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ל ח < ד ו ש < ם ן ש מ י ס  ב
 ההנצחה תימשך

ת לובלין. הודרת ו הד צחת י  יש חדשות בשטח הנ
ם בס ײ  לכספי ירושה של בן־עירנו בלוס־אנג׳לס, ח
ד קרן מלגות ם ניכר לײסו ו ב סכ ו להקצי  ז״ל, החלטנ
: ן ת לובלי ל י ה ת ק די שני בתי־הספר שאימצו א  לתלמי
נײם פה וחטיבת־בי ״ס תיכון ע״ש ליאו בק בחי  בי
ם״ ברמת־השרין. ועד ארגון יוצאי לובלין מי  ״עלו
ת בתי־הספר הלו מ עם הנ ״ ו הל כעת מ  בישראל מנ
: לחלק פעם בשנה מלגות ע״ש א י ה ה ר ט מ  הנ״ל. ה
ם די  קדושי לובלין מקרן ע״ש משפחת בס לתלמי
ות ת המלג ק ו ל ס ח ק ם כאחד. ט קקי ז נ  מוכשרים ו
הם וױצאי רי ם, הוריהם, מו די ם במעמד התלמי י י תק  י
־ ת החלו ם א ײ ק ם, שבשנת 1982 נ ו מקװי  לובלין. אנ
נה של המלגות — ובדרך זו ניתן המשך ה הראשו  ק

צחה של קדושי עירנו. הנ  ורציפות לאזכרה ו
צחת זכרה של ת קרן להנ מ ק ה ם ב י ו מטפל  כ״כ אנ
ו של בנה, בן־עירנו, ת מ ז נסקה ז״ל, לפי ױ י ׳ בז  בלה דו
ת ד ח ױ  ד״ר נתן בן־טובים מרמונ־גן. (ראה הודעה מ

 בנז־ין, בעמ׳ 6).

 ב־3 שפות
רה , הרי הופעתו הסדי ן נ צחה עסקי ם בנושא הנ  א
חה י כ ו ל לובליף׳ במשך 15 שנה ברציפות, מ  של ״קו
י לובלין מכשיר מכובד ובעל־ערך׳  שברשות ױצא

ת בלובלין מלפני י ד ו ה ך במסורת בעתוגות הי  הממשי
״ ה מ י ט , כגון ״לובלינר טוגבלט״, ״לובלינר ש ה מ ח ל מ  ה
ת העבר י א א לביטו ל לובלין״ מבי  ואחרים. ״קו
מי הגבורה והכלױן ופעולות ה״לנדס־ די בעיר, י הו  הי

ם״ שלנו בארץ ובחוץ־לארץ.  מנשפטי
ת בשפה האנג־ פ ס ו ים: ת י ו נ ה שי מ כנסו כ  הפעם הו
מצאו  לית, כדי שהבנים והנכדים של יוצאי עירנו י
 עניין בעברה של לובלין, בה עמד בית סבא או בית
; להגיע לשררשים ולקבל עידוד כדי לתרום א ב  א

 מפרי־עטם לעתוננו.
ל לובלין״ ברת זו (מס׳ 16), ״קו ל מחו ח  יבכן, ה
ם בנײ ת: עברית,. ײדיש ואנגלית. א  ױפיע ב־3 שפו
הם לכונוב ת צאצאי  עירנו בצרפת יצליחר לשכנע א
א אק והוגו — תבו  בשבילנו גם בשפתם של באלז
ם י ר מ א ל לובלין״ גם מ  עליהם הברכה. נפרסם ב״קו

 בצרפתית.

 מאזן חױבי — ופניה לתדומות
א על ל ן מ ז ם מא דוש: הפעם אנו מפרסמי  ועוד חי
פה לא ריקה. . עיניכם רואוװ, שהקו  מצבנו הכספי
וכחי במשך 15 שנה, נתו של הװעד הנ פת כהו  בתקו
ת לפעי־ דו ״ ובלי גרעונות. הו ו ו ״לעשות משה  הצלחנ
ל רה של ״קו ו הופעתו הסדי  לות מתוכננת, הבטחנ
 לובלין״ ; יצאו לאור שני ספרי־יזכור בעברית ובײדיש ;
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ו אנדרטה בנחלת־יצחק לזכר קדושי לובלין נ מו  הקי
ת ל י ה ת ק מצו א ; 2 בתי־ספר בישראל אי ק נ א ד ײ מ  ו
ן בחיפה פירסמר חוברת מיו־ כו די התי  לובלין ותלמי
; רכשנו ״חדר לובלין״ ברחוב דיזנגוף ן ת על לובלי ד  ח

ד ארכיוני ופונקציונלי  בתל־אביב, שממלא תפקי
; ת י ד ו ה י ם ברשותנו 160 שיקופיות על לובלין ה  נמצאי
ת דואג ו נ ת (שבשנים האחרו קקו ז ת נ  העזרה למשפחו
צאת  להן בן־עירנו משה קורך); עזרה לסופרים בהו
; ן בלי י־עט מבנײלו במױחד — לאוחז  ספריוזם, ו
כרה השנתית, המיפגש בױם העצמאות, קבלות־  האז
ה עוד לא ״ל, מסיבות־חג — כל ז  פנים לאורחים מחו
א של הפעילות העניפה דה־ ל מ קף ה ת ההי  משקף א

 מתמדת.
נה, שבני לוב־ ה ובאמו װ ק ת  וברצוננו להמשיך, ב
ו ט  לין־ בישראל ובתפוצות ישתתפו, ברוח ובחומר, ױ

. ת האלה מו  שכם לכל המשי
ו מבלך דװקא משום־כך אנ א חיובי — ו ן הו ז  המא

ת ויתר שיתוף־פעולה. מו  שים עוד תרו
! ד• ש. ה ד ו  ת

 אונטערן צ״כן פװ באנ״ונג
 די פארײגיקונג גייט װײטער אן

 פאראך נײעס אויפן געביט פון פארײביקן די ײדן פון לובלין.
דס־ נדזעד פארשטארבענעם לאנ ק די ירושה־געלטער פוך או  א דאנ
 מאן אין לאט־אנזשעלעט, דזײם בעס ז׳׳ל, וזאבן מיר באשטימט א
 באדײטנדיקע םומע פאר א סטיפעגדיע-פאנד פאר שילערס פון
ר קהילה: די גימנאזיע ע נ י ל ב ס האבן אדאפטירט די א «  צװײ שולן, װ
ל ,עלומימ״ איז ן די פאלקס־שו א בעק אין חיפה או ע . פ1ך ל נ .  א
ט י  רמת־השרון. אונדזער קאנױטעט פירט איצט פארהאנדלונגען מ
! אײגמאל ז א. דעױ ציל אי  די זײרעקציעט פון די דערמאנטע שו
. פון די קדושים פון לובלין, נ . א סטיפענדיעט א ײ ט ר א  אין יאר פ
ן נויטבאדערפ־ ר פעיקע או א ד פיז דער משפחה בעס, פ נעם פאנ  פו
א די סטיפענדיעט װעט ײ ט ר א  טיקע תלמידים. די פײערונג פוך פ
 פארקוניעך מיטן אנטײל פון די שילערט, זײערע עלטערן, לערערם

ת ו ד ח י ת ב ה ו  ע

ן י ל ב ו י ל ש ו ד • ק  ע

 בױם השנה ה־39 לחיםול הגיטו
 על־ידי הרוצחים הגרמנײם

׳ב (25.11.81), ן תשמ׳ ם ביום ד׳ כ״ז חשו ײ ק ת  י
, תל־אביב, וײצמן 30. ן  בשעה 7 בערב, בבית המלי

 האולם יהיה פונוח משעה 6 בערב.
: ת י נ כ ד ת  ב

 הדלקת 6 הגרות - ניצולי השואה.
 יזכור — תלמידי ביה״ם שאימץ את קהילת לובלין.

 ״אל מלא רחמים״ ו״קדיש״ — החזן יעקב םאמק.
 לזכר הנפטרים — מתתיהו הורן.

 ה פ ם ק ה.
 דמוװת מלובלין היהודית — בנימין לובלםקי.

 המנחה - דוד שטאקפיש.

 אװ ײדן פון לובלין. נױר האפן, אז א«ן יןור 1982 װעלך מיד
 אדורכפירן די ערשטע פארטײלתג און אזױ געבך » המשף און
 פאלגלעכקײט די אזכרה־אקטן און אנדערע פארמעד פון פארײגי־

 קוטג
י איין« צו נ א  גלײכצײטיק באהאנרלען מיר דעם ענין פון א פ
ק פוך בעלא דאזשינסקא זיל, לויט דער  פארײביקן דעם אנדענ
ר נתן גן־טוביט פון י  איניציאטױו פוך איר זון, אונדזער בך־עיד ד

ג וועגן דעם אױןו ז׳ 6). נ . (זע די ספעציעלע מעלדו  רמת־גן

 אין 3 ש3ראכן
ס א  אז מיד באשעפטיקן זיו מיט דער טעמע פארײכיקונג, איז ד
ל לובלין״ ו ק  דערשייגען אין משד פון 15 יאר״ אן איבערײס, פון ,
ן א גכבודיקע, װערט־  א באװײז, אז אונדזערע לאנדטלײט פארמאג
 פולע טריבונע, װעלכע זעצט פאר די טראדיציע פון דעד ײדישעד
־ לובלינעד טאג  פרעסע איז לובלין פאר דעד טלחמה, װי דעד ,
לובלינער שטימעי און אנדערע. ״קול לובלין״ דערצײלט  בלאט״, ,
 װעגן ײדישער פארגאנגעגהײט איו שטאט, פרן די טעג פיז גבורוז
זעדע לאנדם־ י נ מ או װ אומקום, װי אויר פוך דער טעטיקײט פ  א

אל און אין די תפוצות.  מאנשאפטן אין ישי
: עטלעבע נגען  דאםמאל האבן מיד אײנגעפירט אײניקע ענדעדו
 זײטלעך איך ענגליש, כדי אונדזעדע קינדער און אײניקלער פון
װ א געפונעז אינטערעס איך דער געשיכטע פ א  לובלינער ײדך, ז
ת טאטעס;  דער שטאט, ווז ס׳איז געװעך די הײם פון זײערע זײדעס א
 דערגײן צו די װארצלעו און באקומעך דערמוטיקוגג צו שרײבן

 פאר אונדזער אויסגאבע.
ל קי ^ אנהײבנזײק פון דעם איצטיקו נומער (16)״ װעט . ז ל  א
ן ענגליש.  לובלין• דערשײנען אין 3 שפראכך: עברית, ײדיש או
ע לאגדטאיט איך פראנקרײך װעט געלונגען איבער־ ר ע ח נ ו  אױב א
נדז אין  צוצײגן זייעד צװײטן איז דריטך דוד צו שרײבך פאױ או
ל אוין) זײ קומעך א בדכה. א װ באלזאק און הוגא — ז  דער שפדאר פ
ל לובלין• אײנפידך אױך »ן אפטײלונג איז קו א מיר איז , ע  װ

 פראגצויזיש.

 8 גינסטיקער בילאנס — און א3על צו באשטײערן זיך
א קאסע־ ו  גאף א גײעס! מיד פארעפנטלעכן דןוסמאל א פ
נדזער ?אםע גישט לײדיק. במשף  באריכט. װי איר זעט, איז או
־ א  דער 15־יאריקער קאדעגץ פון איצטיקן קאמיטעט, האבן מיד ב
ק דער עפעס־װאם אויפצוטאן״, און אך דעפיציטן. » דאנ  װיזך .
ס דעגולערע דעד־ «  פלאגירטער טעטיקײט, האבן מיר פארזיכערט ד
מ ע ל לובלין״; ס׳זעגען דעדשינען 2 יזכור־ביכעד װ ו ק  שיינען פון ,
מ װ יידישן ס׳איז או*פגעשטעלט געװארן א  לובלין״ אין עברית א

ן און מײדאנעק י ל ב ד די קדושים פון א כ  נתלת־יצחק א מצבד. א
; ה ל י ה ד ײדישע ק ע נ א ב א אין ישראל דזאבך אדאפטירט די א ו  2 ש
ר ע ע ל ב א  אין תל־אביב, אוי«1 דיזעגגאךו־גאם איז אײנגעאררנט א ,
ן יעדן ערב פטח אוך ערב ראש־וזשנזז״ ײי אײר אינמיטך ״ ל ק ע  װ
 יאר, װערט פארטײלט שטיצע נױטבאדערפטיקע לובלינער משפתות
; ( ז ר א  (אין די לעצטע יארן זארגט פאר זײ אונדזעד בן־עיר טשה ק
ר ײדן, ע נ י ל ב  מיר העלפך ישראלדיקע שרײבעד״ און באזונדערס א
 ארויטגעבן זײערע ביכער ן מיר האבן צוגעגרײט 160 ליכט־בילדער
ן פידך אדורך ךי יערלעכע אזברות״ ך י  פון דער ײדישער אבל
ת  צחאמענטרעפן אין ױם העצטאות, אױפנאמעך פאר געטט פ
ם ע אך נישט איבעד ד  אויםלאגר, ױם־טוב מסיבות. דא0 אלץ גיט נ
 גאגצך פארגעם פון דעד פארצװײגטער, אומאויפד״ערלעבער טע־

 טיקײט.

 מיר האבך בדעה ווײטער אנצוגײן מיט דער ארבעט, מוטך
ד ײרך אין ישראל איך איך די ע נ א ב ו װ האפענוג^ אז ל  גלױבן א
א זיר מיטבאטײלימ, מאראליש און מאטעריעל, איד ע ת ײ צו  תפו

יפגאבה  צולײגן א האנט צו די אלע או
א י ז ד ו א פ ר ע  דעד בילאנט איז א פאזיטיווער — און טאקע י

ו באשטײערדנגעו און מערער צוזאמענארבעט. א  מיד ג

! ק « 5  ד. ש. » י
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ל א ר ש * ם ב א ר ו * ן ־ ע > ל ב ו  ל
ם גולדמן בתל־אביב) חו צות״ ע״ש נ ת התפו י ג ״ ת, לפי המחשב ב רי רה היסטו  (סקי

; בשנים 1795— ן  לובלין — עיר במזרח־פולי
ז ועד 1918 ברוסיה א . מ  1815 בשלטון אוסטרי

 הצאריונ.
דים עד 1336, פאשר הו רה לי ה אסו ת ײ  העיר ה
־ ׳ ה־3 להתײשב על החו מײז י ׳ ם המלך קאז ה ר ל  התי
ף (יוסקו) ס כס עשיר בשם ױ ת בקירבת העיר. מו  לו
 שײנוביץ בנה לו בית בלובלין ב־1500 וכעבור עשרות
די ליד הו יסד ײשוב י יגמונט ה־1 לי ר ז  שנים התי
ם די הו דת העיר. ב־1602 ישבו בלובלין 2,000 י  מצו
ה ה־18. ב־1787 א מ ת ה י צ ח  ומספרם לא השוננה עד מ
ה כ־4,320 נפש. שררה מתיחרת בלתי־ ל י ה ק ה ה ת נ  מ
ם ק ב א ה הכללית, נוכח מ סי ו כל ת בינה לבין האו ק ס ו  פ
; בלית ת ו מ ו ח ת לגור בין ה כו  של היהוזײם על הז
 ברירה ישבו בשכירות מופרזת בבתים של כמרים
ם שיפוטה ץ לתחו ו מחו ות, שהי ז  או של בעלײאחו
ם רסמי ם בלטו בירידים המפו  של מועצת העיר. ה
ניהם בעלי־ ױ בי ה י ו מ ו ק מ במסחר ה  של לובלין ו
ם, פרװנים, אופים, מײצרי ה שונים — חײטי כ א ל  מ
ם ה י ר ח ת ם של מ ת מ ם ועל ח פ  מברשות ובירה — על א
וקמה רק ז ם ו י ט ײ ח תפת ל ם; גילדה משו וצרי  הנ

.18051 
בסקי לגרש אטו י נ ב פו א ל ס י נ א ט  ב־1780 ציװה ס
דחה ל־1795, ועד י ; הגירוש נ ן בלי ם מלו י ד הו ת הי  א
ם די הו ר רשמי על ישיבת י סו ם אי ײ ה ק י  1862 ה
ו נער־ ם שהי מי ה גוברת בי ת ײ  בעיר. שנאת ישראל ה
ם של עלילת־ ם בבית־הדין הפולני הגבוה משפטי  כי
תו ם או אי צי ו מו תה, הי די נידון למי הו ם י  דם-, א
ל בית־הכנסת של המהרש״ל, במעמד  להורג בשבת מו
ה לכך התנפלות על ת װ ל ת ת ה ח ; לא א ה ד ע  נכבדי ה
צקי סבלו יוזודי לובלין י י חמלנ מ י . ג די  הרובע היהו
ת השנײה של די פולין׳ וליטא, ובמחצי  עם שאר יהו
ם עם די הו ה לי ש פה ק ה ה־18 שוב באה תקו א מ  ה

ת פולין.  התפוררות מלכו
ת לובלין ל י ה  חרף כל התלאות,. כבשה לה ק
ת פולין, בזכות הישיבה ו ל י ה ם מרכזי בין ק ו ק  מ
: ז . עם רבניה נמנו א ם ײ מ ו ק מ  הגדולה והירידים ה
ף פולאק, שלום שכנא בר׳ יוסף, שלמה ס  יעקב בן ױ
פה אל לוריא (המרש״ל), מרדכי בן אברהם י חי  בן י
ם מלובליף׳). בית־ ״המהר״ ר בן גדליא לוריא (  ומאי
רסם מכל בתי־ סת המבוצר של המהרש״ל, המפו נ  הכ
א נהרס בדליקה ו ם ב־1567; ה ק ו  הכנסוזנ בעיר, ה
ױ בעיר גם רופאים ידועים,  ג־1655 ושוקם מחדש. ה
ה י סמך בפאדובה (ב־1658), ה ס, שהו יטאלי ם ו ײ ח  ו

 רופאו של מלך פולין.
; ב י חשו ר ח ס ה לובלין מרכז מ ת ײ ה ה־19 ה א מ  ב
ם נרחבים ברוסיה, הרחיבו  משנפתחו לפניה שװקי

תחו מפעלי תעשיה. פי י ו נ טו ר הסי ח ס מ ת ה ם א י ד הו  הי
־החרושת הגדולים לסיגריות נדסד על־ ד מבתי ח  א
ה ת ײ  ידי יהרדי ב־1860; 95% מתעשײת העורות ה
גודים מקצועײם, נוצר ה״בונד״. ו אי מ  בידי יהודים. ק
ה ל־10,415 ל י ה ק ב ל־3,000 ב־1806 גדלה ה  מקרו
ר הרשמי על ישיבת סו  ב־1862, שנת ביטול האי

ה 586^23 נפש. ת נ ם בעיר. ב־1897 מ די הו  י
, לה ם חשוב בחײ הקהי ו ק ה מ ס פ ת ת ו ד י ס ח  ה
ה מלובלױ״, ז ו ח ה ם ר׳ יעקב יצחק, ״ קי  בזכות הצדי
ה ה־19. גם מת־ א מ  ושושלת הרבנים אײגר, מאמצע ה
ם ישבו על כס הרבנות בלובלין, דוגמת י ק ה ב ו  נגדים מ
 ר׳ עזריאל הורוביץ ור׳ יהושע העשל אשכנזי, שניהל
ת ביד רמה, בלי להתחשב ו ד י ס ח ק נגד ה ב א מ ת ה  א
ה ה־19 נתרופפה השפעתה א מ ם. ב  בדעת אנשי המקו
ת ת והשתלטו  של לובלין, עם ביטול ועדי הארצו
ײ ת ה נוסדו ב א מ ת השנײה של ה ת. במחצי דו  החסי
ת רפולנית כשפת־ סי ם עם רו די הו נים לי  הספר הראשו
 הוראה, וב־1897 נפתח בית־הספר העברי הראשון.
ת פעלו בלובלין כחי ו ה הנ א מ  עד לשנות העשרים של ה
 קרוב ל־400 שנה בתי־דפוס עברײם שהוציאו לאור

ד והזוהר. ו ם התלמ ה י ע  ספרי־קודש לרוב, ב
ם באוכ־ י ד הו ת ירד שיעור הי  בפולין העצמאי
ה ה־19), א מ ד (לעומת 510/0 בסדף ה ה ל־350/0 בעי סי  לו
תײם במיבנה הכלכלי  אך לא חלו שינרײם משמעו
ת ה פחו ת נ . בשנות השלושים מ לה  והחברתי של הקהי
 מ־40,000 נפש. רבים עבדו בעיבוד עדרות; ב־1939
די בית־החרושת הגדול בױתר בעיר  היוז שײד ליהו
ד ו ג ױ יהודים. האי ת הפועלים בר ה מחצי ה ו  בענף ז
ה יותר מ־500 חבר. כשאר נ י בענף מ ד הו עי הי  המקצו
ת האנ־ ו י נ י ן המד די לובלין מ הו די פולין, סבלו י הו  י
לס. בשנות השלושים ת בין שתי מלחמות־העו שמי  טי
טה ברסי י נ די האו ת מצד תלמי ו מ י ל ת א ו פ ק ת ו גם ה  הי
ן הפולני תו ר והעי ת בעיר, בהשפעת הרקטו י ל ו ת א ק  ה
הלו ת התנ א ״ בע<ר. עם ז י ״גלוס לובלסקי מ ו י  ה
־ דים המק ו ג ײ תרבות וחברה ערים. האי  בלובלין ח
נד״ ו״פועלי־צױן שמאל״, ו סביב ה״בו ד ק מ ת  צועײם ה
 ובמעמד הבינוני פעלו ״אגודת־ישראל״ ומפלגת
ת הציו־ ו הן אנטי־צױנױת. המפלג ם, שתי סטי לקי  הפו
ך הדתי ו נ ם החי ױת ניהלו פעולה מסועפונ. בתחו  נ
, ״ביתײעקב״ לבנות  פעלו — ה״חדר״ המסדרתי
ת״ יצאו הבוג־ ת־הספר ״תרבו  ובית־ספר ״יבנה״. מבי
ת כללה תי נים ב־1933 ; הפעולה התרבו  רים הראשו
ת וארגון ספורט. רו ת דראמטױת, ספריות, תזמו ו ק ה  ל
ת . א ן יומי, בשם ״לובלינער טאגבלאט״  הופיע עיתו
ר ם ר׳ מאי י ק ת ה מ ס ר ו פ מ י לובלין״ ה  ״ישיבת חכמ
י ם בשנים 1925—1933 ; אחר  שפירא, שכיהן במקו
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ו תפס מ ו ק את מ ה רב בלובלין ו  פטירתו לא נתמנ
 בית־דין של שלושה.

 ב־1939 ישבו בלובלין כ־38,000 יהודים. הגרמנים
ת העיר ב־18 בספטמבר 1939 ומיד החלו  כבשו א
ת ועבודות־הכפײה. ו פ  הפינויים מן הדירות, התקי
ז לובלין ו ת מח ־מה חשבו הגרמנים להפוך א  זמן
י ת ולרכז בתוכה מגורשים משטח די הו  לשמורה י
 הכיבוש בפולין ומן הרײך עצמו. בסוף 1939 הובאו
ם כ־5,000 פליטים ובפברואר 1940 נוספו ו ק מ  ל
ת לא א ן (קבוצה ז י ם משטט די הו  עליהם עוד 1,300 י
ית השמורה  נשארה בלובלין). באפריל 1940 נגנזה תכנ
ה ד מ ש ה י ה ד ממרכז ח מן א  ולובלין נעשתה כעבור ז
ת. זמך־מה פעל בעיר אוזײלו גלובוצ׳ניק, י נ  ההמו
י שניצח בשעתו על ד״ מ  מפקד המשטרה ופלוגות הס.
 ״מיבצע רײנהארדט״. ב־25 ביאנואר 1940 נתמנה
ה ל י ה ק מה לװעד ה ראט״ בן 24 חבר, בהרכב דו  ה״ױדנ
ס הנריק בקר. האיש הבולט ד נ ה מ  שפוזר ובראשות ה
, ק אלטן ר א ה סגן היושב־ראש מ י ודנראט״ ה  ב״י
ת בקר ב־31 במארס 1942, כאשר מספר  שהחליף א
ק פ ת ס  חבריו הועמד על 12. בראשית פעולתו לא ה
דות הגרמנים (למשל, בגיוס ראט״ בביצוע פקו  ה״ױדנ
ת המצב. ל ק ה א <זם פעולות ל ל  לעבודות־כפײה), א
י לענײם ולפליטים, הונהגו סדרי ו בתי־תמחו קמ  הו
ת ו ט י קמו בתי־חולים עם ױתר מ־500 מ הו  תברואה ו
ת. נוסדו מעונווג בשביל טו  ושטח־הסגר עם 300 מי
וך לא הצליח נ ת מערכת החי  ילדים עזובים, ורק א

דים התנהלו במוזתרת. מו ראט״ לשקם והלי  ה״ױדנ
 במארס 1941 גורשו כ־10,000 לכפרים ולעיירות
ר ה י טו ל־34,000 ה י בה ובסוף החודש נפתח הג  הסבי
ו בין ראשוני הקרבנות די לובלין הי  דים בעיו־; יהו
ל ב־16 במארס י  של מסע ההשמדה. הגירוש התח
ם נשלחו די הו  1942, בשיעור של 1,500 לױם ־, 30,000 י

י — ק ס ר א ט א  למװת בבלז׳ץ, 4,000 נלקחו במײדאן ט
ם. ב־2 ם שישבו חודשים מספר בתנאים אױמי ו ק  מ
 בספטמבר נרצחו 2,000, ובסוף אוקטובר עוד 1,800.
ם עדײן דאנק. בעלי־מקצוע מעטי  כ־200 נשלחו למאי
עסקו בלרבלין, אך במאי 1943 נסגרו בית־המלאכה  הו
קו במבצר חז ק. עוד 300 הו דאנ ם נשלחד למאי די הו הי  ו
ם, שנשארו ־המלאכה המעטי עסקו בבתי הו  (״זאמק״) ו
ם לפני י ד ח ם א מי מתו י ם הו  שם עד ױלי 1944 ; גם ה
ה לשבוײ־ נ ח ה גם מ י ך לעיר ה גה מלובלין. סמו  הנסי
דײם מן הצבא הפולני ברחוב ליפובה 7 הו ה י מ ח ל  מ
 (במגרש ספורט). הראשונים הגיעו בפברואר 1940.
 תושבי הגנראל־גוברנמאן שוחררו, ואילו כ־3,000
י או בײט י הכיבוש הסו ה משטח י  שבוײם שמוצאם ה
ם שסופחו לרײך, נשארו במעצר. ה״יודנ־ י ח ט ש  מן ה
ת לספק ו  ראט״ השתדל לסײע לשבוײם ונעשו גם נסױנ
ן ם לצאת מ ה ם מזוייפים, כדי לאפשר ל י כ מ ס י  להם מ
ת ו ו נסױנ ה. עם השלמת מסע ההשמדה, הי  המחנ
ן ױ מ  בריחה והגרמנים הגיבו בעונשים קיבוצײם. ה
ים והגיעו זאנ  השבויים, שהצליחו להצטרף לפארטי
־ לת נובמבר 1943 נשלחה למאי  לעמדדת פיקוד. בתחי

נה.  דאנק קבוצת השבוײם האחרו

ת לרבלין ב־24 בױלי ם שיחרר א ו  הצבא האד
ם נכנסו לעיר צבא פולני סדיר ױ  1944 ; למחרת ה
ת בפיקוד הסרן די הו דה י חי דות גרילה, וביניהן י יחי  ו
ית של מנ תה לבירה ז י י אל גרינשפאן. לובלין ה חי  י
 פולין, עד לשחרור וארשה ביאנואר 1945. בלובלין
ם ה י ע דײם לתרבות וסעד, ב הו ת י ו סד  פעלו אז מו
י ליהודי פולין. אלפי יהודים, רדבם  הװעד המרכז
ת  פליטים מרוסיה, התײשבו בלובלין, אך עזבו א
ת באוכ־ ו טישמי ת האנ מ ח  העיר בשנים 1946—1950, מ
ה הפולנית. ב־1968 יצאו אחררני היהרדים סי  לו

 מלובלין.

ה / א ו ש • ה ת ע ו י ח ך ל י  צפורה דסקל־ױיסלפיש א

ת עם השואה — מ ח  איך ל
ורחתו  והשמש ז

 איך לחױת עם השואה —
 ושמי תכלת מעלו
 כאן — ירוק העץ,

 ה3רח צחור,
 עולמם —

 חשך משחור:
 אימה סביב

 השמים שחורים,
 התפער פיה אדמה

ו ם ײ  ותבלעם ח
 לא פורענות הטבע
 לא פיצוץ אדירימ,

 רק רשע האדם

 באלה ממדים!
 מול אלה עומדים

 מורעבים, מעונימ —
 <צורי אנוש

 כל זפות נישולים.
 איך לחיות עם השואה

םו חקי  והחײכו דו
 מול יפי היקום

 ולהבות כיגשניםו

 הם עמי צועדים
 זעקתם — דממה,

 כאבן לוחצת
 מענה הנשמה.

 שס — האם והאב,
ת והאח ן מ ח  א

 שם — שודפים עם׳
 ועמו — הטף.
 היתפן׳ ימבןו

 אני שואלת ומקשה.
 וטופחת על פני
 האמת המרה.

 לחױת עם השואה׳
 ולזכרם הקדוש׳

 לבנות ארצנו,
 כנחמה יחידה.
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 ח. בוהק / שטוקהולם

 שיכוניה החדשים של העיר לובלין נושקים את גדרות־
 התיל של מחנה מאידאנק• אוטובוס עירוני רגיל מסיע את
 הנוםעים ממרבז העיר למחנה. שלא כמו אושװיץ, המרוחקת
 מקראקוב, מאידאנק היתה גם בשנים 1940—1944 מחנה המצױ
 לצדה של עיר גדולה, ואפילו עשו הנאצים נסױנות להסװת
ח שרי־ י  את זעעשה במחגה, הרי קשה היה להעלים את ר

 פת הגופות.
 ביקור במחנה השמור היטב מאז שוחרר על־ידי הצבא
 הסובײטי ב־22 בױלי 1944, הוא בגדר חװייה מזעזעת גם
 לאחר ביקוד באושװיץ־בירקנאו. בניגוד לארבע ״מקלחות״
 הגאזים והמשרפות הגדולות של מחנה גידקנאד (אושוױץ לא
 היה אלא מחנה ריכוז, מחנה המװת הוא המחנה המצוי בביר־
 קנאו) שגהרםו כליל ונותרו כױם רק כ״בורות״ בתוכם מוט־
 לים, מכוםי אפר ועשבי בר, חורבות המבנה ההולד ומתפורר —
 הרי במאידאנק, מחנה ההשמדה השני בגודלו בפולין, מוצג
 לפגי המבקר במלוא המוחשות תהליך ההשמדה, ואף התפת־

 חות הרעױן של בנײת מיתקן להשמדה.
 מיד בכניסה הראשית מצוי צריף עץ שאינו מותיר לכאו־
 רה כל תשם, אך כהתאם לשיטת ההםװאה הגרמנית כוסה
 מבנה הבטון לוחזת עץ. עדײן שמוד השלט הגרמני משנות

 ה־40: ״בית דחיצה וחיטוי״.
 הקורבגות הוכנסו לאולם הראשון שבו נגזז השיער, משם
 הועברו למקלחת של ממש שבה נשטפו במיפ לאחר גזיזת
 השיער״ ורק לאחר שהױ משוכנעים כי הם בחדר רחצה וחיטוי
 הוכנסו לחדר המװת — ד»ןא חדר הגזים. בראשית שנות הפעלת
 המחנה (1941) עדײן לא נוסה גז הציקלון וההשמדה בוצעה
 על־ידי הזרמת גז דו־תחמוצת הפחמן מתוך בלון גדול. איש
 הם״ם עמד בחדר צדדי ופוזח את ברזי הגז. ב־0ד איש יכלו
 להידחס לחדר אטום זד״ הסגור בדלת ברזל. מבעד אשנב יכול

 היה לראות במשד 40 דקות את יסורי הגסיסה.

 חמשה תנורים

 זה היה השלב הראשון« בקצהו האחר של המחנה מצוי
 הקומפלקס המושלם, פדי הנםױן שנרכש, ובו חמישה תנורים
 לשדיפת הגופות. באחד החדרים הצדדײם — קיטון ובו אמב־

 טיה לשימושו של ראש צװת שורפי הגופות.
 שלטונות פולין לא טישטשז את זהותם היהודית של קור־
 בנות המחנה. מאות מסמכים בשפה הגרמנית מצײנימ את
 הזהות היהודית. מיסמך מאביב 1942 מדװח בלשון יבשה, כי
 ״מטען״ בן 1001 יהודים המלורה ג־20 אנשי ס״ס הגיע לתחנת
 הרכבת בשעה 6.52 ועזב את התחנה ב־8.00. סדר צריך להױת!
 אחד המוצגים ד״מזעזעיפ במחנה הוא אוםף של 800,000
 זוגות נעליימ. נעלי ילדים, נשים, גברים, נעלײם בלוױת ש־
 באספו וטרם שוגרו לעיבוד לגרמניה. עדות אילמת לגורלפ של
 ילדים הן נעליים קטנות, אשר מספרן מתחת ל־30, ערימות

 ערימות...

ידאנק • דעף ״טױטן-באדאק״ אין מײדאנעק ומ כמי  צריף המו

 לשמוע את חױתה דביר במאידנלו

 שלא כמו אושוױץ, המצױ אי־שמ בשדות במקום
 ללא שם — ״פלאנטה אחרמ״ — מחנה מאידאנק
 נבנה סמוך־סמוך אל תחומה של העיר לובלין• לא

 היה אפילו נסיון להסתירו מעיני תושבי העיו.
 ױם קיץ חם. משום־מה החלטתי שלא להעדיף את הדבבת
 המהירה העוזבת את וארשה בשעה 6.18 בבוקר ללובלין, אלא
 בחרתי ברכבת הױצאת בשעה מאוחרת ױתר, דכבת מאסף
 העוצרת בכל תחנה נידחת. הדרד מװארשה ללובלין ארכה
 ױתד משש שעות. לעתים עצר הקטר, איש לא ידע מדוע,
 הרכבת סטתה למסילה צדדית והמתינד,. רפבת אדוכה, מעל
 ל ־30 קרונות. הדוחק בקרונות ללא גשוא. האנשימ עומדים
 במעברים הצרים ואני נדחק אל החלון כדי לספוג את משב
 הדוח כאשר הרכבת נוסעת. אך בזזנילה — החום מלהיט את
 הקרון כתנור. באחת השהױת, שאיש אינו ױדע מה םיבתן, אני
 רואה, מ«ש מול חלמי, מסילה צדדית, שחדלה זה שנים
 לשמש למעבר רכבות. עשבים צמחו מעל הפסים. במסילה זו
 חונים קדונות־משא נושנים, קרונות־עץ, החלונות בהם נופצו,
 הדלתות הוסרו והקורות עצמפ מתפוררים. אני מנםה להבחין
^ על שנת הײצור ואני ױדע מה אני מחפש: ע י  בסימנים ש
 םימן או עדות כי קרונות אלו הױ יבשימוש בימי המלחמה.
 כאן, על מסילה זו המוליכה ללובלין, עברו הרכבות שהסיעו
 את ה״משלוחים״ למאידאנק. ממול — על המסילה ניצבימ
 הקרונות הנושנים דוממים. האם אלו הקדונות שבהם הובלו

 יהודים מװארשה למאידאנק ?
 לובלין. אני זוכר ידיעה בעתון ״דבד״ משנת 1941, כי
 בלובלין ױקם אזור יהודי־אוטונומי. לובלין היתת אז משהו
 ערטילאי, שם מן הספרות. כאן, בױם קיץ זד>, היתה לובלין
 לגיבי, לראשונה, למשהו שחדל להױת ערטילאי, והפך לממשי.
 שודת הצריפים של מחנה מאידאגק• משום־מה נדאה לי
 הכל בתחילה כאילו היתה ז< תפאורה שהקימה חברת סרטים
 הוליבודית. גדרות התיל, צריף המשמר, ה״בלוקים״ — הבל
 נראה לי כאילו היתה זו תפאורה של בימאי שטרח להכין רקע
 לסרט על ימי השואה. הדי לא יתכן כי צריף עלוב־מראה זה

 המצוי לימינו של מגדל־השמירד״ היה חדר ההשמדה!
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 בחוץ עדײן שמור השלט המקורי משנת 1941, בכתג
 גוטי: ״בית מרחץ וחיטוי״. עתה פתוח המקום למבקרים, שוב
 אין מחקים בך למהר — למהר. חדר ראשון — בו גזזו את
 השיער, לאחרױ — זזמקלחת. מל,לחת של מטש. עשרות מזלפים
 בתקדה, ואיזו דאגה למתקלחים: על הרצפה מסלול עשוי
 לוחות עץ, לבל ירטי׳בו המתקלחים את רגליהם 1 מסלול העץ
 גבוה כ־10 ס״מ מעל לרצפת הביטון. המםלול הוליך מן המקל־
 חת אל חדר ה״חיטוי׳/ עד לרגע האחרון הוגו את הקורבנות!

 וכאן היה ס<ף הדרך. מחדר החיטוי הוצאו הגופות לשריפה.

 מחנה מאידאנק מחולק לאיזור השרותים, אשר הפך כױם
 למוזיאון, ולאיזור ה״בלזקים״. שורה ארוכה של צריפים ובהם
 עדוױת אילמות, תעודות ומסמכים מצולמים. דײקנות בדיװח.
 עוד נמסר, כי 20 אנשי ם״ס הו־פקדו על שמירת ה״טראנס־
 פורט״. חישוב מהיר: 1 לכל 50. האם יכלו להתקומם ? האם

 ידעו להיכן הם מובלים? האם ד«ױ אלו נשים וילדים ך

* 

 אני ממהר לצאת מחוך הצריף. מתוך תרמיל־צד אני שולף
 את מכשיר הרדױ שאיני נפרד ממנו ומחפש לשמוע את קולה
 של ישראל. קישה לקלוט את השידוד. במרבית הגלימ שולט
 שלטון גמור קולו של רדױ מוסקבה. אפילר את תחנות הרדױ
 של מערב־גרמניה או ה־בי.בי.סי. קשה לאתר. והנה לבסוף
 צליל הקול המוכר. אני מזהה מיד את קולד, של חױתה דביר.
 כל קרײן וקולו. קולו של משה חובב, השין השורקת של ענת
 שרן, קולה של מרים אלון. אני מאזין לקול מירושלים. מסופ־
 קני אם חױתה דביר הקוראת את החדשות מעלה על דעתה כי
 ברגע זד» נשמע קולה ליד גדרות־התיל של מחנה מאידאנק.
 ױלי 1981. חלפו 40 שנים מאז עלתה כאן בין הגדרות זעקת

 יהודימ גקריאת ״שמע״ אחרונה.

 ואס להמחיש את אשר קרה תוך 40 שנים מאז 1941, הרי
 זה המרחק גין קריאת ״שמע ישראל״ אז לבין קולה של חיזתה

 דביר בירושלים, בירת ישראל, בױלי 1981. זהו ההבדל כולו.

 קדן להנצת זכדה של
 בלה דדבז׳ינסקי ז״ל

 ועדה מױחדת (ד״ר נתז בן־טובים, ד״ר אלחנן הורביץ,
 גב׳ צשה פישר־טרכטנברג, דוד רובינשטײן, ױסף רחמן
 ודוד שטוקפיש) מטפלת כעת בכמה הצעות ותוכנױת
 להנצחת שמה של בלה דובז׳ינסקה. עם סיכום הבירו־
 רים והדױנים, נודיע בקרוב לבני־עירנו על ההחלטות

 הסופיות.

 פאנד צו פארײביהד דעם אנדענק
 פוך בעלא דאבזשינסקי ז״ל

 א ספעציעלע קאמיסיע (ד״ר נתן בן־טובים [דאב־
 זשינסקי], ד״ר אלחנן הארװיץ, צעשע פישער־טראכ־
 טענבערג, דוד רובינשטײן, ױסף ראכמאן און דוד
 שטאקפיש) באשעפטיקט זיך איצט מיט אײניקע
 פראיעקטן צו פארײביקן דעם נאמען פון בעלא דאב־
 זשינסקא און נאכן פארענדיקן די ענײנים, װעלן מיר

 װעגן דעם מיטטיילן אוגדזערע לאנדסלײט.

ר ק ח ס 1 ל ד  מ

ת ו ד ל ו  ת

ן י ל ו ת פ ו ד ה  י

 מרכז לוזקר תולדות יהדות פולין ומורשתה ע״ש יצחק גרינבױם
 ז״ל הוקם לאחרונה באוניברסיטת תל אביב ליד המבון לחקר התפו־
 צות ובשתוף עם הפדרציה העולמית של יהודי פולין. מר שמוזה
 ארליד, סגן ראש הממשלה, נאות לשמש כױ״ר הועד המנהל של

 המרבז.
 מטדת המרכז לחקר תולדות יהדות פוליז, היא לעודד, לפתח
 ולהו־רות את תולדות יהודי פולין מהבטים פוליטײם, חברתײס,
 תרבותײם ודתײם, ליזום מחקריפ הנוגעימ ליהודי פולין, לרכז
 ספריה היסטורית, מסמכים, עיתונים וחומר ארכױני אחר, להעניק
 מילגות לסטודנטים וחוקרים העוסקים ביהודי פולין ולעודד קשרים

 עם מוסדות אקדמאײם לקידום המטרה.
 יצחק גרינבים שעל שמו נקרא המרכז, והשנה מלאר 100 שנה
 להולדתו, היה שר הפכים הראשון של מדינת ישראל ומראשי יהדות
 פולין. הוא שימש כחבר בסײם הפולגי ונאבק לזכוױתיהם האזרחױת

 והלאומױת של יהודי פולין בין שתי מלחמות עולמ.
 בישיבת הועד המנהל הראשונה של המרכז, הציע מר שמחה
 ארליך להקים שתי ועדות לטפוח תכנית לקידומו האקדמי ולטפול
 בבסוסו החרמרי. הוא צײן את חשיבותו של המרכז ואמר כי זוהי

 הזדמנות נאותה להציב T ושם לידיות גדולה וחשובה זו.
 פרופ׳ שלמה םימונסון, פרורקטור רראש המכון לוזקר התפוצות,
 צײן את סיפרקו מהקמת המרכז והודיע כי תולדות יהדות פולין
 ישמשו נושא להוראה ולמחקר במםגרת החוג לתולדות עפ ישראל.
 הוא צײן כי לפני השואה הױ בפולין שלושה וזזצי מילױן יהודים
 ועוד שני מילױני יהודים יוצאי פולין בתפוצות. פרופ׳ סימונסון
 שבח את פעילותם הפורה של אנשל רײס, סטפן גרייק, עו״ד קלי־

 מנטיגובסקי ו־י. אברך שהטו שכם להקמת המרמ.
 בראש המרכז עומד ועד מנהל המרנה 24 חברים וביניהם שמחה
 ארליך, עױ׳ד חײם צדוק (לשעבר שר המשפטים), מר יחיאל בן
 צבי (סגן נשיא אוניברסיטת תל־אביב לקשרי חוץ), פרופ׳ שלמה
 םימונםון (פרו־רקטור וראש המכון לחקר התפוצות), מר אנשל
 רײס וסטפן גרײק (מראשי הפדרציה העולמית של יהודי פולין),
 פרופ׳ דב סדן (מהאוניברסיטה העברית בירושליפ), פרופ׳ משה
 מישקינסקי, פרופ׳ מתתיהו מינץ, ד״ר שלמה נצר (מאוגיברסיטת
 תל־אביב), עו״ד י. רוטנשטרײך (נשיא מועצת העיתוגות)׳ מר י.
 אברך (מהמחלקה להשכלה גבוהה יבועד הפועל של ההסתדרות)
 ועו״ד קלימנטינובסקי. תקציב ראשוני של המרכז מתבסס על כספי
 תדומות ומענקים של ממשלת ישראל, הםוכנות היהודית ותרומות

 אישים שונים.
 די׳ר שלמה נצר, חבר הועד המנהל של המרכז וחוקר במכון
 לזזקר התפוצות, הוציא לאחרונה ספר: ״מאבק יהרדי פולין על
 זכוױתיהפ האזרחױת והלאומױת (1918—1922)״ העוםק במבלול
 הבעױת שעמדו בפגי יהודי פולין בתקופה זו, כפי שהן קיבלו ביטוי

 במאבקם הפוליטי בםײם הפולגי ומחוצה לו.
 פרסום הםפר נעשה בסױע מענקים של הקתדרה לתולדות
 יהדות אירופה ע״ש קרן משפחת אברהם ואדיטה שפיגל, קרן
 הזיכרון למען תרבות יהודית, המחלקה להשכלה גבוהה והוועד

 הפועל של ההםתדרות הכללית.

/ שנתון ארגון ױצאי לובלין בישראל, ׳ ן י ל ב ו ל ל ו ק  ״
 תל־אביב, דיזנגוף 158.

 המערכת — רעדאקציע: א. אײנשטײן, צ. דסקל־וײםלפיש,
 ד״ר א. הורװיץ, מ. הורן, ע. פלד, ש. שטוקפיש, מ. שילד־

 קרויט. העורך: דוד שטוקפיש.
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 ישראל עמיאט יעקב גלאטשטײן *

. ץ ל ב ו  ל
 מ״ן ה״ליקע שטאט
 לובלין, מײן הײליקע ײדישע שטאט, שטאט פון גרריסן
 ײדישן דלות און פרײלעכע ײדישע ױם־טובים. דײן ײדן־גאס
 האט געשמעקט מיט פדישע, ראזעװע און געבײטלטע ברויט,
 געזײערטע אוגעדקעם, בשמים, הערינג און ײדישן בטחין. דעם
 רבינם בית־המדרש, די מהר״ם־שיל און די מהרש״ל־שיל, די
 באלמעלאכישע שילעכלעך, האבן געשאנקען דעמ קודש צום
 חול פון דעם װאכיקן גרויםהאנדל, מ׳שטײנסגעזאגט. די פאר־
 מעליקטע טרעגערס, װאם זענען געשטאנען און געװארט אױף
 א צוױיער, האבן זיך בינו לבינו ארײנגעכאפט אין דבינס בית־
 המדרש און הנאה געהאט פון קול יעקב, פון די בחורים מיט

 די אטלאסענע און סאמעטענע קולעכלעך.
 לובלין, מײן הײליקע שטאט. שטאט פון אױפגעװאכטן
 קלאסן־קאמף. דײנע שבײדער־ױנגען, שוםטער־ױנגען, דײנע
 געזעלן און משדתים, זענען אויפגעשטאנען אײנצופירן ױשר,
 גלײכהײט, ברדדערלעכקײט פאר אלע ״חברים און בירגער״.
 א הייליקער פלאם האט זײ געלײטערט די אױגן, װען זײ זענען
 מיט שמחה געגאנגען אין תפיסה און אויפן װעג געזונגען רע־

 װאלוציאנערע לידער.
 לובלין, מײן הײליקע שטאט פון בילדונג־דארשטיקע ױנ־
 געלײט און ױנגע מײדלעה פון דעם ערשטן בעז־אראמאט פון
 ױנג־העברעיש און פון דער באטעמטקײט פון שטאלצן יידיש,
 פון חדר מתוקן, הזמיד, פראפעסיאנעלע פאריינען, פון אונדזער
 געקײטלטער בענקשאפט קײן אדעס און קײן װארשע, וװ
 מיר האבן געציטערט איבער ביאליק, פרישמאן, מענדעלי,
 פרץ, שלום עליכם, דײזן. מײן שטאט פון פארחלומטע מאלערם,

 פאעטן אדן פידל־שפילעדס.
 לובליז, מײז הײליקע שטאט מיט דעם אלט־אלטן און נײ־
 אלטן בית־עולם, מיט די אהל׳ס פון גוטע יידן, קברים, װאס
 צו זײ טאר מען נאענט נישט צוטרעטן, סײדן אין 8 גרויסער

 צרה, װייל די ערד ברענט ממש מיט הײליקײט.
 הײליקע שטאט מײגע, דאם האסטו אויסגעבעטן די זכיה
 פאר זיך, אז ווען מען װעט ברענען און בראטן אנדערהאלבן
 מיליאן ײדן, זאל מען עס טאן אין שאטן פון דײנע קנאפע
 טױזנט יאר יידישקײט. דעם־א הײליקן בית־עולם האסטד גע־
 װאלט פאר זיה כדי פון אלע דײנע הײליקע גוטע ערטער,
 זאל װערן אײן הײליק גוט־אדט פאר אײן גדויסן צדיק —
 דאס יידישע פאלק. ב׳צי ארונטער די שיך פון מײנע פים, װען
 כ׳קום צו צום מײדאנעק־װעלדל. די ערד איז קודש קדשים,
 װייל ס׳יידישע פאלק רוט דארט אין שאטן פון הונדערטעד

 פדומע דורות.
 װער װעט דיך צוריקבױען, מײן הײליקע שטאט, אז פאד־
 װיסט ביסטו געװארן ביז דײבע פונדאמענטן און ביסט אײן

 מוראדיקע מצבה.
 מען שלאגט שינדלען, מען לײגט דעכער, מען פארריכט
 און מען פאדניצעװעט אן אלטע, פאםקודנע װעלט. אבער מײן
 הײליקע שטאט, די שטאט פון מײן װעלט, דועט קײנמאל בישט

 צודיק געבויט ווערן...

 * צו דער צענטער יארצײט נאך זײן טויט. ?? גרעסערע א9״
 האנדלונג פון ישעיהו שפיגל וועגן יעקב גלאטשטײן— זע אויף ז׳ 18.

בל<ן ו ל  אלט־
 ליבלין, 4937

1 

ן ק י ל ן ב ײ דט צו זיך מ ס ט׳שמי א יגט מ ו ט אז ר א ס פ ז ע ס אי א  װ
ן צעגראכענער שטײן. ן גראטעס או ט או י ו ן ק ט או י ו ױ ק  א

ל געײיין, ז פו ס אי א ק — דיין עבר װ ל א ם פ ע ו  מיין א
ז דערשטיקט. י פון א האלד ס מ י ו ר  פלאצט פון יעדן שטײן א

ט — גענוג, י י ק י פ ע ל ן ק  געסלעך שמוץ, געשטאנק או
ל ך װי  געמג געזען דעם פיין. אי

~ נאר שטיל ס. י  דא פון די געסלעך ארו
! ם: צ ו ר י ק בן־שטי י ל וױ א טו ו ט א ק פ ו  ו

ך נאך ט מי ס ג א ו דו י ו י ך דען פון ד ף אי ױ ל ט נ ! א ן י בל ו ל  א, אלט־
ך נאך ךיין בראך, ו אי ע ן צימער ה ״ ן מ ן אי  או

ק, שאנד אוך פייו• יטי רות ײי  דו

ט ו ל ן מײן ג ז אי ן J א ך דען אנטלױפ  צי קען אי
י י ס ל א  ברומט דער ניגון דער זעלביקער, ד

ן געײיין! ק י ט כ ר א א פ ז ט א י ן מ לט דיינע געסלעך א ס פו א  װ
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, ד נ א ו ן ג ק שױן אי י פ א געקערט אמגעײייד, ר עו ג  ווי אן אי
גסטו געטא יידישער, צופיטגט פין לובלין. י  ל

ט דיר צו טון, י ס מ א יט נישט װ י ו ״ ו ר ע װ ע ק א ר ט ק א ט ש ר א פ  ״
ז ד נ א ן גאנצן ל ט נאך דא אי ײ ק מ ע ר ױ פיל א ז אז  אי

ע פ1ן דער שאנד. ט א ל — א ר ע ר י ף פלײצע א ױ גענ״ט א נ י ו אי ט ס י  ג
, ן י גאגי ע ף ד י א או ך ד י ם גייט או ו ט ע מ ו  װונדעילעך, וױ א

ק א שײארצן בר־טינן. י ב ײ ס א נ ק ל א ר פירן װ גער מי אר אי  נ

, ר ע ײ ט ר י ט דעם ברײטן ײ נ י ן הי י י ט שוין דװפג ס ג ע  מ
, יעו ר פארשפארטער טרו ע אך אלץ י ב נ ז לי ר אי י אר י  נ

ג פארן פיינט. נ ק, א פאראכטו יבי ט ער אי ב ײ ל  א דערמאנונג ב

i נעילה, s ק ווי בי י ז אי ט אי א ף יאטעטשנע ג ױ  א
לה ײ א תפי י אויגן ב ע פענצטעי מ מ י ל לט ק  דער מהרש״לישו

ט. בן בעטנדיק פארװײנ י ל אמפגעהו מ י ט ה  צו
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ידףגאט, פון לעגדער פיר געקומען, ן דער י אך גײדן אי  טע פירן אלץ נ
י טרויעריקלעך עמפאנגען, ו ם אז י ס נ ר ך פ ן מי ג א  אויף די גאסן ה

ט יידן א וףשבוײס, מען ח ט דער שמועס וזעגן פדי ״ ע ג ן ס  או
 וײ געפאגגען
ן קומעו• ן או ו ע ױ ס ל א ו ות ו ו י ז גער ג  און סע גייט דעי שמועט אי

ל צער ערשט דא י ב אזױפ א ה ׳ ין קאפ• כ ק מי נ א ר ז אזש ק אי  ט׳
 פ^דגומעז,

ן דער נאענט געגאנגען, ז עמעץ גאך א באלבירער אי  אי
ו דעילאנגעו, י ה מ א ו פ ו װעט א ו מ ל א ט נ ו ה מ ש  מ
י ממען• ע י י י ט מ נ ק י י ט ו א ק פ י ט י ױ ז פון ו אי  ט׳

י ציעו דיינע ו אך יארן אז ! — ט׳װעלן זיך נ ן י ל ב י ט ל ל ׳ א  א
 געשפענטטער,

א פון 8 פענצטער ט א ראדי ױ י ש עיגעץ זינגט שיױ דא א ט א  און כ
ען — ך עואפלאנ ױ ו א י ן זשומען איבער ך  א פלאכן טאגגא או
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י ע ױ ק אין דער שקיעה פאר געניטן א י ג י  11עט אי
ו ע י ו ו ט ס׳געװײן פון ד1ר1» ט ט א ל ױ ר א ו י ע ט נ ו  זיך טראגן פ1ן א

ן יענע טונקעלע שרעק נישט פיו יאנעו•  או

4 

. ה מלוגליףי ז  א פרימארגן אין בית־מדרשל פון ״חו
 א בעקער שטײט ביימ עמוד און יאגט שנעל־שנעל 1st מנין.
ס יאגן זיך צו א קנין... א  בעלי־מלאכות און סוחרימלעך, ײ

ן ן י ת ו , פ1ן דאנעו — ײ ס ע י , הארץ מ  111 לױפסטו

ר ליבער דעל ריאין. י ז י אי ן ס׳ ירקלעכקײט, או ו  דיך יאגט ךי ו
יליקע געשטאלטן, ט ז־י הי ת זעסטו א  פון אונטער חורבו

, ן ט ל א ה א ן דא אין איטלעכן זענען זיי ג ע ל ק מ ן די װ  או
ק דין. י ד מ א ט — 11* א ט1יג אזוי נ ר ע ״ ס ברומען ז א ן ד  או

. זיי ?ענען שוין ט געזינדל קרעמערס א ט אפגעדאװנט ד א ה ׳  ס
 פארשוהנדן

ט פלוצים העל זיך אנגעצונדן, א ם אזא ה א ל ן א פ  או
א איבערמענטשלעכע פרײד דא> — ז א פארכטיקע, א ז  א

, א י ו ג קע ח ן די הײלי ו וזוזזז מלובלין או  דע
מ די געטוייע, די ם «װ די תלמי א ל ן שע גליט דער פ  או

. סו ז״דן י ו י / דיין ג ׳ ט ו י ק ד ה ״ ט ק1ל פיו » א ט באלד הערטטו ד  א

s 

, איז עוגעץ דא א שטראל ז די «1ן פאראן  111 אי
ן בן ס זענען דא פארבלי א  פאר אלע קעלערן פייכטע, ײ

ט פ1ן ״אינטערנאציאנאל״. ױ ר ינט א  נאר דעי ״כל נדרי״ װי

י מהרש״ל, ע ם געבויגן ד ו ר ן טע גייט נאך אלץ א  או
, בן י ט גאר 11אט דעם עולם פון די געסעלעך פארטו א  ער ה

ו די שטיבן• י ק א ל א : ״גײ מײן פ ט ג א ק ז ו ט  זױ דער פ
. ינדט אנפאל״ ט דעם פי ד ״ ן מ ז דער צאו י ט ג ר א  װ

ט. י ס דעם זעלביקן באטי י ו ן אלע גלאקן קלינגען א  אי
ט — ײ ק פרומע ל י ט ג ר א  פון אלע עקן שטראמען פ

ן די פלאמען• ף זיך קארטשען אי ס מ ד  באלד 11עט א ״

: ף ױ ן נאענטן ה  הער, הער, דער 11מט אי
לה, אדער א ״שילער־געלייף״,  אן עלית־דם חלי

 אדער גאר «יי בײדע צוזאמען...
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ן טדויעריקע פון אלט־ײדישע כלײזמרים, נ א ל א  װ
ו ניגון: ע ק י ו ע ױ ר ז געוויין דער ט י ן חארץ ג  נאך נאגט אי

ך נאך נישט אנטשוױגן — א ן ד  הוגדערש יארן שוין אנטשױיגן או
ר אים• א ל ן איצטער ק ט צו העו נ א  פון יעדן שפאלט, פון יעדער װ

« דיין ארעם ם 3 ו ״ א ! איך ג ט ״  פאעט פון יענער צ
קן גאזיגן,  פזן פארלאגגען ײילד גענאגט, פון וױיטי
ן אונדז די שטיגן ו ן ד« געסלעך — דא פי ו אר פ  נ

ן טורעם• ט נ א ק א ב מ ו  צום װייטן, א
J טן , די ליבשאפט צו פארהי ען  א, מעמען דען דעם צער פארטװי

ם י ט ױ ק ד««נע שטילענקע פ י ט ע מ ו ױ א  ט׳זענען אז
ן די שטערן. ן זיי דעי דעמעו אז ן טיאיז פול אי  או

מ, י ו דו  א וזארץ פארליגט־אנטױשט, אין גלעטער פון טי
ם רי טו ות, א י נ ות־קי נ ף מחי ױ  פארטוישט א

ט תפילהזײקע טוערן — — י ט מ כ ״ פ א  דיכטערישע, ב
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 מהרש׳׳ל־שול

ט פאראן פארכטיק־פרומ בצניעות ס ײ ם זייו ג  עס איז אומעטו
. ה ר י ק א פאר לערנען גאר ח ״ מ ד ז״גע צום י ײ ו פ א ו ט  און די ש

״ — ה א ר י ז שוין גלי<כעו דאך מ ה אי ג ה א א ז  ״א״דער א
 די זון־ליכט זײט זיך דא אדורך וױ ד1רך צוגעלענטע ײיעס.

אר א גערויש 11* א ײיקלען פון רציעות. ך בין אלײן אצינד, נ  אי
ט ל ״ װ ע ג ס י ו ט דעו װעלט, ז<ך א י ט געשײדט זיך מ א ה ה מ כ  די ש
. ה ױ ד ד י  א

ך די מײשע פליגלען אירע » ו דעו ה ס שארכן עש אי א  י
ד חױת• לקײט טיף אי ן זויגט דא פון דעו שטי  או

ט ה1נדערט יאר י ט שװערן: כ׳בין געמען שוין ו1ען מ ל א  איך ײ
 ציײק׳

ט מיר אלץ דעו 1ױיטיקלעפעו גליק, נ א ק א  וױיל ש׳איז אזוי ג
ן אן אונטערעודישן קעלטער• ו אי ״ י ײ ע ט ל ט רױשט י1י א א  װ

ט זעגען שוין פארגאנגען, א ט אלע דורות דא געלעגט, װ י ג מ א ה ׳  כ
נדעוטער שױן גארכישט צום דערמאנען, ט יאדתו ל  ט׳איז אלץ דא א

ז עלטער, עלטער, עלטער — —  נאר מיין זעל אי
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ו ן י » 3&טקעלע 11* קלי , ש מ ש ־ ת ו ו ג ק » ה י ו ג ע ט ד נ ױ ן דארט מ ט מ  א
ת־מאן רו ר א פעועגע ציך דער קג ע ט מ  א1ן אינעוױיניק ליגט א
. ק נ א י  ק
עו ק«ין מ1ג גישט אנגעק1ץט שי*ו לאגג י ט דער בית־הקברות־טו א ה ׳  ט

ט שוין לאנגע טעג נישט אנגעזען, ט א ן א פרוטה פון א ג  או
ט א ״מעבר *גק״ א*ן ספרים־שעגקל א ט ער. ער ה ט ו  ליגט ער, ה
 שטיין.

ן געשאנק, ״ ל ר א ק א ם 11ײזן פ י ר ב ט די ק ל א  ער ױ
׳ ק נ א ר ט שױן בלא געשװאלן ק י  גאר מאך, אז ס׳זענען זיינע פ

ן בארג צו גיין. ט א נש אױפ י  און באװײז כאטש מ

: ט ל , א ײנגעלע דוײצן יאר »1ין 8 קל י ט זיין אײנ י קט ער מ  שי
׳ ש3גא א1ן מהרש״ל , ו מ ״ ו ה  ער 11ייט פון מ

S ר אין דער גויט ע ױ ם — א פ י ו ג ק י ם י ש ו ד  א1ן אלע ק

ק צ1 יױיזן מ ל ן פ ר או א ל נטים־שודה״ ק ו 11ייס א1יך די ״פו  ע
ס ?יידגט אלע דאטע־גרײזן — ע  א1ן געדענקט ד

ט !״ ױ ו קל ב ׳ ייד, גיש אויף א שטי י  ״
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 אלטער בית־החײם
 א, ד1ו1ת פיין א<ן בארג פארקװעטשט — א שפיציקעי גע»1ױר׳

ן ל1גלין! ן אי ט גית־עלמי ל ו וזארט, א ע ט י י ט א1ו א  פ1ן בלו
ן ,1 י ו ילינג פלאטטערלעך, גרעזעלעך פ1ן ג  ט׳לײגט דער פו

י »1ין ט זיצט ע ר נאך — א ע ט ו א ער געש1ױר 11ערט ה  נאר י
י מיר• י  ג

ך צ1 א טיר, לד פ1ן 1ױי, פארבלאנדזשע אי ך מי  בין אי
ן 11ײטן אנגעטאן, ן אי י ו ע ק ײ ט פ . די א ק י  אפטי
ט פון ײױ• ל א ט א מ מ ת קט די ליפן א1ן ג נ  שמי

י איר1 ן״ — א ראנדעװו גי ן י י  ״ט׳װעט פאגאדע ז

ט געזעןו א ך װ ב אי א ט א ט1ויטט• ה ט א י ג א ד װ  — א
ט 11ען״ ײ ט ששייט ש1יו דא ז א ל מ א ט ה1יז פ1ן מינצענטי פ א  ד

 דעם ״טױער קראקעװער״ פון גאר א 11ײטן ד1רז

ו ליבלין. י ג א מ ל י ו ז פ ו ט׳אי א ! נ ט א ט  פ1ן יארהונדערטער א ש
ט א װאלץ פ1ן 11*1 מ ו ר ן ב  די אפטייקערי

י — — א ו שפיגעלע «יך די בלאנדע ה  א1ן גלײכט אי

8 



 דער העלד פון מיידאנעק
T גדליהד גלאזשנײדער  גבית־עדות פון מארקושאװער י
ט פון דכקה נחשון  — אויפגענומען און פארצײכנ

 (קאפ9).

 װי א געבוירענער און דערצויגענער אין מארקושאװ, פיל
 איך פאר מײן הייליקן חוב איבערגעבן װעגן אן אמתער פא־

 סירונג אינעם לובלינער טױטן־לאגער מיידאנעק:
 הארט פאר דער באפרײאונג, האט א ײדישעד ױנגערמאן,
 מײגער א פאך־קאלעגע און פערזענלעכער חבר, 1צדוק גאר־
 פינקעל, ארויםגעװיזן העלדישקײט, נישט געלאזט זיד פירן
 צום אומקום װי א שעפס צו דער שחיטה. די דאזיקע געשיכטע
 האב איד געהערט פון עטלעכע געראטעװעטע ײדן פון מײ־
 דאנעק, װעמען איך האב באגעגנט אין באפרײטן לובלין,
 בעת מײן ארײנקום אין דער דאזיקער שטאט אלס זעלנער

 פון דער סאװיעטישער ארמײ.
 אין מײנע ױגנט־יארן בין איד געווען א קאמאשן־
 שטעפער. מיר איז שװער געװען צו באקומען סטאבילע אר־
 בעט אין שטעטל, האב איך זיך אײנגעאדדנט אין לובלין און
 דארט פאדבליבן ביזן אויסברוך פון דער צװײטער װעלט־
 מלחמה. װען די נאציס האבן אין דער העלפט סעפטעמבער
 1939 אקופירט לובלין, בין איך אנטלאפן קײן רוסלאנד. די
 איצטיקע נאכט אװ נאד עטלעכע טעג, װאלטן נישט גענוג
 געװען צו דערצײלן די איבערלעבונגען, װעלכע איך האב
 דורכגעמאכט אין די מלחמה־יארן. גלײד װי ס׳איז אויס־
 געבראכן די דײטש־סאוױעטישע קריג, בין איך פרײװיליק
 אװעק אין דער רויטער ארמײ און אויף פארשידענע פראנטן
 זיך באטײליקט אין פארביסענע שלאכטן. בײ סמאלענסק
 בין איך שװער פארוװנדעט געװארן אין האנט און לאנגע
 חדשים געלעגן אין שפיטאל. װען איך בין געקומען צו די
 כוחות און זיד אױסגעהײלט נאך דער שװערער איבערלעבונג,
 האב איך געלײענט אין דער פרעסע, אז די רױטע ארמײ
 שלאגט שוין די נאציס אויף דער פוילישער טעריטאריע. איך
 האב זיד װידער געמאלדן אין דער ארמײ און מיר איז געלונ־
 גען אריינצוטרעטן אין א פאנצער־אפטײלונג (טאנקן). אין
 שלאכטן, צוזאמענשטויסן, אױסשפירן און אפטמאל אין אומ־
 געשטערטער באװעגונג, האט מײן טאנקן־פולק אײנגענומען
 כעלמ און זיד געגרײט צו א שנעל־אטאקע אויף לובלין. ,

 אונדזערע פאנצער־מאשינען טראגן זיד פארויס און איך
 דערקען דעם ארײנפאר קײן לובלין, פון דער לובארטאװסקע

 גאס. דאס הארץ קלאפט האסטיקער, עס װילט זיך װאס שנע־
 לער גײן איבער די גאסן, וװ מען האט פארברענגט אזויפיל
 יארן. און אפשר לעבט װער פון די אײגענע, הגם איך האב יא
 געוװסט װעגן די היטלעריסטישע רציחות. פלוצים בלײבט
 שטײן מײן מאשין. אויפן װעג באװײזן זיך א מאן פופצן,
 אויסגעצערטע, בלײבע, שלעכט אנגעטוענע. מיר שפרינגען
 ארויס פון דער פאנצערקע. איד דערזע אין די מענטשן, אז זײ
 זענען ײדן. א דערשטוינטער פרעג איה װאס זײ טוען דא י
 אײנער פון זײ דערצײלט אויף שנעל, אז שוין 3 טעג װי זיי
 ליגן באהאלטן אין די קוסטעס און װארטן אויף דער רויטער
 ארמײ. זײ זענען אנטלאפן פון מײדאנעק א דאנק דער העל־

 דישקײט פון א לובלינער ױנגערמאן.
 — װער ? — פרעג איך מיט נײגיר.

 — צדוק גארפינקעל — ענטפערט דער דערצײלער.
 דער דאזיקער נאמען דערמאנט מיר א שלל דערינערונגען
 פון דעם ײדישן לובלין, וװ איך האב צוזאמען מיט צדוק׳ן
 דורכגעלעבט טעג פון פרײדן און לײדן אין װארשטאט. איז
 גאס, אין געזעלשאפט. איך בעט די אנגעטראפענע יידן, זײ
 זאלן מיד גענוי דערצײלן דעם פאל. אײנער פון די גערא־

 טעװעטע גיט איבער:
 צדוק גארפינקעל, װי א געניטער פאכמאן, איז געװען
 הויפט־מײסטער אין די לעדער־װארשטאטן אויף ליפאװע 7,
 וװ עס האבן געארבעט ײדישע קריגס־געפאנגענע פאר די
 באדערפענישן פון די דײטשן. יעדן פרימארגן האבן צװײ
 ס. ס.־לײט אים געפירט פון מײדאנעק, וװ ער האט זיך געפו־
 נען מיט זײן פרוי און קינד, אויף ליפאװע צו דער ארבעט.
 אין אװנט פלעגט מען אים אונטעד דער זעלבער שמירה
 אפפירן ״א הײם״. עדשט מיט 3 טעג צוריק זענען אין אוגד־
 זער באראק געקומען באװאפנטע ס. ם., און צוזאמען גענומען
 בײ א 30 ײדן, צוױשן װעלכע עס האט זיך אויך געפונען
 צדוק גארפינקעל. מיר האבן פארשטאנען, אז דאם פירט מען
 אונדז אין אויװן, װײל לויט דער אויפפירונג פון די דײטשן
 אין מײדאנעק איז געװען קלאר, אז די רוסן זענען נאענט.
 מיטן דערשפידן זײער סוף, האבן די רוצחים אויד געװאלט
 אויסענדיקן די לעצטע רעשטלעד ײדן. איצט זענען מיר געװען
 זיכער, אז ס׳איז אונדזער לעצטער וועג. מיר דערנענטערן זיד
 צום טויער. פלוצים געשעט עפעס איבערראשנדיקם. צדוק
 גארפינקעל האט מיט זײנע שטארקע הענט א הויב געגעבן
 אײנעם פון אונדזערע ס. ם.־באגלײטער און מיט אזא קראפט
 אראפגעלאזט אויף דער ערה אז בײדע פים פונעם נאצי זענען
 אים ארײן אין בויך. צדוק האט זיך דעדמיט נישט באגנוגנט
 און מיט דעד זעלבער שגעלקײט מיט װעלבער ער האט אויפ־
 געהויבן און אראפגעלאזט דעם דײטש, האט ער זיך איצט א
 װארף געטאן אויף אים און ממש צעריםן אויף שטיקער. די
 איבעריקע נאצים האבן זיך ענדלעך געכאפט, װאס עס קומט
 פאד און אנגעהויבן שיסן. א דורכגעלעכערטער מיט קוילן און
 א באגאסענער מיט בלוט, איז צדוק געפאלן אויפן טויטן קער־

 פער פונעם דײטש און אויסגעהױכט זײן ליכטיקע נשמה.
 מיר, װעלכע האבן זיך געפונען אין טראנספארט פאר
 דער קדעמאטאריע, האבן דערװייל אויסגענוצט די אנטשטא־
 נענע בהלה און אנגעהויבן לויפן. די מערדעד האבן נאכגע־
 שאסן, עטלעכע יידן געטויט, אבעד אונדז, װעלבע איר זעט
 איצט, איז געלונגען צוצוקומען אהער, וװ מיד זענען גאנצע
 3 מעת־לעת געלעגן באהאלטן אונטערן פרײען הימל, אן עסן
 און טדינקען. עדשט דער גערויש פון אײערע טאנקן און
 פאנצער־מאשינען האט אונדז אנגעזאגט די באפרײאונג —
 און מיד זענען אײך געלאפן אנטקעגן. די געשעעניש איז
 געװארן מעגלעך, נאר א דאנק דער גבורה פון צדרק גאר־
 פינקעל, װאס אין די באדינגונגען פון מײדאנעק, איז עס

 געװען א זעלטענער פאל פון װידערשטאנד״•

/ רה פון שטעטל מארקושאװ׳  (פונעם בוך ״חורבן און גבו
 דערשינען אין תל־אביב, 1955. רעדאקטאו־ דוד שטאקפיש, 436 ז״ז).
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 קריםטלעכע אלט־שטאט
, ן ו א ו ט א ר י n ט י נדעוטער דרימלען ג  יארהו

ט סיד, י ן זענען פול מ קען ײײן או נ י  זיי טו
ט גאט. י ל צונויפגעפארט מ װ ײ ע ן ט  אלכעמי

ן גארן. ײ ן א ן אי ט ל א ו ה ע צ ו ע י ה ן י  או

: ו י א נ ע ה פון ג מ כ י אױגן — ח ן י  אי
• ט א ו ף דײן ט ױ ז א ט אי י ו : ט ט ג א ער שטערן ז  — י

~ ט ו ן שיכור כ׳װער m ל ט או נ א  — 3יצאפ וויין פ1ן װ
ן. ן געפאו ן אלע וױנקלען לויעו  אי

ט דעמער, י נט מ ט רי ע ת ר ט  יױיו, מײן ל<וע! פוו ט
: געם מיך, נעם מיך, ך י ט ז ס ײ ט ר ײ ק ט ײ ש ר א  פ

ט אלטער צייט פארגעסן״.״ ױ  ״אײן מערכען א

ך א פענצטער, ו ו ט זײן ליבטטער ד  דאן־זשואן טראג
ן געשפענסטער. יטערס אי , יאגן רי ־קנאל לן י  פיסטו

ז די פרינצעסן 1 ט אי ױ ו ט ע ױ ן ל ״  »«ין, מ
 (צוגעשיקט פון ױסף שענקמאן, פתח־תקוה)
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 מער נ<שט ק«ן אױשוױ? אװ מ״דאנעק / שמואל שפירא - פאריז
 פון דער רעדע אין נחלת יצחק, בײם מאנומענט לזכר
 די קדושים פון לובלין און מײדאגעק, אין טאג פון

 אומקום ארן גבורה.

 מיר האבן נאר װאס פארענדיקט די פסח־טעג, װעלכע
 האבן אונדז דערמאנט אין װײטן עבר, פון יציאת מצרים —
 און אין אונדזער צײט—פון װארשעװער געטא־אויפשטאנד.
 ״והגדת לבנך״, אין די דאזיקע צװײ װערטער פון דער הגדה
 של פסח, ליגט דער זין פון קױם פון אונדזער פאלק. האבן דאך
 אונדזערע חכמים געלערנט, װי גרוים די סכנה פאר דער
 נאציאנאלער עקזיסטענץ פון א פאלק, אויב די קינדער װײסן
 נישט װאס ס׳איז געשען פדיער און אויב זײ װעלן דאס נישט
 איבערגעבן צו די וױיטערדיקע דורות. װי ארעם איז א פאלק,
 װאס פארמאגט נישט קײן געשיכטע, קײן יחוס־קײט, מיט
 װעלכעד עס קאן זיך גרויסן. טאקע דערפאר דערצײל דײנע
 קינדער און אײניקלעך, װעגן אלעמען, װאס איז געשען אין
 משך פון דער פיל־טױזנטיעריקער געשיכטע פון אונדזעד
 פאלק. דערצײל, אז בכל דור זדור האבן נישט געפעלט קיין
 שונאים: פון פרעה מלד מצרים — ביז עמלק און המן, פון
 אנטױכוס ביז טיטוס הרשע, פון טארקװעמאדא ביז באגדאן
 כמיעלניצקי. אבער אין די ברענענדיקע פײערן, איז געלײ־
 טערט געװארן אונדזער גײסט און יעדעס מאל זענען אויפ־
 געשטאנען די העלדישע זין און אפגעשלאגן די אטאקעס פו־
 נעם שונא. פון די חשמונאים ביז דער זעלבשוץ אין די שטעט
 און שטעטלעך פון ײדישן תחום־המושב, ציט זיך א לאגגע
 קײט פון ײדישער גבודה, ײדישן אויסדויער, ײדישן בטחון.
 אין אונדזער צײט איז געקומען דער גרעסטער שונא
 פון ײדישן פאלק און געװאלט מאכן אן ענדגילטיקן סוף.
 היטלער האט געשטרעבט צו פארשקלאפן גאנץ אײראפע, די
 גאנצע װעלט. אבער דאס פאלק ישראל האט ער געװאלט
 טאטאל פארניכטן. װען מיר האבן זיד שוין געפונען אין די
 טיפסטע טיפענישן פון עמק־הבכא, װען מיר זענען אפגעגאנגען
 אין טײכן בלוט, װען אונדזערע מאמעס און טאטעס, שװעס־
 טער און ברידער זענען מיט א שמע ישראל אויף די לעפצן
 אױסגעגאנגען אין די פײער־אױװנס. פון אוישװיץ און מײ־
 דאנעק — האט א הײפל ױנגע בחורים און מײדלעך אויפ־
 געהויבן די פאן פון רעװאלט. ם׳איז געװען א פארצװײפלטער,
 האפנונגסלאזער קאמף — האפנונגסלאז פאר זײער אײגן לעבן,
 אבער פול מיט האפנונג פארן כבוד פון דעם פאדפײניקטן
 ײדישן פאלק. כבוד און רום די העלדן פון װארשעװער געטא־

 אויפשטאנד!

 אויד אונדזער הײמשטאט לובלין, בארימט אין גאר דער
 װעלט מיט איר רײכער געשיכטע פון ײדישן שאפן, די שטאט
 פון ועד ארבע הארצות, פון מהר״ם און מהרש״ל, פון ״ישיבת
 חכמי לובלין״ און צאלרײכע פאליטישע און פראפעסיאנעלע
 ארגאניזאציעס, האט ארויסגעגעבן ײדן־העלדן אין קאמף מיט
 די נאצישע רוצחים. וױ עם גיט איבער גדעון הויזנער, הױפט־
 גאשולדיקער אױפן אײכמאן־פראצעם און הרב ידידיה פרענ־
 קעל, תל־אביבער רב, װעלכע האבן אויפגענומען און פאר־
 צײכנט גבית־עדווז, זענען לובלינער יידן געװען פון די ער־
 שטע, װאס האבן געשטעלט א װידערשטאנד דעם נאצישן

 מושל. אט װאס זײ דערצײלן:
 באלד אין די ערשטע טעג פון אקופירן לובלין, װי נאר
 די געסטאפא האט אנגעהויבן איר רוצחישע טעטיקײט, האט
 זײער קאמענדאנט באפוילן ײדישע מענער צו פארזאמלען
 זיך אױף א געװיסן פלאץ. איבער טויזנט יידן האבן זיך
 צוגעשטעלט און דער דײטש אין א שיכורן צושטאנד, האט
 געהײסן דעם עולם זינגען. מען קאן זיך משער זיין, אז די
 פארזאמלטע זענען נישט געװען זינגענדיק... אבער אונטער
 דער דראונג פון דערשאסן צי װערן, האט אײן ײד צװישן
 די פארזאמלטע אנגעהויבן מיט א שטארקער שטימע צו
 זינגען מיט דער מעלאדיע פון באקאנטן פאלקס־ליד ״לאמיר
 זיך איבערבעטן, איבערבעטן״ — אבער זײנע װערטער:
 ״ײז־ן, מיר װעלן זײ איבעדלעבן, איבערלעבן״. פאר דער ײדי־
 שער חוצפה, האט דער רוצח געגעבן א באפעל צו שיסן און
 ס׳זענען געפאלן די ערשטע קרבנות. װי פון פריער אפגע־
 רעדט, האבן אלע פארזאמלטע אנגעהױבן זינגען די ״התקוה״

 — און זינגענדיק, אויסגעהויכט זײערע נשמות.
 פון דער דאזיקער ערשטער עפנטלעכער שחיטה, זענען
 בלויז געצײלטע געראטעװעט געװארן. אײניקע פון זײ גע־
 פינען זיד אין ישראל. כבוד און רומ די קדושים פון לובלין•
 36 יאר זענען שוין פאריבער זײט דעם זיג איבער די
 היטלעריסטישע מערדער און טויזנטער קריגם־פארברעכער
 זענען געבליבן אומבאשטראפט. אין דער גאנצער װעלט גע־
 פיגען זיד טויזנטער גרופן פון נעא־נאציס װעלכע הויבן שוין
 אויף די קעפ און מארדן, שענדן און פארשװעכן יידישע שולן
 און בית־עלמינס. דער מינהג צו גײן אויפן בית־עולם זיך
 מתײחד זײן מיט די נשמות פון אונדזערע טײערע, דארף
 װעדן אײן גרויםע פראטעסט־מאניפעםטאציע פון גאנצן ײדי־
 שן פאלק, װאס שרײט אױס: מער װעלן קײן אוישוױץ׳ס

 און מײדאנעקס נישט זייןו

. ת י ר ט ״ ס ־ ו ת ד ו י ה ת ל 3 ״ ״ ח ה י ^ ק ״ נ ו מ ו ק ה  ״
 ארגון ױעאי לובלין הוא ארגון וולרנטארי. ההש־
 תײבות אלױ היא רגשית־םנטימנטלית וההשתת־
 פות באזכרות לקדושינו או באירועים אדורים,
 אינה חדבה. ,אבל קשה להשללם עם המחשבה,
 שמאות מױצאי עירנו/ אלה שד״וריהם, אחיהם,
 אחױתיהם דילדים, קרובי משפתה וידידים, שניםפו
 בשואה ופעמײם בשנה אנר מתײחדים עם זכרם —
 לא באים לאירוע זה״ הגדוש זכרונות, חװױת,
 הווי, פגישות עם אנשים מן הבית שנחרב. אבל

 איך־ אומרים: רצונז של אדמ — כבודו.
 .בכ״ז אנו שואלים: איזזז כבדד זה לקבל את
 העתון שלנו, הזמנות למיפגשים, קריאות לתרזם
 למטרה מטױימת — וכל זה נשאר כקול קורא
 במדבר. ביקשנו כמה פעמים: מי שאינו מעונײן
 לקבל את השנתרן שלנד — אין ל1 מה להטם ול־

 התבײש, אלא להודיע בטלפון או במכתב, על
 אי־רצונ1־ לקבל את העתון. לא ײתכן להשקיע
 טכומי־עתק בהדפטת החוברות דבמשלוח לאנ־
 שים, שאין להם שום ענין או יחם להברים האלה.
 הפעם, 1זה נטױן אחרון, אנר שולחים את ״קול
ל ירצאי לדבלין בישראל, כ  לובלין״ מט׳ 16 ל
 ללא ױצא מן הכלל, בתקוה ואמונה, שיעדיפו
ת שתיקתם זױדיעו: או שאינם רוצים  להפסיק א
ו איזשהו חומר, או שיעבירו אלינו  לקבל מאתנ
 בבנק הדואר לפחות 50 שקל כדמי־חבר ותשלום

 עבור העתון.
 מי שלא יעשה כך׳ אנו מפטיקים את המשלוח
 של עתוננו ומוציאים את האיש מהכרטסת של
 ארגון ױצאי לובלין. ״הקומוניקציה״ בין הלובלי־

 נאים וארגונו חײבת להױת דו־סיטרית.
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 אונדזער <וגנט א<ן פארמלחמהד<קן לובלין״
 ן

 נישט 8לע אויף דעם כילד האט זיד געלאזט אידענטיפיצירן.
 מיר זעען דא, צווישו 8נדערע: הינדע שנײדלעדער, ערליכמאן,

 לײכ מאכדעלכױפ, כױאנער, שטארקמאן.

 פון רעכטם: אלי שטיינװאםער, (אומבאוױפט), יאפל גאלדמאן,
 יעקכ װײצעגפעלד.

 .אװ נאך דער באפר״ונג

 אריפן כלױ־װײםן כ8ל פון ״הכוח״ אין 1938.
 פון רעכטפ: לײבל מאנדעלבוימ, פי«ע ?אתזייער־מאנדעלכוים,

 נחמן גורפינהעל, (אומפאוװפט).

 8 גרופע ארבעטעדינפ און 8רכעטער אין דער פאכרמן ״כענג8ל״

 ,פעונ רער 8;טהילונג פונעפ דעכקמאל לזפר די קדושיפ פון
 לוכליז, אויפגעשטעלט איו יאר 1962 הינטערן לובלינעד
 מאגיפטראט. רעכטפ, אויפן: נאטעק אהערמאן. לינקפ:
 שיע פלושני. אויפן כילד אונטן: דער צווײטער, רעפטפ —
 כנימין לובעלםסי, מאלןפ הערץ־לענקעוױטש ז״ל, פטעפאניא

 אודיך ז׳׳ל.



 בנימין לובעלסקי

 נון פוילישן טאוג ־
 אויר די

 שלאכטפעלדעו
mmr • » 1 m f H ,און זײן שוואגער r 

n ארמגעקומען פון i v t l f l l l l ;5כוו שפאניע ::.־ 
 (דעפ געפאלעכעפ אין שפאניע,

 ישדאל האלבערפבערג ז׳׳ל)

 װען איך טראכט פון אים, זע איך די
 נאווע גאם, פון די שטיגעלעך־אן, װעלכע
 קומען פון דער קאװאלסקע. כ׳זע די גע־
 שעפטן פון שפײז׳ פון קלײדער, דאס גלאז־
 געשעפט פון דיאמאנטן, די געשעפטן ארויף
 ביזן גאלאנטעריע־געשעפט פון טויגעלע
 מאנדעלסבערג, אנגעשפארט הארט אין דער
 ברום פון שטאט־זײגער. דער בליק װאנ־
 דערט אריבער צום מאגיסטראט, אבער צום
 היגטערשטן טײל, יוװ ס׳איז דער ראטהויז.
 אט בין איד אויף דער שװיענטאדוסקע גאס.
 כ׳גײ פארבײ דאס קלײדעד־געשעפט פון
 אכטמאנען, דאם אײזן־געשעפט פון ױסף
 וױלגיצקי, די פארשידענע קראמען און װאר־
 שטאטן, ביז איד קום צו צום קלויסטער
 פון דער שװיענטא־דוסקע• כ׳גײ פארבײ דאם
 קאלאגיאל־געשעפט פון דער פרױ שטערנ־
 גליץ, כ׳שפרײז אריבער דעם אײנגאנג צו
 דער פאטשאנטקאװסקע, פארהאלט זיך בײ
 פרידמאנס זאלץ־געשעפט, הארט בײם שניט־
 געשעפט פוז די ברידער בערל און שיע
 פעלד• כ׳בלײב שטײן — געמאכט דעם
 קרײז. אינמיטן דעם דאזיקן קרײז געפיגט

 זיך דער פוילישער טארג.

 יא׳ דעם טארג זע איד נאך, הער און
 פיל ביזן הײנטיקן טאג, און גאנץ באזונ־
 דעדס — די ספעציעלע טארג־טעג. די פױ־
 ערישע פורן שטײען ארום און ארום. די
 בודקעס און סטראגאנעס זענען באלײגט
 און באהאנגען מיט קלײדער, שיך, פאטשער־
 קעם, פראדוקטן. אויף די דראטן איבערן
 פייער פרעגלט זיד קאלבאס, פון װעלבן עם
 טריפט דאס פעטם. די פויערן דרײען זיד
 ארום, קוקן, טאפן, דינגעז זיך. א געפיל־
 דעה א טומל טראגט זיך אין דער לופט,
 צוגעדעמפט מיט ריזזות פון ציבעלעך און

 קנאבל, פון בײליק און לעבער...

 די בודקעס און סטראגאנעס געהעדן אין
 גרעסטן טײל צו די פאלאקן. דא און דארט
 האט אױך א ייד זײן ארט. טאקע דא האט
 יעקב יצחק האלבעםבערגס טאטע געהאט זײן
 בודקע מיט די לײמענע טעפ: טעפ גרויסע
 און קלײנע — אויף מילך, אויף קעז, אױף

 װאזאנעס. די דערצײלונגען פונעם ״געשעפט״
 פון ישראל האלבעסבערגם טאטע, האבן
 מײן געדאנק תמיד צוריק געבראכט צום
 דאזיקן ארט, צום פוילישן טארג און זײן

 סביבה.

 ער האט ניט געהאט קײן לײכט לעבן,
 יעקב יצוזק, צװישן זײנע גריישע שכנים,
 און דאס .ארטיקל מיט װעלכן ער האט
 געהאנדלט, איז ניט געװען פון די װאם
 ברענגען גרויםע פארדינסטן, בעת אין דער
 הײם זענען געווען ״קינדערלעך זאלבע־
 אכט״. שװער צו דערנערן אזא גרוים הויז!
 אײנם נאך אײנם זענען די קינדער אװעק

 פון דער הײם.

* 

 ישראל איז געקומען קײן דײטשלאנד נאך
 די מאי־טעג פון 1929. די לאגע דארט איז
 געװען א שװערע• מיליאנען ארבעטלאזע,
 שארפע סאציאלע קאנפליקטן, פארביסעגע
 קאמפן צװישן סאציאליסטן, קאמו1יסטן און
 נאציס. אין דער לופט האט זיך נאך גע־
 טראגן דער אפקלאנג פונעם געשיסערײ,
 מיט װעלכער די פאליצײ האט געשטורעמט
 די באריקאדז פון דויטן וועדינג. די וױײ
 מארער קאנםטיטוציע האט טאקע גאראנ־
 טירט פולע דעמאקראטישע פרײהײטן, נאר
 די ברױנע באטאליאנען האבן דערפון גע־
 שפאט און זיד געאיבט צו זײער טײװלא־
 נישן שפיל. היטלער האט צוגעזאגט דעפ
 דײטשן פאלק ״אײזן און בלוט״. 1יט גע־
 זוען קײן ארט און צײט צו זובן שוץ און
 ארבעט. נאך א קורצז פאדבלײב אין בעדלץ,
 איז ישראל אװעק װײטער — אן א װיזע,
 אן א פאספארט. ער האט בײדע ניט גע־
 האט• זײן יװאנדער־װעג האט אים. אומלע־

 גאל געבדאכט קײן פאריז.

 די פראנצויזישע פרײהײט האט איט א
 גליץ געטאן פאר די אויגן. דער גלאנץ
 פון פאריז׳ איר שײגקײט און רײכקײט
 האבן אים באצויבערט — אבער וױ אן
 אומלעגאלער אימיגראנט, מיט ליידיקע קע־
 שעגעס, זועדט דער טריט איבער די שענס־

 טע גאסן שװערער מיט יעדן טאג•

 דער קריזיס אין פראנקרײך האט זיך
 פארשטארקט, די פאבריקלעך און די ײדי־

 שע װארשטאטן האבן שװער געאטעמט
 אונטער די קלעפ פונעם קריזיס• ישראל
 האלבערסבערג האט זיך געפילט פארפאלגט
 פון אן אומגעזעענעם שונא, יװאס מוטשעט
 זײן קערפער, ברעכט זײן געמיט. ער איז

 ניט געװען דער אײגציקער.

 צװישן די טויזנטער פארצװײפלטע, האט
 דער פראנצויזישער פדעמדן־לעגיאן געפאג־
 גען זײנע קרבנות. א פלאקאט׳ רועלכער האט
 געװיזן א געזונטן, פון זון אפגעבדעגטן
 חברה׳מאן אעעמ יװײסן לעגיאנערן־קעפי,
 האט געלאקט און גערופן: ״ךער פרעמדן־
 לעגיאן גיט דיר אן אינטערעסאגט און וויר־
 דיק לעבן!״ אלץ איז צוגעזאגט געװאדן:
 א גוטער לוין, קלײדונג, שטארקע איבער־
 לעבונגען, און לסוף — פראגצויזישע ביר־
 גערשאפט און א סומע געלט, אנגעזאמלטע
 אין משך פון די פינף יאר! אזױ פיל
 ״גוטע״ זאכן האבן געדעדט צום געמיט
 פון הונגעריקן, הײמלאזן — און אנגענומען
 װערן אין לעגיאן קאן יעדער אײנער (די
 געזונהײט־קאמיסיע דארף נאר פעסטשטעלן,
 אז ער איז געזונט), וױיל נאציאנאליטעט,
 עלטער — גײט קײנעם ניט אן! אפילו האבן
 דערהרגעט טאטע־מאמע׳ איז ניט קײן שטע־
 רונג אנגענומען צו װערן אין פרעמדן־

 לעגיאן. אלע זענען ידארט גוט!.״

 יװאס האט א לובלינער בחור, אן דער־
 פארונג, געקאנט װיסן װאס שטעקט אונ־
 טער אזא פלאקאט, יוועלכער רופט צו זוער־
 בירן זיך אין לעגיאן י האלבעסבערג איז
 ארײנגעפאלן אין דער נעץ און פארטראגן
 געװאדן קײן סידי־בעל־אבעס, איז מאראקא.
 פונעם דאזיקן מענטשן־מאטעריאל, האבן
 די פראנצויזן, אונטער דער בראטנדיקער
 סאהארא־זון, בײ א מערדערישער דיסציפ־
 לין און שװערע איבונגען אין די קאזארמעס
 פון סידי־בעל־אבעס, אויסגעשמידט זײערע
 לעגיאן־אײנהײטן, מיט א ביטול צופ לעבן
 און טויט, פארן רום און אינטערעסן פון

 פראנקרײד.
 שװערע פינף יאר זענען ע0 געווען —
 יארן פון פײן׳ שיכרות, קאמפז אין הײסן
 זאמד! דער םאלTער חברה׳מאן ישראל האל־
 בערסבערג האט אלץ דורכגעהאלטן. נאך
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 אוממענטשלעכע, גרױזאמע פינף לעגיאן־
 יאו־ו, איז ער מיט א פראנצױזישן פאספארט,
 און אפילו מיט געלט אין קעשענע, צוריק־

 געקומען אױף די בולװארן פון פאריז.
 אויך בײ זײן צוריק קומען, האט ישדאל
 ניט געטראפן קײן גז־עדן אין פראנקרײד.
 ם׳איז געװען דאס יאר 1937. קולות פון
 גדויל און מארד זענען דערגאנגען פון היט־
 לעריסטישז דײטשלאנד. די מלחמה איז שוין
 געהאנגען איז דער לופט. אין שפאניע האט
 זי שוין, זײט א יאר, אנגענומען קאנקרעטע,
 בלוטיקע פארמען — א מלחמה קעגן נא־
 ציזם און אנטיסעמיטיזם. זײן נײער פראנ־
 צויזישער פאספארט און דאס אנגעזאמלטע
 געלט, האבן מיט אמאל פארלוירן בײ אים
 יעדער באדײטונג. פון פראנקרײד קײן שפא־
 ניע איז געװען בלויז א טראט — און שוין

 אין מערץ 1937 איז ער דארט געװען!

 טיף אין שונאס שטזז, אויף דער סיעדרא
 קעמאדא, בראש פון זײן פלוטאן, באװײזט
 ער יוװנדער פון גבורה. די קלײנע אײנהײט׳
 אונטער זײן באפעל, נעמט אין געפאנגענ־
 שאפט א פײגטלעכע באטעריע, מיט איר
 קאמענדאנט און מאנשאפט. די שלאכט איז
 געװען א ביטערע. די אײנהײטן, זױיניק
 צוגעגרײטע, ניט געהאדטעװעטע אין קאמף,
 האבן געליטן שװערע פארלוסטן. אין די
 קאמפן פאר סיעררא קעמאדא, האט האל־
 בערסבערג באיױזן זײן הױכן מיליטערישן
 ניװא, װעלכער האט א סך קרבנות גע־

 שפארט זײן אײנהײט.

 דאז־ איז דער איבערגאנג פון פרעמדן־
 לעגיאן אין דער אינטערנאציאנאלער ברי־
 גאדע, ניט געורען פאר אימ קײן לײכטער.
 דאם איז געװען א מיליטערישע אײנהײט
 פון א גאנץ אנדערן כאראקטער. ער האט גע־
 מוזט באקעמפן געװױנהײטן, װעלכע האבן
 זיך ניט ארײנגעפאסט אין די נײע ראמען.
 — א םוף צוס ביטערן טראפן! — האט
 ער א געװיםן טאג באשלאפן, און «יט זײן
 אײזערנעם וױלן פארענדיקט «יט א גע-
 װױגהײט׳ וועלכע איז אין משד פון פינף
 יאר געװען א זויכטיקער באשטאנדטײל פון

 זײן לעגיאנערן־לעבן.
 האלבערםבערג האט ניט געהערט צו קײן
 שו0 פארטײ ער איז אבער שנעל מיטגע־
 דיסן געװארן. מיר זעען אים װי אײנעד פון
 די טעטיקסטע פאליטישע טוער אין דער
 אײנהײט. ״עס איז א קאמף קעגן היטלערן
 און מוסאלינין״ — האט ער געטענה׳ט און
 מיט לײב־און־לעבן זיד באמיט אױפצוקלערן
 דעם עניז די סאלדאטן, שטארקן זײער

 קאמף־גײסט.
 אין פײער פון די שלאכטן איז געװאקסן
 זײן פאליטישע דײפקײט, צוזאמען מיט מי־
 ליטערישער דערפארונג. אין דער גרויסער
 עברא־אפנענםיװע, איז ער שוין לײטענאנט.
 זוען דער קאמענדאנט פון דער באטװין־
 קאמפאניע, עמנואל מימן, איז אוועק אין

 צו די געװעזענע סאלדאטן פון פרעמדן־
 לעגיאז, װי צו מענטשן פאליטיש פרעמדע.,
 מיט א ניט קלארער פארגאנגענהײט, האט
 מעז אין דער איגטערנאציאנאלעד בריגאדע
 זיך באצויגן מיט אומצרטרױ. ס׳האט אבער
 לאנג ניט געדױערט או־ז האלבערסבערג איז
 געװארן גאענט און הארציק פאר אלע זײנע
 חברים־מיטקעמפער. ער איז געװען אן אוים־
 געשולטער םאלדאט, מיט אן אײזערנער דים־
 ציפלין — און אזעלכע האט די נאר יװאס
 פארמירטע ש&אנישע פאלקם־ארמײ ניט גע־

 האט קײן 0ך.
 אין דער דאמבראװםקי־אײנהײט איז ער
 גלײד אויסגעװאקסן צו א בײשפיל פון מי־
 ליטערישער דערפארונג און מוט. ער האט
 שנעל אװאנסירט אױף םעדזשאנט. װען סרף
 דעצעמבעד 1937, פארמירט זיך א באזונדערע
 יTישע אײנהײט, די באטװין קאמפאניע, איז
 ער דארט גלײד אייבער און באקומען די
 אנפירונג פון א פלוטאן. אנהײב 1938, בעת
 דער ערשטער שלאכט פון דער אײנהײט,

 דער מיליטער־שול, איז האלבעסבערג בא־
 שטימט געװארן אויף זײן ארט. אז זײן פא־
 ליט־קאמיסאר איז פארוװנדעט געװארן אין
 שלאכט, איז האלבעסבערגן צוגעטײלט גע־
 װארן אױך די דאזיקע פאדאנטװארטלעכע

 אויפגאבע.
 אין א שװערער שלאכט, דעראבערט האל־
 בערסבערג, בראש פון זײן אײנהײט׳ דאס
 שטעטל קארבערא. נאר דער פארביטערטער
 קאמף גײט װײטער אן. צװײ טעג גאכן
 דעראבערן קארבערא, דעם 030טן ױלי 1938,
 אין די קאמפן פאר גאנדעסא, איז ישראל
 האלבערסבערג, דער לעגענדארער קאמענ־
 דאנט פון דער באטװין־קאמפאניע, העלדיש

 געפאלז אין שלאכט•
 נעבן גאנדעסא, ניט װײט פון טארטאסא,
 וװ דאס שפאנישע ײדנטום האט אין די
 פינצטערע יארן פון מיטלאלטער געפירט
 דעפ בארימטן דיספוט קעגן דער קארומ־
 פירטער קאטוילישער היערארכיע, האבן אים

 זײנע חבריפ געבראכט צו אײביקער רו.
 האלבערסבערג האט געהאט א טרײען
 פארבינדלער, א פויערים־זון פון דער אל־
 מעריא־געגנט׳ מיטן נאמען סאנטשעס אראן
 (דער נאמען זאגט אונדז עפעם!). װען
 סאנטשעס אדאן איז שטערבלעך פארוװנ־
 דעט געװאדן, האט ער מיט די לעצטע כוחות
 זיך צוגעשלײכט צו זײן באליבטן קאמענ־
 דאנט, כדי זיד «יט אים געזעגענען. די
 געזעגענונג איז ניט געװען אױף לאנג.
 זײט בײ יזײט, אױף דער שפאנישער ערד,
 זעגען געבליבן דער פויעדן־זון פון דער
 אלמעריא־געגענט ארן דעד זון פיו דער לוב־
 לינער ארעמקײט דעד קאפיטאן (נאד ײױ
 פאלן איז ער ערנפול דערהויבן געװארן אין

 ראנג) — ישראל האלבעסבערג.
 א לאנגן װעג האט ישראל אדורכגעמאכט
 — פון פוילישן טארג ביז אױף די שלאכט־
 פעלדער פון שפאניע• א וועג פרן ליידן און
 קאמף, נאר טראגיש פארענדיקט אין בבוד

 און אין רום.

ה צ ש ם ה ק — א נ ב - ן מ כ י ל ר ה א ר  ש
 בת־עירנו שרה ארליכמן נבחדה כ״אם השנה״ בעיר

 עפולה.
 בױזמתה של שרה ארליכמך־בנק מעפולה נתאדגנה
 קבועה ױזמת למסע הםברה נגד עיסקת הנשק ביך
 גדמניה הפדראלית וםעודיה. בקול־הקורא, המופץ על־
 ידי הױזמים והחתום על־ידי עשרה אנשים, נאמר ביך

 היתו*:
 ״אנו קוראים להנװני בית־ישראל לצאת למאבק
 גלוי דעלןשני נגד עיםקה זד. אנר פוניט לכל הארגונים
 של ױצאי הקהילות שהוכחדר בשואה להתארגך למניעת

 עיסקה זו רדומות.
 תכונס ועידה עולמית של בל הארגונים של קהילרת
 «שדאל שהוכחדו, של הלוחמים והפרטיזאנים. ײשמע
 באמזנעותם קול אחינד המומתים. הננר בטוחים שבמאבק
 זה נזבה בתמיכת דעת הקהל דזנאור ושל אנשי המצפוך

 בעולם...״

ג ר ב נ ט כ י ה ל ב ה ל ז ן ש מ ש ײ ר ױ ת צ פ ו ר ע  ת
 לבת־עידנו זהבה ליכטנברג״ מקיבוץ עברוך, היה
 הישג לא־מבוטל בשתי התערוכות של תמונותיה במו־
 עדװ לחבר בקיבוזגה רב״בית הקיבוץ הארצי״ בת״א.
 ב־32 צױרים פרי־מכחולה, נמצא מגװך דחב של
 נושאים, צבעים ובשדוך. התדשמנו במױחד מ״הםקרנית״,
/ ״חזרה מך היער״, ״פגישה במורד  ״שואבי המים׳

 הכפר״, ״דמוירת בחלוך״ ואחרים.

 איך שליחות ק״ך פראנקדײר אוך בעלגיע
 איז שײכות מיט דער מיטגלידעדשאפט־אקציע פוך דער »ל-
 װעלטלעכער ציוניסטישער ארגאגיזאציע צום באפארשטייענדיקן
 צױניסטישן קאנגרעס, איז פרײנד דוד שטאקפיש דעלעגידט געװאוץ
 פונעם סעקרעטאדיאט פון דער װעלט־גאװעגונג פון מפ״מ קײן
.j1981 פראנקרײר און בעלגיע — פוו 1טך ביזן 21סטן נאװעמבער 
 גײ דער געלעגנהײט װעט אונדזער פארזיצער זיר באטײלימ אין
 דעם אזכרה־אקט איז פאריז נאר די לרבלינער קדושים אוך אױך

 זיר טרעפו מיט לאנדםלײט אין די אויבנדעדמ1$נטע לענדעד.
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ן י ל ב ו ן ל ק י ד ה מ ח ל מ ר א ת 113 פ ו נ ו ר ס  ז

 װאלעכמאנם מאנץ־שול

 אין אנהייב פון דער גראדזקע-גאס, 8 3-2 הייזער נאך דעם
 גמינע־הױז, האט ?יך געפתען װאלעכמאנס טאנץ־זאל, גיכער בא־
 קאנט מיטן אפיציעלו און פאפולערן גאמען ״שקאלא טאנצווו
ט אמאליקער ייסקאטעק, 111 ײנגלען ו א  װאלעכמאנא״ — א ס
 און מ״דלעך פון לובלינער ײדישע הײמען האבן געקאנט ״לעגאל״
 זיך ארומנעמען בעתן טאנצן, אפילו זיך צודויקן און אויך כאפן

 א פלידט.
 אמאליקע טעגץ זענען געוזען גאנץ אנדערש ו1י די היינטיקע,
 האלג־ײיליע פיגײ־ו, מיטן דרייען «<ך א1ן װאופן זיך, מיט די
 חעוױות און באײעגוגגען מיט יי הענט און פיס~. ײי קומט דאס
 צום ראמאנטישן װאלס, צום סענטימענטאלן טאנגא, צום קאנטרע־
 דאנס, פאלקע אדער פאלקעיגאלאפקע, (11 דאס פארל, הגם נאענט
 קערפער צו קערפער, איז געײען צעוטלעך און יעליקאט. חלילה,
 אז !« בווור זאל זיך האבן דערלויגט אינמיטן טאנץ א1יף א נישט
 פײנער טאט. ווײל אין <ענע צײטן, איז דער עיקו פון יעדן
 שאנץ געײען די פא, דער ריטם. אלע אנדערע ״קוגצן״ זעגען
 געויען פאוגאטן• א גחור װאס חאט זיך דערלויבט עוגר צ1 זײן
 א1יף די אײנגעשטעלטע נארמעס, האט געקאנט לאנג ײארטן,
 ביז א לייטיש מיידל זאל 11עלן מיט איט טאנצן... געװען א1יך

 פאלן, אז אזא טענצער האט באקומען א פאטש אין פנים...
 יעדן מוצאײשבת איז גײ וואלעכמאנען פארגעקומען ד< אזוײ
 געתפענע ״אמלני״ — אן אלגעמ״נער צוזאמענטרעף פ1ן די ש1ין
 א1יסגעש1לטע טענצערס מיט די אנפאנגערס.. פאר אײן זלאטי
 האט מען געקאנט פארברענגען דעם אװנט, צוזאמען מישן מײדל,
 װעמען מ׳האט אױך ״געפונדעויעט״ דעם אפצאל פארן אריינגאנג•
 מיו/ א גוופע ש<לערס פון שפעריט גימנאזיע, גיכער גאקאנט אלט
 ״שפערלאקעסי/ אדער סט1דענטן, 11י מ׳האט א1נד« גערופן״ זענען
 געקומען ״באשיעען״ די ״אמלני׳/ 1ױיל פאר געװיסע מ״דלעך
 איז עט געװען א כבוד צ1 טאנצן מיט א ״שפערלאק׳/ הגם אזא
 א״נער פלעגט זיך אױך ״ארײנשמוגלען״, כדי גישט גאצאלו די
 זלאטי. ײאלעכמאן מפא האט זיך געמאכט גישט «ען אזעלכע

 אוײנדרמגלעוט.
 מ<ט דער ״אגולני״ האט אנגעפירט װאלעכמאן בכגודו וגעצמו,
 פארשט״ט זיך, אז אין דער פוילישעו שפראך. בעת די פיגײן־טענץ
 האט מען ל1יטו טאקט פ1ן דער מוזיק געהערט באפעלו ״ר1"
 (א קיייז, אויף פראנצײזיש), אדער אמאל מיט א פוילישער
 צוגאבע: ״אבשערני רו׳/ 11אס האט געמיינט: די מ״דלעך אין
 אײן ראד, די ייגגלעך — אין א צײ״טן ראד. אט העוט זיך
 מידער ז״נט א קאמאנדע: ״פאוא זא פאראן״• א1ן שפעטער:
 ״דאמי אװאנסױאן״, די מײדלעך גייען פארויס. אין אזא פאל
 האט יער מאעסטרא װאלעכמאן געװוסט, מעלכעי בח1ר 11יל
 טאנצן «יט ״זיין״ מ״דל, אדער װער פ1ן די מײדלעך איז פאר־
ױ פאדטנעו. אױב נישט תמיד תאט זיך  אינטערעסיוט איו א
 באקומען דער ריכטיקער אויסװאל, לויט יעדנט געשמאק, איז
 געפאלן א נייער באפעל: ״יעשטשע ראז״ (״נאך אמאל״, אדער

 ״דאמי גאפש1ד״ (״פר1יע1 פארויס״).

 אונדזערגנ מוזיקערס
 צו די אלע טענץ האט צוגעשפילט ךעו פידלער אקערמאן, אדער
 ״דער גלינדער משה״, גראד גיט קיין שלעכטער מוזיקער, 1ואט
 האט אין זײן לעגן ניט געל״ענט א1ן גיט געשפילט פ1ן גאטן. זײן
 מוזיקאלישע באגאבטק״ט איז אבער געײען אזוי גוױט, אז פון
 בלויזן געהעי האט ער פ1ן זײן פידל אר1יסגעברעמט די שענסטע
 טאנגאט, װאלסן אזן פאלקעס־טאזורקעס. מער ס׳האט אקאמ־

 פאניוט אויף יעם אלטו׳ ״הײזעויקן״ פארטעפיאן — געדענק
 איך נישט.

 די ״דישע לוגלין האט שטאלצירט מיט איוע מ1זיקערס.
 די פדאפעסיע איז איגערגעגאנגען פון ד1ו צ1 דור, געבליבן אינעו•
 האלב די משפחומ. די אנדערע אקערמאנס פון דער זעלגער משפחה
 האבן געקאנט שפילן אויף אלע אינסטרומענטן (אײנער פ1ן זיי
 װױנט אין כפו־סבא). געײעו אייך דער אלטער שפילפ1יגל א1ן
 ייין זזן• אויך די פערנאנדס זעגען גע11ען א טאטע מיט א ז1ן•
 לאמיר נאך דערמאנען דעם װיאלענטשעליסט ואזענשער (וזײנט
 אין ישראל), ו1אש טרעט אױף אין ראדיא. דאס זעלבע לאזט »ך
 אויך זאגן װעגן גואסמאנען — און פיל אניערע. אייניקע יידישע

 מוזיקערס האגן באגל״ש יי שט1מע פילמען אין ״קארסא״.
 מיט 8 60 יאר צוריק האט אין שטאט קאנצערטירט א ל1ב-
 למער וװנדעריקינד, דער 8־יאריקער פידלער פמדמאן. די גאגצע
 משפחה האט עמיגוירט קײן אמעריקע• איך געדענק אויך ךי גא־
ס האט געװױנט אין אפענה״מ׳ס א  וימטע פיאניסטין פישמאן, מ
- o m הויז און אויפגעטועטן מיט דערפאלג אין אױסלאגד• אין 
 אמעריקע געפינט זיך דער מוזיקער ראזענריב, מעמענש פאטער האט

 פארײאלטעט מיטן ?אל פון ״הזמיו״.

 מענטשן און יאינסטיטוציעס
 אנטקעגן װאלעכמאנס טאנץ־שול האט געװוינט 8 ײדישער
 גלעכער, װאס איז אױך געװען 8 קינסטלער פ1ן ק1פעו- א1ן
 מעש-אויסארגײטונגען, גאר די פרנסת זיעע האט ער געהאט פ1ן
 פארריכטן 8 טשייניק, פון פארל״טן 8 טעפל, צי א פאטעלניע•
 א ביסל 11ײטעי — משע111לסקיט קריסטלעכע בעקעד״, 11אס
 האט בשוט אופן נישט געקאנט קאנקױירן מיט פײנזילבערס (פון

 רמעק) לאנגע זעמאלעך (״סאלאנקעס״), אדער ״קײזערקעס״•
 נאך יער געקעו״ — צוױי הײזער מיש א גשותפותדיקו ה1יף
 פ1ן ל״בל געמערץ, באקאנט אלס ״געזפאלעץ׳/ ײייל ר׳האט
 אמאל פארלױרן א פינגער• דערנאך מיז־ער קומט די אדכידיא-
 קאנסקע גאס, באקאנט צו1ישן דעו יידישער באפעלקערונג צוליב
 דער ״בית־א1לפנא״ שול פ1ו שא1ל װ״נבוים, װ1 מ׳האט אױסעו
 ײעלטעבע לימודיט, ל1יטן פואגואם פ1ן די ״פאװשע«ע״־ש1ל1,
 געלערנט אױך ײדישע לימ1דים. א1ן 11ער פ1ן אתדו געדענקט
 גישט דאס יתומים־הױז אױף דער גואדזקע גאט, די מט־באקאנטע

 ״אכראנע״.
 עטלעכע ה״זעו ײייטעמ די געמט באײומט נאר פ11 ײין, די
 בארימטע ״פ״-טע ברום״• אין לעצטן הויז דארט האט געװױנט
 דער היסטאריקער גרוך ניסענבױם, יואס האט געצויגן חמנה פ1ן
 זײן ג1כהאנדל1נג. אבער דאס גוך װאס מ׳תאט פארלאכגט, איז
 a״ אים נישט געמען, דאקעגן ךי ויערק פ1ן טאלסטוי, לערמאנ־
 טאװ, גאגאל, פושקין, קאנאפניצקא, אזשעטקאײא, אויף װעלכע
 ס׳האבן זיך נישט געפ1נען קײן געלנים, זענעו געלעגן פארשטויבט
י מילן. ער אליין איז י1ט 1לילה געזעסן אין  און צעפרעסן פיו י
 »<ן אלקערל א1ן געלײענט אדער געשריבן. כ׳בי1 געײען אן אפטער
 ארײנגײער אין זײן היים, 11ײל מיטן »ן האב איך צוזאמען גע-
 לעונט איו שפערט גימנאזיע. א גלעקל ביים אריינגאגג אין גע־

 שעפט האט אנגעזאגט אז ט׳איז 11ער געק1מען.
* 

 אזוי האט אי1 נאענטער שכנה׳שאפט זיך געפמען: דאט פאר־
 װײלונג־ארט פון װאלעכמאנס טאנץ־שול; די חינוך־אינסטיטוציע
 גית־אולפנה ן ךי פילאנטואפישע א1ן קהלי׳שע זקנים־ א1ן יתומים־
 ח1יז און דער מקוט פוו קולטור און וויסן, דאס ביכער״געשעפט

׳ גרוך ניסענבוים...  פון ו
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 פון דער אױסגאבע ״25 יאר ארבעט פון דער
 ערשטער גמילות־חסדים קאסע אין לובליז״. ױבי־
 לעאום־אויסגאבע, לובלין, אלול תי־׳׳ץ. אונדזער בן־
 עיר, דער שרײבער נ. שמן פון טאראנטא, האט
 צוגעשיקט די אױסגאבע, פון וועלכער מיר דרוקן
 איבער דאם לײט־ארטיקל פונעם פרעזעם פון דער
 גמילות־חםדים קאסע, דער קדוש ר׳ משה׳לע אײ־

 זענבערג הי״ד און פון ש. י. סטופניצקי.
 די ערשטע גמילות־חםד־קאסע אױף לובארטאװסקע
 האט זיד שרין איר פארקירצטן נאמען, מיט װעלכן זי װערט
 באצײכנט דוו־ד איר גרויסער צאל מיטגלידער; מיט רעס־

 פעקט װערט זי אנגערופן סתם ״די לןאפע״.
 איד װיל אײד שילדעדן, װי אזוי נאר א דאנק ״די קאפע״
 ערנערן זיך הונדערטער פאמיליעם מיט א הלואה פון 50
 זל.. צי האט איר געגלויבט, אז מיט אזא קלײנע סומע, קאן
 מען װירקלעד אויפלעבן און זעטיקן קינדערלעד? באקענט
 אײך מיט די מיטגלידער — און איר װעט אײך איבערצײגן.
א שטענדיקע מיטגלידערין פון דעד גמ״ח קאסע, ( 1 
 איר האנדל איז מיט גרינװארג אויפן טארג, די גאנצע
 סחודה באטרעפט 50—40 זל״ אבער װו נעמט זי אזא פאר־
 מעגן?... א פערשטענדיקן ענטפער דערויף האט געגעבן

 די קאםע.
ן װאנען לעבט א ייד 1 אט קויפט ער אױף א הון, ו פ ( 2 
 א קעלבל, א ביסל תבואה. ער לאגערט עס נישט בײ זיך,
 נאר פון האנט צו האנט פארקױפט ער און כאפט א פאר
 גראשן. וװ אבער האט ער גענומען די ערשטע 50 זלאטיס,
 װעלכע מען מוז צאלן דעם פויער 1 — אלץ ״אין יןאפע״.
י האט געשלאסן א קאנטראקט... מיט דעם נאענטן ז ( 3 
 דארפס־פויער, בײ װעמען זי דארף אפנעמען די מילך פון
 זײנע בהמווז. אין שטאט צעטראגט זי די מילך און פארדינט
 אויף לעבן. מען מוז אבער קודם כל אײנצאלן דעם פויער
 .50 זלאטיס — און וװ נעמט מען דאס פארמעגן 1 — 8לץ

 ״איו קאפע׳׳.
ס פארפאלק שטײט מיט א שטעלע אויפ׳ן טארג, א ד ( 4 
 זײ פארקויפן ײדישע קינדערלעך אלדאס גוטס: צוקערלעך־,
 שאקאלאד, באניקערן. שװער איז אבער געװען אײנצוקויפן
 דעם לאגער סחודה. פון א פעדמעגן פון 50 זלאטים האבן זײ
 קײנמאל נישט געחלומט. א גוטער שכן האט זײ ארויפ־
 געפירט אין קאסע און זײ האבן זײער ציל דערגרײכט.

 אלץ ״אין קאפע״.
ר ״ױם־יהדין״ אין מאגיסטראט״ מען מרז די ע ד ( 5 
 דדאזשקע לאקירן, אלץ א ביסל איבערפוצן און באנייען.
 עס דארף אבער קאסטן 60—50 זל.׳ צו װעלכע נישט יעדער
 דראזשקאזש קאן גרײכען• א גאנץ יאר שטופט מעז דורד,
 אבער װאם טוט מען נאד נײ־יאר ? וװ נעמט מען די סומע,
 צו קאנען זיך דעדהאלטן בײ דער פרנסה ? 8לץ ״איץ האפע״.
ט א שנײדערין: זי װאלט געהאט פרנסה ג ר א ז ( 6 
 בריװח, אבער צו קויפן א מאשין, מוז מען לכל הפחות
 געבען 60—50 זל. די ערשטע ראטע, אבעד קײן געלט איז

 נישטא... זי באקומט אבער די סומע ״אין קאפע׳׳.
 הונדערטער בילדער, זײער אינטערעסאנט^ קאנט איר
 זען אין דער גמ״ח קאסע. אלע קומען בארגן געלט, בדי

 ערלעך צו האנדלען און מיט צופרידנקײט באצאלן.
 װען איר װילט עפעס טאן ממשותדיקס, שטיצט די
 קאסע, עס זאל קײן געלט נישט פארפעלן און דעד קװאל

 זאל נישט אויסטרוקענען.
 משה א״זענבערג

 פארװאלטונגס־פרעזעס פון דער
 לובלין, מנחם־אב, תר״ץ. ערשטער גמ״ח קאסע אין לובלין

״ ו ע ד ס ח ־ ת ו ל ױ ב ג ע ״ ט ל < א  ד

ן > ל ב ו ן ל > ע א ס א  ק

 ש. י סטופניצקי

 אין א צײט פון צענטראליזאציע, פארלאמענטאדיזם און
 דעמאקראטיע, איז א ביסל אומעטיק צו לעבן אויף דער
 װעלט. מיױ האבן זיך שוין אזוי איבערגעגעטן מיט די אלע
 גוטע זאכן, אז עס קריכט שוין אפט פון האלדז. עס װילט זיד
 אפט אנטלױפן ערגעץ וױיט, וװ מען װעט נישט הערן די
 אײביקע ױכוחים, נישט זען דעם געיעג נאך כבוד און בענק־
 לעך. אײנער א בערליגער דאקטער איז אװעק אױף אן
 אײנזאם אינדזל, וװ ער לעבט װי אדם הראשון, אײדער ער
 האט פארזוכט דעם טעם פון א פארבאטענער פרוכט. עד
 זיצט און לעבט פון גאטס ברכה און לײענט ביכעד. וװ
 נעמט מען אבער אזעלכע אינדזלעןי צופעליק האב איך
 געפונען אזא אינדזל בײ אונח אין לובלין — דאס איז די
 אלטע גמילות־חסדים קאסע אויף לעװערטאװער 5. דארט
 לעבן נאך מענטשן, װי אײדער מען האט געזינדיקט: דארט
 פירט זיך נאך א גמילות־חסד, וױ אונדזערע זײדעס און

 עלטער־זײדעס האבן געפירט.
 ס׳איז די אלטע גמילות־חסד קאסע, אבער גאגץ אלט
 איז דאך די פירונג נישט. א ביסל האט זיך־ אויך דא ארײג־
 געגנבעט פון דעד נייעד צײט. װען מען קומט נעמען א
 גמילות־חסה װאס קען דערגײען ביז 50 גילדן, מוז מען
 אנשדײבן א דעקלאראציע און מען מוז ברענגען א זשיראנט,
 אן ערב. אבער דאס הײסט נאד אזרי לפנים. די קאסע געהערט
 אײגנטלעך צו די מיטגלידער, ד. ה. צו די׳ װאס קומען נעמען
 א גמילות־חסד. דעד זשיראנט איז אויך א מיטגליה ד.ה.
 אזעלכער װאס בארגט א גמילות חסד. קײן רײבע זשירען
 נישט און מען זוכט זײ גאדנישט. דער בעסטער בטוח איז
 דװקא דער ארימאן, דער שותף אין דעד קאםע. ווען אײנער
 קומט נעמען א גמילות חסד און ער שטעלט צו זײן זשיראנט,
 זעט מען קודמ נאך, צי איז ער אלײן נישט שולדיק אן אלטו
 חוב. אויב עס װײזט זיך אדוים, אז דער זשיראנט האט פאר־
 געסן, אז ער איז שולדיק אין דער קאסע, דערמאנט מען עס
 דעם איצטיקן קליעגט. ער לויפט שוין און ער איז מעורר
 זײן זשיראנט און יענער קומט און צאלט אײן א גילדן(טאקע
 ממש א גילדן!) און ער איז שױן אין ארדענונג, ער איז
 שױן װײטער א בטוח און ער קעז שוין זײן א ערב פאר

 א צװײטן.
 אט דער פדימיטיװער סיסטעם און קעגנזײטיקער ערבות,
 האט זיד ארױטגעװיזן פאר צװעקמעסיק. ער פאדהיט די קאסע
 פיל בעסעד פאר פארלוסטן, װי די אלע קאמאדניקעס און
 עקזעקוטארן, מיט װעלכע אנדערע באנוצן זיך. נישקשה,
 דער דלות זארגט שוין פאד זײן קאסע, אז זי זאל קײן ד«יזק
 נישט האבן אין דעד קעגנזײטיקעד קאנטראל פון די מיט־

 גלידער היט און דערהאלט די קאסע.
 מיטגלידער, ד. ה. שטענדיקע קליענטן, װאס נעמען
 גמילות חטדים, האט די קאסע העכעד זעקס הונדעדט. ווער
 איז דארט אלץ גישטא י דער גאנצער לובלינער דלות איז
 דאדט פארטדעטן. דעם אויבנאן פארנעמען װײבער: מילך־
 יידענעס, הענדלערקעם, קײשל־װײבער, טארג־שטײערקעס.
 אבער מאנםבילן זענען גלײכבארעכטיקט. עם װארפט זיר
 דורך א פורמאן, אפילו א קצב, װאס כאפט פופציק גילדן
 אױף א קעלבל. הײנט די האנדלײידן, װאס גײען איבער די
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 די ערשטע טעג
 אין לובלין

 נאן דער באפריױנג

 אױף א פועלי־צױן
 פײערונג אין לוכ־
 לין, אין יאר 1946.
 שטייען פון ליג?פ:
 קופערשטײן, י8נ?ל
 גאלדפינגער ז״ל, ל.
 שיפשר. זיצן, דער
 צווײטער און דרי־
 טעד רעכטפ: מאיו•
 שילד<ןרויט און דרד
 שטאקפיש. רעכטפ,
 יער 1טער שטייט:
 נתןאײכענכױפ ז׳׳ל.

 אין דעו װארשעװער ״פאלקס־שטימע״ פון
 3טן יאנואר 1981, האבן מיו געפונען די

 ױײטעודיקע גאטיץ מעגן לובלין:
 איו ״דישן קלוב אין לובלין איז פאו־
 געקומען אן אװנט, געײידמעט דער 30־יא-
 ריקעו עקזיסטענץ פון קולטוריגעזעלשאפט־

 לעכן פארגאנד פ1ן ד« י«דן אין פױלן.
 אין ז״ן אוױסטויט האט יעו פאוי
 זיצער משה אדלער דערמאנט, אז דער פאר־
 באנד האט פארגעזעצט די טעטיקײט, יועל־
 כע עט האט אמעהויבן דער ײדישער קא-

 מיטעט.
 יער ועדגעו וזאט אנגעװיזן, אז לוגלין
 איז געװען דאס וױגעלע פון דעם צװיק־
 אױפגעויכשן יידישן ישוב נאכן גיויטן ווור-
 בן• אין לובלין זענען אנטשטאנען כמעט
 אלע ייײשע איגסטיטוציעט, וױ יער צענ-
 טראל־קאמיטעט פיו די יידן אין פוילן,
 די יידישע היסטארישע קאמיטיע, דעו ״טאז״
 און ״ארט״• דא וזאבן באנייט זייעי טעטי־
 קייט אלע פאליטישע ויכטונגען אין דער
 ײדישער סביגה. לובלין איז געמען ךי
 שטאט, װו ס׳האבן זיך געזאמלט די רעשט־
 לעך פון די על־פי־נט געראטעװעטע יידן•
 דא זענען זײ געקומען פון די נאצישע פאו־
 ניבטונג־לאגערן, פון באהעלטענישן, בונקעוס,
 פזן ךי פארטיזאנער-מוונומ. זײ זענען גע־
 קומען אויסגעמאטערטע פון הונגער און

 גויט, אפגעריסן און אפגעשליסן•
 א דאנק דעם צענטואלן קאמיטעט פון די

 יייו אין פוילן, האגן ז״ באקומעו א דאך
 איבערן קאפ, מעדיצינישע הילף, באשפייזװג

 און קליידער.
 נישט געקוקט אױף די שרעקלעכע איבער־
 לעבונגען, האבן זיי ארגאניזירט דאס קולטור־

 לעבן•
 די גאנצע ״דישע טעטיק״ט האט זיך קאנ־
 צענטוירט איגעם ארטיקן פרץיהויז, דורך
 ײעלכן צענדליקעו טויזנטער ״דן זעגען דורכ־
 געגאנגען אין די ערשטע טעג נאך דער גא-
 פריימג• אינעם פרץ־הויז איז פארגעקומען די
 עושטע ײדישע טעאטער-פארשטעלונג ״מיוע־
 לע אפרת״ מיט אידא קאממסקא און מאיד

 מעלמאן בראש.
 דאס פרץ־הויז האבן גאזוכט אמדזערע
 אויסלענדישע געטט, וױ יצחק גרינגוים, גאי
 וװסטער פאלישישער און געזעלשאפטלעכער
 טיער, דעפוטאט פון פוילישן טיים, פשח נא-
 װיק, הויפט־רעדאקטאר פיו דעי ניײיאיקעי
 ״מאוגן־פי״הײט״, ךי דיכטעוין דארע טייי
 טלגוימ און א ויי אנדערע אנגעזעענע פערי

 זענלעכק״טן פון דער גאנצעד מעלט.
 וױיטער האט דער רעדנעו אינפארמירט
 װעגן די צעגטראלע ױבל־פײערונגען פון פאר-

 גאגד אין שװדגאװוו.
 מיט רעפלעקסן האט זיך געטיילט דער חגר
 אונגער. ער חאט דערמאנט ז״נע ערשטע טעג
 אין לוגלין אלס דעמאגיליזירטעד פון דער
 רױטער ארמיי. ער איז געװען ממש דעו־
 שטוינט, װאס אין אז!< קורצע צײט גאך דער

 גװיסער טראגעדיע, א<ז געלונגען צו ארגאני־
 זירן אױפסנײ דאס קולטור־געזעלשאפטלעכע
 און ועליגיעזע לעגן. עס איז שײן געײען טע*
 טיק א ײדישע שול, א פארשול, א מעדיציני־
 שע פאליקליניק, עס זענען ארגאניזירט געװא־
 ון האנטװעוקער־ײארשטאטן און ארגעט ־

 קאאפעראטיױן•
 ארומרעדנדיק דעם 30ייאויקן ױבל פון
 פאוגאנד, האט חבר אונגער אנגעװיזן אויף
 ךי דערגרײכונגען פון דעם דאזיקן צייט־אפ־
 שניט, אונטערשטוײיכנדיק, אז נישט געקוקט
 אויף אלע שװעויקײטן און קריזיסה פאר־
 מאגן מיר ה״נט אזעלכע ײיבטיקע אמטטײ
 טיציעס, וױ יאס יידישע מלוכה־טעאטער,
 דעו יידישער היסטארישער אינסטיטוט, דאס
 ״דישע אפרו־תױז אין שױדבארײו, יייישע
 קלובן איבערן לאנד און אונדזער צײטונג

 ״פאלקס־שטימע״.
 דערנאך האט דער עולם פארבראכט ג״ א
 גלעזל טיי, טיילנךיק זיך מיט זכרוגות פוו די
 צייטן פון ךעו אקופאציע און פון די עושטע

 יארן נאך דעו גאפרײונג•
 משה אדלער

 האכהײזער העלא
 פון דער הײם גוטערמאן און ניסענמאן
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 אדרעם:

 חיפה, ?רית אליעזד, רח׳ צה׳׳ל 67/7

 הויפן — די זענען דאד די עלטסטע ערן־מיטגלידער פון דער
 קאסע.

 אזױ ארבעט זיד די קאםע, שטיל, אן לארעם, העכער
 25 יאר. אלע טאג קומט זיך צוזאמען די פארװאלטונג, קוקט
 דורך די אײנגעפלאסענע דערקלאראציעס און טײלט גמילות
 חסדים. בײ א טויזנט גילדן א װאך באטרעפט דער אומזאץ.
 און די ארבעט װערט געטאן שטיל, מען הערט נישט קײן
 טענות, נישטא קײן פאליטיק. אין דער פארװאלטונג זיצן
 מענטשן װאס ארבעטן שוין אין געשעפס 25 יאר, אזוי לאנג
 װי די קאסע עקזיסטירט. זײ זענען ממש צונויפגעװאקסן מיט
 דער אדבעט אויף אזוי װײט, אז טאמעד פעלט מזומנים,
 לויפט מען אין א באנק או־ז מען בארגט׳ מעז באצאלט די פאר
 גילדן פראצענט פון אײגענער קעשענע, אבי די קאסע זאל,
 חלילה, נישט פארשעמט װערן, זי זאל האבן די פאר גילדן

 מזומנים פארן קליענט.

 ס׳איז א שטיל אינדזל אינמיטן רוישיקן לובארטאװער
 ים, װו עס רוישט און קאכט שטענדיק פון פראטעסטן און
 אינטריגעס. דארט פארגעסט מען, אז מען לעבט אין א
 זינדיקער ױעלט, פול מיט שנאה און קנאה. איצט אבער האלט
 דערבײ, אז דאס אינדזל זאל ארויפשװימען אויף דער אויבער־

 פלאך פון אונדזער לעבן.

 ס׳איז געװארן 25 יאר, זײט דער גמילות חסדים ארבעט
 — און אזא ױבילעום פון ערלעכער, באשיידענעה ײדיש־
 מענטשלעכער ארבעט, פארדינט אז די ברײטע עפנטלעכקײט
 זאל עם װיסן און געהעריק שטיצן. לובלין װעט פאדשטײן
 װי דעם ױבילעום צו פײערן. גמילות חסדים איז פון די זאכן,
 װאס אין להם שיעור, בפרט אזא מין קאסע — פארדיבט

 געװיס די גרעסטע שטיצע.
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 װעגן דר״ קאגועגאר<ע7ו «דן א<ן געזעלשאפגולעכן לעבן
 דוד שטאקפיש

 באמערקונג פון מחבר: הגם דער מאמר איז ניט
 געשריבן געװארן ספעציעל פאר ״קול לובלין״ און
 איז שוין דערשינען אין צװײ צײטשריפטן (״פאלק און
 צױן״ און ״ישדאל־שטימע״), בין איך זיך מודה ומתוודה
 פאר אונדזערע לײענערם, אז די אידעע און אנרעגונג
 צו בארירן די דאזיקע טעמע, איז אן אױסגעשפראכן
 ״לובלינערישע״, װײל גראד אין די ראמען פון אונחערע
 לאנדסמאנשאפטן־ארגאניזאציעס אין ישראל און אין
 די תפוצוח, האב איך יזיך אנגעשטויםן, מערער װי אין
 אנדערע געזעלשאפטן און ארגאניזאציעם וװ כ׳בין

 טעטיק, אויף אזעלבע דרײ קאטעגאריעס ײדן...

 אין כמעט אלע װאלונטערע ארגאניזאציעס, געזעל־
 שאפטן, פארטייען, לאנסמאנשאפטן און אינםטיטוציעס זענען
 זיי בנמצא: IT1 (1 מיט שטענדיקע טענות ומענות קעגן די
 װאס טוען עפעס. 2) ײדן װאס באגנוגענען זיד מיט קריטיק
 — צום גוטן אדער צום שלעכטן. 3) ײדן װאס טראגן אויף
 זיד דעם עול און אחרױת — מאראליש, געזעלשאפטלעך,
 פינאנםיעל. מיט אנדערע װערטער, און בקיצור: ײדן װאס
 קאמפראמיטירן; ײדן װאס קריטיקירן און ײדן װאם רעהא־

 ביליטירן.
 לאמיר אנהײבן פון די לעצטע, הגם זײ געפינען זיך
 תמיד אין א גרויסעד מינדערהײט און זענען אויך אויסגע־
 שטעלט אויף אומאויפהערלעכע אטאקעס מצד די לײט פון די
 צװײ ערשטע קאטעגאריעס. דאס זענען יענע טוערס, װאס
 דאס פאלק האט זײ געקרוינט מיט פארשידענע נעמען, װי:
 עסקן, שליח־ציבור, קהלס פארזארגער, קהלס שײגעץ, אק־
 טיװיסט, געזעלשאפטלעכער טוער, קאכלעפל, שטאט־פאר־
 זארגער, בטלן״ משוגענער און נאך און נאך. די אלע באצײ־
 כענונגען זענען אױסן אונטערצושטרײכן דאם פאזיטױרע
 און םאלידע בײ די דאזיקע מענטשן, װעמען עס גײט אין
 לעבן צו דינען דעם כלל, זיך מקריב זײן פאר דער געזעל־
 שאפט און בסדר זארגן פאר די אינטערעסן פרן דער ארגא־
 ניזאציע אדער אינסטיטוציע פון װעלכער מען שטײט בראש,

 איער מ׳איז דארט אן אקטיװער טוער.
 מיר טרעפן זיך אן אױף אזעלכע העוסקים בצרכי ציבור
 — ערלעכע, ערנסטע, אויפריבטיקע, איבערגעגעבענע מענטשן,
 װאם זענען גרײט מװתר צו זײן פון פרױואטן לעבן, פאר־
 נאכלעסיקן די הײם און משפחד״ כדי לאנגע שעהן זיך באטײ־
 ליקז אין זיצונגען, צוזאמענטרעפן און פארזאמלונגען, וװ
 עס װערן באהאנדלט פראבלעמען פון כלל, װי פון פרט. און
 טאקע אױך — עפעם טאן, זײן אקטיװ און איבעדגעגעכן.
 נישט אײנמאל איז מיר אויסגעקומען צו הערן װי א פדוי
 באקלאגט זיך אויף איר מאן׳ אז ער האט מער אין זינען
 פרעמדע ענינים, װי די אײגענע משפחד.; אז א קהלישער

 עגין איז אים בילכער װי אן אײגן קינד...
 ארודאי איז אין אזא סארט באשולדיקונג פאראן אויד
 איבעדטרײבונג, װעלכע קומט אבער פון הײמישע, נאענטע
 מענטשן, אן יענער בײזװיליקײט און רשעות, מיט װעלבער
 עס צײכענען זיך אױם די ״פראפעסיאגעלע״ קריטיקעדם, צי

 געשוװירענע פארלױמדערס און באשמוצערם.
 נעמט, צום בײשפיל, די קריטיקערס (און קריטיק, וױ
 באװוסט, איז פאראן א פאזיטױוע און א נעגאטױוע). צי אויס
 געפילן פון קנאה, אדער פון אײגענער אומבאהאלפנקײט, צי
 אומװילן עפעס צו טאן לטובת הכלל׳ זענען זײ גרײט פון צײט
 צו צײט אויד לאזן פאלן א גוט װארט אויפן אדרעס פון די
 טוערס, אפילו לויבן זײער איבערגעגעבנקייט, באוװנדערן
 זײער ענערגיע, מי, געדולד און גרײטקײט זיד מקריב צו זײן.
 אזא אפשאצונג מיט שבחים זענען א שטיקל פארגיטיקונג פאר
 די װאס זעגען אנגאזשירט אין קהלישער ארבעט און דער־

 מוטיקט זײ װײטער צו שלעפן דעם שװעו־ן, אומדאנקבארן
 געזעלשאפטלעכן װאגן.

 פאראן אבער אויד קריטיקערס לשם קריטיק, צום בלריזן
 ארונטעררײסן, װאס אויף זײ איז געזאגט געװארן, אז ״דער
 גלײכער איז בײ זײ קרום, און דער קרומער — גלײד״.
 זײערע שלאג־ארגומענטן קעגן יעטװעדן עסקן: אז ער זוכט
 כבוד, ער שטופט זיך אויבנאן, אז מיט זײן געזעלשאפטלעכער
 טעטיקײט איז ער נאר אויסן צו זיצן אויפן בענקל• אז מ׳װיל
 שוין מיט אזא אײנעם טאן א חסד, װארפט מען אים פאר,
 אז דערפאר װאס עד האט נישט װאס צו טאן, נעמט ער זיך

 צו קהלישע זאכן...
 פון אזעלכע ײזץ מיט אומצוטרױ, ספיקות, שפאט — איז
 שוין נישט װײט צו די װאס פארלוימדן און באשמוצן, װאס
 טראגן זיך ארום מיט א פארטיקן באשולדיקונגס־אקט קעגן
 די ערלעכע און אויפריכטיקע שליחי־ציבור. זײער לײט־מאטיװ
 איגעם רײדן און בארײדן: קהל איז א גנב... אויב ר׳ בערל
 גיט אװעק טעג און נעכט פאר געזעלשאפטלעכע צװעקן, איז
 נישט אנדערש, װי — ער גנבעט! אזא פארלוימדער אינטע־
 רעםירט נישט די ראיעלע בוכפירונג, די אפשאצונג פון דער
 רעװיזיאנס־קאמיםיע, די ארנטלעכקײט פונעם ״באשולדיקטן״
 גופא• ער, דער בײזוױליקער קריטיקער, װאס טוט אלײן גאר־
 נישט, װײסט בעסער פון אלע, אז ״צו קהל דערלײגט מען
 נישט״. און אױב ער האט נאד פרנסה, לעבט ער אװדאי פון

 דער קהלישער שיסל...
 װי דערמאנט, לאזן זיד הערן די אלע אומבארעכטיקטע
 באשולדיקונגען נאר מצד די װאס שטײען אין דער זײט און
 זײ פאלט אויך נישט אײן מיטצוהעלפן. פונקט װי זײ זענען
 די לעצטע עפעס צו טאן, אזוי זענען זיי די ערשטע ארונטער־

 צורײסן און בארײדן.
 אזעלכע פארשױנען האבן אין אלע צײטן און אין רוב
 ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעם דערפילט א שעדלעכע,
 דעסטרוקטיװע דאל. מיר איז צופעליק ארײנגעפאלן אין האנט
 אן אויסגאבע פון א לאנדםמאנשאפט אין נױ־יארק, דערשינען
 מיט א 50 יאר צודיק, אין װעלכער עס זענען אפגעדרוקט
 ״צען געבאטן פאר אונדזערע מעמבערס״. אט זענען אײניקע

 פרנקטן פון יענע ״עשרת הדברדת״:
 • קומט נישט צו די מיטינגען. און װען איר קומט שוין —

 קומט שפעט.
 • װען עס רעגנט אדער ס׳איז הײם צי קאלט, זיצט אין

 דער הײם. זאל א צװײטער גײן צום מיטינג.
 • װען איר קומט אמאל צו א מיטינג, זוכט נאר חסרונות

 אויף די באאמטע.
 • געמט נישט אן קײן אמט — ס׳איז לײכטער צו קריטיקירן

 יענעם.
 • װען מען פארלאנגט פון אײך א מײנונג אין א געװיסער
 אנגעלעגנהײט — מאכט א שװײג. נאר נאכן מיטינג —

 ״קאכט זיד״.
 • איר אלײן טוט גארנישט, נאר װען אנדערע טוען יא —
 דאן שרײט געװאלה אז א קליקע פידט די סאסײעטי.

 א סברה, אז אויך אין די רײען פון יענער לאנדסמאנשאפט־
 ארגאניזאציע פון א קלײן שטעטל אין פוילן, װאם האט גע־
 שטרעבט אויפן אמעריקאנער באדן גוטס טאן אירע בני־עיר,
 האבן זיד געפונען הײמישע קריטיקערם, צינישע אפלאבערם
 און ארונטעררײםערס, װאס האבן אין די אקטיװע טוערם
 געזען נישט עפעס אנדעדש װי קליקעס אוז פערזענלעכע
 אמביציעס. דערפאר האט עמעץ פון די פאראנטװארטלעכע
 ײדן געהאלטן פאר נײטיק צו פארעפנטלעכן צען געבאטן,
 װאם זענען נאך איצט אקטועל און רעלעזואנטיש פאר א סך

 ארגאניזאציעס און... זײערע בארײדערס•
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 ישעיהו שפיגל

 <עקב גלא7ושע״ן - דער
 שומר און מבשר ($71ן-$9$ו|
 דער שעפער פונעם קלאסישן עסײ, דער אומשטארביקער
 פראנצויז מאנטײן, האט אין אײנעם פון זײנע עסייען, װאס
 טראגט דעם נאמען ״ביכער״ — אגאליזירנדיק די צװײ גרױסע
 פלוטארך און סענעקא, געשריבן, צװישן אנדערן, אזוי: ״דאס,
 װאס איד גיב דא — דאס זענען בלויז מײנע אײגענע אזיס־
 דוכטעױשן, מיט װעלכע איך באמי זיך נישט צו אנטפלעקן
 די זאכן גופא, נייערט צו געבן בלויז זיד אלײן. איך לאז דא
 רעדן אנדערע, נישט לויט מײנע מחשבות, נייערט בלױז דורך
 מײן אפקלײב, אז זײ זאלן מיר העלפן אין דעם, װאס איד קען

 נישט אזוי גוט זאגן״.
 ערגעץ־וװ איז זיד מתװדה יעקב גלאטשטײן:

 ״געװען איז מײן טאטע א טײערער ילד. איד זע זײן שאטן
 לעבן מיר. עד האט אזוי װי געהײליקט זיין זון צו דער ילדישער
 ליטעראטור. ער האט געבראכט אין שטוב ארײן פאר מיר
 פרצן, שלום עליכמען, רײזעגען. ער האט אנגעקװאלן װען איד
 האב פארגעלײענט פון דער ײדישער ליטעראטור. ס׳זעט מיד

 אויס, אז ער האט געװאלט האבן א זון א ילדישן שרײבער״.
 איך מוז עס זאגן שוין אין סאמע אנהײב, אז בעת כ׳האב
 אין ארײנפיר פון דאזיקן עסײ — געבראכט עטלעכע צײלן
 פונעם קלוגן, אלטן מאנטײן, איז נאד דערפאר, װאס זײ דארפן
 מיר דינען װי א התנצלות, אויב איך װעל מוזן אנקומען, דא
 און דארט, צו פרעמדע מחשבותן, צו ציטאטן און מקורות —
 םײ פון יעקב גלאטשטײנען גופא און סײ פון אנדערע, כדי צו
 קענען באלײכטן אזא פילגעשטאלטיקע, קאמפליצירטע פערזענ־
 לעכקײט, — אזא שיר נישט, וואלט איד געזאגט, פענאמעגאלע
 דערשײנמג, אזא זעלטענעם בײ אונדז משולח און מליץ־ױשר
 פיז יידישער קאנדענסידטעד אלטער און נייער גײסטיקייט,
 אזא שומר פון ילדישער שירה און פראזע, אזא פירשפרעכער
 פאר אונדזערע אלטע ירושה־תמציתן, װאס װערן בײ יעקב
 גלאטשטײן אויסגעדריקט מיט נאסטאלגיע צו שלמות און צו

 יראת הכבוד פארן אמתן, לויטערן, קינסטלערישן װארט.
 אבער כדי ארומצונעמען גלאטשטײנס בנין, װאם ער האט
 פאר אונדז אויפגעשטעלט מיט אזוי פיל דוח הקודש און מיט
 אזא הארעפאשנעם שווײס און הארעװאניע (ער האט פון זײן
 אנקומען קײן אמעריקע ״געארבעט אפשר אין פופציק שע־
 פער — און אין ערגעץ נישט געטויגט״ — זאגט זיד אינעם
 בוד ״שמועסן מיט ילדישע שרײבער״ פון יעקב פאט). כדי צו
 רעדן װעגן גלאטשטײנען — מוז מען זיד באנוצן מיט פיל
 דימענפיעפ. ער איז, װי מיר דוכט זיך, פון די געצײלטע ילדישע

 איז זיד פארצושטעלן א װאסער פנים עם װאלט געהאט
 אונדזעד יידיש־געזעלשאפטלעך לעבן, מיט אלע זײנע בא־
 װעגונגען, פארטײען, אינסטיטוציעס, לאנדסמאנשאפטן, פי־
 לאנטראפישע חברות — אן דעם קאדער אידעאליםטן און
 אקטיװיסטן, װאס זענען בלב דבנפש ארײנגעטאן אין קהלישער
 ארבעט. זײ נאר זײ, די דאזיקע פאזיטיװע און קאנסטרדק־
 טיװע געשטאלטן, גיבן א תיקין, אן אינהאלט און ציל אינעם
 לעבן און באװעגן אויד אנדערע זיד אײבצושפאנען אינעם
 יאד און רעהאביליטידן פאר אײנװעגם די װאס באגנוגענען

 זיד מיט קריטירן און קאמפראמיטירן אנדערע.

 (״פאלק און צױן״, ירושלים, יאנואר—פעברואר 1980,
 ״ישראל־שטימע״, תל־אביב, 20.2.80).

 יע<ןכ גלאגזשטיין ז׳׳ל און זײן פרדי(זיצן, אין צענטער) אוי1» א צו־
 זאמענטרעף מיט לובליגער ײדן אין פוענאפ־אײרעפ, אין יאר 1964.

 שרײבערם, װאס האבן אויסגענוצט יעדע ליטעראדיש־קינםטלע־
 רישע דימענםיע און איז ארויס פון איד א זיגער, באנייער

 און מבשד.

 װארעם: װאס איז אײגנטלעך אזועס דימענפיע אץ שא־
י — דאס איז פיל־שטחימדיק און פילפאכיק זען און ן  פ
 עמפינדן: דאס איז פיל־שטחימדיק און פילפאכיק העוץ אדן
 דעדהערן; דאס איז: נישט קענען די גרענעץ פון קינסטלערישן
 ד«ונגער און דאד — אפהיטן אין זײן שרײבערישער תאווה
 דאס מינדסטע מאס־שטריכעלע אױף דער גילדענער וואג, װאס
 הוידעט זיך עדגעץ־וװ צװישן «וח און האדצן, — די װאג,
 װאס קען אדער איבעח־ועגו׳ אדעד געבן פאלשע װאג, יענץ
 םײסמאגראפיש אינערלעך אויג און אויער, װאס קען אי׳כערזען
 אדער איכעחזעמ אדער, חלילה, פארטושן דעם שעפערס קלא־
 רע, אויםגעבענקטע װיזיע. און ס׳איז פאד מיר תמיד א וװנדער
 װאס די פי׳ל־שטחימדיקײט פדן יעקב גלאטשטײנס פראצע װי
 א שרײבער, האט מיט גארנישט פארמינערט, אין קײן שומ
 דימענסיע, די נאטירלעכע געשפאנטקײט פון זײן שעפעדישן
 הונגעד, נישט אראפגעױדערט זײן הויכע גײםטיקע קולטור,
 זײן לשון און סטיל־מײסטערשאפט, זײן שטײן אויף דער װאך
 פון צימצום — אין ליד און אין עסיי אין דער פראזע און
 אין דעד קריטיק, כדי אנצוקומען צ< שלימות פון מחשבה,

 פון װארט און אידײע.

 איד װעל גישט איצט — (און ס׳איז אויר נישט מעגלעך
 אין די איצטיקע ראמען) — צעגלידערן יעקב גלאטשטײנס
 אלזײטיק שאפן אין אונדזער ילדיש־קעיגרײך. און גראד װי
 ם׳איז שװער ארומצונעמען מיטן אויג די שײנקײט און מ־נטקײט
 פון א ריזיקן װאלד — אזױ איז שװער ארומצרנעמען יעקב

 גלאטשטײנס גאנץ, צעאקערט שאפונג־פעלד.

 פון די ביז איצט דערשינענע 18 גיכער, 18 קינסטלערישע
 גילדענע קאװאדלעס: פון פאעזיע און בעלעטריסטיק, —
 איבעד די עםײען װעגן יצירה אין קולטור־פראבלעמען, פון די
 לױטעדע קריטישע עסײען װעגן אונדזערע קלאםיקער ביז צו
 די היינטצייטיקע ילדיש־שעפערם — קוקט צו אוגדז אדויס א
 רחבותדיקער פאלאץ מיט אנגעזאמלט גײסטיק האב״יאון־גוטס,
 געבויט מיט װאכזאמקײט, מיט חכמה און מיט ברכה. מסתם
 איז אין יעקב גלאטשטײן פאראן א ניצוץ פון לובלינער חוזה
 און פון די חכמי לובלין. פארליבט אין דער ילדישער ליטערא־
 טור, אין ילדישער שעפערישקײט, מיט דער ליבשאפט — (זאל
 מיר יעקב גלאטשטײנם בשמה מוחל זית דא דעם אויסדרוק)
 — פון א פאכגאממ־ליקעד אץ פעפטן טײטש פון דאזיקן װארט
 — איז ער פאר אונדז געווארן אין דער ליטעראטור דער
 מבשר, דער שומר און אפהיטער פון יעדן טאלאנט־ניצוץ, פרן
 יעדער געזונטער ילדיש־יצירד., — כדי זײ אויפצוזאמלען אין
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 אונדזערע צעפאלענע שייערן, וװ ס׳בלאזן אזעלכע חרובדיקע,
 קאלטע שטורעם־װעטן, און עי אלײן, דער לובליגער כישוף־
 שמיד, הערט אלץ נישט אויף צו קאװען זײן אײגענעם וװבדער־
 לעכן װאגן, װאם לויפט פון די אמאליקע ״תנכישע גרויס־
 טדאקטן׳/ איבער די יארהונדערטער פון בלאנדזשענישן און
 זוכענישן, איבער דעם קרעמאטאריע־װעג פון אונחעד אומ־
 גליקלעכער תקופה, ביז צו די נײע, געפלאםטערטע וועגן פון
 אונדזער נײ הײמלאנד — אט דא, אויף דער דאזיקעד ילדישער
 ערד, מיט אונדזער אלטע ילדישן בטחון אין א בעסערער

 דאליע פון אונדזער פאלק און אין זײן גײסטיקײט.
 יעקב גלאטשטײנס ארכיטעקטאניק פון דער שורה אין ליד
 און אין עסײ — איז תמיד א מין פונקען־װארפעדיי, אנגעלאדנט
 מיט אידײע און חלוש. בלויז די פונקען־שפליטערס אלײן
 זענען מסוגל אנצוצינדן אונחער הארץ און אונדזער מוח מיטן
 אומפארלעשבארן פײער, װאס קומט פון גרױםער קינסטלערי־
 שער קראפט; גלאטשטײנס דינאמישע קוגסט איז פאר אונדז
 א הײסע געזדנטע בלוט־כװאליע, װאס רײניקט־אפ, שפײזט די
 פארבארגנסטע צעלן און געבערט אין אונדז נײע, אדער װעקט־

 אויף שוין לאנג פארשטארבענע ילדישע װעלטן.

 וױלט זיך טײלמאל פרעגן:
 — װאס זענען די כוחות װאס נערן אונדזעד פאלקס־
 געגױס פאר זײן שעפערישער התגלות 1 וװ איז צו זוכן דעם
 סיד, למשל, פון יעקב גלאטשטײנס קרעאטיװן, אימפולסיװן
 װעלט־באנעם? פון זײנע גוט־פלאנירטע אינספיראציעס, יא׳
 בפירוש, כוט־פלאנירטע, — וװ איז דער מיטאס פון דאזיקן
 מענטשן, װאס איז פול מיט דיכטערישעד פינעזיע, מיט גע־
 רײניקטער אלט־ילדישער חכמד״, מיט באכישער װירטואזיטעט
 אלס מנגן, מיט בעל־שם־טובישער תמימות, מיט זײן הײםער
 סענסיביליטעט פון די חושים, װאס זענען געפאנגען אין אלע
 זײנע שעפעוײשע דימענסיעס פון בטחון אדן טײלמאל אויך

 פון ביטערן, פארצװײפלטן סקעפטיציזם ?
 כ׳װעל פרװון אנװארפן בלויז עטלעכע מחשבות, לכתחי־

 לה װעגן גלאטשטיינס דיכטונג.
 די מאגישע, פאעטישע קיך, וװ ס׳װערט צוגעגרײט דאם
 שפײז פון זײן אימפולםיזוער, נישט־געזעטיקטער, סאמנאמבו־
 לישעד און גלײכצײטיק קאמענסענסיקער, געצױמטער קונםט —
 װערט בײ אים אנגעפירט פון א בײטש פון אן אויג, װאס
 איז פון העכסטער, מאראלישער קאנטראל. דאס אויג היט די
 װיזיע, כדי נישט צופיל צו באשמעלצן און נישט צופיל צו
 באװאסערן, גישט צופיל צו פארדיכטן(פון ווארט געדיסטקײט)
 און גישט צופיל צו פארדינען, (נישט פון װאדט פארדיגען
 אויף יענעמס חשבון) גישט צו פאררױכערן מיט אױפהענגען
 פאלשע הימל־סצעגעריעס, נאר געבן די ״איגער אלע גיפפלג־
 דיקע רו״ פון געטען דעם אלימפיקער — דאס איז, — מיין
 איך, דער סוד פון גלאטשטײנס פאעטישער, מאגישער קיך. א
 פעסטונג פון קרישטאלענער פרייהײט — דאס איז זײן אינער־
 לעכע דיכטערישע װעלט, כדי נישט צו באנוצן דאס גרויע,
 מידע װארט ״•מאדערניזם״, מיט זײנע אלע נאכהענגענדיקע
 פסיכאלאגישע, פילאזאפישע צױטן• מיר זענען געפאנגען ביי
 יעקב גלאטשטײן פון דער הארמאניע צװישן דיכטערישן ציל
 און מיטל. דעמ אײגאײנציקן געפיל, װאס ער גיט זיד איבער
 אן דחמנות און מיט טיראגיע — דאם איז זײן אימאגיגאציע,
 אפילו זי זאל אים פאדפירן אין לאבירינטן, וװ ס׳איז תמיד
 נאכט• ״א גוטע נאכט, װעלט״ הענגט דארט װי דער אײנאיינ־
 ציקער שטערן, װאם לײכט. ער לײכט ווי ״א בליץ־לאמפ״
 איבער אונדזער װעלט־פינצטערניש, װאס זוכט טרײסט, תפילה
 און רחמים פאר א שײנעם, גוטן הימל איבער אונחערע קעפ.

 אין דאם אלץ געשעט דערפאר, מיר דוכט זיך, װאס יעקב
 גלאטשטיין פארמאגט אין זיינע אלע שעפערישע דימענסיעם
 עפעם פון יענער גליקלעכער הארמאניע פון די חכמים: דעם
 צונױפמיש, די גלײכשאלטונג, דעם מיזוג פון ״קאלאס קאגא־

 טאם״: װיסן, לעבנס־נסױנות און קינסטלערישן העדאניזם. זיין
 בלײטער קריטישער האריזאנט, דער לירישער פען־עסטעט,
 װעמענס יעטװעדער אנאליז דערמאנט אינעם פראנצויז םען
 בעװ און דעם אמעריקאנער עמערסאן. דער זאפט און די סובס־
 טאנץ פון זײן פאעטישער שורה ליגט נישט, װי בײ אנדערע
 דיכטער, פארבארגן הינטער זיבן גערונצלטע הויטן און מען
 דארף ערשט ביסלעכװײז אראפװארפן אלע הויטן ביז מען
 קומט צ< צו דער געלײטערטער פאעטישער סובסטאגץ. בײ
 גלאטשטײנען איז שױן פון דעד ערשטער שורה אן אלץ קלאר,
 ער הײבט באלד אויף דעם פארהאנג איבער דער בינע פון זײן
 װערק, אזוי אז מיר װעדן תיכף אין זײן װערק אדער אײדל
 פארװעבט, אדער שטורמיק פארשלונגען, אדער זינגענדיק
 פארגלעט, אדער טיף־דנאזק אראפגעצויגן אין אים, אפילו מיט
 דער טרער. אבער די טרער גלאטשטיינס פליסט נישט צו לאנג
 אין זיץ פאעטישער שורה, װארעם ער וױיסט, אז די טרער
 מוז מאכן א װעג דער לויכטנדיקער, מענטשלעכער, זיגערישער

 האפענזנג פונעם דיכטער.

ן דרזין, א מין מיסטעריע, װאס באהויכט  פאראן א מין חי
 יעקב גלאטשטײנם אייגעכעם, יצירהשן צוגאנג צום שאפן. און
 אפשר דערפאר אויך דערמאנט דער דיכטער און עסײלסט אליע־
 זר גרינבערג אין זײן עסײ־אפשאצונג פון גלאטשטײנס לעצט
 לידער־בוך ״פרײד פון יידישן װארט״ די־א װערטעד: ״בדרך
 כלל דעגט אים די מיפטעריע, װי אזוי א טעמע װערט באצױגן
 מיט הויט און בײנער... װי אזוי ס׳װערט אין דעד טעמע
 ארײנגעבלאזן א לעבעדיקער, קינסטלערישער אטעם... דזרך
 װערטער און צוזאמענשפיל פון ווערטער...״. זאגט ערגעץ־וװ
 גלאטשטײן אלײן װעגן זײנע קריטישע עסײען: ״איד שרײב
 קריטיק בדחילו ודחימו״ אדעו־: ״קדיטיק קען נישט תמיד
 אױסהאלטן די צװאגג־יאקע פון פילאזאפישער געמיטלעכקײט״.
Tan אבער פונדעסטװעגן װעט איד בײ יעקב גלאטשטײנען 

 טרעפן א גענוג גדויסן גאב פון קדיטישן מידת הדדומים.

 ״מיר זענען ליבער — זאגט ער — פון אלץ אין דער
 טרויעריקער װעלט אונדזערער — ײדישע שדײבעד״. דאם איז
 שוין א לז־י יצחקשער השתפחות הנפש. אז־ער, למשל: ״דער
 אפטימיזם פון שרײבן ילדיש איז דאס ליכטיקםטע װא0 מיר
 פארמאגן, װײל די מײסטע ילדישע שרייבעד באשיינען אונחער
 לשון״. װאם איד האב אבער מורא — זאגט יעקב גלאטשטיץ —
 איז גיכער פאר גראבן אומדרך־ארץ. מיר האבן זיד גענוג ליב,
 אבער אונדז פעלט א ביסל דרך־ארץ אײנער פארן צװײטן,
 אי פאר דער גאנצעד יידישעד ליטעראטור. די קלאסיקער
 אין ״דער ילדישער ליטעראטור זענען געװארן קלאסיקער,
 װייל ס׳את דעמאלט געװען אזא טיף געפיל ®ץ דרך־ארץ,
 נישט נאר פון לייעגער צו שדײבער נאר פון שרייבער — צו
 שרײבערישע פערזענלעכקײטן. די גאנצע גױיסע שרײבער־
 גאלעדיע, װאס זייערע בעמען קענען מיר אויף אויסנװײ־
 ניק — איז אנשטאנען מחמת אן אױפריכטיקן און אפשאצע־

 רישן דרך־ארץ, װאס איז העבער פון ליבשאפט״.

ז — י י ט ש ט א ל  צי רעדט נישט דורך דײא דײד צו אונדז ג
 דער קריטיקער, װאס נאר בדחילז ורחימו האט זיץ פעדער,
 פול מיט דו־ד־ארץ צום ילדישן װארט, פאר אונח אויפגעש־
 טעלט אזא נאענטע, װארעמע, לעבעדיקע הײם פון ײדישן

 קריטישן עסייי

 דער שעפערישער אנשטרענג בײם קריטישן אנאליז פון
 א װערק שעפט זייעד אױם די זעלישע און פיזישע כוחות
 פונעם קריטיקער. דער װילן צום שרײבן קאן טײלמאל
 שװאכער װערן און טײלמאל װערן אינגאנצן פאראליזירט —
 אבער זעט װאסערע ברכהדיקע כוחות עם נערן דעם שעפע־
 רישן ױנגן גײסט פון אזא קריטיקער װי ס׳איז יעקב גלאטש־
 טײן. פאר װיפל אומצאליקע, אפשר הוגדערטער, פאעטן, פרא־
 זאלקער און סתמ פען־מענטשן האט ער אויפגעבויט א באזונ־
 דערן באלעמער, אבער ער אלײן, גלאטשטײן, נייט זיך נישט
 (און װי ער זאגט ערגעץ־װו) ״קײן לאפטשעט פון עמעצנס
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 גײסטיקער פראצע״. װארעם די פערזענלעכקײט גלאטשטײן
 װײסט, אז דאס העכסטע בײ א שעפערישן מענטשן אין
 אונחער הײגטיקער צעװירבלטער תקופה איז — דאװענען
 אין עניװת פון אײגענעם מחזור. און עד דאװנט טאקע, דער
 קריטיקער, דיכטער, עסײלסט, בעלעטריסט פון יענעם מחזור,
 װאס ער האט מיטגענומען אין דעד װעלט מיט זיך פון
 לובלין, פון טאטע־מאמע־שטוב, וװ ״דער שבת איז געװען
 גרויס — װי גאנץ לובלין״. ער האט אים מיטגענומען אינעם
 לאגד פון ״שרײבערישע פאראיבעלן און פאדדרוסן״, אבער
 זעט װיפל כוחדת עס סטײעט אים נאו אונדז אונטערצרטראגן
 זײן װארעמע, הומאניסטישע, פארליגטע, מענטשלעכע גוט־

 ברודערשאפט און אמונה אין אונדזער ילדיש שאפן.
 איך מוז זיד מודה זײן״ אז שרײבנדיק װעגן אזא קאמפ־
 ליצירטער גבירהשעד שעפערישער פערזענלעכקייט װי ס׳איז
 געווען יעקב גלאטשטײן, האב איך נישט װײניק שרײבערישע
 טרעמע. איך האב שטארק מורא, אז דאס געזאגטע זאל נישט
 אדױסקומען, חלילה, וױ א זיבעלע. אבער אז איך לייען װי
 גלאטשטײן אלײן זאגט: ״יעדער דיכטער איז דאד בבחינת
 ױסף, װאס װיל דװקא, אז זײנע נישט־פארגינערישע ברידער
 זאלן זיד קומען בוקן צו אים, ערשט אז די בדידער קומען
 און בוקן זיד צו אים, װערט ער װײך װי װאקס און ער דער־
 זעט, אז דאס גאנצע בוקעניש איז װערט א שמעק טאבאק״,
 — אז איד לײען די־א װערטער, פאדשװינדט אין מיד דאס
 געפיל פון פחד און איך בוק זיך טאקע צען מאל טיפער פאר
 אונדזער ױסף דיכטער, װאס ד״אט געקענט אנשרײבן די דא־

 זיקע קהלת־באפליגלטע, שײנע, מאנטײנישע װערטער.
 ס׳געשעט טײלמאל, אז א קריטיקער, רעצענזירנדיק
 עמעצנס א װערק, דעפינירט אומבאוװסטזיניק זײן אײגענע
 שעפערישע געשטאלט צװישן די שורות. אזוי געשעט אפט,
 אז גלאטשטײן גיט אוגדז די אײגענע פיזיאנאמיע און אנטפ״לע־
 קט פאר אונדז דעם סוד פון זײן שרײבערישער לאבאראטא־
 ריע. אט, למשל, רעצענזירנדיק דאס בוך ״רומעניע״ פון שלמה
 ביקל, זאגט ער צװישן אנדערן: ״ער (ביקל) מאביליזירט דעם
 פולן כוח פון זײן שרייבערישער ענערגיע... ער איז קודם כל
 אן עםטעט אין זײן שרײבן... אבער ער איז אויד דערצו פונ־
 דאמענטאל... מ׳װעט בײ אים גארנישט אראפדינגען פון דעם,
 פאדװאס ער שטעלט זיד אײן... הינטער דעם פארזיכטיקן צו־
 זאמענשטעלער פון שורות איז פאראן דער קאאדדינירטער

 שכל הישר, װאס פירט מיט די שורות״.
 צי איז דאס נישט װי אנגעמאסטן טאקע פאר יעקב גלאט־'

 שטײנען אלײן בעת ער פירט מיט דער פען ?
 איד האב אין מיץ עסײ אויסגענוצט גענוג ציטאטעס אין
 אײנקלאנג מיטן מאנטײנישן עסײ און אזיי ארום אויד געלאזט
 רעדן אנדערע. כדאי צו ברענגען נאד אײנאײנציקן ציטאט
 װעגן גלאטשטײנס פראזע: ״גלאטשטײנס פראזע איז װיר־
 טואזיש, שפעדיק אנגעלאדן, אין דער זעלביקער צײט בצימ־
 צומדיק. ס׳איז דא אן עלעגאגטע בויגעװדיקײט און באטעמטע
 וװילקלינגענדיקייט אין זײנע שורות... די יאש־ביכער זענען
 איבערפולט מיט שפראד־מײסטערשאפט... װיטאליטעט, לעבע־
 דיקײט, קלארקײט פון די באשרײבונגען און שילדעח־נגען...
 גרויס שארפקײט אדן פרעציזקײט און די ראפינירט־איראנישע

 קלוגשאפט, װאם הויערט איבער דעם גאנצן״.
 און אט קום איך שיין צום סוף פון מײנע מדושבותן. איך
 מוז אבער צוריקגײן צומ אנהײב פון מײן עסײ׳ װי איד האב,
 נישט אן טרויער, דעדמאנט דעם טאטן פון יעקב גלאטשטײן.
 דער 76־יעריקער טייערער ילד און טאטע איז טויט. אבער די
 צװאה פון טױטן טאטן איז מקוים געװארן. ער האט געהײליקט

 זײן זון פאר א גרױסן שרײבער פון ילדישן פאלק.
 ״איצט זעגען מײנע טאטע-מאמע באלוינט —

 מײן קאפ איז באקרוינט״
 זינגט גלאטשטײן. און נישט בלויז ער אלײן, דער לוגלינער
 טאטע, האט אים געהײליקט. ס׳האבן אים געהײליקט און
 באקרוינט א סך מיליאנען טויטע טאטעס און אויך מיליאנען

 פארשניטענע. פאר זײ אלע װײנט אױס זײנע קינות דאס
 לובלינער קינד — יעקב גלאטשטײן.

 אונחער ילדיש לשון איז פארהײליקט דורכן חורבן און
 טויט פון אונדזער פאלק. און אונדזער פאלק איז פארהײליקט
 דורכן לשון ילדיש. ילדישע שרײבערס טראגן איבער דער װעלט
 זײעד זינגענדיק הארץ אין נױט און אין קװעל. אײנעד פון

 די־א זעלטענע זינגערס איז געװען יעקב גלאטשטײן.
 ם׳איז א גרױסער זכוח פארן פאלק און אויד פאר אונח,
 ילדיש־שרײבער, װאם זײ האבן געהאט צװישן זיך דעם דאזיקן
 זינגער און באזינגער פון אוגדזער עשירות און נויט. ס׳איז
 א גדויסער זכות פאר דער אלמנה ילדיש, װאס האט געהאט
 אזא געבענטשטן זון וױ ס׳איז געװען יעקב גלאטשטײן. ס׳איז
 א זכות װאס מיר האבן באקומען אזא שײנעם לויכטנדיקן
 בנין פון די הענט פון דאזיקן מײסטער. זאל זײן גרויסער זכות
 אונדז בײשטײן, אין אונדזער ביטער, שװער געדאנגל פארן

 המשך פון פארװאגלטן און פארהײליקטן ילדיש.
 (״געשטאלטן און פראפילן״, ליטערארישע עסײען. צװײט בוך.

 פארלאג ״ישראל־בוך״, תל־אביב, 1980, 150 זײטן)

 ביכער פון לובלינער
ב: ס דערשײנען בקרו א ו  ו

 רוזשקע שנײדמאך־פישמאך

 מ<<ו לובל<ן
 זכרונות פון דעו אלטער היים ביז דעם חורבן.

ר 14. מ  פארלאג י. ל• פוץ, תל־אביב, ב

 מיט באשטעלונגען זין ײעצדן: צום פארלאג צו חיים
 קליגער, קרית גױרא 160/9, אור יהודה און ארגון ױצאי

 לובלין, תל־אביב, דיזנמף 158.

 משה זאלצכואך
ן » ג א נ ו ר ע ד נ ע ע ס ױ ר  ד< ג

ד י ר ק ג א ר ו פ » ן א ב ע \ ל ש > ר  ײ

 (פון דער 6־טאגיקער מלחמה גיז 1980)
 160 ז״ז, מיט בילדער • פארלאג ״ישראל־בוך״•

 דוד שטאקפיש

 א<ו גאנג פװ געשעענ<שן
 זאמלונג פון איבער 300 ארטיקלען, פעליעטאנעו אװ
 רעפארטאזשן, דערשינענע פון יאר 1945 ביז 1980 אין פיל

 צײטונגען אין ישראל און אין די תפוצות.

 דאס בוך איז אײנגעטײלט אין פאלגנדיקע אפטײלוגגען:
 ישראל, אירע שכנים און די װעלט • גבורה, חורבן,
 צװײטע װעלט־מלחמה • מיט ײדז אי.ן די תפוצות •
 אויף צױגיסטישע און פארטײאישע טעמעס • א חשבון
 מיט מאסקװע • פאלעמיק (ארײנגעזאגט) • מײן הײמ־

 שטאט לובלין און אנדערע ישוביש אין פױלן.

 פארלאג ״ישראל־בוך״, תל־אביב.

20 

user
teatrnn



 דוד שטאקפיש

 א לעקםיקאן װעגן חורבן,
 אן אנטאלאגיע פון

 גאלגן־הומאר
 נחמן בלומענטאל — װערטער און װערטלעך פון
 דער חורבן־תקופה. פארלאג י. ל. פרץ, תל־אביב,

 1981. 330 ז״ז.

 מיר געדענקען דעם פױט אקדמווז, געלײענט אין שבועות
 פאר קריאת התורה: װען אלע טײכן זאלן זײן טינט, װען אלע
 בײמער זאלן זײן פענעס, װען אלע פעלדעד זאלן זײן פאר־
 מעטן... טא לאמיר אננעמען (און פאראפראזירן), אז מ׳האט
 שוין אװדאי פארנוצט א װעלט מי.ט טינט, אן א שיעור פענעס
 און אן אומגעהויערע צאל פארמעטן צו באשרײבן די שואה —
 פון דעסטװעגן האט מען נאך אלץ נישט דערגרונטעװעט
 דעם פארנעם פון דעם קאטאקליזם, זײן פולן שוידער, הע־
 ראיזם און מאקאברישקײט. די ביז איצט דערשינענע מעמו־
 אריםטיק פון דער חורבן־תקופה, איר פראזע, פאעזיע און
 פובליציםטיק האבן נאך ניט אויםגעשעפט די טעמע אוישװיץ,
 מײדאנעק, טרעבלינקע און סאביבור. און פונקט װי עס לײגט
 זיך אויפן שכל, אז עם זענען נאך פאראן ״נישט געזעטיקטע״
 לײענערס פון דער חורבן־ליטעראטור, אזוי אויו פארמאגן
 מיט א סך א סך, װאס ״האבן שוין גענוג״ די אלע באשרײ־
 בונגען און שילדערונגען פון דער צװײטער װעלט־מלחמה.

 און װיפל איז טאקע דער שיעור?!...

 פון דעסטװעגן — רעקאמענדיר איד פון גאנצן הארץ,
 סײ די ״װאס האבן שוין גענוג״, און אװדאי און אװדאי די
 װאס האבן זיד נאך נישט צוגערירט צו א ספר װעגן יענער
 תקופה, זײ זאלן זיר אײנשאפן נחמן בלומעגטאלס ״װערטער
 און װעדטלעד פון דער חורבךתקופה״ — א זאמלונג פון
 איבער 2500 באצײכענונגען, סילאגיזמען, טערמינען און פאר־
 שידענע אויסדריקן, געשאפן פונעם פאלק אין די יארן
 1939—1945 אין די געטאס, לאגערן, פארטיזאנקע און אין
 די אלע מקומווז, וװ דער היטלעריסטישער רוצח האט פאר־
 שפארט אונדזערע יידן. און זײ, די דערנידעריקטע, באלײ־
 דיקטע, געפײניקטע, גערודפטע און אויסגעהרנגערטע, אפילו
 װען דעד חלף איז שוין געלעגן אויפן האלדז, האבן זיך
 באנוצט מיטן לעצטן, אבער ניט אנטוישנדיקן געװער —
 דאפ ױארט! דער וױץ, די פאלקס־חכמה, א גלײכװערטל,
 ארויםגעברענגט אין טדאגישע אומשטענדן, האט גורם געװען
 אנטשפאנונג, פארלײכטערונג, ארױסגערופן א שמײכל, צי
 אפילו געלעכטער — און מיט דעם סארט כלי־זין האט מען
 דערלאנגט דעם שונא, צי אראפגעריםן די מאסקע פון אײ־
 גענע, אדעד אפילו אפגעשפאט פון זיך אלײן. ״א פאטש
 פאדגײט און א װארט באשטײט״ — זאגט א פאלקס־װערטל.
 אן שום םפק, אז בלומענטאלם זאמלונג פון װערטער און
 װערטלעך װעט באשטײן לעולם ועד, װײל דאס איז א קאמ־
 פאקטער לעקסיקאן פון חורבן, אן אנטאלאגיע פון גאלגן־

 הומאר.

 און נישט נאר פונעם גערעדטן װארט איז דאס א זאמלונג,
 נאר אויך פונעם פארשריבענעם — אין הונדערטער ביכעד
 אין דער ײדישער, העבדעישער, פוילישער, דײטשישער און

 8ראפ׳ נחמן גלומענטאל מיט 8 גרופע פון זײנע שילערם אין
 דער דומאניפמישעד גימנאזיע אין לופלין.

 רוםישער שפראכן, אפגערעדט פון צײטונגען, זשורנאלן און
 אנדערע פובליקאציעס. הײנט שטעלט זיך פאר, װיפל יארן
 הארעװאניע מ׳האט באדארפט ארײנלייגז אין אזא בוך, וױיל
 יעדעס װארט דארט ״האט א טאטן״: דער מקוד, ד.ה. דאס
 בוך פון װאנען מ׳האט ארױםגענומען די באצײכענונג, דער
 מחבר, די זײט און אין װעלכן ארט ס׳איז באשאפן געװארן,

 װי אויך װער ס׳איז דער פארפאסער פונעם װערטל.

 שוין אין יאר 1944, צומארגנס נאך דער באפריױנג,
 האט נחמן בלומענטאל אנגעהױבן זאמלען די װערטער׳ װי ער

 דערצײלט אינעם ארײנפיר צום בוך (ז״ז 7, 9) :

 ״װען כ׳האב אין מיט 1944 זיך געפונען אין מזרח
 פוילן און געטראפן מיטז קלײן־ביםל יידן, האב איך
 כמעט זײער לשון נישט פארשטאנען. אזעלכע שיבויים
 זענען דא פארגעקומען אין משך פון דער קורצער
 צײט פון מײן אפװעזנהײט — א 3 יאר. כ׳האב גע־
 װאלט וױסן, װאם איז דא פארגעקומען, יעדן פרט
 און פרט. פון דער צװײטער זײט, האט יעדער אײנער
 פון זײ, ,די איבערגעלעבטע׳ (אױסדרוק ,גיצול ה־
 שואה׳ האב איד ערשט שפעטער זיך באקענט), גערן
 דערצײלט, װי געװאלט פטור װערן פון דער גרויסעד
 לאסט װאס דריקט אים. געשטערט אין געשפרעך
 האבן די אומצאליקע װערטעד, מיט װעלכע די מענטשן
 האבן זיך באנוצט און װאס איך האב נישט פאר־
 שטאנען. ס׳איז געװען נײטיק איבערצופרעגן װאס די
 װערטער באטײטן — און די צאל אומפארשטענדלעכע
 װערטער איז נישט געװען קײן קלײנע. צװישן זײ
 זענען געװען אזעלכע, װאס נאכן אױסשײלן זײ פון
 ײדישן לבוש, האבן זיך ארויסגעװיזן װי פרעמדי
 װערטעד, גענומען פון דײטש, פויליש, אוקראיניש.
 אין א קלענערעד מאס — פון אנדערע שפדאכן:

 דוסיש, אונגאריש אאנ״ד.

 ...איז 1943 איז אין װארשע, פוילישן אונטער־
 ערד, דערשינען א זאמלונג פון אנטי־היטלעריסטישע
 וױצן און אנעקדאטן. אין בוך געפינט זיך א קאפיטל
 א.נ. ,ײדישע וױצן׳. דער אונטערערד — נישט נאו
 דער פוילישער — איז געקומען צו דער איבערצײגונג,
 אז גארנישט העלפט אזוי דעם קאמף קעגן היטלעד־
 רעזשים, װי א פשוטער וױץ. קעגן א װיץ, איז אפילו
 א דיקטאטאר װי דער אלמעכטיקער היטלער — מאכט־
 לאז. דערפון די פארהעלטענישמעסיק גרויםע צאל
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 הומאריסטישע ביבער, זשורנאלן, פלוגבלעטלען־ ארויס־
 געגעבן אין דער אקופירטער אײראפע אין פארשי־
 דענע שפראכן, דערונטער אויד אין דער דײטשער.
 אפילו ערנסטע אומלעגאלע אויסגאבעס האבן געהאט
 ,הומאריסטישע װינקלען׳. אזוי אויך די אומלעגאלע
 ײדישע פרעםע, װאם איז דערשינען אין אקרפירטן

 פו־ילן, דערונטער נאר א טײל טאקע אין ײדיש״...

 אמת ויציב! ײדן האבן זיד געװיצלט אויד אין די גע־
 טאס, אין די טויט־לאגערן און אזױ ארום רעאגירט אױף די
 גזירות פון די אונטערדריקערס. דער גאלגן־הומאר האט
 דערמוטיקט, גײסטיק און מאראליש באװאפנט די קרבנות,

 געװעקט צום קאמף.
 אין סעפטעמבעד 1941 װערט אינעם ריבגעלבלומ־אר־
 כיװ (״עונג שבת״) פארצײכנט אזא פאלקס־װערטל, װאס
 בלומענטאל ברענגט עס אין זײן בוך בײם װארט היטלער:
 ״היטלער האט געפירט אין פוילן א טאטאלע מלחמה; אין
 פראנקרײך — א מאמענטאלע; אין ענגלאנד — א פאטאלע;
 אין רוסלאנד — א קאטאסטראפאלע״ (ז׳ 77). אט דאס הײסט
 א נבואה, דודכגענומען מיט אמתדיקן ײדישן בטחון, ארויס־
 געברענגט בסן״הכל 3 חדשים נאכן אױסברוך פון דײטשיש־
 סאװיעטישן קריג, װען די װערמאכט האט אפגעהאלטן איבער־
 ראשנדיקע נצחונות אױף אלע פראנטן. אדער נעמט אזא
 פאלקס־חכמה, געבוירן אין שאוולער געטא (ז׳ 80) : ״היטלער
 האט באשטימט א קאנקורס אויף אן אױפשריפט, װאם זאל
 אױסגעקריצט װעדן אויף זײן מצבד.. עס זענען צוגעשיקט
 געװארן פיל פראיעקטן, נאר קײן אײגער איז אים ניט געפעלן
 געװארן. האט מען זיך געװענדט צו א יידן. דעד ײד״ נישט
 טראכטנדיק פיל׳ האט אויפגעגעבן: שײנקײט, רײנהײט,
 אפפער. דאס איז היטלערן זײער געפעלן. איז מען באפאלן
 דעם ײדן: ם׳טייטש ז 1 האט ער געענטפערט: דער אױפ־

 שריפט באטײט גישט מער, װי ,א שײנע רײנע כפרה׳...

 כמעט גאנצע 2 זײטן (292, 293) אין דעם פארכאפנדיקן
 בוד, זענען געוױדמעט דעם צעדולטן, אבער זײער פאפולערן
 ײד תבינשטײן אין װארשעװער געטא, װאם יעדע חכמה
 זײנע אדער װערטל, זענען גלײד צעטראגן געװארן אין די
 פארפינצטעדטע הײמען און ארויסגערופן א שמײבל אויף די
 טרױעריקע פנימער: ״ײנגל, האלט זיך״; ״פארקױף די
 הויזן מיטן װעסטל, אויב נישט גײסטו אין קעסטל״; ״שמאלץ
 ווערט ביליק, װײל די גבירים לאזן זיך אויס״; ררבינשטײן
 גײט אויף לעשנא, עסט ברויט. פרעגט מען איס: ,פון װאנען
 באקומען דאס ברויטי׳ ענטפערט ער: ,װער משוגע, װעםטו
 אויד האבן ברויט׳; רובינשטײן טוט אן א פרױען־קלייד. אין
 גאס פרעגט אימ עמעץ: ,פאר װאם?׳ זײן ענטפער: ,װײל

 כ׳האב נישט קײן װײב, הײנט בין איד מײן וױיג׳ ״...

 עס בעט זיך צו ברענגען נאך און נאד אויסצוגן פון דעם
 זעלטענעם בוך, נאר אין א רעצענזיע טאד מען זיך נישט
 דערלױבן אזא ״לוקסוס״. טא לאמיר דעם טײל פארענדיקן
 מיט נאד א מעשהלע פון לאחשער געטא און פון רומקאװםקין
 (ז׳ 255) : ״אין לאדזשעד געטא זענען געורען ײדישע פייעד־
 לעשעה רומקאװסקי, אין אן עפנטלעכער רעדע, לױבט
 שטארק זײנע פײערלעשער: ,טאג און נאכט שטײען זײ אויף
 דער װאך/ רופט זיך אפ עמעץ פון קהל: ,און װען שלאפן

׳ ענטפערט אים א צוױיטער: ,װען עם ברענט׳״...  זײז

* 

 און איצט — עפעם װאס װעגן מחבר, ארױסגעבער,
 שפענדער און אנדערע עניניפ:

 װאם שײך דעמ מחבר, איז ער נישט קײן פנים חדשות
 אין דער ײדישער ליטעראטור, און גאנץ באזונדערס —
 אויפן געביט פון דער שואה־פארשונג. געבוירן אין יאר

 1902 איז בארשטשיװ, מזדח גאליציע• אין 1928 פארענדיקט
 די פילאלאגיש־הומאניסטישע און פילאזאפישע פאקולטעטן
 אױפן װארשעװער אוניװערסיטעט. פון 1929 גיז 1939 —
 לערער אין די ײדישע הומאניסטישע גימנאזיעס אין לובלין,
 שפעטער — אין לאדזש. אין פוילן, נאד דער באפרײונג, איז
 דערשינען זײנע א דאקומענטן־זאמלונג אין פויליש ״אבאזי״
 (״לאגערן״) און מעטאדאלאגישע אנװײזונגען צו זאמלען
 מאטעריאלן װעגן דער חורבן־תקופה. דערנאך — ״סלאװא

 ניעװיננע״ (״אומשולדיקע ווערטער״).

 אין ישראל, וװ ר׳האט עולה געװען אין ױני 1950, האט
 בלומענטאל רעדאגירט די פעריאדישע אויסגאבעס פון בית
 לוחמי הגיטאות און דאס בוך ״פאמיענטניק ױסטיני״ (״טאגבוך
 פון ױסטינען״), דערשינען אין פויליש און עברית. צוגעגדײט
 צום דרוק די אויסגאבן פון יד ושם: פראטאקאלן פון ױדענ־
 ראט אין לובלין; פראטאקאלן פון ױדענראט אין ביאליסטאק.
 צוזאמען מיט ד״ר קערמיש רעדאגירט די דאקומענטן פון
 אויפשטאנד אין װארשעװער געטא. פארעפנטלעכט פיל אר־
 טיקלען אין צײטונגען, אין די ײװא־אױסגאבן און פעדיא־
 דישע שריפטן. רעדאגירט א 20 יזכוד־ביכער פון אומגעבראכטע

 ײדישע קהילות.

 שטעלט זיד טאקע די פראגע: צי א ײד מיט אזא הויכן
 רעקארד פון פארשערישער, ליטערארישער און פובליציסטישער
 ארבעט, האט נאכן צונױפזאמלען אין משד פון עטלעבע
 דרײסיק יאר די טויזנטער װערטער און װערטלעד פון יענעד
 תקופה, באדארפט אנקומען צו ״פדױואטער איניציאטיװ״
 פון זשורנאליסט עובדיה פעלד, ער זאל צונױפזאמלען די
 הײנט־צו־טאג ריזיקע סומע, כדי דער םפר זאל דערזען די
 ליכטיקע שײן ? וװ איז געװען יד ושם, ײווא, צי דער קיבוץ
 לוחמי הגיטאות — װײל בעצם איז עס זײער אויפגאבע צו
 באשעפטיקן זיד מיט אזא בוך און דערמעגלעכן זײן דער־
 שײן. אזש זיבן אדגאניזאציעס און אינסטיטוציעם, און נאך
 אמאל אזױ פיל פערזאנען (2 פון נױ־יארק, 2 פון פאריז,
 8 פון פראנקפורט און 2 פון ישראל) האבן זיד באשטײערט
 פאר דעם צװעק. אבער וױ נאך לאנג װעלן ביכער פון אזא
 פארנעם און באדײטונג, זײן אויםגעשטעלט אויפן ״גוטן

 הארץ״ ארן... קעשענע פון יחידיםי

 נאר וױיזט אוים, אז אויך אין זכות פון אזעלכע ברײט־
 הארציקע יידן און ארגאניזאציעס, דערשײנען װערטפולע
 ביכער. און אײנס פון זײ, איז אן שום ספק, נחמן בלומענ־

 טאלס ״װערטער און װערטלעד פון דער חורבן־תקופה״.

 נאך א סטיפענדיע א. נ. פון
 בעלא מאנדעלםבערג־שילדסרויט ז״ל

קן ט צו פאראײבי ע ט י מ א  דער געזעלשאפטלעכער ק
 דעם אנדענק פון דער אומגעקומענער פעדאגאגין אוך
, בעלא מאנדעלסבערג ־ שילדקרױט, ן  היסטאריקערי
ר נאמען יף אי ט עטאבלירט נאך א סטיפענדיע או א  ה
ם און־ גבורה ו ק מ ו  בײ דער קאטעדרע צו פארשן דעם א
יפן בר־אילן ר דװארזשעצקי ז״ל, או  א. נ. פון ד״ר מאי

ן רמת־גן. ניװערסיטעט אי  או

טן דענ  די סטיפענדיע װעט פארטײלט ווערן טטו
ן װידערשטאנד פה פון חורבן או ס פארשן די תקו א  װ

ן די יארן 1939—1945.  אי
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 צו דער בר־מצהה פון אונדזער ערשגו א«נ<קל / גיטעלע עדעלשטײן
 די שותת ײעון געשריבן אין פארכטיקע טעג, ערג די «מים
 נוראים• א הימלישער ציטער נידערט אואפ און פארכאפט דאס
 הארץ פון <עדן ייד, ויאס אידענטיפיצירט זיך מיט אונדזער פאלק.
 עס זענעו אדורך די יארן פון אױשגעמאטערטער ײאנדערונג
 פון לובלין, אין סעפטעמבער 4939 ביז די סיבירער טייגעט אװ
 אוזבעקיש־קאזאכסטאנישע קאלכאזן, װעלכע האגן פארשלונגען
 א גוױטו טייל פזן די פארצװײפלטע <יזץ׳ וואס האבן איו יענע
ס מקלט אין סאװיעטישן ״גרעדן״  שרעקלעכע טעג געזוכט א מקו
 — און גישט אויסגעהאלטן דעם שװערן נסױן. זײ האגן ערגעץ־מו
 אײסגעהויכט זייערע וייגע נשמות, טיאיז פון זיי קיין זכר נישש
 פארגליגן. גאר דיין זײדע־באבע האט דעו ביטערער גורל ביים
י זעגען זוכה צר העון די תפילה פון דיו,  לעגן געלאזט און מי

 אונדזער עישט א״ניקל דוד־משה, צו דיין װערן דרייצן יאר.

י מיט  אבער אויך איצט: אין טעג פון פיייד, מעגן מי
: וױ ויעט אמסזעו אונדזער  א שײערן געמיט א פועג טאן
 מייטערדיקער קױם t וועלן די קומענדיקע דוװת בלײגן אמתדיקע

 יידן באהאפטן מיטן פאלקז
 מײו טיפעו גלויבן, מײן קינד, אז דו װעסט בל״בן מיט

 אונדז, וועסט גיין אױפן מעג פון דיין שטאם!
ן מאמעס שלאפ־ ״  דו, מיין טייעי קינד, זואס האסט מיט י
 לאזע נעכט און שײעוע טעג, געשטעלט ד״נע פיסלעך אויף
 גאטט געבענטשטער ערד, וועסטו ײײטער שפאנען מיט שטאלץ
 אויף די װעגן פון ״דישער א״ביקײט, מייל עס זענען איו דיר
 אײנגעפלאנצט די צען געבאט, און אלע אנדערע מאראלישע און
 נאציאנאלע װערטן, װאס ײעלן פון דיר מאכן אן ערלעכן,
 געטרײען ייד און מענטש, טראץ דעמ וזאס רי צײטן זעגען
 שלעכטע און די דראענדיקע געפארן — גרויס*. אבער דו װעסט
 זײן ײאכזאם צו דיין שטאם און מיט דײן גאנצן ״דישן װעזו
 אפהיטן אמדזער אײסגעטרוימטע און אויטגעקעמפטע ײדישע

 מדינת.
 טייעיעי דוד מיעער! ײעסט ה״נט אויסזינגען ךי ,פרשה
 פארן ארון דזקודש, פאי ױעלגו טויזנטער און טויזגטער ברידער
 דיעע האבן פארגאסן זייער אומשולדיק בלוט, גכדי צו קעגען

אי אלט,  לעבן מיט זײער אמונה. ביזט הײגט געײאון 13 י
 הײנט איז ד״ן בר־מצװה — אװ דו װעוטט או״נגעפלאכטן
 אינעם רמג פון ײדישן לעבן און ״דישן המשך. לאמיר האפן,
 אז דו װעסט אויסװאקסן און זופה זײן צו דינען דיין פאלק

 און ךײן לאנד — ישראל.
 קמדער איו דיעע יאון, האבן אין יענע שרעקלעכע שעג
 איבערגעלעגט אלע מדװײגיהנום אין ךי געטאט א1ו לאגעמ• זיי
 האבן א״נגעשטעלט זײער לעבן צו מבנען א שטיקל גתיט״
 כדי צו דערהאלטן די אויטגײענדיקע נשמות פיו זייערע טאטע־

 מאמעס, שװעסטער און גרידער.
, מיין טײער קינד, האסט דעילעבש דעם זכות, אז  איו ײ
 דײן פאלק האט גאך צוױי טויזנט יאר גלות צודיק אויפגעגויט

 זײן אייגן לאנד, געײאון א פאלק מיט פעלקער צוגלײך.
 זײ שטאלץ מיט ךײן מאמען, װאט האט אן אמתדיק ״דיש
 האוץ און שפאנט אױף דעם װעג, ײאס אירע טאטע־מאמע האבן
 איר אנגעײיזן. זײ האבן דיר געגעבן א מעלטלעבע דעוציונג, אבער
 נישש װײניקער — א יידישע דערצױנג• א«ז טאקע נישט קיין
 ײיניער, ײעו זי האש פארגאנגענעפ מם־כיפור, פאי נעילה,
 געשטראלט פון פוײי/ װען זי האט דיך געזעו איו דער גיוישער
י דע לא וױקטואר, איינגעהילט איו ד״ו שליתל,  שול פון ו
 צוזאמעו מיש דײו שװעסטעול, זיך צושטופן צומ באלעמער פון
 פארנט, צו זײן װאס נענטער פון הרב הראשי פ1ן פראנקרײן,
 הדג יעקב קאפלאן, בכדי צו שט״ו אוצטעון טלית, ײעלכן ער
 האט אױטגעשפרייט איגער די קינדערישע קעפלעך׳ כדי זיי צו
 בענטשן. טאקע דעמאלט איז ײין טײערע מאמע געשטאנען פון
 וױיטן און געשעפטשעט א שט«לע תפילה, אז איוע קינדער זאלן

 פארבלײבן ערלעכע אזן שטאלצע ײךן.
י הײנט מיט פזלעו דערהויגנקײט פ״יגױ דעט י1ם-  וועלו מי
 טוב פון דיין גו־מצװה און דיך בענטשן מיט אלע גוטע ברכות.
 קודס־כל, זאלסטו געתעון צום לעצטן דוו פ1ן מלחמות און
 צום ערששך דור פון אן אמתדיקן שלומ פאו דער מענטשהײט,

 פאר אנדזער פאלק און פאר אונדזער מדינת ישראל.
 הלײאי!

 (״אמזער װארט״ פאריז, 440.80)

 שעתײם במשכה הפגישה בין ישראל (קורט) הרץ ולך ואלנםה
 ״לד ואלנפה התדגש מאוד כשגילה מולו נציג מישראל הדופד
 פולנית רהוטה״ — פי9ר ישראל הרץ, איש וזמחלהה המדינית
 כהפתדתת, על פגישתו עפ מכהיג אירגון ״םולידאריות״, במפגרת

 כיגופ אידגדן העפודה הכינלאומי שהמקײפ כחודש שעבר כז׳נכה.
 ואלנםה פגש את הגציג הישראלי במםדרונות הװעידה
 וביקש לשוחח עימו במלונו, הרחק מאמצעי התקשורת הסקר־
 נײם ובאוױרה בלתי־פורמאלית. במשך שעתײם תמימות קײמו
 ואלנסה וישראל הרץ שיחד״ ידידותית וגלויה. ההתענײנות
 שגילה מנהיג ״סולידארױת״ בפעילותה של ההסתדרות ובמת־
 רחש בישראל בכלל, גברה על נכונותה לספר על מאבקױ של

 האיגוד הפולני הניצב במרכז הוזדשות.
 מספרהרץ: ״לך ואלנסה נראה נרגש במיוזזד כשהוברר לו,
 במהלך השיחד., שאני מכיר את תרבותה של פולין ושמוצאי
 מהעיר לובלין, הנחשבת למקום קדוש לבני הדת הקאתולית.
 הוא העיד על עצמו שהוא קאתולי אדוק ומעריצו של הקארדי־

 נאל וישינסקי •המנוח״.
 נציג ההסתדרות התדשם כי לד ואלנסה ושאר ראשי ״סולי־
 דארױת״ משקיעים מאמצים כדי שלא תינתן גושפנקא פוליטית
 למאבקם ואף אין להם כל ױמרה להפוך את איגודם למפלגה.

 לפיכך נזהרים ואלנסה וחברױ מפני כינון קשרימ רשמײם ױ
 גלויים עמ איגודים מקצועײם או תנועות פולי&ױת במדינות
 המערב• כד, למשל, בשיחה קצרה שקײם עם ואלנםה גדעון
 בן־ישראל, חבר הװעדה המרכזת של ההסתדרות, שהשתתף
 אף הוא בכינגם אירגון העבודה הבינלאומי, הזמין בן־ישראל
 את ואלנסה לביקור בישראל. לך ואלנסה לא דחה, אמנם, את
 הרעױן ״לקפוץ״ לכאן, אך נמנע ממתן הבטחה מפורשת ב־

 ענײן זה.
 הרץ מעייה שװאלנסה ײמנע מלבקר באיזורים רגישים —
 וישראל בכללם — כדי לא לפתוח חזית חדשה עם שלטונות
 פולין או אף עם ״האח זזגדול״ שמעבר לגבול המזרחי. אין הוא
 חפץ שיאשימוהו בניהול מאבק פוליטי נגד הממשלה בפולין,
 אלא רצונו לשמור על תדמית של לוחם למען ענין מקצועי־
 כלכלי ופנים־ארצי בלבז־, תוך הסתפקות בהבעת תמיכה והז״

 דהות מצד אירגונים מקצועײם ברחבי העולם.
 גם בשיוזה — הלבבית והמעמיקה כשלעצמה — גין יש־
 ראל הרץ לבין לך ואלנסה, לא סוכם ױתר מאשר על החלפת

 סמלים ימסמכי מידע בין שני האירגונים.
 (הפגישה התקײמה בראשית אוגוסט 81׳)
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 צוט״ר טן סטיבעװיע א. 1. נון בעלא מאנדעלסבעוג־שילו־קוויט
 דעם 29םטן אפריל ה. י. איז אין אױדיי
 טאוײע־זאל 01 אין תל־אביבער אוני־
 װערסיטעט, פארגעקומען די יערלעכע
 פאדטײלונג פון דער םטיפענדיע א.נ.
 פון דעד היסטאריקערין פון דער ײדי־
 שער לובלין, די פעדאגאגין בעלא מאנ־
 דעלסבערג־שילדקרויט, װאס האט גע־
 טײלט דעם טראגישן גורל פון די איבער
 פעדציק טויזנט קדושים פון לובלין, קרב־

 נרת פון די נאצישע רציחות.
 די סטיפענדיע איז עטאבלירט גע־
 װארן פון א געזעלשאפטלעכן קאמיטעט
 צו פאראײביקן דעם אנדענק פון דער
 אומגעקומענער היםטאריקעו־ין, באזאמען
 מיטן אוניװעדסיטעט אין תל־אביב און
 דעם ארגון יוצאי לוגלין אין ישראל.
 דוײ־יאד איז פרעמירט געװאדן די
 סטרדענטין־פארשערין רות בראודע פאר
 איר ארבעט איבעדן טאגבוך פון ד״ר
 שווארצבארט(װאס האט, אגב, קאנדידירט
 צו די צװײטע סײם־װאלן אין פוילן אין
 לובלינער קרייז, אויף דער אלגעמײן־

 צױניםטישער ליםטע).
 אין זײן אײנלײטונג־װארט, האט
 פראפ׳ דניאל קארפי, דירעקטאר פון
 דער אפטײלונג פון אומקום און גבורה
 בײם אונױועדסיטעט, זיד אפגעשטעלט
 אויף דער איצטיקער לאגע פון די יידי-
 שע ישובים אין דער װעלט, די דעדשײ־
 נונגען פון אנטיסעמיטיזם און בעא־נאציזם.
 פאראן הײנט־צו־טאג לענדער, וװ ס׳איז
 קײנמאל נישט געװען קײן ײדן, דאד
 באװײזן זיד דארט שטימונגען פון אנ־

 טײײדישער העצע און שנאה.
 אדװ. חײם קאםאװסקײשחור האט אין
 נאמען פון קאמיטעט צו פאראײביקן דעם
 אנדענק פון בעלא מאנדעלםבערג־שילד־
 קרױט מיטגעטײלט, אז אויך אויפן בר־
 אילן אונױױלרסיטעט אין דמת־גן איז
 עטאבלירט געװארן אן ענלעכע סטיפענ־
 דיע אױף איר נאמען, װי אויף די אוני־
 װערסיטעטן אין ירושלים און תל־אביב.
 די לאודעאטין פון דער הײ־יאריקער
 פרעמיע, רות בראודע, האט אין אן אינ־
 טערעםאנטן רעפעראט דערצײלט וועגן
 איר פאדש־ארבעט אררם ד׳׳ר שװארצ־
 בארטס טאגבו־ך, געשריבן אין די יארן

 פון דער צװײטער װעלט־מלחמה.
 רות בראודע איז די זעכצנטע, לויט דער
 דיי״ פרעמידטע פונעפ פאנד א.נ. פון
 בעלא מאנדעלסבעדג. ביז איצט האבן
 באקומען סטיפענדיעס 16 סטודענטן פאר
 זײערע דיםערטאציעס אד״ט ״אומקרם און
 גבורה״ אדער װעגן ײדישן לעבן אין
 פױלן. פון די 16 ארבעטן, זענען 7 װעגן

 לובלין.
 ס׳וואלט געװען א יושר ארויסצוגעבן
 אין ביד־פארם די דערמאנטע ארבעטן,

 װאס וועלן זײן א װאגיקער צושטײער
 צו דער חורבן־ליטעראטור און צו דער
 געשיכטע פון ײדישן פאלק. לובלינער
 ײדן אין דער װעלט און אין ישראל

 אין הויז פון צענטדאלן קולטור־פאר־
 באנד פון פוילישע ײדן, איז דורכגעפירט
 געװארן א באערונג פארן סעקדעטאר און
 לאנגיאריקן נאציאנאלן און שול־עסקן
 קאפל מיזשעריצקי צו זיץ װערן א בן
 שישים וחמש. עס האט זיך פארזאמלט
 דער גאנצער אקטיװ, פרײנט׳ חברים און
 פארשטײער פון אינסטיטוציעס, אויף א
 באמת הארציקער מסיבה פון פארדינ־

 טער אפשאצונג.

 הערש קאווענסקי, פארזיצעד פון צענ־
 טראלן קולטור־פארבאנד האט אנגעהױבן
 זײן ארײגפיר־װארט מיט דער באמערקונג
 אז הגם דאם װערן א בן שישים וחמש
 איז א פדיװאטעד ענין, האט הינטער
 זיך קאפל מיזשעדיצקי גאנצע פופציק
 יאד געזעלשאפטלעכע טעטיקײט׳ אנ״
 הײבגדיק פון זיין הײם־שטאט לובלין״
 אין יידיש־נאציאנאלע, ױגנט, קולטור און
 םפארט־ארגאניזאציעם׳ מיט א גרויסן
 המשך אין יידישן בועגאס־אײרעס׳ װי
 דער םעקרעטאר פון צענטראלן קולטור־
 פארבאנד. ער האט אים געוװנטשן א םך

 שעפערישע און פרוכטיקע יארן•

 מארק טורקאװ׳ עדן־פרעזידענט פון
 צענטראלן פארבאנה האט אנגעװיזן׳ אז
 די דאזיקע מםיבה איז אן אפשטעל אויף
 אונדזער שװערן װעג, כדי אויסצודריקן
 פרײנטשאפט און אנערקענונג א פאר־
 דינםטפולן אקטױויסט צו זײנע 65 יאר.
 דאם איז אויך אן אויסדרוק פון אנעד־
 קענונג פארן דאזיקן שיכט מענטשן, װאס
 האלטן אויף אין היגן ישוב די טראדי־

 ציע פון פאלקסטימלעכער ײדישקײט.
 דער קולטור־סעקרעטאר פישל בראנ־
 שטײן האט אין זיץ אפשאצוע־ווארט
 באטאנט׳ אז דער צענטראל פאר^נד
 האט זיך געפונען אין מצב פון ירידד״
 װען קאפל מיזשעריצקי האט איבערגע־
 גומען דעם םעקרעטאריאט — און אלצ־

 דינג האט זיך געענדערט לטובה.
 מיט װײטערדיקע אפשאצונגען האבן
 נאכגעפאלגט ודי לאנדסמאגשאפטלעכע
 אקטױויסטן! זילבער׳ דוד קלאװיר פרע־
 זידענט פון לובלינער לאנדסלייט פאריץ,
 בערל זײדאדף און לעאן מיטלמאן. א
 בן עיר פון לובלין, האט פארגעלײענט

 װאלטן באדארפט העלפן רעאליזירן דעם
 פראיעקט, וואס נעמט אויך ארום באלערנ־
 דיקן מאטעריאל פון דער ײדישער לובלין.

 מ.

 דעם לעצטן בדיװ פון זיץ גרודער שלמד״
 א קאמבאטאנט, װאס איז געפאלן אױפן
 פדאנט אין יאד 1944 אין די לעצטע
 קאמפן קעגן די נאצי־אינװאדארן און גע־
 שילדערט זײנע איבערלעבועען בײם א־
 דויסגעבן דאס בוך פון זײן ברודער אין
 ײדיש און עברית: ״בריװ פון פראנט״.
 עס האבן נאך באגריסט: מאלימאווקא
 אין נאמען פון ״משה העס״ צענטןיר!
 פרוי האלצמאן פון דעמ פרויען אקטיװ
 בײם צענטראלן פארבאנד און די אקטי־
 װיםטן פרענקעל, «שה לעבעגדיקער׳
 פרידמאן און משה קויפמאן, דער רע־
 דאקטאר פון ״די פרעםע׳/ װאס האט
 ארױסגעהויבן דעם בייטראג פון די פוי־
 לישע יידן פארן היגן ײדישן לעבן. דער
 עצם פאקט, װאס דער פארלאג פון פוי־
 לישן יידנטום האט אונטער דעד דע־
 דאקציע פון מארק טורקאוו באװיזן א־
 רויסצוגעבן איבער 170 ײדישע ביכער,
 וואגיקע ליטעחאריש;}׳ פ&בליציסטישע
 און היםטארישע ױערק׳ האט גישט נאד
 דערהויבן דעם ישוב װי א גרויסן ײדישן
 קולטוד־צענטער״ נאר האט אויך פאר־
 אײביקט דעס שם פון יידישן בוענאם־

 אײרעם.
 נאכדעם װי די פרוי פרענקעל און
 די ױנגע שנור פון באערטן׳ האבן צו־
 געטראגן דער פרוי מיזשעריצקי א בלו־
 מען־מתנה׳ איז קאפל מיזשעריצקי א־
 רויסגעטראטן מיט זיין ענטפער־װארט.
 ער האט געדאגקט פאר דער אפשאצונג
 און געשילדערט זיין אנקום אהעד אין
 1934, אין 18־יאריקן עלטער. ער האט
 מיט גרויס ידאת הכבוד דערמאנט זײן
 מורה הדרך שלמה מיטעלמאן ז״ל אין
 לובלין, זיין באזוך אין ישראל אין 1964
 און פאדגעלײענט שטעלן פון זיינע פאר־
 צײכענונגען אין יזכור בוך פון לובלין
 און פון בוך /׳בריװ פזן פראנט״ פון שלמה
 מיטעלמאן און אױסגעפירט, אז אלצדיגג
 איז געװען כז־אי, צו לעבן יידיש־נאציא־

 נאל און מענטשלעך.
 דער זון״ מעגדל מיזשעריצקי, האט
 אין נאמען פון דער משפחה הארציק
 געדאגקט פאר דער אפשאצונג און דער
 פארזיצער הערש קױאו־וםקי האט גע־

 שלאסן די דערהויבענע מסיבה.
 (״די 3רעסע״, ב. אײרעס, 12.6.1981)
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 אין דער לןבלינער לאנדסםאנשאפט אין ישראל

 אויד דאס אפגעלאפענע יאר תשמ״א (1980-81), איז
 ניט געװען קלענער אין אויפטוען, פראיעקטן, דערגרײכונגען
 און אונטערנעמונגען, װי די פארגאנגענע יארן. די לובלינער
 לאנדםמאנשאפט אין ישראל איז װײטער אנגעגאנגען מיט
 איר טעטיקײט צו פאראײביקן די קדושים און די שטאט,
 זארגן פאר די נויטבאדערפטיקע און רעאליזירן אײניקע

 װיכטיקע פלענער.
 זאל אויך געזאגט װערן, אז די ארבעט װאלט געװען
 א פיל ברײטערע, אינטענסיװערע, װען די צאל אקטיװיסטן
 זאל זיך פארגרעסערן. װען אײניקע לאנדסלײט זאלן באקומען
 חשק צו טראגן דעם עול, העלפן ״שלעפן דעם װאגן״ —

 אנשטאט פאדערן פון אנדערע, אדער בלויז קריטיקירן.
 נאר לאמיר דערצײלן, בקיצור, װעגן דעם װאם ם׳איז
 געטאן געװארן. װעגן די פלענער מיט װעלכע מיר טראגן
 זיך ארום, מיט דער האפענונג אז זײ װעלן רעאליזירט

 װערן — שרײבן מיר אויף אן אנדער ארט.

 די יערלעבע אזפרה
 דער אװנט פון 24סטן נאװעמבער 1980, װעט אויף לאנג
 בלײבן אײנגעקריצט אין זכרון פון די, װאס זענען געקומען
 אין בית העמלין אין תל־אביב זיך מתײחד זײן מיטן אנדענק
 פון די קדושיט פון לובלין׳ װאם זענען אומגעקומען פון די
 דייטשישע רוצחים. דער אויפטריט פון 20 תלמידים פון 8טן
 קלאס פון דער פאלקם־שול ״עלומים״ אין רמת־השדון, האט
 איבערגעלאזט א שטארקן אײנדרוק אויף די איבער 200
 ײדן פון לובלין. די קיגדער, אין א ספעציעל צוגעגרײטן
 פראגראם דורך די לערערינם ציפי גזית און בינה גרשוני,
 האבן אין װארט, קלאנג און ריטמיק געברענגט צום אוים־
 דרוק די ײדישע מארטידאלאגיע און גבורה אין די יארן פון
 דער צװײטער װעלט־מלחמה. רירנדיק איז געװען דער ״אל
 מלא רחמים״ פון חזן י. סאמעק, װי דאם אנצינדן די זעקס
 ליכט פון ראז װײן, שרה (סויקה) ערליכמאן, חוה׳לע עדעל־
 שטײן, זאשע הערץ, צעשע פישער־טראכטענבערג, לאה

 קוריס.
 דער סעקרעטאר מ. הארן האט מספיד געװען די פאר־
 שטארבענע אין לעצטן יאר, און דער פארזיצער, דוד שטאק־
 פיש האט אין א לענגערן רעפעראט ארױסגעברענגט די פרא־
 יעקטן און מחשבות פון קאמיטעט װעגן פאראײביקן די
 ײדישע לובלין. לײדער, האט קײנער פון ז* אנוועזנדיקע
 נישט געפונען פאר נײטיק צו נעמען א װארט אין דער
 פראגע, פאדלײגן עפעס נײעס און אנדערש, אזױ אז דער
 קאמיטעט איז געװען פרײ צו באשטימען אין דעם ענין,

 לויט זײן אײנזען.

ם ו ק מ ו ן א ן טאג פון גבורה או  אי
 אויך אינעם אלגעמײנעם, מלוכהשן ״ױם השואה והגבו־
 רה״, פארגעסן מיר נישט אין אונדזערע קדושים. בײ דעם
 לובלינער מאנומענט אין נחלת־יצחק, זאמלען זיך צונױף
 יעדעס יאר א גרויםע צאל לאנדסלײט. ישראל (קורט) העדץ
 האט געדעדט װעגן דער ײדישער לובלין. ״אל מלא רחמים״
 און קאפיטלעך תהילים האבן מיר געהערט פון ת. ה. קאנטאר.
 שמואל שפירא, פארזיצער פון די לזבלינער אין פראנקרײה
 האט זיך אפגעשטעלט אויף דער באדײטונג פון ױם השואה
 והגבורה (זײן רעדע ברענגען מיד באזונדער). די זעקס ליכט
 בײם מאנומענט האבן אנגעצונדן: געניע שפירא (פאריז),
 רחל דאזנבלום (פאריז), סאני שטײגעל־אשאל (הרצליה),

 ױסף פאכצאש (סידני), דזשודי דזשאזעפס (נױ־יארק), לאה
 קורים.

ד פנאמעס פאר געסט פון אױסלאנ י  או
 ס׳איז שוין געװארן א טראדיציע צו טרעפן זיך מיט
 אונדזערע געסט פון אױסלאנד אין חול־המועד פסח, ווען
 זײ קומען קײן ישראל פארברענגען דעם חג החדות און
 ױם העצמאות. בײ דער געלעגנהײט זענען באגריסט געװארן
 אײניקע ײדן צו זײער געבױרנטאג: שמעון האלבעםבערג,
 82 יאר אלט; פראפ׳ נחמן בלומענטאל, צו זײן דערנענטערן
 זיך צו די 80, און צום דעדשײנען פון זײן ביד ״װערטער
 און װערטלעך פון דעד חורבן־תקופה״; צבי גאלדשטײן,
 אונדזער מאלער פון פתח־תקוה, א בן שמונים; אײכנבוים
 פנחס — צו די 80 יאר; שלמה שטאקפיש, פון חיפה — צו
 די 75 און צום דערשײנען אין דער עברית־איבעדזעצונג פון
 זײן בוך ״במעגל הזעם״; דב ליבערמאן פון יפו, פובליציסט.
 און דרײ פענסיאנערן, װאס זענען דערגאנגען צו די
 65: אברהם בינשטאק פון חולון; ױםף שעגקמאן פון פתח־

 תקוה און פישל ראזענבוש פון גבעתײמ.
 דער פארזיצער האט די אלע סאלעניזאנטן געוװנטשן
 א סד געזונט, אריכת ימים און פיל גליק — און דערנאך

 באגריסט די געסט פון אױסלאנד:
 לובא און משה קארן (פראנקפורט);

 צעשע און סימאן זײדענװערג (נים);
 ױםף פאבטשאש (סידני);

 מושקאטבליט (פאריז);
 רעגינא שעדלעצקא (פאריז).

 דעם 10טן אקטאבער פ. י., איז אין ״חדר לובלין״ פאר־
 געקומען א צוזאמענטרעף מיט אדאם גאלדמאן פון קאפענ־

 האגען.

ט געװ. קאצעטלערס י  צוזאמענטרעף מ
 דינסטיק דעם 23סטן ױגי, איז אין גרויסן זאל פון
 פארבאנד פון פוילישע ײדן אױף דיזגגוף 158 אין תל־אביב,
 פארגעקומען א צוזאמענטרעף מיט אונדזערע לאנדסלײט,
 װאס זענען געקומען צום װעלט־צוזאמענטרעף פון געװ.
 קאצעטלערס, פארטיזאנער און געטא־קעמפערס. בײ גע־
 דעקטע טישן, אין א פייערלעכער שטימונג, האט דער פאר־
 זיצער האדציק באגריםט די ײדן פון לובלין, װאם זענען
 ניצול געװארן פון אוישװיץ און מיידאנעק, דורכגעלעבט
 די מלחמה־יארן און געפינען זיד איצט אין מדינת ישראל

 און אין די תפוצות.
 מיט רירנדיקע, קירץ־געפאסטע רעדעס, האבן געענט־

 פערט:
 ישראל אײזענבערג, װאם איז מיט זײן פתי באלטשע

 געקומען פון לאס־אנזשעלעס.
 שלמד, זינשטײן פון ניױיארק.

 בראניע װאסערמאן־עקהאוס, װאס איז מיט איר מאן
 געקומען פון מעלבורן.

 צפורה שפײזמאן פון ניױיארק.
 טעשקע פארשטעטער פון פאריז.

 זהבד. ערליכמאן פון לאנדאן.
 שמחה בינעם וױיס פון װאדשע.

 צום װעלט־צוזאמענטרעף זענען אויך געקומען פון נױ־
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 יארק: נחום גרין און העניעק פרוכטמאן מיט זייעדע פרויען,
 נאר געמוזט פריער זיך אומקערן א הײם.

 ם׳איז געװען אן אײגנארטיקער, געלונגענער צוזאמענ־
 טרעף, מיט א סד לובלינער אטמאספער און װארעמקײט.

ה ב י ס ת מ ם העצמאו  מ
 אין דער וװינונג פון םימע און לײב מאנדעלבױם איז
 ערב ױם העצמאות פארגעקומען א פריװאטע מסיבה פאר
 טוערס פון דעד לובלינער לאנדסמאנשאפט, װי אויד פאר
 געסט פון אױסלאנז*: געניע און שמואל שפירא (פאריז),
 ױסף פאכטשאש (סידני), דוזשקע מאנהײם (ליאן) און אנד.

 הילף פאר מישבאדערפטיקע משפחות
 א דאנק דער ברײטהארציקײט פון אונדזער בן־עיר
 משה קארן (טאשעמקא), האבן מיר א מעגלעבקײט צו פאר־
 טײלן יעדן ערב פםח און ערב ראש־השנה א געלט־שטיצע
 פאר 18—20 משפחות און אײנזאמע, װאס נײטיקן זיך אין
 הילף, מחמת זײערע קנאפע הכנםות, קראנקײט, אדער אױף
 צו פאדבעסערן זײערע וװין־באדינגונגען. חברימ פון קאי
 מיטעט, בראש מיט לײב מאנדעלבױם, באזוכן, בדרך בלל
 די דאזיקע מענטשן אין זײערע הײמען, װינטשן זײ א פרײ־

 לעכן ױם־טוב און גוט יאד.
 מען באמיט זיך אױך פון צײט צו צײט מבקד־חולה
 זײן א קראנקן בן־עיד, הגם ס׳זענען גישט פאראן קײן םך

 פרײװיליקע צו אזא הומאניטארער טעטיקײט.

ד סלאנ י ט או י ן מ ט ק א ט נ א  ק
 אויך אין פארגאנגענעם יאר אלז אנגעגאנגען א לעב־
 האפטע קארעספאנדענץ מיט אויםלאנד. נאר אויב פון לאס־
 אנזשעלעס, בוענאס־אײױעס, סאן־פאולא, מאגטדעאל און
 פאריז דעדהאלטן מיד אפט בריװ, באריכטן, װענדונגען —
 הערט מען נישט קײן װארט פון אונדזערע לאנדםמאנשאפטן

 אין נױ־יארק און מעלבודן, הגם מיט יחידים פון די שטעט
 שרײבט מען זיך יא איבער.

 ערב ראש־השנה האבן מיר אויף הונדערט אדרעסן פון
 לרבלינער ײדן אין דער װעלט צוגעשיקט ספעציעלע בריװ
 מיט וױנטשן צום נײעם יאר. בדרך כלל באקומען מיר צוריק
 ענטפערס, א סך מאל — מיט באשטײעררנגען פאר אונדזער

 לאנדסמאנשאפט.

 פינאנסן
 מיט העכער א יאר צוריק האט אונדזער קאםע און
 פינאנסן־פירונג איבערגענומען פרײנד ױסף ראכמאן. בײ
 דער געלעגנהײט, איז אױף א זיצונג פון קאמיטעע אױס־
 געדריקט געװארן א דאנק און אנערקענובג דער לאנגיאריקער
 קאסירערין, פרוי לאה קוריס, פאר איר טרײער ארבעט לטובת

 די לובלינער.
 באזאמען מיט דער רשימה פרן באשטײערונגען, װעלכע
 מיר פארעפנטלעכן אין דער אױסגאבע, דערשײנט אױך דער

 בילאנס פארן לעצטן יאר.
 הגם ס׳איז נישטא קײן דעפיציט אין דער קאסע, װילן מיר
 דורכויס, אז יעדער לובלינער ייד, אין ישראל צי אין די תפוצות,
 זאל האלטן פאד זײן הײליקן חוב צו באשטײעדן זיך פאר
 דעד לאנדסמאנשאפט, אדער באצאלן פאדן ״קול לובלין״. פון

 דעמ טאר זיד קײנער נישט באפרײען!
 לױט א באשלוס פון קאמיטעט, װעלן מיד ניט שיקן
 אונדזער אויסגאבע, וױ אויד אײנלאדונגען אויף אונטערנעמונ־
 גען צו די, װאם ווייזז ארויס פרעמדקײט, צי גרינגשעצונג צו

 אונדזער ארבעט•
* 

 לאמיר פארענדיקן ארנדזער באריכט מיט א חברישן דאנק
 פאר אונדזער בן־עיר, פרײנד י• הימעלבלוי״ װאם האט פרײ־
 װיליק געגומען אויף זיך די אויפגאבע אײנצושטעלן די קאר־
 טאטעק פון אונדזערע רעגיסטרירטע לאנדםלײט, װאס צײלט

 700 אדרעםן.

 אין גרױסן זאל פון דער פעדעראציע פון
 די ײדישע געזעלשאפטן, האט די לוגליגער
 משפחה אין פאריז אפגעצײכנט די 38־טע
 יארצײט נאך דער אויטגעמארדעטער קהילה.
 גאכן באערן די מיטגלידער װאס זענען דאס
 לעצטע יאר אײעק אין דער אײביק״ט, האגן
 ךי פוויען, געװעזענע דעפאוטױטע, אנגע־
 צונךן ךי זעקש שימבאלישע לי9ט נאך די

 זעקט מיליאן קדושימ.
 דער חזן פליישער האט מיט א טך געפיל
 און ציטער געמאכט דעט אל מלא רחמים,
 און דער גאנצער עולנז האט צוזאמען מיט<

 חזן געזאגט קדיש4
 טעשקע קארמאן, געװעזעגע װידערשטענד״
 לעיין אין פראנקרײך און דעפארטירטע,
 זואט האט דעם שועקלעכן פעריאד פון
 אומקום געפילט אויף «יך טאג־טעגלעך,
 האט אין איר ריונדיקן אריינפירײוארט

 דערקלעוט:

 מיט ױאת־הכבוד באערן מיד די 46 טויזנט
 קדושים פון דעד שטאט לובלין און ךי צענד־
 ליקער טויזנטער ײדן 9רן די שטעט און שטעט־
 לעך ארום לובלױ. די אזכוה פון די לובליגער
 «ידן פאלט זיך צונויף מיט יער יארצייט פון
 דער טרויעויק־בארימטער שרעקלעפער קריש־
 טאל־נאכט, דעד אנתייב פון דעט מאסן־פאג־
 ראם איבעי די דייטשישע ייין• 42 יאר גאך
 דעם שוידערלעכן אנהייב פון גענאסיד פונעם
 אײראפעישן ״דנטום, דעולױבן זיך ךי נעא־
 נאציט גישט נאר צו רעהאביליטירן עפנטלעך
 דעט היטלעויזם, נאו באוױיזן נאך אומגא־
 שטדאפט אנצוגײן מיט מערדערלעכע אקטן.
 אזוי איז געווען דער בלוטיקער אטענטאט
 אויף ךי ײדישע קיגדעי אין אנטװערפן, און
 אין פראנקר״ך זעגען מיר עדות פון אנטיסעי
 מישישע לאזונגעו אויף די װעגט פון עפגט-
 לעכע אנשטאלטן און — דאס שיטן אױף
 יידישע אינטטיטוציעט און דער בלוטיקער

 פינאל לעגן דעו שול פ1ן די קאפערניק• דער
 ענטפער פון דעו יידישער יוגנט האט באװיזן
 אויפצזװיערן די גאנצע פואגצױזישע עפכט*
 לעכע מײנונג, ווײל דער קאמף קעגן אנטײ
 טעמיטיזם און פאשיזם, איז אױן א קאמף

 פאר דעמאקראטיע און מענטשןירעכט•
 מיר דערמאנען די לובלינער קהילת, װאס
 האט געשפילט אזא װיבטיקע ראל אין דעם
 מיליאניקן ײדישן ישוג אין פױלו; מיר דער־
 מאגען די טײעדע ײדן׳ אונדזערע טאטעס און
 מאמעס, שוועסטער, ברייער און קינדער,
 װאס װאלטן שוין איצט אל״ן געקאנט האבן
 קיניער, ווי דער דיכשעו משה שולשטײן
 האט דאס אויסגעדריקט: ״די ״דן־שטאט איז
 גאר או ״דן, קײו גיגון פון תורה, קײן רעש
ן קלאנגען ״  פיו יאייין• מעו העוש נישט ק

 פון ״דישע מיילער״.
 א״ביקער אנדענק די קדושים און די העל־

 דישע אנטײלנעמער איו ײידערשטאנד!
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 ב״ דער לנבלינער משפחה אין פארי!
 משה זאלצמאן ׳



 אין זײן 8רו«טטייט, שטעלט זיך באזונ -
 דעוט אפ ז־ער שרייגער פיו די שורות אויף
 דער גײסטיקער, קעגנזײשיקער אויסװירקונג
 פון די שטעט און שטעטלעך ארוט לובלין,
 ײאס האנן געטיילט דעט זעלגיקן פמצטערן
 גירל• עי דערמאנט זיין געגורטישטאט זאמא-
 ששש׳ װו פופצן טױזנט ״דן זענעו אומגעקו־
 מען• די קהילה װאס האט ארױסגעגעבן א-
: צעדערגויט,  זעלכע פערזענלעכק״טן, מי
 עטמגער און דער פאטער פיו יער ״דישעו
 ליטעראטוו, י. ל. פרץ; דעם אז־לער פװ דעי
 רעװאלוציאגערער ארבעטער־באװעגונג, ראזא
 לוקסעמבורג, די עושטע װאס א«ז געפאלן א

ו פון די פאשיסטן. ג  קו

 די 700־יאריקע גייסטיק־רײכע געשיפטע פון
 דער לוגלינער קתילה, וזאט מיט זיך שימ•
 באליזירט אלע פעייאדן פון דער יידישער גע״
 שיכטע אין מזרח־א״ראפע. לובלין איז געװען
 דאט וויגעלע פון שאפן דעם ועד ארבע אר־
 צית׳ די צענטראלע אנפיוערשאפט פון פױ•
 לישן יידנטום, װאס האט געשאפן די גאזע
 פאר דעי יידישער קולטור־אויטאנאןגיע און
 געדיגט פאו אן אפװער־קראפט קעגן דעם
 האט און פארפאלגונגען «<ט ײאט די ייך«•
 שע עקזיסטענץ איז שטענדיק און כשדר געמען
 ארומגערינגלט. אין שכנות מיט דעו פארי
 ה״ליקטער קה<לה, האנן די נאציס אויפ-
 געשטעלט יי ערשטע מאו־ז״פאגריק אױף דער
ײ — מײדאנעק. דארטן איז אומ-  פוילישער ע
ז יעושיסונגען און פארגאזונגען י  געקימ׳מ ײ

 מעי מי אנדערטהאלבן מיליאן מענטשן•

 חיינט, װען מיר דערמאנען די 38־טע יאר-
 צייט פון לובלמער ״דנטום, האט ז<ך ךי דע-
 מאגראפישע קארטע פון ייזײשן פאלק געענ־
 דערט. דער טרוים פון דורות איז שײו איצט
 א רעאלער פאקט — די עקזיסטענץ פון
 מדמת ישראל, n איז איצט א פיזישער און
 גײסטיקעו צענטער פון גאנצן ״יישן פאלק.
 זאלו מיר מיט כגוד דערמאנען די לוגלינער,
 װאס זענען געפאלן אין די פארטיידיקוגגט־

 מלחמות אין מדיגת ישראל.

 מיט א חורבן־פאעמע רעציטירט מיט א טך
 געפיל דװך גיטעלע עדעלששיין, איז פארענ•
 דיקט געווארן דער א״נדרוקטפולער יזמר־

 אקט פון די לובלמער אין פאריז.

 אײנדיוקספולער
 חנוכה ױם־טוב

ו וזיײיאר  דעם יערלעגן באנקעט האנן מי
 פארביטן אױף א פאלקטטימלעכן חנוכה־
 יום־טוב. די גוויסע צאל אנוועזנדיקע איך
 זאל פ1ן דעו פעדעואציע, איז דעי געטטער
 באײײז איו דער ריכטיקײט פון דעם פאר־
 בייט. דער פארזיצער פון דער אונטערנעמת־
 קאמיטיע, משהלע ראזענבלום, גאגויסט דעם
 עולם און שיקט איבער 8 גרוס דעם ערף

 פארזיצער פון דער געזעלשאפט, זשאק גאלז״
 בלום, װאס איז צוליב זיין געזונט־צושטאגד
 נישט אימשטאנד געװען צו קומען; גאגריטט
 דעם פרײנש קופערמאן צו זײן ײעיו א בן
 שמוניס און מאטיט זשעלאזא, װאט האט
 לעצטנט אדודכגעמאכט א שװערע אפעראציע.

 ךי ליכט פון יעו מנורוז וזאט באש״נען
 דעט פרעזידױם־טיש, דעוקלעוט ער, דערצײלן
 גישט גלויז די נישים פון אמאל, נאר אז דאס
 לעבן און עקזיסטענץ פון ״דישן פאלק איז

 א פערמאנענטעד 3ס.

 די װיצע־פארזיצעוין פון דער געזעלשאפט,
 גיטעלע עדעלשטײן, ל״ענט אן אינהאלשרײכן
 ועפעראט װעגן חנובה, דערמאנענדיק דעם
 העראישן קאמף קעגן די גייפישיטירישע פאו*
 כאפער פיו אדץ־ישראל, ײאט איז גל״כצײ־
 טיק געװען 8 קאמף פאר דעו אײגנארטיקער
 ײדישעו קולטוי און לעבנס־פארם, קעגןדעי
 אטימילאציע, װאט האט געצילט צו ליק־
 ײידױן ג״שטיק דאס פאלק. n דערמאנט די
 קרבנות־גו״טק״ט פון פאלק און פון די
 ״דישע מאמעס, די געשיפטע פון חנמ מיש
 אייע ײגן זין. אט יעגער גײשט תאט גא•
 לױכטן דעפ דורומלאנגן גלות. גיטעלע דעו־
 מאנט די העלדישע פוויען, װאס מען האט
 פאדאשוטױט פון ישואל א«ן אומארן און
 טשעכן, אין פינצטערן פעריאד פיו יעי היט־
 לעריטטישער אקופאציע: וזנה טעגעש און
 חגיבה ר״ק, ײאש זענען העלדיש געפאלן
 אין קאמף• די שייערע ײדישע מאמעס, ױאס
 האגן גאגלײט זייעוע קמדער א1ן די מלח־
 מות צו פארטײדיקן ישראל. n פארעגייקט
 מיט א ציטאטע פון פראפעסאר עמגואל אױף
 דעמ סימפאזױם פון די יידישע אינטעלעק־
 טואלן: זואופט גישט אוועק די שטוג פון

 אוגדזערע אבות.

 נאבן טועפ זיין פון די מטע זאכן, וועלכע
 די אונטערנעמונגס־קאמיסיע האט צוגעגוײט
 האש דער פארזיצער שמואל שאפױא אױך
 דערמאנט װעגו דעם ױם־טוב פון גבורת און
 ליכט, און דעם גוױטן אויסש״ן פון מדמת
 ישראל אײף *עיו ייד« וײ ער זאל זיך נישט
 געפינען, ײאס דאס פארפליכטעט צו קאנקרע־
 שע אױפגאבן צו שטארקן n מדינוז און דאט
 ״דישע קהילה־לעבן אױפן אוט, 11אס א«ז
 איצט פארבונדן מיש געײ8לד<קע פינאנטיע-
 לע אויסגאבן פון פארהיטן די ײדישע איגט־
 טיטוציעס נאך די טעראר־אטענטאטן• אזוי
 מי מיר פארעגדיקן די האיאריקע זאמל־אק־
-iff ציע פארן מגגית, רופט ער צו מאכן או 
 שטרענג און געגן א צוגאב־באשט״ער. די
 זאמלתגג איז גלײך אדורבגעפירט געײארן, און
 האט ארײנגעברענגט העכער א מיליאן פראנק.
 צוזאמעו חאט די לובלינער לאנדסמאגשאפט
 געזאטלט היײיאר קנאפע 11 מיליאן אלטע
 פואנק. א ״שר־כוח די באשטייערער און די
 זאמלער געניע שאפירא, גיטעלע עדעלשטיין,
 און גאר באזונדערט — פייגעלע זאבערמאן,
 װאס האט באזוכט א רײ מנדבים און אל״ן

 געזאמלט העכעו 2 מיליאן אלטע פראנק.

 דעם ױם טוג האט גאשײנט די פאפילערע

 טאלא־זינגערין נינא בארלי, גאגלײט דװכן
 מוזיקער מיקאטי־בעני•

 די טעקרעטארין טעשקע קארמאן האט אי־
 בערגעלײענט א באגריסונג װאס עט האט
 צוגעשיקט דער פארזיצער פון דעו סאטיעטע
 ״אריזשינער דע לוגלױ״, פרימט װעקשט״ן,
 ײאס האט צוגעלײגט אויך 8 ששעק פון
 1000 פראנק פארן מגבית. זי דאנקט אלע
 װאס האבן מיטגעהאלפן אדורכצופירן דעס
 ש״נעם ױם־טוג: דינחלע ראטשטיין, משחלע
 און ראשעל ראזענבלום, ביילטשע גאלדגוים

 אאנ״ד.
 מיטן ישראל־ליד ״ירושלים של ant׳/ איז
 פארענדיקט געײאין יעי א״גדרוקשפולער

 ױם־טוג.

 א געלונגענע
 פורים־פייערונג

 דער גרויסער זאל פון דעו פעדעראציע פון
 יי ״דישע געזעלשאפטן איז געײען אויסגע־
 פילט מיט לאנדטײט, ײאט זענען געקומען
 פ״ערן דעם פווים מם־טוג. די געדעקטע טי־
 שן מיט ישראל־פרוכטן און די טראדיציאנע־
י חי«-  לע הניױטאשן, האבן גל״ך געשאפן י
 מישע אטמאטפער• דער פארזיצער באגריטט
כת פון ו  די אנײעמדע און שיקש איגער די ג
 א רפואה שלמה די קראנקע מיטגלידער, די
 פרױ פון קאשיועו פון דער געזעלשאפט, זא•
 שע פערלמוטער און יי טאכטער פון קאמי־
 טעט־מיטגליד האס. שמואל שפירא יערמאנט
 אין זיױ אר״נפיו 8 וי• עפיזאדן פון פור>0
 ױם־טוב אין דער אלטער הײם, וײ יעדע שטוב
 איז געװען פארפולט מיט טעאטראלישק״ט,
 מיט פווים־שפילן, װאט האבן אויטגעױיקט
 פוייד פון דעם היטטארישן נש, װאס אנ•
 שטאט די יידן האבן געזאלט אומקומען, זע־

 נען די שונאים פארניכטעט געייארן.
 פו״נדיו טעשקע קארמאן גיט איבער דעס
 אינהאלט פון מגילת אסתר, ײאס סימבא־
 ליזיוט די טראגעדיע פון דער יידישעי עק-
ט און ט ״ י  זיסטעגץ אין גלות, גיט 8 ט
 האפענונג אין גצרו ישראל. זי מאכט 8
 פאראלעל צי 8לע 8ניערע יידישע יוט־־טוי
; n דער־ פ  גים וואס דאט פאלק צײמט א
 מ8נט די המנט פיו דעי קעמוועוטיקער
 צײט״ די כ8«עיניט איו י8טעד אי8פאטס

 איו 8לע 8ניעיע ״ױ־שמאים.
 יעופ8לגרײך האט דער פ8יזיצער אדװפ-
 געפיוט דעם שלח־מגות פ8רקויף פון די גלו־
 מען מאט די מישגלידער שיקו זיך איגער

 קעגנזײטיק•
 איו 8יטישטישן טייל איז ארויסגעטיעטן
 ײ 8יטישטן »טי8 גאלד מיט עטלעגע תו־
 מאריטטישע מאנאלאגן פון שלום עליכם
 און יצחק בואט. דער גאנצער עולם תאט
 אױסגעדריקט 8 ״שר כוח איו 8געיקענ»ג
 די אונטערנעממג־קאמיטיע: משה׳לע און
 ראשעל ראזענבלום און די איבערגעגעבענע
 דינה׳לע י8טשטיין פאר דעם «8רגפולו צו־

 גרײטן דעם שײנעם, פר״לעכן ױם־טוג•
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ז צו זען,  פון די װײטערדיקע באריפטן אי
 אז די לובלינעו אין ארגענטינע ״טלאפן
ט ז״ער י יטער אן מ ן ג״ען מי  נישט״ או

. ט ״ ק י ט ע  לאנדסמאנשאפטלעכער ט
ל לובלין״, ו ק  דערהאלטן דעם נומער 15 ״
ז ײידער א דערמאנונג פון דער ש אי א  מ
ט ו י ך א לעגעדיקער ג ױ  אלטער היים, וױ א
ן ן אי  פון אונדזערע בני־עיר אין ישראל או
ז די ס, א י ט זיך ארו ז ײ  דער ײעלט. עט מ
בן י ס האבן פארן חו א  לובלינער יידן װ
ן רכגעמאבט א געזעלשאפטלעכע שול, או ו  אי
ט פאר־ י װ  ספעציעל — אונדזערע, ײײזן א
ן אינטערעס 9אר די לובלינער  שטענדעניש או

 ארגאניזאציעס אומעטום•
ז פיין צוזאמענגעשטעלט, ל לובלין״ אי ו ק  ״
ט נישט פאר־ ז א ן ל וט או  פאפמעניש רעדאגי

 געטן די לובלינער זײער אפשטאם.

 ױם העצמאות פײערונג
־ געקו ל איז פאו  שבת, דעמ 30סטן אפרי
ת פײערוגג פון די לוב־ ם העצמאו  מען די ױ
ן ישראל א או נ א ס ו ן הױז פון ס  לינער״ אי
ס האבן אליין געדעקט א  טעמפלדינער, װ
• ס  די הוצאווג פון דעם פײן צוגעגרייטן ױ
 טוב• נאכן זינגען דעם נאציאנאלן הימן
/ דעועפגט דער פאר• ׳ ת מ ק ת ה י ״  י
ר און גיט איבער י װ א ל  זיצעו דניאל ק
ל מיזשע־ פ א ר ק א ט ע ר ק ע ט דעם ס ר א  ךאש ײ
ס רעפערירט ײעגן דער אנטשטײ־ א  ריצקי, װ
ן  אונג פון דער צױניסטישער באײעגוגג או
ת ם העצמאו ו  דער פייערונג פון 33סטן י
קמג פון י ן 14 יאר צו דער פארײנ  או
ע ק י ס א מאן זיגגט פ  ירושלים. שרחלע פײפעו
גל י ט לי ו א ס קומען נאך צוט װ  לידער. ע
ף ן דוד מיזשעריצקי• צומ סו  זיבערג או
ו ישראל טעמ־ א אי נ א ס ו ט ס ק נ א ד א  װערן ב
 פלדינער פאר דעם שיין צוגעגר״טן יום־טוב,
ס ײערט פארענדיקט מיטן געזאנג פון א  װ

 ״ירושלים של זהב״.
ג נ  אויף 8 זיצונג פון דער פארװאלטו
- א ל  אונטערן פארזיץ פון פיעזידעגט דניאל ק
ר געלייענט 8 א ט ע ר ק ע ט דעו ס א / ה ו י  מ
־ ו פזן אונדזער בן־עיר ישדאל א״זענ ױ ו  ג
ר פון גוך ג ח ס אנדזשעלעס, מ א  געדג פון ל
ן / וועלכן מיר ה8ב ׳ ך י אס גראד א ו ו  »פ8ר
ר 8 ט אוגדז פ ק נ 8 י י 8 פ8רשפר״ט. ע  י
ו האבן ארויסגעשיקט. י ט מ 8  דעו סומע״ ײ
ר 8  די ג8נצע הפצסה פון ךי ביכער גײט פ
ר שילער אין ישראל, 8  8 טטיפענד«ע־פ8נד פ
 אויף דעם נאמען פון זיין פאטער ר׳ משהלע

 אײזענבערג ז״ל•

י ו צ ט י װ ױ 8 8 ײ ע ו ג ס 8 ל ש 8  טיאיז אויך ב
מע דעם לובלינער ל8גדס-  שיקו 8 געװיסע סו
ר ז״ער יוגל״ 8 ו פ8ריז, פ ן אי ײ י 8 ט פ ״  ל
ר משה א ט ע ר ק ע , וױ אויך זײער ס  זשײנ8ל
ס ער א  זאלצמאן פאר דער מאנאגראפיע װ
ן װידער• ש י י ש אנגעשריבן ײעגו 8 ״ 8  ח

, בעמ דער צוױי־ קר״ך ן פראנ  שטענדלער אי
ומה.  טער ו1עלט מלי

 038טע יארצײט נאך די קדושים
 פון לובלין

ק דעם 10טן נאװעמבער, האבן זיך י ט נ א  מ
״ ה ו ו ת ד ה סו ט אין דער שיל ״י ל מ 8 ז ר 8  פ
ן אומגעמט, קע פון לובלין או  די אפשטאמי
ע אומגעקומענע על־ ו ע ״  בדי צו דערמאנען ז
ן בוידער, װעלכע זענען  טערן, שװעסטער או
י נ8צײהערי ע מ 3עת י 8 ײ ע יסגעמארדעט ג  או
ו די ג8ז*ק8מערן פון מאידאכעק.  ש8פט אי
ט דער פאר* ק א ־ ה ר כ ז ס דעועפנט דעם א  ע
ל מיזשעריצקי פ 8 . ק ר ל קל8ײי א י נ  זיצעי י
ן מ8 קעו ד די קדושיס• דער חזן צו י פ ס ז מ  אי
ן ל או י ט 8פגעריכט די ליטורגישע טי א  ה
כרה ן קדיש איז דעו אז װ י ט ק ע ל 8 ט 8 ק י  מ

ט געשלאסן געײ8ױ• ק  א
* 

ז פ8ר- סט אי ו ג י ך דעם 3טן או 8 ײ ט י  מ
ג נ ה פון דער פארײאלטו ב י ס  געקומעו 8 מ
ס שטאמען פון לובלין א עס װ לי  און פאמי
• ו חױז פון סו ״־יאד תשמ״א, אי ד נ  לכגו
ן ישראל טעמפעלדינער, װעלכע 8 או נ א  ס
 האבן צוגעגרייט פון כל טוב. דער פרעזי־
ט י ט יערעפגט מ 8 ר ה י װ 8 ל אל ק י נ  דענט י
ג פון ראש־ נ ט װעגן דער באדײטו י 8  8 ײ
ע לי ט דער פ8מי ק נ 8 י ע ף ג  השנה און צום סו
ר דעו שײגער אויפנאמע• 8  טעמפעלדינער פ
ט א חשבון חנפש כ א ל מיזשריצקי מ פ א  ק

׳ ט פון פארגאנגענעם יאר ײ ק י ט ע  פון דער ט
ט פון ק כרה 8 ן דעט אז ו י פ כ װ ט ד א  1וי ד
ס פײערן פון «ופ העצמ• 8  די לוגלינער, י
ט אוג־ י ט מ ק 8 ט נ א ן ק ת און שטײן אי ו  א
עו אין ישראל ט פארא״נ ײ ל ס ד נ 8  דזערע ל
ך און אמדזער באשטײ־ ״ ו ק נ 8 י  און אין פ
/ י ן גלי ל לו ו ק ד דעם זשורנ8ל ״ 8  ערמג פ
ן ו ג ט יעילעך דעו אי י װ ס עט גיט 8 א  ײ
 יוצאי לובלין אין ישראל, ײי אויך 8נדערע

. ן ט ״ ק י ט ע  געזעזשאפטלעכע ט
* 

, ג נ י פ8יײ8לטו ע ף 8 זיצונג פיו י ײ  א
ז אי ז ס׳ ׳ 8 ט ע ט כ י ו 8 ט דער שעקרעט8ר ב א  ה
ו 8 ואי קט געו  געזאמלש און ארױסגעשי
ן ן ױצאי לוגלי גו ו  גרעסערע ס1מע צוט אי
ג־ ל לו ו ק ר דעם זשורנ8ל, ״ 8  אין ישראל, פ
ז אנגעקומעו 8  לין״• און פון פאריז אי
- ס מ ר  צאל עקזעמפל8רן פון ױבל־העפט, 8
יקטע  געגעבן פון דעו געזעלשאפט ״פארײנ
ן ק י ו 8 / צו זייער 50 י ׳ ן  קינדער פון לובלי

 ױבל.
 עש איז אנגעקומען 8 בוך פון פ8ר«ז,
י 8 ק ו משת זאלצמאן 1ועגן » ע ג ״ ו  פון דעט ש
 ל8נעל זשיל״ (עפשטײן). ער גאשרייבט,
ד ף פון זאמאשטשער ״ » 8 ו ק י  דאש לעבן א
ן נ8צי8נ8לער בריגאדע אי נטעו  אין דער אי
ן אין דעו פי8נצויזישער רע•  שפאניע, או
ת דער צוױיטער ע ג ג  סישטאגס*ג8ײעטנ
 װעלט־מלחמה און איז אומגעבר8כט גע־

 ײ8רן פיו יער געסטאפא•

ן י ל ב ו ן ל ו ם פ י ש ו ד י ק ט ד ר ע א ט ב א א ה ל ו א פ ־ ן א  ס

 אױף דער איניציאטיװ פון לובלינער
 לאנדסלײט אין םאךפאולא, איז אונטערן
 פארזיץ פון לאזער גאלדבוים, פאדגע־
 קומען׳ אין סאלאן פון תלמוד־תורד״ אן
 אזכרה נאד די קדושים פון דער לובלי־
 נער יחײשער קהילד״ װעמענס לעצטע
 ײדן זענען אין נאװעמבעד 1942 אומ־
 געקומען אין טזיטן־לאגער מיידאנעק.

 נאך דעם װי ס׳זענען אנגעצונדן גע־
 װאדן די יארצײט־ליכט לזכר די קדו־
 שים און נאכן אפגעבן כבוד די לובלי־
 נער נפטרים אין סאן־פאולא און ישדאל,
 האט ה׳ אהרן פאדטשעװ גערעדט װעגן
 טראגישן אומקום פון דער לובלינער
 ײדישער קהילה און באזונדערס זיך אפ־
 געשטעלט אױף זײן געבורט־שטעטל, לו־
 באדטאװ״ אײנם יפון די צענדליקער
 שטעטלעך ארום לובלין׳ װאס האט גע־
 שפרודלט מיט ײדישער קולטוד און גע־
 זעלשאפט. דער רעדנער האט אנאליזירט
 א רײ אקטועלע פראבלעמען פון יידישן
 לעבן אין דער װעלט און גערופן צו

 װאכזאמקײט קעגן דעד נעא־גאצישער
 און אנטיסעמיטישער פראפאגאנדע.

 דעד צװײטער רעדגער׳ ה׳ ױאל ראל־
 ניק׳ אקטיװער צױניסטישער עסקן׳ האט
 אין זײן רעדע זיך אפגעשטעלט אויף
 דער ראל װאם ס׳האבן געשפילט די יידן
 פון לובלינער קאנט פאר דעם עקאנא־
 מישן, פאליטישן און קולטורעלן לעבן
 פון פוילישע ײדן אוז אפגעגעבן כבוד
 די קדושים פון אפאלע׳ די געבויח־

 שטאט פון דעם רעדנער.
 נאך דעם װי דער חזן שלמה רייז,
 האט געזאגט א קאפיטל תהילים, האט
 פרוי מיגטשע דינער יאקובאװיטש גע־
 לײענט אן אדבעט דועגן ײדישן לובלין
 און פרוי גינטשע קאן האט רעציטערט

 א פאעמע װעגן דער שואה•
 ס׳איז געװיזן געװארן א פילם פון
 יד־ושם װעגן דער שואה און שלמה
 רײז האט געמאכט אן אל מלא רחמים.
 מיט קדיש בציבור איז געשלאסן גע־

 װארן די אײנדדוקםפולע אזכרה.
 אליעזר
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 קאפל מיזשעריצקי



 שלמה זמששײן, נײ־יארק:

ע ל ן 8 ו זאגן אן מליצות: פו י ר י לאמי . . . 
, ך קען ס אי א ן ײ ב א ג ס י ו ן א  זשורנאלן או
ז י , א ן סגאב י  ארײנגערעכנט פראפעסיאנעלע או
, ערנסטע ע פון די בעסטע מ י ל לובלין״ א ו ק  ״
א. ף 8 נױי ײ ט א י ס שטי א ן שענסטע, ײ  אי
ן ו ט א נ א ס ע ר ע ט נ י ל — א א י ר ע ט א מ - ן ע ײ  דער ל
ט כ א ױ מ ך זאגן 2 א ל אי א ס ז א  גאלערגד. װ
ן נער אי גלי בארן דזשאג• צו די לו דעו נ  א ײו
ך פון צייט צו צייט, 1ױ ם אי ו ־יארק, ק ו י  נ
ס נ ט צ ע ן מיר. ל ג י ו ל ו ע אר די באדינגונגען י  נ
ך י . א . ״ געגעגן אן א״נשפריץ. ן ז י ב א א  ה
־ י געלינגען צו בוענ י ט מ ע ז עש מ  גלױ3, א
־ ט ל ע ם מ ל לאצדשלײט צו א  גען א גיעשערע צ

. ס ר ע ל ט ע צ א  צוזאמענטרעף פון די ק

ן גױ־יארק:  די לאנדסמאנשאפט אי

ױ  פון יעי גייגעלײגטעו אײנלאדונג ײעט א
 זען, אז די ה״־יאויקע יזכור־אקאדעמיע,
 ויעט פארקומען זונטיק דעט 30סטן נא-
 ײעמבער 1980, 2 נאכמיטאג, אין סטאט־
 לער הילטאן האטעל, מיטן אנטײל פון חזן
 חצקעלע ריטער און פריינד שלמה זינשטײן,
 װאש וועט גאייכטן פון זיין לעצטן באזון

 איך לובלין.
י טער נ ג זעגען או מ ד א ל נ ײ י דער א ע ט נ ו  א
 געשריבן: ל. פלוג (פרעזידעגט), ש. זינשטײן,
. , א ם ו א , ש. 3 ר ע ק א ה ש ״ ל , 3. פ ן א מ ל ע ט י  ר. מ

. גרענדע. , א , ט. פאגעלגארן ן א מ ײ  ו

ארק: י  זעליג װאסערשטרום, נױ־

0 ג , ח י י ו צושיקן « א ק פ נ א ן ד ק י צ ר א  א ה
, דעמ נומער 15 ,,לו3- ג נ קו ט 8 פארשפעטי י  מ
ך א 3ישל ט מי א ס ה א י / ו ׳ ע מ י ט  לינער ש
ך אלץ א ם נ ע ט ך א י ל א י ײ יפגעפיישט, ו  או
ן ײ ט מ א ה ע ך ג 3 אי א ט ה ר א ט לו3לין. ד י  מ
ן ו ן יידישע א י ן מי ע מ ו ק א ק לע3ן, 3 י ט ס י י  ג
ע ש י מ װ ט ו די ש ג אי ע דעוצױנ ש י ט ס י ל א י צ א  ס
ײ ט 3 פ ו ט ר ״ ה נ ע ג נ א ג ר א . יעגע פ ן ר א י ־ ט מ  ױ
ך «ע שטעגדיק י ע• א י ס נאסטאלג ױ ר ר א  מי
זערע י נ ך זע או ׳ אי ט א ט ש ־ מ י ו 3 ע עו ג דז נ  או

• ױ י  י

־ מ ן א ך אי ״ ז זייער ו י  דער נומער 15 א
ז י ט א א ט צו לײענען. װ ע נ ע מ ן א ו ט א ל א  ה
ע לו3לינער זפ־ מ י װ מ ך פ ש מ ן ה ט י  געשעו מ
ע לו3י ל ר א א ו גרוט פ ק י צ ר א ימ t 8 ה נ  רו

 לינעו•

ק עהרענבערג, ל.־אנזשעלעס: א ז י  א

־ ט ע ו י ט א ל מ א ז ע ך ג י 3 א א ר ה א י ײ י ך ה ױ  א
ו לאש־אנזשעלעס א שומע ק אי  לעכע 3ענ
־ ן ישו טי אי י ו לו3לינער סאשי ע ר ד א  געלט פ
ט י ו מ ק ע ש י ט י ו ך שיק אי3ער די ד י . א ל  א
3 א ך ה י ן שװאגער ישראל אײזענ3ערג. א ײ  מ
ן ״ ן פרוי ק י ט מי י ן מ ע מ ו  זיך געגר״ט צו ק
, « זיך די פלײ3ילעטן ט 3 א ה ע , שוין ג ל א ו ש  י
הא3 געמוזט צוריק גע3ן. 3יטע  װעלכע 3׳
ר די א גען פ נ רו קן 3 3אזוגדערע קװיטי  צו שי

. ר א ל א ף די 360 ד ױ ק א  3ענ

 בר<װ פװ
 לאנדסל״ט

 בנימין לובעלסקי, ירושלים:
ש צוגעצויגן א גרע- א אר ה י 3רה הײ־  די אז
ז געװען א י א ׳  סערע צאל לאנדשלײט• ס
־ ו ע ט נ ו ט דאדף א י ע ד « ז א 3 . ט נ װ קער א  הארצי
נ־ י קי ן י ט פו י ר ט פ ױ ן דער א  געשטיאפן ײעו

י — 8 גרוישעי, ערגסטער צושטײער, ע  ד
ס א ר י פ  צי געפינט זיך ײער פון גדליתו ש
ן ם אי י ת ײעגן א ו נ װ 3 ע ז ן צי מײנ ט י 3 ו ר  ק
־ מ ומ׳ 15 הא3ן עמעצן א ל לו3לין״ נ ו ק  ״

ז ה ח פ ש ו מ ע , פין ד ן ״ מ ׳  טערעשױש — פ

: ק י אל ת בי ל טאובער, קרי ח  ו
ר דעם ר שיקן מי א ק פ נ א ן ד ק י צ ר א  א ה
לד ט אומגעדו י ט שוין מ ר א ך ײ י  זשורנאל. א
ל לו3לין״. ו ק ו 16 ״ ע מ ם מ ע ן ד ע מ ו ק א  צו 3
^ יערזע־ נ ו לעג 3עי ט אן אי א ה ע 3 ג א ך ה  אי
ן ״ » ן 3ילד פון 3וענאסיאײר<(ט . פ ױ  ענדיק א
ן די גריג־ ר פו ע ע י 3ער ז״ל, א ן פיניע טאו א  מ
- ד ן א י לו3למער שאשיעטי אי ע ס פון י ר ע  ד

 גענטינע.

ל א ז ׳ ז מ יאלט, א ק געו ר א ט ט ש ל א ך ײ  אי
ן ם אירגו ע ן ד נדער אי ן די קי ע י צ נ ״ ו  זען א
ן אירע ײדן ו גאמען או ע י לו3לין, פד« ד א צ  מ

 זאלן גישט פארגעסן ווערן•

ױ שװעש־ י ט ײעד עפעס ®װ מ ט י י  אפשד מ
ײ מ״דעלעך: װ ן זײערע צ ן או א י מ י  טער, א
ן די ר אז 8 ה ט ל א יעלװל ג , ו ן א מ ק א ה ש נ  ח
- ר א 3 ו ף ל ױ  קינדער. ז«י הא3ן געװױנט א

. ע גאס ק ס װ א  ט

ז י ר א ׳ מי ר א ט י ל ך 3ין שױן א י  א
ט ל א י ו ׳ ן תל־א3י3. ס ״ ן ק ע מ ו  שײער צו ק
ן װעל־ ט ק ע י א ר ע פ ל / פון די א ו ש  געמען 8 ױ
אל פארזיכערן 8 ז , מ׳ ר 8 ט פ ג י י ר ל י  פע א
ם (3ימ- ײ ה ־ ו י ע ט ל ו ע ו 8 י י א ע ט י ל ע ט י 3 
8 אינ־ ז ן 8 ן אױפשטעל י י י 8ל ע י 8 , ת)  א3י
ף ױ ן א 8ל ר ל31ליגער יידן, זײ ז 8  סטישוציע פ
נקל. פ8־ י ו ן ו ג ״ ו א ו 8 3 8 ע יארן ה ט ל י 8  י

ן דער ײעלט, זיי ט אי ײ ל ס ד נ א י3ע ל י  ראן ו
יפ־ ט גע3ן ײעגן או כ א ר ן געמעגט 8 ט ט ל א  װ
ײ נ ר די 3 א ר פ 8 ם נישש נ ״ 8 ה ז  שטעלו א
ט ס ב ל ע ר זיך ז 8 ך פ י ר אי א , נ ל א ו ש ן י  עיר אי

. ״ ה מ ד ן דער ״דישער מ ע אי ק 8 ן ט  או

: ז  טעשקע פארשטעטער, פארי
• ק ר ע מ פ י ו ו דער א 8 ק פ נ א ן ד ק י צ ו 8  8 ה
- ס י ו י י 8 י ט מ 8 ר ײ י , מעלפע א ט י י ק מ א  ז
ן ן ישראל, אי י ך א ו ן 3אז ײ ת מ ע  געװיזן 3
ז8מעגטרעף פון די ן װעלט־צו ט י ת מ ו 3 ״  ש
ק ו ו ד ג י י ן א ק ר 8 ט . 8 ש ס ר ע ל ט ע צ 8  געײ• ק
ך « 8 ט דער 3 י אי3ערגעל8ז י ף מ י ט או א  ה
ן ג פו נ טו י ן 83גלי ת, אי צו ת התפו י ו 3  אי
ע ל ה ק 3 ו ר ו 8רק א ן פיו נײ״י 8 מ ז ״ פ ה ש װ פ  צ
ן דער ספעציעלער 8ומש ל33וד ש או י פ ק א ט  ש

ד. ישל8נ ו או  די געטט פי
־ 8 ן פ ״ אי אן  דער ״געזעלש8פטלע3ער טעז
ך ראש־השגה. א ד נ ל 8 ט זיך אן 3 3 ״  ריז ת
־ 8 י צ י ד 8 י ר ט ע ר י א ט פ מ ו 3 <ום־3יפװ ק ו  ע
ן ט פ א ש נ א מ ד נ א ע ל ל ש פון א ר א מ פ י ו  געלער א
ט נ ע מ ו נ א ם מ ײ ת 3אניע, 3 ײ 3 ק ה ־ ת י  א1יפן 3
ך די יום־• 8 • נ י ע פ מ ע ק ־ ט נ א י  פון די געײ. פ
ן ך< מ רופן מיר 8 צוזאמענטרעף פו י ב ו  ט

, 3יי געדעקטע טישן.  לו3ליגעו
ר די יערלעפע טן מי י י ו ו ג ע 3 מ ע ײ א ן נ  אי
ן אומ3רענגען ג פו א ט י 8 ן 39ששן י י , א ה ר פ ז  א
ם. ך די נאצישע רוצחי ו ז 3למער ײדן ד  די לו
ץ ע פ8ו י צ ק י 8 ך פארזעצו י ױ י ײעלן א י  מ
ו יש־ ע לו3למער אי ל ר 8 א  מג3ית• 8 גוט י

 ואל.

, נױ־יארק:  הערי פרוכטמאן

ז י , א י 8 ן לעצטו י יגנס אי ע פ8רגענ ל  פיו 8
, ל א ו ש ן י ך אי ו ר 83ז ע ט גרעסטע געײעו י 8  י
ז8מענטרעף ונדעד — דער צו ן ג8נץ 3אז  או
- ק 8 ט ע ש י ל י מ 8 י פ ע ן דער ײוינונג פון י  אי
־ 8 ל ײ ױ פי ז ט 8 י ) — מ י ל ס 3י א  2יש (זע ד
ן אי3ערגעגע3נק״ט. ט או פ א ש ד מ י ר , פ ט ײ ק מ ע  ר
־ 8 י <עײ• ק עף פין י ז8מעגטי צו  דער ײעלט-
ז געווען י ו 8נטי*ג8צײקעמפער א  צעטלער אי
ט 8 ע אי3ערלע3ונג• ד ש י ט 8 מ א ר קע, ד די נ י י  8 ר
ק י נ י ױ װי ז ס 8 א ט, ײ ט געײ״נ א  הארץ ה
 לו3לינער ײדן זענען געקומען צו דעט צוז8־
ױ ד י ק 3 פלפי י יעו חו י ז ז  מענטרעף... m אי

X שים 

 9ון לינקפ: שלמה זינ־
 שטײן(נױ־יאר?), דוד און
 רב?הלע שטאהפיש, «כ8
 און העדי פרוכטמאן (נױ־
 יארק), משה קארן, צפורה
 שפײזמאן־טעגענכוימ (כיו־
 יארק), פאגי און פישל
 דאזענכוש, זהגה ראטשאן.
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כום  לז

 פײגעלע דרײבלאט ז״ל

 נאך א לאנגער, שװערער
 קראנקײט, איז דעם 1טן יאנואר
 ד.. י. געשטארבן אין נױ־יארק מײן
 אומפארגעסלעכע מומע פײגעלע,
 די אלמנה פון שמחה דרײבלאט
 פון לובלין. אירע לעצטע יארן
 האט זי געלעבט אין א היים פאר
 עלטערע מענטשן אין בראנקס. גע־
 װען אקטיװער מיטגליד אין אר־
 בעטער־רינג 392 און אויד מיט־
 געאדבעט אין לובלינער פרויען־
 קלוב, געזאמלט געלט פארן לוב־
 לינער רעליף־פארײן און געהאלפן
 אײנארדענען די שארית הפליטה
 פון דער צװײטעד װעלט־מלחמה.
 זי האט אויך געזאדגט פאר די

 לאנדסלײט אין ישראל.

 איר מאן, פון די אקטיװע גע־
 זעלשאפטלעכע טוערם, האט אין
 פײגעלען געהאט א טרייע מיט־
 העלפערין, װײל איר שטרעבונג
 איז געװען צו יזארגן אויך פאר
 אנדערע. נאך דער צוױיטער
 מעלט־מלדומה, האט איר תמיד
 באגלײט דער טרױער נאך אירע
 צווײ שװעסטערן, קרבנות פון די
 נאצישע רציחות, װאס זענען מיט
 זײערע משפחות אומגעקומען אין

 לובלין.

 איך װעל נישט פארגעסן איר
 טרײשאפט און ליבשאפט צו
 מענטשן בכלל און צו דער פאמי־
 ליע בפרט. יזי האט פאריתומט א
 טאכטער, אײדעם, אײניקלער,
 אוראײניקלעך און דעם נעפי,
 דער חזן חײם צימערמאן אין

 קאנאדע.

 9אלע מארגוליפ־דרײכלאט
 נױ־יארק

 צום אנדענק

 אין צו קבורה געקומען אויפן בית־
 הקברות אין עפולה. ער האט אי־
 בערגעלאזט א פרוי, א טאכטער, א

 זון און 3 אײניקלעך.
 די גרופע חברים פון ״הפועל״
 לובלין אין ישראל, װעלן תמיד
 געדענקן דעם הארציקן, עמכדיקן

 יעקב הוף.
 כבוד •זײן אנדענק!

 י. רייבעכשטײן, גבעתײם

 יעקב ױענקל) הוף ז״ל
 יעקב הוף איז געבױרן אין לוב־
 לין אין יאר 1908, געוװינט ״אויפן
 זאמד״ (אין קאשמינעק). געװען א
 פשוטער הארעפאשניק, נישט אפ־
 געשטעלט זיך פאר קײן שום פי־
 זישע ארבעט. אויף מפרנס צו זײן
 זיך און די משפחה, האט ער
 ״אונטערגעשטעלט א פלייצע״, צו

 װאס ם׳זאל נישט זײן.
 יענקל איז געװען א פרײלעבעד
 בחור, שטענדיק מיט א שמײכל
 און וױץ, א הארציקער וזבר. גע־
 זעלשאפטלעך זיד אויםגעלעבט
 אין דער יTישער ספארט־באװע•
 גוגנ. בײם גרינדן דעם ״הפועל״
 אין לובלין איז ער געװען פון
 די עדשטע שפילער אין דער פוט־

 באל־מאגשאפט•

 בײם אויסברוך פון דער צװײ־
 טער װעלט־מלחמד., איז ער אוועק
 קײן ראטן־פארבאנד, צוזאמען מיט
 זײן ברודער יחזקאל ז״ל (װעל־
 כער איז נאך דער מלוזמה גע־
 שטארבן אין פוילן). נאכן צוריק
 קומען קײן פוילן, האט ער זיך
 באזעצט אין ריכבאך (נידערשלע־
 זיע) און געארבעט אין א מלוכהשן
 קאאפעראטיװ. אױך דא איז ער
 געװען אקטיװ אינעם ײדישן

 ספאדט־קלוב פון דער פאבריק.
 אין יאר 1957 איז יענקל הוף
 געקומען קײן ישראל, צרזאמען
 מיט א משפדוה און זיד באזעצט
 אין עפולה. געארבעט אין ״תנױ
 בה״ ביזן לעצטן טאג פון זײן
 לעבן. פרײטיקצוגאכטס, דעם 10טן
 ױלי ה.י., איז ער פלוצלינג גע־
 שטארבן אין עלטער פון 73 יאר

 חמה, האבן זײ זיך אפגעפונען,
 אומגעקעדט קײן פוילן און אײנ־
 געזען, אז ס׳איז נישט דאם ארט
 פאר זײ צו בלײבן. זײ האבן
 אויסגעװאנדערט קײן אמעריקע,
 זיד באזעצט אין נױ־יארק, אױפ־
 געשטעלט א הײם. פיניע האט דא

 שװער געארבעט.
 דער פריצײטיקער טויט פון הא־
 ניען האט אים שטארק צעבראכן.
 ער האט געפירט אן אײנזאם
 לעבן. באװיזן צו באזוכן ישראל
 און יזיך זען מיט זײן אײנציקער
 שװעסטער רײזל אין פתח־תקװה
 און מיט חברים פון דער אלטעד
 הײם. ער האט פאריתומט א טאכ־
 טער, אײדעם, זין און אײניקלעך.

 כבוד זיין אנדענק!

 8אלע מארגוליפ־דרײכלאט
 נױ־יארק

 סעמועל און לעארא
 לאנדאו ז״ל

 פון מאנטרעאל איז אנגעקומען
 די דערשיטערכדיקע ידיעה, אז
 דער זון און שנור פון אונחערע
 לאנדסלײט ישראל און םאניא לאנ־
 דאו, זענען אומגעקומען אין אן
 אויטא־קאטאםטראפע אין לאם־װע־
 גאס, פאריתומנדיק זײערע דרײ

 קינדעד.

 פיניע טורקעלטאוב ז״ל
 אומקערנדיק זיך קײן נױ־יארק
 פון א באזוך אין ישראל, אין חודש
 ױני 1980, האב איד זיך דערוװםט
 װעגן טויט פון מײן לאנגיאריקן
 דזבר און פרײנד פון לובלין,
 פיניע טורקעלטאוב, דער מאן פון

 מײן פרײנדין האניע ז״ל.
 א םך יארן האבן מיר ביידע זיך
 אנגעהערט צו לינקע פועלי־צױן
 אין לובלין און אונדזערע אידע־
 ישע און ארגאגיזאציאנעלע אכ־
 םניה איז געווען רינעק 10 (״דאס
 קעכל״). פיניע איז געװען אן
 אקטיװער מיטגליד אין לעדער־
 פאראײן אויף רוסקע 34 און
 פארװאלטונג־מיטגליד אין דער
 קולטוד־ליגע אויף ריבנע. מיטן
 אויםברוך פון קריג, געלינגט פי־
 ניען צו אנטלױפן קײן רוסלאנד,
 צוזאמען מיט האניען, אבער אײ־
 ניקע יאר יזענען זײ געװען צע־
 שײדט. מיטן פארענדיקן די מל־

 דער אומגעריכטער, טראגישער
 טויט פון די צװײ ױנגע מענטשן,
 האט טיף דערשיטערט די על־
 טערן און ארויםגערופן צער און
 טרויער בײ די לובלינער אין
 מאנטרעאל, װי מיר געפינען דאס
 אין די נעקראלאגן אין דער צײ־
 טונג ״קענעדער אדלער״ — פון
 דער לובלינער לאנדםמאנשאפט און
 פון נ. זימעלשטערן, פאדזיצער;
 ליידיס אקזילערי, אונטערגעשריבן
 אהרון ניסענבוים, סעקרעטאר און
 ױםף קאפלאן, פינאנס־סעקרעטאר;
 פון דער עקזעקוטיװע פון דער
 לאדזשער סאסיעטי און לײדיס
 אקזילעדי, װי אויד פון א גרעםע־

 רערע גרופע לובלינער.
 אונדזער מיטגעפיל דער טרויענ־

 דיקער משפחה לאנדאו.

30 

user
teatrnn



 אםתר לאםקאװסקײ
 פעלמאן ז״ל

 דעם 24סטן סעפטעמבער 1981,
 איז אין רמת־גן נפטר געװארן
 אונדזער בת־עיר אםתר לאסקאװ־
 סקײפעלמאן. געבױרן אין לובלין
 אין יאר 1910 בײ די עלטערן
 געלע און שלמה פעלמאן, א
 באוװסטע משפחה• פון די פריס־
 טע ױגנט־יארן האט אסתד זיך
 אויםגעצײכנט מיט איר טעמ־
 פעראמענט און טיפן וווש פאר
 געזעלשאפטלעכער טעטיקײט און
 דערפאר באלאנגט צו דער ראדי־
 קאלער גרופע ײדישע גימנאזיע־
 שילער און םטודענטן אין פאר־

 מלחמהדיקז לובלין.
 אין די מלחמה־יארן מאכט אס־
 תד 8ײרד דעם גאנצן יסררים*
 װעג פון ײדן אין לובלין, װאס
 האבן געשמאכט אונטערן בלוטיקן
 דײטשישן שטיװל. צום ערשט —
 דאס געטא, דערגאך ליפאװע 7
 אוז צום םוף — שקלאפן־ארבעט
 אין דײטשלאנד, מיט ״אדישע״

 פאפירן.
 אין קרעמפיצער װאלד און אין
 מײדאנעק זענען אומגעקומען אי־
 רע עלטערן, א שװעסטער, איר
 מאן משה אײנשטײן און די
 נאענטסטע משפחה. א דאנק איר
 איניציאטיװ און ענעדגיע גע־
 לונגט איר גובר צו זײן דעם נא־

 צישן מלאך־המות.
 נאד דער באפריױנג קומט זי
 צוריק קײן לובלין און שטעלט
 אויף א פאמיליע. אין יאר 1957
 איז זי עולה מיט איר מאן און
 קינד קײן ישראל. צום ערשט
 װוינען זיי אין באר־שגע, דער־
 נאד באזעצט מעז זיך אין רמת־

 גן•
 אםתר האט פאריתומט איר
 מאו, אינזשעניער אברהם לאס־
 קאװםקי (שטאקהאמער), פרעזי־
 דױם־מיטגליד פון לובלינער קאמי־
 טעט אין ישראל; איר טאכטער
 ד״ר יאלא נויפעלד מיטן מאן און

 צווײ אײניקלעך.

 א גרויסער עולם לובלינער ײדן
 האבן באגלײט אסתרן צו איר
 אײביקער רו. בײם אפענעם קבר
 האט זי מספיד געװען דוד שטאק־

 פיש.
 כבוד איר אנדענק!

 מאיר מושקט ז״ל
 (שנה לפטירתו)

 לא שנות דור חײגו עם מאיר;
 לא באנו מאותה העײרה; לא הױ
 חװױת נעורים ולא עשינו יחד
 היסטוריה בעין־שרה. לא הױ אותן
 הזדמנויות מורכבות מרבבות פכים
 קטנים, שמצטברים להיכרות וחב־
 רות עמוקה; מאיר לא עבד בגן
 הירק; הוא לא התרחץ במקלוזת
 הציבורית ולא בא מדי ױם למפ־

 גשי ההורים בבתי הילדים.
 מה, אם כן, בנה את הקשר
 להביאנו לבכותו, כאילו כן בא מ־
 אותה עײרה, דרך הקן השומרי
 וההכשרה, דרן־ נהריה ועין־שרה
 — מה סײע לשיזור אותו חוט

 קישור י

 לא אנו גהײנו לאחרים: נשארנו
 אטומים למדי, קשים לקליטת אלה,
 שלא עשו איתנו חלק ניכר מכברת
 הדו־ד. אנו מבכים את מאיר משרם
א יצר ו ה א היה אחר, ו ו ה  ש
 את הקשר והיה לאחד מאיתגו.
 לגבי קיבוץ שעתה מלאו ארבעיפ
 שנים לקױמו, היה מאיר בחיזקת
 ״עולה חדש״. שנימ מרעטות יחסית
 חי בקרבנו. אך בשהות הקצרה
 הזו, הודות לאופיר הפתווז, ב־
 זכות ההומור השולט, הגישה של
 ״קבל זאת בקלות״, השירה האי־
 דית המתזמזמת, כוח הרצון העז
 להינות מהדוײם — ידע לדחוס
 ״ותק״, לא בפנקס הנקודות, אלא
 ביחסו אל החברים וביחם הוזברים

 אלױ.

 (מתוך עלון ״דפימ׳/ ?יבוץ עכדון)

 מנחם נשרי־אוז׳ל ז״ל
 נולד ב־1905 למשפוזה חסידית
 אדוקה. אבױ ראובן היה בקי ב־
 תורה. בן משפחה מםפר בבדיחות
 הדעת, כי בערב של פגישות מש־
 פחתױת, בעודו ילד, היה חוזר
 על פרקו בתורה, כדי לעמוד בשא־
 לותױ של הדוד ראובן. הדוד ראובן
 היה מנצל פגישות אלו, כדי לבחון
 את ידיעותיהם של ילדי המשפחה.
 אבױ ראובן שאף, שילדױ יתחנכו
 ברוחו וילכו בדרכױ. אבן, מנחם
 למד בחדר,. שמר מצװת, לבש
 בגדי יהודים מסורתײם, אולם כ־
 שעמד על דעתו, החליט לבור את
 דרכו־הוא ופנה לצױנות. היה חבר
 פעיל בפועלי־צױן. בני העיר מצײ־
 נים לשבת את פעילותו בחלוץ
 הצעיר כמדריך וכמורה לעברית,
 שפה שכבר אז ידע על יביריה.
 מאוחר ױתר נבחר כמזכיר הקרן
 הקײמת בלובלין — תפקיד זה

 מילא עד עלײתו ג־1932.

 בבואו ארצה, נשלח לקיבױו כפר
 גלעדי, שם היה לו הכבוד להױת
 עוזרו של הרועה פנחס שניאורסון,
 סגנו של טרומפלדור בהגנת תל־חי.
 בתל־אביב התפרנס מעבודת כ־
 פים. מאוחר ױתר עסק בעבודות

 בנין ותעשית חומרי בנין.

 עם פרוץ מלחמת העולם ה־
 שניה, התחיל לעבוד במחנות ה־
 צבא הבריטי. בכל וזלקי הארץ
 וכן עםק בתעשית חומרי יבנין.
 תחילה — ב״סולל בונה״ ואחר־
 כך כעצמאי, יחד עם שותפים.
 עם גמר המלוומה, יסד עם השות־
 פים חברה קבלנית לבנין, בה עסק

 עד סוף ימױ.

 בצד עניגי הפרנסה, היה חבר
 ב״הגנה״, בתפקיד מדייד•

 בזמן רװקותו הממושכת, היה
 מבלה בחוג חברױ מױצאי לובלין.
 היה איש שיחה בפגישות בני

 העיר ואהב להנעים למתכנסיפ ב־
 שירה ערבה.

 שמואל מנדלפברג
# 

 נאמר, כי על מנוח יש להעלות
 רק את השבחים. אכן, על אוז׳ל
 ז״ל יש ויש מה לאמר יבשבחו.
 זכורה לי היטב מסיבת הפרידה ש־
 נערכה למנחם אח׳ל ערב עלײתו
 ארצה מלובלין. זה היה באולש
 ״הזמיר״. כל המברכים העלו על

 נס את פעילותו הצױנית בעיר.
 בימױ הראשוניים בארץ, נתנסה
 אוז׳ל הצעיר בכל אותם הקשײם

 של חלוץ.
 ידע מחסור ושלח ידו בכל
 מלאכה מזדמנת. ידע להתגיבר על
 כל המכשולים. פרק חײם זה הכין
 אותו לקראת בנין חיױ העתידיפ.
 מתוך אהבתו לארץ, שאף לבנותה
 — וכן־ אנו רואים אותו עוםק
 ברבות הימים בבנין. ובכח בשרו־
 נותױ ותבונתו, יצא מהשנים הר־
 זות אל שנות ההצלחה. הכל עשה

 בנאמנות ונהנה מפרי עבודתו.
 «־m זו שיתף את עצמו גם
 בפעולות ארגון הקבלנים ודאג ל־
 שפורו וזכה לאהדה על כך. היה
 מסור למשפחה והעריך את מכרױ

 ױדידױ, בלא התנשאות.

 ױסף אכטמן

* 

 היכרותי עם אוז׳ל החלה לפני
 כ־20 שנה.

 שמעתי על הצלחתו בענף הבניה
 ועל העובדה שהצליח ליצור יש

 מאין.
 כאשר הכרתי את אוז׳ל, הוא
 נחשב כבד כאחד הקבלניט הבול־
 טים בתל־אביב. היד. מיחידי ה־
 סגולה שצבירת הכסף לא היתה
 מטרת חיױ, אלא לפיעלות מוגברת,
 ליצירה בעלת היקף גדול ױתר.
 עצם העבודה והעשיה שההצ־
 לחה בצידד., היתה למעשה מהות

 חײו.
 לעובדױ נתן דוגמא אישית וד־
 רש מהם להשתלב בעבודה וב־

 יצירה.
 עבדתי עם אוז׳ל בפרויקט צי־
 בורי (בתור עםקנים של ארגון
 הקבלנים והבונים) בת״א, למדתי
 להכירר בפגישות ױם־ױמױת וב־
 שיחות אדוכות שנהלנו בנושא ה־
 בניה. מסירותו והשתעבדותו לע־
 בורה ציבורית, שלא על מנת ל־
 קבל שכר, היתה בדױק כמםירותו

 לענינױ הפרטײם,
 שבע נחת מבנו וכשרונותױ, וב־
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 עיקר שמח לצײן שהוא נוהג ב־
 צניעות והגיניח.

 אינגי יכול לשכווז כמה קשה
 היה לי להשפיע על אוז׳ל שיסע
 קצת לחו״ל, יכיר את העולם, יזעה
 מהטבע ומתענוגות החײם שבעלי
 אמצעים יכולים להרשות לעצמם.
 ארז׳ל פשוט לא יכול הית להבין,
 היכן טמונה ההגאה, אפ לשם כך
 צריך להפסיק את העבודה והפעי־
 לות הױם־ױמית של ביקור בשעות
 המוקדמות בבנינים, השיחה עם ה־
 פועלים, המשא־ומתן בשעות של
 לפני הצהרים עם קבלני המשנה,
 המתמחים, המהנדסים וכל אלה ה־
 קשורים בכל צורה שהיא למפעל
 הבניה המעשית ולבסיס היצירה
 והעבודה שלו. אכגר ארלין

 מנחם נשרי־אוז׳ל נפטר ב10.4.81
 בתל־אביב. השאיר אשה, בן ובת
 נשואים ושתי נכדות. משפחתו,
 ידידױ וחברױ זוכרים את תכו־
 נותױ של האיש, בעל מרץ ױ

 יוזמה
 יהי זכרו ברוך!

 נזכור גם את הורױ של המנוח
 — רבקה וראובן, האחות אםתר,
 אחױ חײם־בױך, קרבנות השואה.

 הטשפחה

 לאה נײמארק־לײסט ז״ל
 געבוירן אין יאר 1912 אין לוב־
 לין. פון דער פריסטער ױגנס
 געארבעט אין דער וואטע־פאב־
 ריק פון די ברידער שלײפער און
 געװען אן אקטיװע מיטגלידערין
 אין נאדל־פארײן. אין יאר 1937
 חתוגה געהאט מיט משה לײםט
 און א סד יארן סימפאטיזירט
 מיט דער קאמרניסטישער באװע־
 גונג. אין יאר 1949 עולה געװען
 אין ישראל מיטן מאן און צװײ
 קינדער, געבוירענע אין ראטן־
 פארבאגד. די גאנצע צײט גע־

 וװינט אין חולון.
 לאה האט פאריתומט איר מאן,

 דרײ טעכטער, 8 זון, זעקס אײ־
 ניקלעו, א שװעסטער און שװא־

 גער.
 ערע איר אנדענק!

 יעקכ פעלדמאו

 דשם טיפסטן מיטגעפיל מיץ
 חבר משה לײפט, צום טויט פון

 זײן פרוי לאה.
 זײ געטרײסט!

 ױפף שגור, לאס־אנזשעלעס

 יצחק זאיאנטשקאװםקי
 ז״ל

 אין מערץ 1980 איז אין לאס־
 אנזשעלעס נפטר געװארן אונד־
 זער בן־עיר, יצדזק זאיאןיזאיאנ־
 טשקאװסקי. א טײערער ײד גע־

 װען. א בעל גמילת־חסדים.
 אין לובלין האט ער געוװיגט
 אויף דער װאליע. קײן לאס־
 אנזשעלעס געקומען נאד דער מל־
 חמה, און דא זיר באטײליקט אין
 אלע אונטערנעמוגגען פון די לוב־

 לינער.
 פבוד זײן אנדעגק!

 רומן פישר ז״ל
 נולד בסטניסלבוב ב־1916. למד
 באוניברסיטה בלבוב. בספטמבר
 1939, כשבױ־מלחמה, הועבר עם
 עוד שבױים למחנה ליפרבה 7 ב־
 לובלין. באותה תקופה הכיר את
 בת־עירנו צשה טרכטנברג ושניהם

 נישאו.

 לאחר זזיסול המוזנה ברחוב לי־
 פובזז, הצליח רומן לברוח לװרשה.
 הודות לאשתו ולפולני, מר קובל־
 םקי, מחסידי אומות העולם, הצליח

 להישאר.
 ב־1960 עלה עם משפוזתו ליש־
 ראל. עבד כמהנדס ׳במפעל במצפה־

 רמון. נפטר ב־1980. בגיל 64.
 השאיר אשה, שני בנים, כלות

 ונכדים, שאהבו אותו מאד.

 ררמן היה איש צנוע, טוב לכ
 ואהוב על בריאות.

 יהי זכרו ברוך!

 אפרים דוד קרעכמאן ז״ל
 דעם 031טן דעצעמבער 1980, איז
 אין מעלבורן (אויסטראליע) נפטר
 געװארן דער געזעלשאפטלעכער
 טוער, איבערגעגעבענער מיטגליד
 און גרינדער פון דעם לובלינער

 צענטער אין מעלבורן.
 כבוד זײן אנדענק!

 גרינה רוזנקרנץ ז״ל
 הסבתא שלי היתה אישה צנועה
 בהליכותיה ואצילת־נפש. כשאני
 נזכרת בביקוריה אצלנו, רואה אני
 את השולחן הערוך בערבי ױם
 ששי, עם כל מאכלי השבת ו״גע־
 פילטע פיש״, שהיא מגצחת על

 הבל...
 תמיד ישבה עם נכדיה וסיפרה
 לנו זכרונות מימי ילדותה, מן ה־
 בית שבלובלין, איך ברחו מהגר־
 מנים ואיך חצו את הגבול עם תי־
 נוק בן שנתײם (אבי). וסיפורים
 מגלות סיביר לא חסרו — וקשײ

 הקליטה בארץ, ב־1948 והלאה.
 אחרי תאונת־דרכים, שבה אמי
 נפטרה ואבא היה בבית־הוזולים,
־  סבתא גרינה טיפלד, ׳בנכדיה ג
 מםיררת ובאהבה. היתה מאכילד•
 ארתנר, מלבישה, רוחצת, מפנקת
 וגם... צועקת במקום ובזמן ש־
 חשבה לנכון. בחקופה יזו התקשרנו
 אליה מאד. אחרי שאבא חזר מבית־
 הוזולים, שבה סבתא לסבי החולה,
 הזקוק לטיפול. הדופאים התפעלו,
 איך אשה קטנה וחלשה מםוגלת
 במסירות כזו לטפל בבעלה, שנפטר
 כתוצאה ממחלה קשה. הסבתא נש־
 ארה בודדה — ומאז הדולה ההת־
 דרדרות במצבה. אבל הקשר בי־
 ניגו לא הופסק. זמן מסוײם היתה
 אצלנו בבית, אבל ביקשה לחזור
 לדירתה ברמת־גן. תמיד רצתה

 לעשות משהו, להױת עסוקה,
 שלא תרגיש מױתרת.

 שהותה בבית אבות השפיעה
 עליה באופן שלילי. בהױתה וזולה,
 הועברה לתל־השומר. הנבדים
 ביקרו אצלה ושמחנו מאד, שתוך
 חודש ימים תובל לעזוב את בית
 החולים. אבל ההתאוששות היתה
 קצרה — ובערב ױם העצמאות
 תשמ״א נפרדנו מהםבתא היקרה

 לנו.
 היא טיפוזה בנו אהבה למש־
 פחה ולזולוז. יזברה של םבתא

 גרינה תשאר בלבנו לנצח.
 גרינה (גרינטשע) רוזנקרנץ
 נולדה בלובלין למשפחת רײכנ־
 שטײן — משפחה שכולם הױ
 מורים ובעלי בית־ספר פרטי עב־
 רי בתקופת שלטון רוסיה הצא־
 רית בפולין. קיבלה בבית חינוך
 יהודי־לאומי. םײמה את בית־
 ספר עממי פולני (״פובשכני״)
 בעײרה איזביצה במחוז לובלין.
 יבפרוץ המלחמה בספטמבר 1939
 ברוזה עם בעלה (סבי) לברית־
 המועצות ונשלחו לסיביר. ב1942
 שוחדרו ונשלתו לעיר פרגנה
 (אוזבקיסטן), בה עבדה כמורה
. (התאח־ פ . פ .  בבית־ספר של ז
 דות הפטרױטים הפולנים), ש־
 הוקם בבריה״מ בשנות המלדומה.
 בסוף שנת 1946 חזרו לפולין וב־
 1948 — עלו ארצה עם שני
 בנים, התײשבו בבת־ים והתפרנםו
 מקױסק. אחרי שהבנים התחתנו,

 עברו לגור לרמת־גן.
 סבתי נפטרה בגיל 76. השאי־
 רה 2 בנים, 5 נכדים ואח, יצחק
י פ  רײכנשטײן. הנכדה ד

 אהובה רוטנברג־בױאנר
 ז״ל

 ילידת 1905 בלובלין, נפטרה ב־
 י״א כסלו תשמ״א (1980). היתה
 פעילה בסניף מגן דוד אדום בתל־
 אביב משנת 1948 וגם בארגון

 בני־ברית.
 כבוד לזכרה!
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 אברהם בידערמאן ז״ל
 די משפחה, חברים און פרײנד
 דערמאנען מיט טרויער די ער־
 שטע יארצייט נאכן טױט פון
 אונדזער גן־עיר אכרהפ כידער־
 מאן (פון טשעכיװ), נפטר גע־

 װארן אין בת־ימ.

 שיע ראזענבוש ז״ל
 מיט צער און טרויער דערמאנען
 מיר אונדזער ברודער, שװאגער
 און פעטער שיע ראזענבוש, א
 קרבן פון די דײטשישע רציחווז

 איו בעלגיע.
 שיע ראזענבוש איז געברירן אין
 לובלין, אין יאר 1904. אין עלטער
 פון 25 יאר עמיגרירט ער קײן
 בעלגיע, צוזאמען מיט זײן פדוי
 הדסה, פון דער הײם גרינפעלד.
 מיטן אויסברוך פון דער צװײטער
 װעלט־מלחמה, װערט ער מיט זײן
 פרוי און צוױי קינדעד אינטער־
 נירט אין מאלין און פון דארט
 טדאנספארטירט קײן אוישװיץ, װו

 זײ זענען אומגעקומען
 זאלן די װערטער זײן א יאר־
 צײט־ליכט אויפן אומבאקאנטן

 קבר פון א טייערן ײד.
 די משפחות:

 ראזענכוש, װיעזשכאוופהי, ,כראט־
 שטײן, הארוױץ און שט»?פיש
 פאר.־שטאטן, בעלגיע, ישראל

 8 ה^רציקן ד5ןנק און ײשר־כוח
ט א ק א װ ד ר, דעט א  אונדזער ברעי

ג ר ע ב נ ע ז י י ד א ו  ד

זשעלעס — ן לאס־אנ  אי

־ א מ ר א ע פ ק י ט ײ קן אדורכפירן די נ לי י  פאר זיין פריױו
ף איבערצופירן די ירושה־ ױ ו אפצאל״ א ו א , א  ליטעטן
ט א ה ׳ , װעלכע ס ט דאלאר נ ז י  געלטער פון העכער 6 טו
ן ישראל דער פאר־  געלאזן פארן ארגון ױצאי לוביו אי
- ס א ן ל פ ז׳׳ל אי ע פ כ ײ ן ח א מ ס ד נ א  שטארבענער ל
 אנזשעלעט, צו שאפן א סטיפענדיע־פאנד פאר שילערס

. ף זײן נאמען ױ  א

 אדװ׳ דוד אײזענבערג איז דער זון פון
 באלטשע און ישראל אײזענבערג, געבוירן
 אין לובלינער געטא אין יאר 1942, אן אײ־
 ניקל פון קדוש משה אײזענבערג הי״ד.

 תודתנו מקרב לב לידידנו
 ובן־עירנו

ױ ל ב ל מ י ל ה א ר ש  י

 עבור עדכון הכרטסת של ארגון
ה נ  ױצאי לובלין בישראל, המו
 כ־700 כתובות, עם מיקוד, מספר

ן וכו׳.  הטלפו

 העבודה שנעשתה בהתנדבות, היא
 מושלמת, מקצועית ונקיה.

! ך ח ו ר כ ש י  י

 ועד ארמן מצאי לובלין
 בישראל

ל א ר \ ע > ו ג > ל ב ו װ <1צא< ל ג ו  א

ד 81*9*30 ! ע • 9 . 8 ־ 0 ת מ ו א צ ו ה ת ו ו ס נ פ ח ה ״ ו  ד

ו ת א צ ו ת ה ו פ נ כ  ה
ם י ל ק ש  פ
 מענקים לנצרכים —,22.900
 מענקים להוצ׳ ספרים —,5.500
 ע״ח חוברת ״קול לובלין״ —,5.950

 החזקת מצבה —.850
 תרומות למוסדות —,1.000

 להתאחדות עולי פולין —,425
 אולמות וכבודים —,2.126

 צלומים —,633
 דואר, בולים —,2.535
 משרדױת ושונות —,5.791

48.710,— 
 עודף הכנםות —,171.420

220.130.— 

ם  a ש ק ל י

 תקבולים בשקלים —.48,888
 ״ בדולרים 10091.39 —.138,252

 רבית על פקדונות
 בדולרים 614.58 —.8,420

 רװח ממכירת נירות ערך
 משנים קודמוה —,24,570

 —.220,130 ס״ה הכנםות

פ י ט ק  א
ש ו כ  ר

 חדר לובלין (עלות)
 צױד וריהוט משרדי

0 ל י ק  a ש
6,000.-

9,000.— 3,000,-
ם י ל ע ו פ ק ה נ ב  ב

 בשקלים —,5,196
 בדולרים 19,717.74 —.270,133

ר —,250 א ו ד ק ה נ ב  ב

פ י פ 9 

 יתרה ל־1.9.80
 כולל רכוש

 בדולרים 3,011.77
 עודף הכנסות

 .י*י (

275,579,— 

ם י ל ק ש 3 

71,898,— 
41,261,— 

171,420,— 

284,579,— 

284,579,-

 דוד שטוקפיש
 יױר הארגון

 מתמיהו הורן
 מזכיר הארגון

 «ושף רחמן
 גז3ר הארגון
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 וועו אוןמיט וויפל האט זיו באשט״עוט באו
 דעו לובלינער לאנדסמאנשאפט x׳1 ישואל

 (פון אקטאבער 1980 ביז אקטאבער 1981)

 לובא און משה קארן (פאר נױטבאדערפטיקע לובלינער משפחות) 16.000 שקל

 אין דאלארן
 ירושה פון פארשטארבענעם ס. בעס ז״ל, לאס־אנזשעלעס 6.720 דאלאר

 צעשע און סימאן זײדענװערג 500 ״
 לובלינער ארן אומגעגנט לאנדסמאנשאפט, טאראנטא 500 ״
 איזאק עהרענבערג (געזאמלט אין 3 בענק אין ל.־אנזשעלעס) 365 ״
 משה לעװינסאן, נים 300 ״
 לובלינער לאנדסמאנשאפט אין ארגענטינע 200 ״
 פאמיליע פישמאן, לאס־אנזשעלעס 200 ״
 לובלינער לאנדםמאנשאפט, מאנטרעאל 190 ״
 לעא מיטעלמאן, בוענאם אײרעם 190 ״

 100 דאלאר
 שלמה זינשטײן, נױ־יארק;

 גארטעגקראוט, גױ־יארק.
 מאטל

 75 דאלאר
 לובלינער לאנדסמאנשאפט, מאנט־

 רעאל.
 ױסף שנור, לאס־אנזשעלעם.

 70 דאלאר
 פאלע מארגוליס־דרײבלאט, נױ־יארק.

 60 דאלאר
 לעא אבער. לאס־אנזשעלעם.

 50 דאלאר
 פרעד עװיס, ל. אנזשעלעם; ל. גוטגליק,
 ל.אנזשעלעס; ראובן ראםעט, םאן־
 פאולא; בראניע עקהאום, מעלבורן;
 זעליג װאסעדשטרום, נױ־יארק; של־
 מה מושקאט, פאריז; פאמיליע נאש,
 םידני; שמואל זילבערשער, מעלבודן;

 יעקב װײצעגפעלד, מיאמי.

 40 דאלאר
 דזשוידי דזשאזעף, נױ־יארק.

 30 דאלאר
 דוזשקע און יצחק שניידמאן, געטע־
 גארג; בערנערד פרים, ל. אנזשעלעם;
 שרה און סעס ברײטעד, מאנטדעאל.

 25 דאלאר
 ד. ראזענבערג, לאם אנזשעלעם; רע־
 גינע זאיאן, ל. אנזשעלעס; בעטי
 עלבאום, ל. אנזשעלעם; מ. ראזענסאן,
 לאם־אנזשעלעס; נפתלי זימעלשטערן,

 מאנטדעאל.

 20 דאלאר
 ױסף פאכצאש, םידני; לעאן שערמאן,
 לאם־אנזשעלעס; מענדל מילשטײן,

 סאן־פראנציםקא.

 10 דאלאר
 עװא און נאטעק אקערמאן, שטאק־
 האלם; לאזער גאלדבוים, סאן־פאולא.

 אין פראנצויזישע פראנק
 פארײניקטע קינדער פון לרבלין —
 1,000; גיטעלע און ײדל עדעל —

 200; משה זאלצמאן — 100.

 אין שמעדישע קראן
 ה. קאמיען, געטעבארג — 100.

• 

 אין ישראלדיקע שקלים
 (נאר פון 100 שקל און מערער)

 מאטל גארטענקראוט (נ.י.) — 5,000;
 שושנה נשרי־אזשעל — 1,000 ; של־
 מה פײעדאײזן — 500 ; שמואל שפי־
 רא, פאריז — 400; רות און יהושע
 גולדברג — 400; יהושע װײספיש
 — 450; נחמן גודפיבקעל (דיסעל־
 דארף) — 200; יעקב פלדמאן —
 200; נתן גרין (נױ־יארק) — 200;
 טעשקע פאדשטעטער (פאריז); ש.

 מושקאט (פאדיז) — 150.
 צו 100 שקל: מ. ראזנבלום (פאדיז),
 צ. שפײזמאן (נױ־יארק); חײם שביט;
 משה רובינשטײן; ױסף ראכמאן;
 דחל בלאנק; רחל טאובער; רוזשקע

 קארן•

ן י ל ב ו ן ל ו מ פ י ש ו ד י ק ך ד א ה נ ר פ ז י א  ד

 װעט פארקומען מיטװאד 25.11.81, 7 ארונט אין בית העמלין
 אין תל־אביב, װײצמאן 30.

 דער זאל װעט זײן אפן פון 6 אװנט.

: ם א ר ג א ר ן פ י  א
 אנצינדן זעקס ליכט — ניצול געוואת^ע פון חןד שואוז.

 י ז כ ד ר — תלמידים פון דעד שול װאס האס אדאפטירט די לובלינער קהילה.
 ״אל מלא רחמים״ און ״קדיש״ — חזן יעקכ פאמעלו•
 צום אנדענק פון די פארשטארבענע — מתתידו הארן.
 ײדישע געשטאלטן פון לובלין — פנימין לובעלפקי.

 פארזיצעד — דוד שטאקפיש.

but the majority of them left during the years 
1946-50 due to the Polish population. A club of 
great part of the Polish population. A club of 
the Jewish Cultural Society was still functioning 
in the city until 1968, when all the remaining 
Lublin Jews left Poland. 

the guerillas was a Jewish partisan company 
under Captain Jechiel Grynszpan. Until the 
liberation of Warsaw in january 1945, Lublin 
served as the temporary Polish capital. Several 
thousand Jews, most of whom survived the 
holocaust in the Soviet Union, settled in Lublin, 
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Hadassa Cymerman 

MY KADDISH 
But the horrid storm 
like a vicious, blood-thirsty beast 
without mercy and commiseration 
tore up and devoured my dreams 
and annihilated my world. 
Today, I want to say Kaddish. 

I will stand before the altar with a 
talis woven from ashes and smoke 
on my shoulders. 
I will say Kaddish 
with a voice so loud, so mighty, 
that the foundations of the Universe 
will shudder and quake. 

My voice will be so powerful 
and so dreadful 
that the seven heavens 
will rend and split asunder... 
I will then call upon the Creator 
of all living. 

And ask Him to be the tenth... 
And let Him say AMEN... 
Today I want to say Kaddish! 
For the lost Ten Tribes 
and for the devastated locations 
of my birthplace. 

Today I want to say Kaddish 
for my world which was 
inhumanly and breastly devoured 
and lies under 
heaps of ashes and mire. 

Today, I want to say Kaddish 
for the garden of my youth 
and for the forest of my dreams. 

Both of them were utterly destroyed. 
The garden became a graveyard 
and the forest burned to ashes. 

Woe to me! 
I used to sit under the shades 
of the twiggy fire 
and the fragrant breezes 
caressed and fondled me. 

children was carried on as a clandestine ope-
ration. 

In march 1941 the Nazis ordered a partial 
evacuation of the Jews in preparation for the 
offical establishment of the ghetto. About 10,000 
Jews were driven out to villages and towns in 
the area in the period between march 10 and 
april 30, 1941, and at the end of march the 
ghetto was created, with a population of about 
34,000. On april 24, 1941, exit from the ghetto 
was restricted. 

At the beginning of 1942, when the extermi-
nation campaign entered its decisive stage, the 
Jews of Lublin were among its first victims. 
Their deportation began on march 16, and in its 
course 30,000 Jews were despatched to the death 
camp at Belzec or were murdered on the way. 
The rate of deportation was fixed at 1,500 per 
day, and attempts by the Jews to hide were of 
no avail. The remaining 4,000 Jews were taken 
to Majdan Tatarski, where they lived for a few 
more months under unbearable conditions. On 
sept. 2, 1942, 2,000 Jews were murdered, as were 
another 1,800 at the end of october. Some 200 
survivors were sent to the Majdanek Death 
Camp. 

Lublin was also the site of a prisoner-of-war 
camp for Jews who served in the Polish army 
The first prisoners arrived in february 1940. 
Those who came from the area of the general 
government were set free, but some 3,000 whose 
homes were in the Soviet-occupied area or in 
the districts incorporated into the Reich, re-
mained in detention. The Judenrat tried to 
extend help to the prisoners, and there was also 
a public committee which provided the inmates 
with forged documents in order to enable them 
to leave the camp. When the Germans stepped 
up the extermination campaign, there were some 
attempts to escape from the camp, to which the 
Germans responded by imposing collective pu-
nishment upon the prisoners. Nevertheless, there 
were continued efforts to obtain arms, and some 
prisoners succeeded in escaping to the nearby 
forests, where they joined the partisans; some 
of the escaped prisoners assumed enior command 
posts in the partisan units. On nov. 3, 1943, the 
last group of prisoners was deported to Maj-
danek. 

On july 24, 1944 the Red Army liberated 
Lublin. The next day Polish Regular Army and 
Guerilla Units entered the city. A few thousand 
Jewish soldiers served in those units, and among 
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C I T Y 
Seer") of Lublin, and the Eiger Dynasty from 
the middle of the 19th century. At the same 
time some of the Community Rabbis strongly 
opposed the Chasidim, particularly Azriel Horo-
vitz (late 18th century) and Joshua Heshel 
Ashkenazi. In the 19th century traditional ed.u-
cation in the Cheder and Yeshivah continued, 
Although Lublin lost its communal and cultural 
prominence with the abolition of the councils of 
the councils of the lands. From the second half 
of the 19th century, the first Jewish Schools with 
instruction in Russian or Polish were founded. 
In 1897 the first hebrew school was opened. 

At the beginning of 1941 the Jewish populat-
ion of Lublin was about 45,000, including some 
6,300 refugees. The city was captured by the 
Germans on sept. 18, 1939. In the very first 
days of the apartments, physically assaulted, 
and put on forced Labor. Some Jews were taken 
as hostages, and all the men were ordered to 
report to Lipowa Square, where they were 
beaten. For a while, the Nazis entertained the 
idea of turning the Lublin district into a Jewish 
reservation for the concentration of the Jews 
from the German-occupied parts of Poland and 
some other areas incorporated into the Reich. 

The existing Jewish Community council re-
mained in office until jan. 25, 1940, when the 
Judenrat was appointed. During the first period 
of its existence, the Judenrat did not confine 
itself to the execution of Nazi orders but initia-
ted a number of projects designed to alleviate 
the Harsh conditions. Public kitchens were 
established and provided meals for the local 
poor and the refugess; the ghetto was divided 
into a number of units for the purpose of 
sanitary supervision, each unit run by a doctor 
and several medical assistants. There were also 
two hospitals with a total of over 500 beds and 
a Quarantine area in the Maharshal Shul with 
300 beds. Hostels were established to house 
abandoned children, but the Judenrat did not 
succeed in reestablishing the Jewish school sys-
tem, and the schooling that was available to 

 LUBLINER SHTIME" # TEL-AVIV״

O U R 
Lublin, city in E. Poland., center of the dis-

trict of the same name. In the 16th and 17th 
centuries Lublin was famous for its Fairs. Annexed 
by Austria in 1795, it was incorporated in 
Russian Poland in 1815. From 1918 to 1939 it 
was in Poland and from 1939 to 1945 under 
German occupation; after World War II it was 
again in Poland. 

Jews were first mentioned as transients in 
Lublin in 1316. In the second half of the 16th 
century the Community was given land for its 
institutions and for a cemetery. The Jews were 
allowed to set up movable stalls for shops but 
not to erect buildings. In 1602 there were 2,000 
Jews in Lublin. 

Tensions in the 16th to 18th centuries were 
aggravated whenever the Polish High Court con-
vened in Lublin, especially when trying a blood 
libel case. The Court hearings were then folio-
wed by attacks on the Jews; some were murde-
red and their property stolen. If the high court 
sentenced the accused Jew to death the Mahar-
shal shul Synagogue, and elders of the Kehillan 
and other Jews had to attend. An execution was 
often followed by an attack on the Jewish 
Quarter. Like the whole of Jewry in Poland-
Lithuania, Lublin Jews suffered greatly during 
the Chmielnicki uprisings in 1648-49. Another 
period of hardship followed in the second half 
of the 18th century with the disintegration of 
the Polish State. In spite of hardships, the Fairs 
and Yeshivah of Lublin became central in Jewish 
Communal and cultural life in Poland. The first 
known Rabbi of Lublin was Jacob B. Joseph 
Pollak. Lublin Communal Institutions included 
a well-organized Chevra Kaddisha and a"Prea-
cher's House" whith provided visiting preachers 
with food and lodging. The fortified Maharshal 
Shul, the most formous Synagogue in Lublin, 
was built in 1567. It burned down in the great 
fire of 1655 but was later rebvilt. 

Chasidism played a prominent role in Lub-
lin, mainly through the influence of the local 
Tsaddikim, such as Jacob Issac Ha-chozen ("The 
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