטראם פץ בלוט,

 וואס תזלט ברויזנד איבעד שפאניען

 אץ קדעפטיקט אוגדזער טוט.

 אינעד ת גרענעצן פץ לענדער

 טראגט זיך א פײערדיקער וױנט.

 ער פארוואנדלט חנט פחד אץ קױלן,

 ת האפענונג צעגליט ער — צעצינדט!

 כאסקל האניגשטיץ איז אופגעקופען

 אץ אױפבליץ פץ פתען באגינען.

 זאלן שטאלץ זיך שטדעקן צום היטל

 ת סאסנעס אץ די פױלישע וועלחנר.

 אונדזערע אומעטיקע איילבידט־בייטעד

 ברענען איצט אויף די עבדא־פעלדער.

ר פץ אונדוער פאלק,  א לױנ ת

 העלדישער כאסקל האניגשטיין,

ן טויט, א קרנן פץ ליבשאפט,  תי

 וועלן מיד נאך נוקם זיין!

 ש.ל. שנײדערמאן

 פץ אן ארטיקל אץ ניו־יארקעד ״פארווערטס״

 ״יירישער העראיזם אץ שפאנישן נירגער־קתג״.

 אױסער ת זכרונות, ארטיקלען אץ יתעות פץ דער

 פארגאנגענהייט אץ קעגנװארט, איז אױך פאראן א

 מעגלעכקײט, באטש אײנמאל אץ יאר, ארױטצוב־

 רענגען פארגעסענע געשטאלטן, ת אינעדגע־

p זין־ א  געבענע געועלשאפטלעכע מועדם, וואס ה

ק פרט. א ק כלל, ווי פ א  מקתב געווען פ

 ואל פיר דעתבער דערלױבט זיין צו דעדפאנען

ק אץ משך א  איצט אייניקע ״דן פץ לובלין, װאס ה

ק דף .געוױדפעט לובלינעד א  פץ א סך י

 אקטיוױטעטן אץ דעד הויפטשטאט פץ פראנקתיך.

 זאלן ארך אגדערע דעדפאנען פץ צײט צו צייט ת

 פענטשן, מיט וועמען די וענק געװען נאענט אץ

ק זיך פארדינט דערפאנט צו וועק אץ דעם א  ה

 לובלינער זשורנאל.

 ת רובתק ״לאמיר זיי דערפאנען״, װעלבע

 דערשײנט לעצטנס אץ ״קול לובלין״, דערפילט א

 ווינטיקע שליחות פץ פאתיביקן אץ דערפאנען

ק א  אונחעדע פארשטארבענע לאנדסלייט פיט י

 צותק, אדער אזעלכע װאס דעד היטלעתסטישער

 צורר האט אופגעבדעעט. כבוד ױיער הײליקן

m !אגדענק 

 לײבעלע עדעלשטיץ ז״ל

 אױף פיץ שתיבטיש ליגט איצט ת םפעציעלע

-  אויסגאבע פץ דעד לובלינער סאסיעטי אץ פאתז

 דערשינען צום 35טן יאר פץ >(יר עקזיסטענץ. ביים

 פרעדדיום-טיש אץ א ויפן זאל, ווי פיר זעען אויף

 ת בילדער. געפינט זיך א גרויטער עולם. היינט

 זענען ת תיען באתיטנדיק געוואק שיטערער.

ק עולם ד ק אװעק א ענ  וועגן א סך פץ ת וואט ו

 האפת, וואלט זיך געלאזט שרייבן אץ באשתיבן.

 נאד איך וױל זיך אפשטעלן אױף דעם אופפארגעם־

 ,לעכן, ענערגישן, איבערגעגעבענעם, גוטהארציקן

ץ פאראנטװארטלעק לײבעלע עדעלשטיץ, װאס  א

 זיין גאפען, ווי ת פערזאן, איו אץ פאתז נאך דער

 באפתיומ, געווען אן אדרעס, אן אינסטיטוציע, א

 טאטע פיט א מאפע צוזאמען, פאר יעדן לובלינעד,

 אחי יוסף ױםלפיש ז״ל

 יוסף, שהיה הבן הבכור במשפחתנו, הצטיין

 בלימודיו. אפי קיוותה שיגדל לרב בישראל, אך חיש

 פהר זנח יופף את קפוטת־הפשי של הבר־פצווה

 ופנה לגימנסיה של שפר, אותה סיים בהצטיינות.

 באוניברסיטה בוורשה לפו־ פשפטים, אך לא סיים

 את חוק ליפודיו, בי ״נתפס״ לציונות ובכל ליבו

 ולהט נפשו החפסר לפחשבה של גאולת העם ושיבה

 לציץ־פולדתו. הוא פארגן, קורא לאפיפות ופלהיב

 למחשבת בניין הארץ. פועל רבות לגאולת הקרקע

 ומלווה באהבה כל נקודה המוקמת בא״י. יופף

 מארגן ועופד בראש ״החלק״יבלובלץ. בשנת 1923

 יוצאת קבוצת חלוצים ראשונה להכשרה באחוזת.

 סבינו יששכר פיגקלשטיץ. (אחדים מהם מתגורתם

 היום בתל־אביב והסביבה).

 יוסף שולט בפספר שפות ונחשב לידען בשפה

 העבתת, בה גם נואם בכינוסים, אפיפות וועידות.

 יחד עם זה, קרובים לו נם עניני תופא והוא פועל

 כנציג התנועה הציונית בקהילה היהודית. הוא גם

 הפזכיר של קק־הקיימת, קק־היסוד ו״הפלטטינה־

 אפט״. רבים הלובלינאים הנפצאים בארץ, שקיבלו

 מידו את ה״פרטיפיקט״.

 לא זנית, יוסף, להגיע ארצה ולראות בהגשמת

 המחשבה הציונית והקפת מולדת, שלפענה פעלת

 כה רבות. יתית הטמאים הנאציים פגעה בליבך החם

 ושמה קץ לחייך.

ק ברוך! נ  יהי ז

• 

 צום אנדענק פץ טוערס אץ דער לאגד־
 סמאנשאפט אץ פאריז

 איך וױל גלויבן, אז אונדזערע בני-עיד אץ דער

 וועלט אץ אץ ישראל דערשאצן ת וויכטיקייט פץ

 דער יערלעכער אויסגאבע ״לונלינעד שטיפע״, ווו

 װאם האט זיך אופגעקערט פץ ״יענער פלאגעטע״,

 הגם עד אליין האט זיך נאד וואט געשטעלם אויף ת

ץ צװײ קינדער, וועמען  פיס פיט זיין פתי חוהילע א

 פ׳איו געלומען דך אפצוראטעווען פץ ת

ק 1945, 1946 א  היטלעתפטישע לאפעס. אץ ת י

 אץ שפעטער, וױ נאר עם האט זיך באוױץ א

 לובלינעד ייד אץ פאתז, איז, לײבעלע, אלײן

 פארנופען פיט דאגות פרנפה, געלאפן אױפזונן אזא

 אייגעם אץ אן תפלאמאטיע געפדעגט: ״דארפסט

 עפעס?״ אבער נישט בלױז געפדעגט, נאד ארך

 געןארגט צו געבן אץ באגלייטן אזא אײנעם, ביז

 יענער האט זיך איימעארדענט — אץ אח דעדנאך

 אליץ געווען פפוגל צו העלפן אנדערע.

 אץ יאר 1957 עולה געווען פיס דעד פשפחה קיץ

 ישראל אץ געווען איבערגליקלעך פץ דין באזעצן

 דך אץ לאנד, אבער נישט לאמ האט געדדערט דין

 פתיד. נאך 2 יאר — נפטר געװאק, ת לאנדםלײט

 אץ פראגקתיך װעלן ױשט פארגעא רעם

ז שמײכלדיקן לײבעלע... פ  גוטפוטיקן, ת



 ד״ד בערנאדד ז״ל

 דעד אייחנם פץ רעדאקטאר סטופניצקי ע״ה.

ק האט ד״ר בערנארד געדינט ״פרעמדע א  אלע י

 געטעד״, אבער נאך דעד צוױיטער װעלט-םלחםה,

 האט ער זיך אץ גאנצן געורדמעט :דעם

ץ דעד  יידיש־געזעלשאפטלעכן לעבן בכלל א

 לובלינער געזעלשאפט אץ פאריז בפרט. ווי א

 נאציאנאלער יחי, איז ער געווען דעד אפטער גאפט

 פץ אונחער סאסיעטי. זיינע וױטנשאפטלעכע

 רעפעראטן האבן דך אױטגעצײכנט פײ מיט

 אקאדעסישער ערודיציע, פײ פיט פאלקפטיפלעכ־

 קײט• *

 דוד דאווידזאן ז״ל

 אײ1ער פץ די גרינדערט פץ דעד לובלינער

 ארגאניזאציע אין פאריז. א באוווסטזיניקער,

 ערלעכער ארבעטער-טוער, וואט האט זיך טאקע

 אדופגעטראגן, ווי מען זאגט, טיטן ״וועלט-ש־

 8«דץ״, אבער אױך נישט פארגעפן זײנע

 לאנדסלייט.
• 

 יוסף שטאמפאטעד ז״ל

ץ ק איט ווי א בונטאר א  באצייכנט האט מ

 פאלקפ-לערער. א קעמפערישע נאטור, א ליידנ-

ץ דינע אידעאלן. איבער-  שאפטלעכער פאטץ א

 געגעק בלב ובגפש די לובלינער לאנדפלייט אץ

M .פראנקרייך 

 מאיד גאלדאדלעד ז״ל

 דער אלעמענס באליבטער חבר אץ פריינד, וואס

 האט ארויסגעוויזן א סך זארג סיי דעט ײדישן

 ארבעטס-טענטש, סײ זײנע בני-עיר.
• 

 פדױ זאנדמאן ז״ל

 זי האט פיט איר שפרודלדיקער אקטיוויטעט

ק כלל פיטגעריסן אױך אנדערע. אויף אלע א  פ

 אונטערנעסונגען זיך אויסגעצייכנט טיט איר הילף

 אץ ארבעט.

 צדוק פעפעד ז״ל

 מיץ שוואגער, פאר וועמען נישט נאד איך, באר

 אױך הונדערטער פריינד, באקאנטע אץ לאנדסלייט

 האבן נעהאט א סך פארערונג אץ אנערקענונג.

 געווען אױסגעקאכט אץ דעד יידישער ליטעראטור,

 ציטירט פץ אויסנווייניק פראגמעגטן פץ א סך

ד נאד סיאיז  שאפונגען פץ אונדזערע קלאסיקערס. ו

 ערגעץ-וװ דערשינען א יידיש בוך, איז ער געווען

 פץ די ערשטע קונים — אץ פיט א בדייטער האנט.

 נישט נאר געקױפט דאס בוך, נאד אױך געלייענט,

 ממש געשלונגען יעדעס ווארט אץ דערנאך פאר

 געסט פאדגעלײעט גאנצע שטעלן פץ יענעם ספר,

 וואט איו אים געפעלן געוואק. אץ יאר 1930

 פארלאזט ער לובלץ אץ די היים פץ דין טאטן, דער

ישער קהילה, שיע-העשל פעפער  דאזאד פץ דער ״ו

 ע״ה. ווי נאד צדוק פיט דין טרייער לעבנס-באגליי־

 טערץ פאױע(איד צו לאנגע יאר) עדעלשטיין זענען

 געקומען קיץ פאריז, האט מען דך גענופען צו

 געזעלשאפטלעכער אדבעט, הגם אץ אנהייב האבן

 נישט געפעלט קיץ דאגות פרנסה. בײ די שבתדיקע

 אץ יום-טובדיקע טישן אין זייער חיים, וואס זענען

 תמיד געווען באזעצט מיט פיל איינגעלאדענע

 געסט, האט צדוק געשיינט ווי א פאטריארך אץ

 געשטראלט פץ גליק, ווען די משפחה מיט די

 קינדער' האבן געזונגען ישראלדיקע לידער. וױ א

 פיטארבעטער אינעם ושורנאל ״דער טריקא-פאב־

 ריקאנט״ אץ אץ אנדערע צײטונגען, האט דך אױך

 אנטפלעקט זיין זשורנאליסטישער טאלאנט. לאנגע

ק פארנופען דעם ככובדיקן אמט פץ פרעזידענט א  י

 פץ די אלגעמײנע צױניסטן אץ פראנקרייך אץ

 אויך פאטראױרט א ריי יידיש-געועלשאפטלעכע

 אינסטיטוציעס אץ פאריז. אפט באזוכט ישראל מיט

ץ פרױ אץ דערנאך. אץ באגײסטערטע  ד

 ארטיקלען, געשילדעט איינדרוקן פץ דעד יידישער

 פדינה אץ איר סיואמען אויפבד אץ העראישן

ק עצם קיום. א  געראננל פ

 כבוד דין אנדענק•

 יחזקאל לאבעדבלאט ז״ל

 צום פארענדיקן די דאויקע רשימה פץ עטלעכע

 לובלינער געשטאלטן אץ פאריז, ודל איך

ד יחזקאל לאבעדבלאם,  דערמאנען דעם וויילן ״

 וועפען איך געדענק גוט נאך פץ דעד אלטער חיים,

 וװ פיר האבן דך געטראפן אױף רינעק 10. אמת,

 ער האט געשפילט פוטבאל אץ טאקע דך

 אױסנעצײכנט אץ ספארט־קלוב ״גוױאזדא-ש־

 טעק״ פיט דין פעיקײט אױפן שפיל-פעלד, ווי פיט

 זיץ איבערגעגעבנקייט דעד ארגאנתאציע. אבער

 אויסער ספארט, איז ער אוץ־ געווען א

 באװוסטױניקער, ערלעכער ארבעטער-קעמפער —

 אץ אזוי איו ער אוץ• פארבליבן אץ פאריז. ווו עד

 האט פיט זיין פרד חוה זיך באזעצט נאך דער

 באפרייונג.

 (פוף מעמי 42)

 תמיד, המקרין סביבו אוירח תרבות, חמימות ורצץ

 טוב, אשר חיוכו הנפלא לא סר ממך עד ימיך

 האחרונים. נם כאשר סבלת, רק מעטים מן הקרובים

 יחנו זאת, כי העיקר היה לא להטריד, לא להציק ולא

 להכביד על האחרים.

 הכנסת־אודחיס הנפלאה שחיחה מכינה רעיתך,

 זושה — ונזכר אני באותו ערב שנפגשנו בביתן,

 יחי עם הצייר מפריס מר רזגור ובשיחת רעים

 נוסטלגית, מצאנו כולנו הרגשת בית חם. רבוח

 יזכרוך ויספרו אורותין.

 ארגץ יוצא לובלץ וחבריו לרעיץ ולתנועה

 מרכינים את ראשיהם על קברו הרענן של בן עיר

 ויחד נאמן, שזכרך ילווה אותנו חמיד.

 תהיה נשמתך צרודה בצרור החיים.

 מתתיהו הורן

 (דברים על קביו)

 * 8י«דד 8ין 0אן=<»י^ / לאזעד גאלדבוים

 אין גרויסן זאל פרן דעד חלמוד־־חורה אי.ן סאן=פאול§
 איז^רגעקופען די יערלעכע אזכרה נ$ך די קדושים פון

 ליבלין און אומגעגגט. אין זיין דערעפענונג=ור$!רט, ה$ןט
 דעד שרייבער פין די שיריח זיר אפגעשטעלט אדיפן לעבן,

 «אפן און אומקום פון די יידן אין לובלין. ן!נצינדן
 די זיעקס ליכס לזכר די זעקם מיליון קדושים, איז הרב אליהו

 ברוך רואלט ארויסגעטרעטן מיס א לעגגערן רעפעראט וועגן
 דער עיר ואם בישראל - לובלין. רעציטירט און דעקלאמירט

 ה$בן מינטשע יאקוב$וויטש=דינער אדן גינטשע קאן. פיט "אל
 פלא דתפיס" און קדיש בציבור, איז פאדענדיקט געווארן

 די איינדרוקספולע אזכרה, אין וועלבער עס הזןבן זיך בא=
 טייליקט א גרויסע צ$ל לאנדסלייט פון לובלין און אופגעגנט.

ם י ר ט פ ע נ ר ע ד ד נ ו ן א ו ק פ ג ע ד נ ם א ו  צ

 דעם 19טן פעבדואר 1979 איז אין עלטער פון 92 יאר
̂דבן דער עלטסט*ר לובלינער חושב אין םאן=פאול{1 -  געשט

ך 1"ל. ער איד געקו= י י ד ד נ א ב ז י י  משה ל
 מען קיין בראזיל ערב דער צווייטער וועלט־־מלחפה און בא=
 ווידן אד^פצוברענגען אהער זיין פרוי און קינדער. דיין

ז לעבן איז געווען: ארבעט (סט^לעריי), פרופקייט און נ א  ג

 גוטסקייט. דר איז געווען באקאנט ווי "דאם בשרע סטאלערל".
 ער ה»}ט זיר באטייליקט אין אלע או1דדערע אזכרות און

 זיין הארצרייסבדיקער קדיש הן!ט אלעפען גערירס. אין די
 שלושים ה>}ט אים מספיד געווען ל• גןןלדבוים.

̂־פ^רפאל  דעם 20סטן נ^וועפבער 1978 איז פון אן אויט
ל דייה. ע נ א ס ל ח נ  אופגעקומען אונדזער בן־־עיר פ

 די מלחפה־־יארן ה>ןט ער אדורכגעפאכט אין דער ^קופירטער
 אייד^פע. אין בארזיל פארנוסען א בכבודיק §רס אין דער
 געזעלשאפט, געווען באריסט מיס זיין ארעבסזאטקייט און

 ערלעכקייס.

 י ד ־ ו ש ס

ה ר ו ב ג ל ה ו א ו ש ן ל ו ר כ י ז ת ה ו ש  ר

ם ה , ב ה א ו ש י ה מ ז י א ה מ נ ם ש י ש ו ל ש ה מ ל ע מ ו ל פ ל ר ח ב  ב

ו — נ מ ע ש מ י ל ם — ש י ד ו ה ן י ו י ל י ה מ ש י ש ר מ ת ו ו י פ ס  נ

י ר ו ד ת מ ו ב ש ו י ת מ ו נ ט ק ת ו ו ל ו ד ת ג ו ל י ה י ק פ ל ו א ב ר ח נ  ו

ם י ב ת ר ו ר צ ו ו א ד מ ש ו ת ה ו ס ס ו ב מ ת ה ו ל י ה ק ם ה ד ע ח . י ת ו ר ו  ד

. ם י ב ת ר ו ר ו ך ד ש מ ו ב ר ב ט צ נ , ש י ד ו ה י ם ה ע ל ה ם ש י ב ו ש ח  ו

ר ת ל א כ י ב ד ו ה ל י ל כ ו ש ב י ל ה ל ע ג ה נ פ ו ר י י א ד ו ה ת י א ו  ש

. ר ת א  ו

ר ק ח מ ק ב ס ו ע י ה ו כ ר מ י ה ת כ ל מ מ ד ה ס ו מ - ה ם ש ד ו  י

ם ו ש ר , ל ף ו ס א ה ל ר ט מ ו ל ם ל , ש ה ר ו ב ג ה ה ו א ו ש ת ה ח צ נ ה  ו

, ת ו ע י ד ל י ם ש ו ל ב ר ה צ ו א ת ה ם א י א ב ת ה ו ר ו ד ר ל ו מ ש ל  ו

ל ם ש נ ו ר כ ז ו ב ר מ ש ר נ ש ה א א ו ש ת ה ו נ ש ת מ ו ע ר ו א י מ ר ו א  ת

ך י ש מ א מ ו ה ך — ו ר י ע ר ק ם י י כ מ ס מ ה ו פ ו ר י ת א ו ד ה י י ד י ר  ש

< , ה פ ו ק ה ת ת ו ל א י ע ט נ ת ו ר א מ ו ף ח ו ס י א ו ב ל ל ם ה י נ ש ל ה  כ

י ד י ר , ש ם ת . א ת ד ח ו י ה מ ש ק ב ם ב כ י ל ם א ו י ם ה י נ ו ו פ נ ן א כ  ל

י א צ ו ם י י נ ו ג ר , א ו ז ה ה א ר ו נ ה ה פ ו ק ת ת ה ם א ת ר ב ע ה ש א ו ש  ה

ר מ ו ם ח ת ו ש ר ש ב י ת ש ו ד ס ו מ ת ו ו נ ו ש ה ה פ ו ר י ת א ו ל י ה  ק

ן ו י כ ר א ת ה ד ו ב ע ם ל כ ד ו י נ ה — ת פ ו ק ה ת ת ו א י מ ר ט נ מ ו ק ו  ד

. ם ש ד ו ל י י ש ז כ ר מ  ה

ף א ת ו ו נ ו ר כ י ז ק ר , פ ה נ ו מ , ת ה ד ו ע ל ת ו כ נ י ל ו א ר י ב ע  ה

ר ו ש ק ך ה מ ס ל מ . כ ה א ו ש ת ה פ ו ק ת ם ל י ע ג ו נ י ה ט ר ב פ ת כ  מ

ת ו נ ש ר ב ו ב י י צ נ ק ס ע ח ו ו י ר ש נ א , ב ת ר ת ח י מ ש נ ו ם א י מ ח ו ל  ב

, ת ו א ט י ג ן ה ת מ ר כ ז ר מ ב ל ד . כ ה פ ו ר י א י ב צ א נ ש ה ו ב י כ  ה

, ת ר ת ח מ ת ה ו ע ו נ , ת ת ו ר ע , י ז ו כ י ת ר ו נ ח , מ ה ד ו ב ת ע ו נ ח  מ

. ם י נ ו ש ת ה ו א ב צ ת ב ו ת י ז ח ה ב מ י ח ל ה ה ו ק נ ז י ט ר פ  ה

ל ת ע ו ר ח ת א ו י ת ו ר פ ת ס ו ר י צ י ם ו י נ מ ו , י י ל א י ו ו ג מ צ ו ל מ  כ

א ו ה ת ו י ד ו ה י ת ה ו ב ר ת ך ל י י ש ר ה ב ל ד , כ ו נ מ ת ע א ו  ש

. ה א ו ש ת ה פ ו ק ת  מ

ה י ה ר ש מ ו ל ח , כ ם י י ד ו ה י ־ י ט נ ם א י ז ו ר כ ה ו ל ו מ ע ר ת פ ל ס  כ

, ם י ל ג ד ם ( י י ל א י ו ו ם מ י צ פ ו ח ם א י כ מ ס ם — מ י ר ר ו צ ך ל י י  ש

ק וכוי). ש י נ ל , כ ם י ל מ  ס

ר מ ו ל ח ו כ ה א ל א ם ה י ר ב ד ן ה ו מ ה ש ם מ כ י ד י ש ב ם י  א

ו ר י ב ע ה ם ל כ ם ל י א ר ו ו ק נ ה — א א ו ש ת ה פ ו ק ת ר מ ח י א ר ו ק  מ

ר מ ו ח ו ה , ב ה ר ו ב ג ל ה ו א ו ש י ל ז כ ר מ ן ה ו י כ ר א , ל ם ש ד ו י  ל

ש ו פ י י ח ע צ מ ו א ם ל י נ י כ מ ם ו ו ק י ך ש י ל ה ר ת ב ו , ע ג ל ט ו ק  מ

ם י א ב ת ה ו ר ו ד ש ל מ ש ל ל ב ו ן י ע מ ל ן ו ד ב א ר מ מ ש י ן י ע מ  ל

ם י ש ו ע ם ה י ד י מ ל ת ל ר ו ק ח מ ש ה י א ר ל ו ז ע י ן ו ו ר כ י ז ת ו ו ד ע  כ

. ה ת ח צ נ ה ה ו פ ו ק ה ת ת ו ר א ק ן ח ע מ  ל

ם ש ד ו ם י ש ד ו  י

ה ר ו ב ג ל ה ו א ו ש י ל ז כ ר מ ן ה ו י כ ר א ן 10,' ה י ז ר ו ׳ כ ח , ר ן י ל ה ו ת ו י  ב

. ם י ל ש ו ר . 477ג, י ד . . ת ם י י ת ע ב  ג
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 נא להחזיר:
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 ביום השנה ה-37 לחיסול הגיטו על־ידי הרוצחים הגרמניים ועוזריהם

7 בערב - ב , ם ״ ש  יתקיים ביום חמישי 22.11.79 - ו׳ כסלו ת

 בבית המלין בתל־אביב, דח׳ וייצמן 30 (ככר המדינה).

 האולם יהיה פתוח משעה 6 בערב.

 ב ת ר כ נ י ת--

 דברי פתיחה - דוד שטוקפיש.

 הדלקת 6 נרות ־ ניצוליהשואה.

 ״אל מלא רחמים״ ו״קדיש״ - החזן יעקב סאמק.

 יזכור - תלמידי כיתה י״ב של בי״ס תיכון ע״ש ליאו בק בחיפה, שאימץ את קהילת לובלין,

 בהדרכת המורה רות ליפה. ״

ה ק ס פ  ה

 לזכר הנעדרים - מתתיהו הורן.

 איך להנציח את לובלין היהודית? - הרצאה הרב מרדכי מלאכי.

 האזכרה בנחלת יצחק, ליד האנדרטה לקדושי לובלין ומיידאנק, תתקיים ביום השואה

 והגבורה - כ״ז ניסן, 13 באפריל 1980.

 ״קול לובלין״, מופיע פעם בשנה. המו״ל: ארגון יוצאי לובלין בישראל, ת״א, רח׳ דיזנגוף 158.

 המערכת — רעדאקציע: אפרים איינשטיין, צפורה דסקל־וייסלפיש, ד׳ר אלחנן הורוויץ, מתתיהו הורן, עובדיה פעלד, שלמה שטאקפיש,

 מאיר שילדקרויט. העורך — רעדאקטאר: דוד שטאקפיש.

Barbara  
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